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Janowi Paw owi II, Wielkiemu Polakowi, w 300-lecie narodzin dla nieba o.
Stanis awa Papczy skiego (18 maja 1631 -17 wrze nia 1701), za o yciela
Zgromadzenia Ksi y Marianów, niniejszy wybór jego dzie  dedykuj

Wydawcy

Wprowadzenie

Ojciec Stanis aw Papczy ski urodzi  si  w rodzinie ch opsko-zemie lniczej 18
maja 1631 r. w Podegrodziu ko o Starego S cza, zmar  jako prze o ony generalny
zakonu marianów w Górze Kalwarii 17 wrze nia 1701 r. Na chrzcie otrzyma  imi
Jan, lecz wst puj c do zgromadzenia pijarów, przyj  nowe imi : Stanis aw od
Jezusa Maryi, którego pó niej, jako za o yciel Zgromadzenia Ksi y Marianów,
ju  nie zmieni . St d te  pod takim imieniem jest znany.
Nauk  otrzymywa  kolejno w podegrodzkiej szkó ce parafialnej, w szkole w Nowym
S czu, w kolegium jezuitów w Jaros awiu, w szkole pijarskiej w Podoli cu
(1649/1650), znowu w kolegium jezuitów we Lwowie i w Rawie Mazowieckiej (a  do
uko czenia filozofii w 1654 r.). Po wst pieniu do pijarów, w tym samym roku,
i po pierwszym roku nowicjatu ucz szcza  na wyk ady z teologii do
franciszkanów-eformatów w Warszawie. Nie móg  jednak kontynuowa  nauki na
skutek konieczno ci opuszczenia miasta podczas tocz cej si  wojny szwedzkiej.
Z braku wiadomo ci o dalszym studiowaniu teologii przez niego mo na wnosi , e
kontynuowa  j  prywatnie pod kierunkiem ju  samych pijarów w Podoli cu
i w Rzeszowie. Jednocze nie te  uczy  retoryki i stara  si  w niej
wydoskonali . wi cenia kap a skie otrzyma  w 1661 r.
Dzi ki wszechstronnej formacji intelektualnej i duchowej oraz pracy na polu
dydaktycznym, wychowawczym i duszpasterskim o. Papczy ski wszed  na sta e do
dziejów kultury Rzeczypospolitej i Ko cio a katolickiego w Polsce jako jeden
z wybitniejszych humanistów i jednocze nie mistyków XVII w. w kraju. Znany by
jako gorliwy wychowawca m odego pokolenia obywateli Rzeczypospolitej, arliwy



“Aposto  Mazowsza”, jak równie  wybitny kaznodzieja i ojciec duchowny. Z jego
pos ugi dydaktycznej i pasterskiej korzysta o wiele osób, poczynaj c od
prostego ludu, a ko cz c na najwy szych osobisto ciach pa stwowych
i ko cielnych w kraju, jak król Jan III Sobieski i nuncjusz apostolski Antonio
Pignatelli (pó niejszy papie  Innocenty XII).
Niniejszy wybór modlitw, idei i rozwa a , napisanych przez o. Papczy skiego
w j zyku aci skim, a tutaj podany w t umaczeniu na j zyk polski, ma przybli y
duchowo  tego wielkiego rodaka. Za kryterium przy wyborze nie pos u y
okre lony ju  system spekulacji teologicznej, a nawet jaki  zbyt zacie niony,
jeden aspekt dzia alno ci, lecz wszystkie wa niejsze idee i za o enia,
przy wiecaj ce o. Stanis awowi, którymi y  i które mo na by o odkry  w jego
pismach. Tutaj sygnalizuj  je utworzone ze wzgl dów praktycznych nazwy
rozdzia ów i tytu y poszczególnych fragmentów przytaczanych tekstów.
Ojciec Papczy ski jednoznacznie ukaza  swój stosunek do nauk, do dyscyplin
teologicznych, a tak e do ycia zakonnego. Raczej wcze nie, bo ju  u pijarów,
w Prodromus Reginae Artium (wyd. IV), wyrazi  swe uznanie dla nauk wieckich,
zw aszcza humanistycznych i filozofii, a jeszcze wy ej od nich stawia  teologi
spekulatywn , ale kandydatom do ycia zakonnego proponowa  jako najwy szy idea
teologi  “praktyczn  i mistyczn ”. St d te  mistyczny charakter b d  mia y jego
przysz e prace. Chc c je dobrze pozna  i doceni  ich warto , nale y wzi  pod
uwag  j zyk o. Papczy skiego, który przypomina j zyk stosowany przez Ojców
Pustyni, Ojców Ko cio a i mistyków. Jest on zreszt  podobny do dynamicznego
j zyka biblijnego, cz sto zawieraj cego alegorie i przypowie ci; nie przypomina
za  j zyka spekulatywnego, scholastycznego. J zyk Papczy skiego jest pi kny
i pe en umiaru. Nie mo emy jednak przy tym zapomina , e jest to j zyk baroku,
charakteryzuj cy si  wieloma okre leniami i przymiotnikami, i to najcz ciej
w postaci superlatywów. Epoka baroku, w której nie istnia y jeszcze
trójwymiarowe obrazy, a tym bardziej kolorowe dynamiczne filmy, mia a w a ciw
sobie form  wypowiadania si . Przez u ycie wielu okre le , szczególnie
przymiotników, ukazywano przestrzenno  przedmiotów i osób, ich akcj , dynamik
ycia, subtelne odcienie barw i kolorów. Taka forma literacka by a równie

dobrym narz dziem do oddawania stanów wewn trznych cz owieka i g bi jego
prze y . Dlatego nie mo na by o przy t umaczeniach posuwa  si  do daleko
id cych uproszcze , skrótów i streszcze , by nie pozbawi  jej autentycznych
walorów. Cho  z drugiej strony nie wida  dostatecznych powodów do stosowania
w t umaczeniu niezrozumia ych dzi  XVII-iecznych archaizmów j zyka polskiego,
które dodatkowo nale a oby jeszcze obja nia .
Kluczem do rozumienia za o yciela Zgromadzenia Ksi y Marianów mog  wi c by
wypowiedzi Ojców Pustyni i ich dzie a, np. Ambro ego, Augustyna i Bernarda oraz
innych wi tych mistyków, jak Hugona od w. Wiktora, Katarzyny Siene skiej
i cz ciej cytowanej Teresy z Avili.
Podstawowym inspiratorem jest jednak w. Augustyn. Ten, który po wi ci  wiele
lat na szukanie Boga i sensu ycia, który prowadzi  poszukiwania w ró nych
systemach filozoficznych i w kierunkach pobo no ci nie zawsze ortodoksyjnych,
by na koniec doj  do wniosku, e Tego, którego tak mozolnie szuka  na
zewn trz, mo na by o znale  naj atwiej we w asnym sercu. Gdy wi c w. Augustyn
opar  si  na pismach w. Paw a i w. Jana i kiedy zrozumia , e Bóg jest
mi o ci , na zasadzie mi o ci stara  si  oprze  swoje ycie, tak e pobo no
i dzia alno  apostolsk  oraz tworzone przez siebie wspólnoty monastyczne.
Ojciec Papczy ski przyjmuje Regu  w. Augustyna za podstaw  do Norma vitae,
napisanej dla swych marianów. Mi o  jako zasada istotna, jako ni  przewodnia,
charakteryzuje jednak nie tylko kodeks pierwszego maria skiego prawa, ale
wszystkie najwa niejsze pisma o. Papczy skiego, zawieraj ce jego duchowo
i duchowo  marianów. Dlatego o. Stanis aw mówi cz sto i wiele o mi o ci,



o sercu, o obecno ci w nim Chrystusa, Ojca i Ducha wi tego, a czyni to
zw aszcza w kontek cie Eucharystii.
Wielk  ufno  pok ada o. Papczy ski w Boskim Mi osierdziu i stara si  j
obudzi  nawet w najwi kszych grzesznikach. W Matce Naj wi tszej, za w.
Katarzyn  ze Sieny, widzi bardzo skuteczne, zaplanowane przez Ojca
Niebieskiego, narz dzie niezg bionego Mi osierdzia Bo ego. Jako najpilniej
potrzebuj cych pomocy dostrzega w równej mierze grzeszników, szczególnie
yj cych w grzechach ci kich, jak i zmar ych, którzy musz  si  jeszcze

oczyszcza  przez cierpienie. Nalegaj c na prac  nad sob  i na potrzeb
oczyszczenia duszy z grzechów i wszelkich niedoskona o ci, podaje tak
zakonnikom, jak i ludziom wieckim zasady pracy nad sob  i perspektywy
kontemplacji, ukazuj c t  ostatni  jako zgodn  z planem Bo ym. Powinna ona
zako czy  si  za lubinami duszy z Bogiem. Tak poj t  kontemplacj  widzi o.
Papczy ski jako wielk  si  maj c  przynosi  obfity owoc w bardzo czynnym
apostolacie1.
Warto doda , e prezentowane tu teksty s  wynikiem g bokiej refleksji
i modlitwy o. Stanis awa i dlatego nie nadaj  si  do pobie nej lektury czy
po piesznego przeczytania, ale w a nie do modlitwy i kontemplacji.

ks. Wac aw Mako  MIC

ród a

Doctor Angelicus [“Doktor Anielski”], Varsaviae 1664, mps, kopia powielaczowa,
Romae 1959.
Inspectio cordis [“Wejrzenie w g b serca”], rkps, kopia urz dowa z 1773 r.
Orator Crucifixus [“Mówca ukrzy owany”], Cracoviae 1670.
Prodromus Regine Artium [“Zwiastun Królowej Sztuk”], wyd. II, Varsaviae 1664.
Prodromus Regine Artium, Appendix [=Prodromus], wyd. IV, Cracoviae, ok. 1669.
[Uwaga: Je li nie zaznaczono wydania, teksty pochodz  z wyd. IV].
Templum Dei Mysticum [“Mistyczna wi tynia Boga”], Varsaviae 1674.
Norma vitae [“Regu a ycia”], Romae 1694, mps, kopia powielaczowa, Romae 19602.

Inne mniejsze dokumenty, w: Stanislai a Iesu Maria Papczy ski Positio, Romae
1977:

Apologia, Positio, s. 252-276;

                    

1
 Charakterystyk  o. S. Papczy skiego i jego dzia alno ci podaje m.in. E.
Jarra, My l spo eczna o. Stanis awa Papczy skiego za o yciela Marianów,
Stockbridge 1962; ten e, Stanis aw Papczy ski (1631-1701), Historia Polskiej
filozofii politycznej 966-795, Londyn 1968, s. 199-09; K. Górski, Od
religijno ci do mistyki, cz. I, Lublin 1962, s. 170-173;ten e, Zarys dziejów
duchowo ci w Polsce, Kraków 1986, s. 219.
2
 Powy sze ród a opracowano krytycznie i opublikowano w serii Fontes historiae
marianorum: Nr 5. S. Papczy ski, Templum Dei Mysticum, Varsaviae 1998; Nr 6.
Orator Crucifixus, Varsaviae 1998; Nr 7. Christus Patiens, Varsaviae1998; Nr 8.
Scripta historica [Apologia, s. 31-74], Varsaviae 1999; Nr 9. Inspectio cordis,
Varsaviae 2000; Nr 10. Norma vitae et alia scripia, [Doctor Angelicus, s. 69-
98], Varsoviae 2001; Nr 11. Prodromus Reginae Artium, ed. IV, Varsaviae 2001.



Norma vitae, Romae 1694, Positio Pap., s. 459-483
Praecepta pro Fratribus Marianis, Positio Pap., s. 501-503
Testamentum II, 1669-1701, Positio Pap., s. 493-499.
Pozycje, z których zaczerpni to cytaty w Dodatku:

Processus informativus super fama sanctitatis, virtutibus et miraculis Servi
Dei Stanislai Papczy ski, 1767-1769, [=APS 10].
Dokumenty za czone do akt procesu pozna skiego, [= APS 5].
O. Kazimierz Wyszy ski, Dziennik czynno ci 2 i 3, [=DW], 1751-1753, rkps.
M. Kraus, Historia Polonae Scholarum Piarum Provinciae, teksty wybrane, Positio
Pap., s. 286-330.

Teksty Pisma w. ze wzgl dów j zykowych zaczerpni to z Biblii Tysi clecia, Wyd.
Pallotinum, Pozna  – Warszawa 1971. W przypadkach zachodz cych ró nic mi dzy
ww. Bibli  a Wulgat , z której korzysta  o. Stanis aw Papczy ski, poprzedzono
cytat s owem “porównaj” (= por.), a w odosobnionym wypadku ca kowitej
odmienno ci tekstu “zobacz Wulgata” [= zob. Wlg.].

ROZDZIA  PIERWSZY

Mistyczna wi tynia Boga, j ej obraz i o tarz

Mistyczna wi tynia Boga

To, e cz owiek przez Boga stworzony i Jemu przez sakrament chrztu po wi cony,
jest Jego wi tyni  Mistyczn , jest tak pewne, e nie trzeba nawet tego
dowodzi . Stwierdza to bowiem wyra nie Aposto  z Tarsu: “Czy  nie wiecie,
e cie wi tyni  Boga?” (1 Kor 3,16). [...].

Wy, chrze cijanie, wed ug nauki Aposto a Narodów, jeste cie “ wi tyni  Boga
ywego” (por. 2 Kor 6,16). Jak e wielka jest wasza chwa a! Jak wielka godno !

[...]. Ty, cz owieku, zaistnia e  w wyniku zamys u Bo ego. Ciebie sama
Naj wi tsza Trójca wybra a sobie na wi tyni ; utworzy  ci  sam Stwórca
wszechrzeczy. “Ulepi  Jahwe Bóg cz owieka z prochu ziemi” (Rdz 2, 7). A cho
cz owiek utworzony jest z mu u, wcale nie jest gorszy od wi tyni Salomona, bo
warto  lichej materii niezmiernie podnosi r ka wykonawcy. “Cokolwiek bowiem
stworzy  Bóg dla cz owieka (mówi Hugon3 od w. Wiktora, Rdz 7), stworzy  po to,
by podlega o przemianie i mierci; samego za  tylko cz owieka stworzy  do
nie miertelno ci”. [...]. Przeto moc Bo a uczyni a cz owieka.
Je eli za  rozwa ymy sposób stworzenia nas, dostrze emy jeszcze wspanialsz
wy szo  rodzaju ludzkiego, ni  mo na by to sobie wyobrazi . Oczywi cie Trójca
Przedwieczna, zamierzaj c stworzy  cz owieka, nie chcia a przyst pi  do tego
bez namys u, lecz jakby zastanawiaj c si , by dokona  czego  wa nego
i prze omowego, wyjawi a swój zamiar: “Uczy my cz owieka na nasz obraz,
podobnego Nam” (Rdz 1,26). Dlatego Grzegorz Nysse czyk4 móg  w uniesieniu
zawo a : “Co za cud! Pojawia si  s o ce, a nie poprzedza tego faktu aden
namys . Samym tylko s owem zostaj  powo ane do bytu niebo i poszczególne

                    

3
 Hugon z klasztoru w. Wiktora ko o Pary a (ur. ok. 1096, zm. 1141),
augustianin, filozof, teolog i mistyk
4
 w. Grzegorz z Nyssy w Kapadocji (ur. ok. 335, zm. 394), biskup, teolog,
ojciec i doktor Ko cio a, brat w. Bazylego



stworzenia, a jedynie do stworzenia cz owieka Stwórca wszech wiata przyst puje
jakby z pewnym namys em, mówi c: «Uczy my cz owieka». Oto, cz owieku, twoja
godno ! [...].
 “I dlatego, bracia najmilsi (tak nas napomina w. Augustyn5), poniewa  nie na
skutek adnych uprzednich zas ug, lecz dzi ki asce Bo ej mogli my si  sta
wi tyni  Bo , starajmy si  przy Jego pomocy, na ile tylko mo emy, by nasz Pan

w swej wi tyni, czyli w nas samych, nie znalaz  niczego, co by obra a o oczy
Jego Majestatu”.

Templum Dei Mysticum, s. 1-8, wybrane fragmenty z rozdz. I

Obraz Mistycznej wi tyni

W cz owieku ukazuj  Boga: trzymajcie si  z dala, bezbo ni! W a nie, na obraz
Bo y zosta  stworzony cz owiek (por. Rdz 1, 7). S o ce, ksi yc, sta e
i ruchome gwiazdy: niebo ze swoim pi knem, ziemia ze swoj  przestrzenno ci
morze ze swoj  g bi  ust puj  przed ludzk  natur . Bo na obraz Bo y zosta
stworzony cz owiek. Cenne metale, niezmiernie drogie kamienie, purpurowe
korale, nie ne kryszta y, z ociste bursztyny, blask srebra, jasno  z ota,
krasa pere , ognie diamentów ust puj  wobec ludzkiej natury. Albowiem na obraz
Bo y zosta  stworzony cz owiek. Tak e i to, co p ywa w morzu, i lata
w powietrzu, i biega czy porusza si  po ziemi, i wszystko co, jest ni sze od
Boga i co nie zosta o obdarzone rozumem, stoi poni ej ludzkiej natury. Bo na
obraz Bo y zosta  stworzony cz owiek. Wobec tego, ty, jak jakie  ziemskie
bóstwo, zastanów si  razem ze mn  i poznaj, kim jeste . Jeste  obrazem Boga.
[...].
Tak wi c ju  z przytoczonego tekstu Pisma w., a równie  z poprawnego
rozumienia nauki wi tych Ojców, jak uwa am, ka dy chrze cicijanin w swej duszy
oraz w jej w adzach, mianowicie w rozumie, woli i pami ci atwo dostrze e
wyci ni ty obraz Trójcy Przenaj wi tszej [...]. Wobec tego ukazujmy w nas Jej
obraz w poszukiwaniu pokoju, w kontemplowaniu prawdy i w
praktykowaniu bezinteresownej mi o ci.
Templum Dei Mysticum,  s. 9-15, wybrane fragmenty z rozdz. II

O tarz Mistycznej wi tyni

Podzielam wypowied  Bernarda z Clairvaux6 i podaj  do wiadomo ci wszystkich:
“Ko cio em wi tym jest umys  cz owieka pobo nego, a najwspanialszym o tarzem
jego serce”. Wyrazi  on to w Meditationes, rozdz. 6. I któ  móg by si  z tym
nie zgodzi , e o tarzem Najwy szego Boga jest serce cz owieka, zw aszcza
cz owieka pobo nego? Bo tak jak na o tarzu zbudowanej wi tyni Bóg jest zawsze
ukryty w Naj wi tszej Eucharystii, tak samo jest i w oddanym Mu sercu ludzkim.
[...]. Dlatego przez ojca karmelit , Jana [...] od Jezusa Maryi7, do nas

                    
5
 w. Augustyn Aureliusz (ur. 354, zm. 430), bp Hippony, filozof, teolog,
ojciec i doktor Ko cio a
6
 w. Bernard z Clairvaux (ur. 1090, zm. 1153), opat cysterski, filozof,
teolog, ojciec mistyki i doktor Ko cio a.
7
 Jan od Jezusa Maryi (ur. 1564, zm. 1615), karmelita bosy, teolog i mistyk,



kieruje takie s owa: “Z ca ym wewn trznym wysi kiem przygotowujcie mi wasze
serca, abym poci gni ty wasz  mi o ci  spocz  w nich, jak oblubieniec w swojej
komnacie, jak Bóg na w asnym o tarzu”. [...].
Dlatego u M drca w Ksi dze Przys ów znalaz o si  wezwanie do ka dego z nas:
“Synu, daj mi swe serce” (23,26). W jakim celu? Aby w nim zamieszka  [Bóg],
w nim przebywa , pozostawa , królowa , odpoczywa  na wieki. Ju  bowiem to samo
wyczuwa  filozof rzymski (Seneka8, Ep. 41,2), e “w ka dym cz owieku prawym Bóg
jaki  mieszka [...]. Zwa , e je li samo nasze serce jest tylko nieco
szlachetniejsze, nie mo e si  niczym innym nasyci , jak tylko samym Bogiem.
Niczego innego zatem nie powinno szuka  oprócz Boga, nie znajdowa  spokoju
gdzie indziej, jak tylko w Tym, do którego nale y i którego potrzebuje.
Uzna  to w. Augustyn, tak mówi c do Boga: “Stworzy e  nas, Panie, dla siebie,
i niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie”. Ilustruj c to
nadzwyczaj pi knym i odpowiednim porównaniem, uczony i pobo ny ojciec
Nieremberg9 w De vita Divina, 1633, r. 4, mówi:
“Ig a kompasu nie spocznie, dopóki nie zwróci si  ku pó nocy i nie wska e
dok adnie bieguna pó nocnego; w jak kolwiek zatem stron  by j  skierowa , nigdy
si  nie zatrzyma. Tak samo nasze serce, które nie dla czegokolwiek innego, lecz
wy cznie dla siebie Bóg stworzy , sk ania si  i zwraca do centrum, czyli do
naturalnej swej doskona o ci i wcze niej nie mo e osi gn  spokoju, zanim nie
ujrzy swego Stwórcy”.
Gdy wi c tak wzajemnie si  po daj : serce Boga, a Bóg serca, to ani serce nie
powinno zazdro ci  Bogu, ani Bóg sercu; niech On sam pozostanie na swoim
o tarzu. Niech nic ziemskiego, e nie powiem nieczystego, na nim nie zostanie.
Z najwi ksz  gorliwo ci , w jak najbardziej czystym stanie zachowajmy ten
o tarz dla samego Boga [...]. Poza Bogiem nie tolerujmy niczego innego na
o tarzu naszego serca.
Jego jest przykazanie: “B dziesz mi owa  Pana, Boga swego, ca ym swoim sercem”
(Mt 22,37). [...].
Je eli “serce jest o tarzem Boga”, to wed ug w. Bernarda tylko samemu Bogu
powinno by  po wi cone. Napomina ci , chrze cijaninie, autor Na ladowania
Chrystusa10: “Sam Bóg chce mie  twoje serce i przebywa  w nim jak król na
w asnym tronie”, jak Bóg na swoim o tarzu.
O Bo e! spraw, aby tak by o na wieki!
Templum Dei Mysticum,   s. 19-26, wybrane fragmenty z rozdz. III

ROZDZIA  DRUGI

Kontemplacja Mi o ci

Szukanie Pana

“Szukali Go w ród krewnych i znajomych” ( k 2,44).

                                                                                  

rzecznik rozwijania karmelita skich misji.
8
 Seneka M odszy (ur. 4 prz. Chr., zm. 65 po Chr.), pisarz i filozof nale cy
do szko y stoickiej.
9
 Juan E. Nieremberg (ur. ok.1590, zm. 1658), jezuita, teolog, pisarz
ascetyczny.
10
 Tomasz a Kempis [Hemerken] (ur. 1380, zm. 1471), augustianin, pisarz

ascetyczny. Dz. cyt. Tomasz a Kempis, O na ladowaniu Chrystusa, Kraków 1949,
por. ks. 2, rozdz. 7, § 1.



Nie móg  najczystszy Józef z ma onk , Naj wi tsz  Pann , znale  m odocianego
Jezusa w ród przyjació , cz onków rodziny i krewnych. Ty te  Go nie znajdziesz
w pogaw dkach, w czytaniu tylko z ciekawo ci, w wiecie, na ulicach,
w rozwa aniach obcych twojemu trybowi ycia i w obcowaniu z lud mi wiatowymi.
Pos uchaj, co mówi Augustyn, biskup Hippony i doktor Ko cio a, który tam
w a nie przez bardzo d ugi czas poszukiwa  tego  Pana: “Kr y em, mówi, po
osiedlach i ulicach miast tego wiata, szukaj c Ciebie [Bo e], i nie znalaz em,
bo le, na zewn trz szuka em Ciebie, który by e  wewn trz mnie. By e  ze mn ,
ale ja nie by em z Tob ; oddala y Ci  ode mnie te rzeczy, które nie mog y
istnie  inaczej, jak tylko w Tobie”11.
Boga nale y szuka  we wn trzu, w domu, w ci g ych umartwieniach, a nie na
zewn trz w pró nych uciechach. Albowiem je li nawet troszczysz si  o to, eby
odnale  Boga, na nic si  to zda, je li szukaj c Go, nie b dziesz si
umartwia . Czy wiesz, gdzie si  znajduje Boga? Tam gdzie si  opuszcza cz owieka
[tj. siebie]. Czy wiesz, gdzie mo na znale  Chrystusa? Tam gdzie zatraca si ,
umartwia i po wi ca w ofierze swoj  wol .
Inspectio cordis, f. 13v.

Nie szukaj Go daleko

“Szcz liwe oczy, które widz ” ( k 10,23).
O duszo moja, jak nieszcz liwa jeste ! Jeste  lepa, pozbawiona wiat a,
b dzisz, bardzo si  b kasz, bo nie widzisz, jak  drog  masz i  do owej
najszcz liwszej wieczno ci. Przez tyle lat biega a  po drogach i osiedlach
wiata szukaj c Jezusa, tymczasem On by  w tobie, a ty biedna Go nie

dostrzega a 12. Wst pi a  nawet do Jego domu, to jest do zakonu, i obecnego tu
jeszcze nie spostrzegasz, dot d nie masz Go przed oczyma. wiadkami tego jest
tyle twoich niedoskona o ci, co wi cej, tyle wyst pków, które by nie mog y
panoszy  si  w tobie, gdyby  mia a wiadomo  Bo ej obecno ci.
Otó  dzi  przyst pujesz do Niego samego, a Jego Cia o ju  nie tylko b dzie ci
wolno ogl da  i dotyka , ale te  spo ywa . B ogos awione b d  twoje oczy, je li
zanim ty staniesz przed Nim, a On przed tob , zobacz , jak wiele wad roi si
w tobie, jak wielu nieczysto ciami jeste  splamiona! We  si  do dzie a! Obmyj
si  zami, by  nie rozgniewa a Oblubie ca, przyjmuj c Go do tak brudnej
komnaty.
Inspectio cordis, f. 76r-76v.

Gdzie naj atwiej mo na Go znale ?

“Odnale li Go w wi tyni, gdzie siedzia  mi dzy nauczycielami” ( k 2,46).
Oto poszukiwany przez trzy dni wi ty Ch opiec, niebia ski M odzieniec zosta
w ko cu znaleziony w wi tyni. Tutaj, tutaj w a nie szukaj Go i ty, duszo moja!
O gdyby  cz ciej odwiedza  wi tynie, cz ciej znajdowa by  w nich zagubionego
Jezusa! Kiedy zostajesz pozbawiony Jego mi ej obecno ci, gdzie  mia by  Go
szuka , jak nie w wi tyni, w której jest On zawsze rzeczywi cie obecny? Kiedy
uginasz si  pod wewn trznymi i zewn trznymi zmartwieniami, po piesz do
wi tyni, a otrzymasz pociech . Gdy potrzebujesz w swoich sprawach Bo ej
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pomocy, id  do wi tyni, a przyb dzie do ciebie Ten, który ci pomo e. piesz
i teraz do Jego sanktuarium, zwró  si  do serca, a tam Go znajdziesz.
Inspectio cordis, f. 13v.

Zej cie do serca

“Zejd  pr dko” ( k 19,5).
Ty te  powiniene  zej  pr dko do swego serca, gdy  i do ciebie Pan sam si
zaprasza, jak zaprosi  si  do Zacheusza. Szybko wi c biegnij do swego serca
i przygotuj wszystko na przyj cie tak wielkiego Pana, bo dzi  ma si  w nim
zatrzyma . B dziesz mia  szcz liw  przysz o , je li wymieciesz twe serce
miot  rachunku sumienia i zmyjesz wod  skruchy.
Zejd  wi c, zejd  jak najpr dzej do swego domu, by wprowadzi  do niego
Niebieskiego Go cia. Oby spodoba a Mu si  bardzo twoja go cina!
Inspectio cordis, f. 156v.

Dar kontemplacji

“Panie, ebym przejrza ” ( k 18,41).
Je eli ów niewidomy cz owiek prosi  tylko o to, eby mu zosta  przywrócony
wzrok, aby móg  ogl da  wiat i rzeczy stworzone, z jakim pragnieniem ty
powiniene  prosi  o wiat o duszy, z jak  usilno ci  w modlitwie i – by tak
powiedzie  – ze wi tym natr ctwem domaga  si , aby  móg  na samego Stwórc
patrze  i kontemplowa  Go. Naprawd  bardzo wielkiego dobra pozbawieni s  ci,
którzy nie znaj  drogi wi tej kontemplacji, bo dzi ki niej dochodzi si  do
znajomo ci siebie i poznania Boga oraz do bardzo cis ego zjednoczenia ze
Stwórc  wszystkich rzeczy, z Najwy szym Dobrem.
Naprawd  nie ma lepszego dobra i daru Bo ego w ród tych, które s  udzielane
ludziom, jak dar i dobro kontemplacji. Albowiem z ogl dania Boga pochodzi ca a
szcz liwo  wi tych. Dlatego te  ci, którzy z bardzo pilnym i bardzo uwa nym
umys em kontempluj  Boga, samych siebie i dzie a Boskie, w jaki  sposób
kosztuj  owego szcz cia, maj  jego przedsmak i staj  si  jego uczestnikami.
wi ta kontemplacja jest okiem duszy: szukaj jej ca ym sercem, domagaj si  jej

z ca ych si , pro  o ni  w nieustannych modlitwach. A gdy j  otrzymasz, strze ,
aby  jej nie utraci . Uwa aj, aby  w nawale nadmiernych spraw jej nie zagubi .
Pami taj wi c, aby  strzeg  jej z tak  pilno ci , z jak  ludzie zwykli strzec
swych cielesnych oczu.
Inspectio cordis, f. 29r.

Czyste spojrzenie

“To, co wy widzicie” ( k 10,23).
Co mieli przed oczyma uczniowie Chrystusa? Twego Zbawiciela, duszo moja.
A je li jedynie na tej wizji polega najbardziej upragnione, wspania e
szcz cie, zastanów si  nad tym, z jak wielkim staraniem i z jakim upragnieniem
powinna  jej sobie yczy  i poszukiwa , skoro wiesz, e nic nieczystego nie
wejdzie do Królestwa niebieskiego (por. Ap 21,27).
Tak e i ty, aby  móg  wpatrywa  si  w owo Niestworzone S o ce, ja niej ce przez
ca  wieczno , musisz z ca  pewno ci  nie tylko przez lekkie praktyki pokutne
dokona  wpierw ekspiacji za ohyd , na któr  z o y o si  wiele twoich wyst pków,
ale te  strzec si  brudu wszystkich przewinie , których dopuszczasz si  na nowo



w ka dej chwili.
Wszystko to, co tylko jest ci przeszkod  do tej najbardziej uszcz liwiaj cej
wizji, zniszcz, odetnij i usu . Korzystanie z obcowania z Bogiem jest w twoich
r kach (nie bierz tego w znaczeniu dos ownym). Bóg nikogo nie pozbawia dost pu
do siebie, ale kto tylko chce si  w Niego wpatrywa , powinien przyst powa  do
Niego odpowiednio usposobiony.
Inspectio cordis, f. 76v.

Zbytnie troski

“Marto, Marto, troszczysz si  i niepokoisz o wiele” ( k 10,41).
Rozwa , e Zbawiciel bardzo boleje nad nami, gdy ze wzgl du na potrzeby
doczesne i cielesne ograniczamy si  do tego, co dla duszy jest wygodne,
a odk adamy na pó niej starania o dobra wieczne, albo po prostu o nie nie
dbamy. Wie bowiem Wieczna M dro , jak wielkie szkody ponosimy, jakich strat
doznajemy, zaniedbuj c praktyki duchowne.
Dlatego w a nie dzi  zst pi  do ciebie Mistrz Prawdy, aby  od Niego nauczy
si , w jaki sposób masz y  bardziej skupiony, jak powiniene  uwalnia  si  od
zbytecznych zaj  i przynajmniej cho by jedn  godzin  obróci  na rozmow  z Nim.
Inspectio cordis, f. 131v.
Miejsce na dary

“W czasie uczty Pa skiej spoczywa  na Jego piersi” (J 21,20).
Spo ród wszystkich Ewangelistów wi ty Jan przekaza  wiatu nauk
najwznio lejsz , której faktycznie nie zaczerpn  sk din d, lecz tylko z tego
Naj wi tszego Serca, na którym z o y  g ow .
Ty pomy l zatem, jak wiele darów, uzdolnie  i ask oraz jak wznios  wiedz
otrzymuj  ci, którzy godnie przygotowuj  swe serce na przyj cie Pana. Je li za
chcesz dzisiaj zaczerpn  z piersi Zbawiciela napoje niebieskiej m dro ci, usu
ze swego serca wiedz  wiatow , aby On, przybywaj c do niego, zasta  je ch onne
i aby móg  jakby na czystej tablicy wypisa  wszystko, co tylko zechce.
Inspectio cordis, f. 149v-150r.

Przyby  Oblubieniec

“Pan m ody idzie” (Mt 25,6).
Oto ju  Chrystus uroczy cie obchodzi za lubiny z twoj  dusz . Ju  wst pi  do
jej komnaty, ju  pozostaje w jej obj ciach, ju  najs odszym poca unkiem
przekaza  jej pokój i mi o . Ale te za lubiny, to Jego zjednoczenie z tob
domagaj  si  od ciebie wiary, mi o ci i pos usze stwa. Przedtem chodzi e  tak,
jak ci si  podoba o, teraz masz obowi zek chodzi  drog  przykaza . Dawniej
opiera e  si  Jego natchnieniom oraz upomnieniom wewn trznym i zewn trznym,
teraz masz s u y  w wiernej uleg o ci, aby  nie by  jak cudzo o nica lub
wszetecznica. Dawniej ozi b y pró nowa e , teraz, rozp omieniony ogniem mi o ci
masz za zadanie przysparza  dobra wszystkim, a najwi cej braciom w wierze (por.
Gal 6,10).
Wyzuj si  wi c ze starego cz owieka, niedoskona ego, gwa townika, a przyoblecz
w Jezusa Chrystusa. Czy  nie wypada ci przekszta ci  si  w Tego, którego
przyj e ?

Inspectio cordis, f. 101r-101v.



Zamkni cie drzwi

“I drzwi zamkni to” (Mt 25,10).
Kiedy s yszysz s owa Zbawiciela o zamkni ciu drzwi weselnej sali biesiadnej,
powiniene  pomy le  o klauzurze swego serca. Gdy bowiem synowie tego wiata
wyprawiaj  wesele, troszcz  si  o to, eby bramy domu zosta y zamkni te, by nie
wszed  nikt nie zaproszony, czy te  kto , kto móg by wywo a  jakie
zamieszanie.
Ty wi c te  powiniene  zamkn  dost p do swego serca, eby  móg  spokojnie
prze ywa  duchowe za lubiny Oblubie ca Jezusa z twoj  dusz , aby jaki  zuchwa y
go  z piek a, gdyby zobaczy  otwarte serce, nie wcisn  si  do niego, czy aby
co  w ko cu nie zgin o z przekazanych ci dzisiaj podarunków weselnych, gdyby
nie pilnowa  swych zmys ów. B d  wi c ostro ny, je li chodzi o sprawy
zewn trzne, eby  nie zosta  poszkodowany wewn trznie.
Inspectio cordis, f. 142r.

wiat em jest Chrystus

“Nikt nie zapala wiat a i nie stawia go w ukryciu” ( k 11,33).
Chrystus, który dzisiaj zaja nia  w domu twego serca, jest twoj  lamp . Uwa aj,
eby  tej lampy nie postawi  w ukryciu, to jest w mrokach niedoskona o ci,

pró nych dysput, rozprz eniu zmys ów, w nawale interesów, w sporach,
wielomówno ci i w ciemnej chmurze innych braków i wykrocze . Pozbawiony w ten
sposób wszelkiego wiat a, zeszed by  z prawdziwej drogi doskona o ci
i stoczy by  si  w ciemn  przepa  tylu b dów.
Sta oby si  z tob  to, co przydarza si  zwykle tym, którzy w nocy wychodz  ze
wiat em, a gdy ono z jakiego  powodu nieoczekiwanie im zga nie, nie wiedz ,

dok d si  zwróci .
Inspectio cordis, f. 140r.

Trzeba Go pragn

“Nasze lampy gasn !” (Mt 25,8).
O wiat o moje, moje S o ce, Naj askawszy Bo e! Jak s usznie mo na do mnie
zastosowa  to zdanie i powiedzie : “Twoja lampa ga nie: brak ci wiat a,
obracasz si  w wi kszych mrokach ni  cymmeryjskie”13. Bo gdzie jest mój post p?
Biada mi, poniewa  z dnia na dzie  gubi  si , a moja praca staje si  coraz
podlejsza. Panie, moja lampa ga nie. Oczom moim brak wiat a, stygn , s abn ,
pogr am si  ju  nie w niedoskona o ciach, ale w grzechach. Ga nie wszystko
cokolwiek z darów i pomocy mi da e , bym zmierza  do wi kszej doskona o ci,
ustaje mój bieg.
Duszo moja, zerwij si  do czynu! Czy  chcesz, aby poch on a ci  noc? Aby nie
zabrak o wiat a twej lampie, zapal j  pragnieniem przyst pienia do
Naj wi tszej Eucharystii. Wtedy bowiem twoja lampa ga nie, gdy ma o albo wcale
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nie p oniesz pragnieniem przyj cia Cia a Pa skiego.
Inspectio cordis, f. 101r.

Umi owanie Boga

“Poniewa  bardzo umi owa a” ( k 7,47).
Rozwa  to, e od wielko ci umi owania zale y miara ask. Dlatego jest tak, e
kto zdobywa si  na wi ksz  mi o  do Najwy szego Dobra, otrzymuje wi ksze aski
i wi ksze nagrody mi o ci. O duszo moja, co s yszysz, co z tego pojmujesz? Czy
nadal b dziesz tak niem dra i szalona, e ca a nie po wi cisz si  Bo ej
mi o ci, aby ca ego Boga otrzyma ? Czy nadal b dziesz pe ni a swoj  wol  na
w asn  zgub , a nie dzia a a z polecenia Umi owanego na rzecz swego zbawienia?
Czy nie pozostawisz wszystkiego, eby wszystko otrzyma ? Nie zaprzesz si
siebie, eby pozyska  siebie i Tego, który ci  stworzy ?
O naprawd  korzystna mi o ci Boga! Przez ni  osi ga si  Tego, którego si
mi uje! Zaprawd  dobrze jest kocha  Niesko czonego i przez Niesko czonego by
kochanym! O mi o ci nienasycona, s odka, sta a, askawa, spokojna, chwalebna,
nieograniczona! Spraw, aby mo na ci  do wiadczy ! Udziel si , aby mo na w tobie
zasmakowa , by zawsze pali  si  twoim ogniem, a nigdy nie sp on , by wci
ciebie pragn , a nigdy si  nie nasyci !
O Bo e! spraw, abym kochaj c Ciebie prawdziwie i s u c Ci z czystej mi o ci,
kiedy  wreszcie, w najszcz liwszym kraju widzenia Ciebie, zanuci  Ci
najs odszym tonem pie  mi o ci: Znalaz em Tego, którego mi uje dusza moja,
pochwyc  Go i nie puszcz  na wieki! (por. Pnp 3,4).

Inspectio cordis, f. 126r.

ROZDZIA  TRZECI

Niesko czona Mi o   i niepoj ta Dobro  Bo a

Dar stworzenia

Rozwa , czym by e , zanim ci  Bóg stworzy ? Kim by  Ten, kto ci  stworzy ? By
Bogiem, bytem najbardziej absolutnym, bez jakiegokolwiek pocz tku i ród a,
najdoskonalsz  Dobroci  i M dro ci , niesko czon  Mi o ci  i Wszechmoc .
Stworzy  ci  Ten, KTÓRY JEST, a zosta e  stworzony ty, którego w ogóle nie
by o. Wiedz, e zosta e  stworzony z niczego, uformowany z lichej materii, lecz
jednak dzi ki m dro ci Boskiego Artysty zosta e  uczyniony tak pi kny, e
oprócz niebian wygl dem zewn trznym przewy szasz wszystkie stworzenia.
Rozwa  te , jak  tchn  w ciebie dusz ? Ukszta towan  na obraz i podobie stwo
swoje. Obdarzy  j  rozumem, aby  poj , e Bóg jest twoim Stwórc . Da  ci
serce, by  kocha . Da  tej e duszy wol , aby  dowiód , e jeste  wolny
i niczemu nie podlegasz. Wolno ci ubiega  si  o to, co zechcesz, i to, co
zechcesz, wybiera , a to, co wybierzesz, kocha  i i  za tym. Wreszcie temu
wizerunkowi Bo emu Bóg doda  te  i pami , by  rozwa a  udzielone ci Jego
dobrodziejstwa i pami ta , e On jest twoim Stwórc , a ty niegdy  by e
i w przysz o ci b dziesz prochem ziemi, co On niegdy  oznajmi  pierwszemu
Rodzicowi mówi c: “Prochem jeste  i w proch si  obrócisz” (Rdz 3,19).
Inspectio cordis, f. 161r.



Dar odkupienia

Rozwa  dobrodziejstwo Odkupienia. W jaki sposób Syn Bo y, we wszystkim równy
Ojcu, zechcia  przyj  ludzk  natur , aby ciebie zbuntowanego doprowadzi
z powrotem do ojczystego domu, by uwolni  z czekaj cego ci  wi zienia wiecznej
otch ani lub piek a. Nieogarniony, zosta  zamkni ty w onie Dziewicy;
niepodleg y cierpieniom, przez ca e swe ycie cierpia  ró ne prze ladowania,
utrapienia, niepowodzenia: podczas narodzenia zimno – przy obrzezaniu – ból,
w czasie ucieczki do Egiptu – dokuczliwo ci klimatu i wiele ró nych niewygód,
gdy naucza , musia  znosi  j zyki bezbo nych, chroni  si  przed kamieniami,
do wiadcza  pokus piek a, a za dobro otrzymywa  w zamian to co najgorsze.
Gdy za  dojdziesz do tajemnicy M ki, nieomal os upiejesz ze zdumienia. Oddawszy
si  jej rozwa aniu, twój rozum nie b dzie w stanie poj  m k, katuszy i bole ci
Boga-Cz owieka. Niech to ci wystarczy, e pojmiesz, i  On dla zado uczynienia
za niezliczone grzechy cierpia  niesko czone m ki. Rozwa  pobo nie to, e aby
ludzki rodzaj wybawi  od piek a i od mierci wiecznej, wycierpia  wi cej m k,
a co najmniej tyle, ile znosz  pot pieni w piekle.

Tak bowiem On wo a, pokazuj c swe bole ci: “Ty, który mnie mi ujesz, popatrz,
czy jest bole  podobna do mojej bole ci” (por. Lm 1,12).
Inspectio cordis, f. 161r.

Niepoj ta mi o  Boga

“Tak bowiem Bóg umi owa  wiat, e Syna swego Jednorodzonego da ” (J 3,16).
Zajmij swoj  my l rozwa aniem mi o ci Bo ej wobec ludzi, która jest tak wielka,
e j zyk ludzki, a nawet anielski nie jest w stanie tego wyrazi , a umys  nie

mo e poj . Je iby  bowiem pomin  inne akty mi o ci i je liby nic innego nie
zosta o nam ukazane oprócz faktu, e dla zbawienia ca ego rodzaju ludzkiego Bóg
zdecydowa  si  da  na ca opaln  ofiar  swego Jedynego Syna, i faktycznie to
uczyni , ju  to trzeba by uzna  za niesko czon  bezinteresown  mi o , i to
mi o  niepoj t .
Rozwa , jak wiele mi o ci okazuje ci Bóg codziennie, jak wiele okaza  na
pocz tku powstaj cego wiata. Z mi o ci do ciebie stworzy  ogromny wszech wiat.
Umie ci  na niebie bardzo jasne gwiazdy, aby  dzi ki nim mia  potrzebne ci
wiat o. Z mi o ci do ciebie stworzy  tyle rodzajów ptaków i gadów, tyle awic

ryb p ywaj cych w wodach. Ziemi  pomalowa  pi knem i ozdobi  z mi o ci ku tobie
ró norodno ci  drzew, kwiatów i zió . Czy brak czego  oczom twoim, by mog y si
zachwyca ? Czy  jeszcze czego  mog oby pragn  twoje serce, by si  zaspokoi ?
Czy brak czego  twojej duszy, by mog a si  pokrzepi  i orze wi ?
Widocznie jednak Naj askawszy Ojciec uwa a , e to, co uczyni  z mi o ci dla
ciebie, by oby jeszcze czym  zbyt ma ym i niewa nym, gdyby swojego
Jednorodzonego Syna nie zechcia  po wi ci  na mier  dla twojego zbawienia. Tak
umi owa  wiat ten Najlepszy Ojciec, tak umi owa  rodzaj ludzki i tak umi owa
ciebie niewdzi cznego!

Wstyd  si  i pal ze wstydu, e nic nie robisz z bezinteresownej mi o ci, e nie
dokona e  adnego czynu godnego pami tania, e nie przy o y e  si  solidnie do
praktykowania cnoty. Co wi cej: je li pilniej wejdziesz w siebie, odkryjesz, e
za mi o  odwzajemnia e  si  nienawi ci , za dobrodziejstwo wyst pkami, za
aski niewdzi czno ci . Wskazuj  na to twoje ci sze codzienne przewinienia,



których wiele dostrze esz przy dok adniej zrobionym rachunku sumienia.
Nu e, na Nie miertelnego Boga! Obiecuj op akiwa  nie tylko swoje wykroczenia,
lecz równie  i innych, i przez odpowiednie zado uczynienia pojednaj si
z Boskim Majestatem.
Inspectio cordis, f. 57v-58r.

Odda  za nas jedynego Syna

“ e Syna swojego da ” (J 3,16).
Rozwa , jak wielk  mi o  zaskarbi by sobie u podw adnych taki król, który by
zrodzonego przez siebie i to jedynego syna ofiarowa  na mier  dla ocalenia
królestwa, które wraz z wszystkimi prowincjami ju  wkrótce móg by utraci  i na
zawsze zaprzepa ci . Z pewno ci  taki monarcha zaskarbi by sobie dozgonn
mi o  i pami  u swoich oraz nieustanny podziw u obcych.
Moj esz ofiarowa  si  na wielkie poha bienie i niemal na wieczne zatracenie
Bogu, który chcia  ca ego Izraela unicestwi . Mówi  w ten sposób: “Panie, albo
przebacz temu ludowi, albo mnie wyma  z ksi gi ycia” (por. Wj 32,10. 31-32).
Ten czyn podziwiaj  wszyscy miertelnicy, i s usznie, bo i sam Bóg te  go
pochwali .
A ty, moja duszo, jakim s owem pochwalisz dzisiaj swego Stwórc ? Jakimi
pochwa ami Go u wietnisz, jakimi aktami wdzi czno ci zadowolisz? Stwórc  tak
niepoj cie dobrego! Tak niezmiernie kochaj cego ci  Boga! Kochaj cego ci  do
tego stopnia, e swojego jedynego Syna z o y  na ca opaln  ofiar  na o tarzu
krzy a za twoje zbawienie!

Inspectio cordis, f. 58r-58v.

Mi uj swego Stwórc  i Odkupiciela

“B dziesz mi owa  Pana Boga swego” (Mt 22,37).
Je eli dla nas najwa niejszym powodem mi owania przyjació  jest to, e jeste my
przez nich mi owani, to czy  ty móg by  nie kocha  Boga, który tak ci
umi owa , e Syna swego jedynego wyda  za ciebie? Pomy l ponadto, czym by e ,
zanim ci  stworzy ? By e  niczym, grudk  b ota. On za , kieruj c si  mi o ci
ku tobie, uczyni  ci  na swoje podobie stwo. Dlaczegó  wi c nie mia by  Go
mi owa ?
Gdyby naczynia zna y swoich twórców, gdyby obrazy i figury zna y swoich
autorów, mog yby z nimi rozmawia ! Na pewno za swoje pi kno, które zawdzi czaj
ich r kom, bardzo by ich kocha y, i to mo e wytrwalej ni  ty kochasz swego
Stwórc , którego przecie  uznajesz, poznajesz i kontemplujesz.
Inspectio cordis, f. 83r.

Pochwa a mi o ci

O mi o ci, najwznio lejsza ksi niczko cnót i nauczycielko doskona o ci!
O wi ta mi o ci, wieczny ogniu, zbawczy p omieniu, ywicielko dusz, matko
pokoju, wi zi cz ca narody i dusze, duchu naszej jedno ci z Bogiem!
Ty nigdy nie ustawaj i nigdy nie wygasaj w moim sercu ku Bogu, Najwy szemu
Dobru, i ku bli niemu! B d  mi wsz dzie towarzyszk , w ka dej my li,
postanowieniu, w intencji i moim dzia aniu! Nie odst puj ode mnie na wieki!



Niech odejdzie ode mnie wiedza, proroctwa i wyrocznie, ale ty mnie nie
opuszczaj (por. 1 Kor 13,8-13). Niech wejd  wraz z tob  do stolic wi tych
i królestwa mi o ci, sk d, o najpot niejsza z cnót, sprowadzi a  Bo e Dzieci
do ziemskiego królestwa! Amen.

Inspectio cordis, f. 166v.

Czysta, bezinteresowna mi o

Rozwa  pilnie, e Bóg okazuje ci yczliwo  z czystej bezinteresownej mi o ci.
Dlatego nie pozostawi  ci  w wiecie, aby  zgin , ale powo a  ci  do zakonu.
Grzesz cemu nie wymierzy  s usznej kary, jak to zwyk  czyni  wielu innym, ale
ilekro  chylisz si  do upadku i schodzisz z drogi doskona o ci, bardzo
cierpliwie czeka na twoj  popraw . Codziennie, a nawet w ka dym momencie
ubogaca ci  askami, a wszystko to czyni dla ciebie z czystej mi o ci.
Dlatego twoim obowi zkiem jest pe nienie z czystej mi o ci ku Bogu wszystkich
dobrych uczynków, znoszenie wszystkich trudno ci, jak to czyni  czczony
w dzisiejszej liturgii Aposto , którego na trudy bez miary, na cierpienia
i mier  uzdalnia a i wiod a jedynie tylko mi o  ku Bogu.
Inspectio cordis, f. 152v.

Podstawa przyja ni

Rozwa , e z zawieraniem Boskiej przyja ni jest podobnie jak to zwykle bywa
z zawieraniem przyja ni mi dzy lud mi. Wszyscy ludzie bowiem uwa aj  faktycznie
za swoich przyjació  tych, którzy nie tylko spe niaj  ich pro by, ale tak e s
gotowi na ich skinienie. Tote  Bóg nazywa przyjació mi tych, u których widzi
wol  zgodn  we wszystkim z Jego wol , jak to wida  z pouczenia danego
Aposto om: “Jeste cie przyjació mi moimi, je eli czynicie to, co wam
przykazuj ” (J 15,14).
Jak e wielu jest takich, którzy ró nymi sposobami staraj  si  pozyska  dla
siebie przyja  dostojników i ró nych ludzi. Ty mo esz atwo sta  si
przyjacielem nie miertelnego Króla, je li b dziesz spe nia  tylko Jego wol .
W rzeczywisto ci za  dlaczego nie chcesz jej pe ni , aby sta  si  przyjacielem
Boga, aby by  u Niego w asce? Czy nie widzisz, e czasami s udzy maj  zaj cia
cudowne, ale niekiedy te , aby zaskarbi  sobie ask  u panów, pe ni  najni sze
poni aj ce pos ugi?
Uwa aj, eby synowie ciemno ci nie stali si  roztropniejsi od ciebie, który
jeste  synem wiat o ci (por. k 16,8).
Inspectio cordis, f. 152r-152v.

ROZDZIA  CZWARTY

Mi ujcie si  wzajemnie

Mi o  Boga a mi o  bli niego

“B dziesz mi owa ” (Mt 22,37).



Rozwa , e mi o  jest cnot  zapewniaj c  otrzymanie ycia wiecznego. Nikt nie
jest bli szy chwa y Bo ej jak przyjaciele Boga. Jednak nawet nie my l, e
jedynie powiniene  bardzo intensywnie kocha  Boga i cieszy  si  samymi tylko
owocami bezinteresownej mi o ci tych, którzy maj  wci  serce z Nim
zjednoczone.
 Pan mówi, e mi o  bli niego jest bardzo bliska mi o ci Boga, a nawet, mo na
powiedzie , e jedna bez drugiej nie mo e istnie .
Czy  bowiem ty, który by  mówi , e p oniesz mi o ci  ku Bogu, móg by
jednocze nie ywi  w sercu wielk  nienawi  ku bli niemu? Czy  móg by
prawdziwie s u y  Bogu, gdyby  odmawia  bli niemu najmniejszych us ug?
Tymczasem nieraz zaniedbujesz to, co odnosi si  do jego zbawienia, albo robisz
cokolwiek tylko zdawkowo.
Mi o  bli niego nie mo e si  sprowadza  tylko do tego, e b dziesz mu s u y ,
lecz i w tym powinna si  wyra a , e b dziesz usprawiedliwia  jego b dy,
znosi  je i uwa a  za godne wybaczenia. “Jeden drugiego brzemiona no cie i tak
wype nijcie prawo Chrystusowe” (Ga 6,2). Tak mówi ten, kto doskonale kocha
bli niego.
Przeto pro  Pana obecnego na o tarzu o bardzo potrzebn  ci i jedn , i drug
mi o .
Inspectio cordis, f. 83r.

cis a wspó zale no  obu mi o ci

Rozwa , e w mi o  Bo  nie obfituje ten, kto nie ma mi o ci bli niego.
W jaki  sposób bowiem mi owanie Boga jest zale ne od mi owania ludzi. Je li
bowiem nie kochamy cz owieka uczynionego na podobny nam obraz, który mamy przed
oczyma i ogl damy, to jak mo emy mi owa  Boga, którego ani nie widzimy, jaki
jest, ani do ko ca nie mo emy Go poj ? (por. 1 J 4,20). Tote  s usznie kto
napomina: “Powiniene  kocha  prawdziw  mi o ci  wszystkich. Nigdy te  nie
podtrzymuj nienawi ci do kogokolwiek wskutek jakich  powiedzianych ci przykrych
s ów, poniewa  w takim sercu, w którym nie ma mi o ci bli niego, nie ma te
mi o ci Boga” (Filip Nereusz).

Inspectio cordis, f. 152r.

Warunek pojednania si  z Bogiem

“Najpierw id  i pojednaj si  z bratem swoim” (Mt 5, 24).
We  to pod uwag , co tu przez samego Niebieskiego Nauczyciela zosta o dok adnie
okre lone, i  niegodny mi o ci Boga jest ten, kto nie p onie mi o ci  do
bli niego; ani te  nie zas uguje na pojednanie ze Zbawicielem i na Jego
yczliwo  ten, kto nie pojedna  si  ze swoim bratem i nie jest dla niego
yczliwy (por. Mt 5,21-26.43-48).

Biada ci, je li znowu wracasz od o tarza i niesiesz w sercu sam  istotn
Mi o , a kogo  rozgniewa e  i zasmuci e ! Wierz, e Pan yczy sobie tego, aby
na nowo pojedna  si  ze swoim bratem. Nie do pogodzenia jest i nie mo e te
w jednym sercu mieszka  jednocze nie mi o  i nienawi .
Inspectio cordis, f. 67v-68r.

Dawa  ycie za innych

“Dobry pasterz daje ycie swoje za owce” (J 10,11).



Zwa , e nic bardziej nie podoba si  Boskiemu Majestatowi, jak mi o  wzgl dem
bli niego, która sprawia, e wszystkie niedogodno ci, przykro ci w mowie,
a nawet w uczynkach znosimy w a nie z mi o ci ku bli niemu. Podobnie bowiem jak
najwi kszym dzie em Chrystusa jest to, e z mi o ci ku nam zechcia  ponie
mier  na krzy u, tak i w nas nie b dzie szlachetniejszego aktu cnoty nad

znoszenie czego  ze wzgl du na bli niego. “Nikt nie ma wi kszej mi o ci od tej
– mówi Przedwieczne S owo – gdy kto  ycie swoje oddaje za przyjació  swoich”
(J 15,13).
Oby  odda  swoje ycie za nieprzyjació , którzy te  s  twoimi bli nimi.
Znajduj c si  w obecno ci Jego Majestatu i modl c si  za nich, oddaj je teraz
Bogu.

Inspectio cordis, f. 116r.

Jedno serce z innymi

“Kto si  gniewa na swego brata” (Mt 5,22).
Po drugie rozwa , e przez “brata” nale y rozumie  ka dego bli niego,
najbardziej za  “braci w wierze” (Ga 6,10). Zastanów si  zatem, czy masz ze
wszystkimi “jedno serce i jednego ducha” (por. Dz 4,32); czy nie jeste  dla
kogo  przykry, czy z przesadnej gorliwo ci nie oskar asz kogo  i nie donosisz
na kogo ; czy komu  nie przeszkadzasz w awansie? Zastanów si , dlaczego nie
cieszysz si  z uzdolnie  i talentów innych; dlaczego nie sprzyjasz ich
post powi w doskona o ci; dlaczego do kogo  odnosisz si  z niech ci  oraz
zwracasz si  do kogo  s owami szorstkimi i cierpkimi.
Sprawd , czy to wszystko pochodzi ze s usznej gorliwo ci, czy te  mo e
gwa townego usposobienia, aby  nie narazi  si  na surowy wyrok s dziego, który
dzi  do ciebie przychodzi.
Inspectio cordis, f. 67r-67v.

Wielko  mi o ci apostolskiej

“Oni jednak nic z tego nie zrozumieli” ( k 18,34).
Rozwa , e bardzo z y jest stan takiego umys u, który odsuwa dobra, nie poznaje
ich i nie pojmuje, a nawet je odrzuca. Takiego za mienia umys u doznali
Aposto owie, którzy nie rozumieli Pana mówi cego o cierpieniach i zbli aj cej
si  Jego mierci. Przyczyn  takiego stanu ich umys u by o to, e jeszcze
zakryta by a przed nimi cnota mi o ci, jej rola i doskona o , a mianowicie to,
eby za kogo  innego, czy to za przyjaciela, czy le do nas usposobionego,

chcie  cierpie  i dzieli  jego utrapienia, niepowodzenia i jego z y los.
Je li ty nie czujesz pragnienia pomocy bli niemu i przedk adania dobra
wspólnego ponad inne bardzo przykre i przeciwstawiaj ce si  twemu usposobieniu
sprawy, to wiedz, e jeszcze nie zrozumia e , na czym polega doskona o
mi o ci. Jeste  prawdziwym ignorantem, bo nie znasz wszystkich cnót, dzi ki
którym wchodzimy do nieba.
Pro , pro  Boga o wiat o, aby  zrozumia , jak wielka jest mi o  i jakie
znaczenie ma którakolwiek z cnót. Pro , aby  pozna , co Bóg chce, eby  czyni ,
i jak  drog  zmierza  do doskona o ci. Pro  i módl si  w taki sposób: “Daj mi
zrozumienie, abym y . Otwórz moje oczy, abym ujrza  Twe dziwy” (por. Ps
119,18.144).

Inspectio cordis, f. 28r-28v.



ROZDZIA  PI TY

Obowi zek apostolatu

“G o cie Ewangeli  wszelkiemu stworzeniu”   (Mk 16,15)

O jak wielka jest mi o  Syna Bo ego ku ca emu rodzajowi ludzkiemu! Nikogo,
cho by nawet najpodlejszego i niegodziwego, nie chce On wykluczy  z niebieskiej
ojczyzny, gdy  poleca tym, których wyniós  do godno ci apostolskiej, aby
g osili Ewangeli  wszelkiemu stworzeniu: tak królom, jak obywatelom, tak
panuj cym dynastom, jak podw adnym; tak panom, jak s ugom; bogatym
i jednocze nie ubogim; zarówno starcom, jak i dzieciom, po prostu wszystkim
ludziom, dos ownie wszystkim!
St d sam wywnioskuj, jakiej dopuszcza e  si  niegodziwo ci, je li przy
nadarzaj cych si  okazjach, przy spe nianiu obowi zków dotycz cych zbawienia,
wy ej ceni e  magnatów i ludzi zamo nych od plebejuszów i od ubogich. Jak
bardzo odchodzi e  od tej nauki Niebieskiego Mistrza, je eli odwiedza e
jedynie salony szlacheckie ze wzgl du na ich okaza o , a z pogard  unika e
ludzi ni szego pochodzenia, i je eli tak samo nie s u y e  ma ym jak wielkim.
Niew tpliwie ze wzgl du na powo anie zakonne, dzi ki któremu jeste my równi
Aposto om, nam przynajmniej wypada z tego powodu wyrazi  Bogu wdzi czno , e
nie mamy w pogardzie adnego Jego stworzenia i o ile jest to naszym
obowi zkiem, nie zaniedbujemy nikogo, by poucza  o przykazaniach i pomocach do
ich zachowywania.
Inspectio cordis, f. 119v.

Troska o zbawienie innych

“Dlatego mi uje mnie Ojciec” (J 10,17).
Chrystus Pan mówi, e przyczyn , dla której Ojciec Go mi uje, jest to, e
oddaje swe ycie za zbawienie ludzi.
Ty te  nie inaczej do wiadczysz mi o ci Boga, jak tylko wtedy, gdy b dziesz si
troszczy  o zbawienie bli niego i z mi o ci dla niego b dziesz przyjmowa
i znosi  wszystkie przykro ci, trudno ci i dokuczliwo ci. Nie jest bowiem
godzien mi o ci Bo ej ten, kto nie kocha bli niego. Nie zas uguje na mi o
u Najwy szego Dobra ten, kto ze wzgl du na Nie nie odwzajemnia si  mi o ci
bli nim, tak e tym, którzy mu le czyni .
Ty chcia by , eby ci  Bóg mi owa ? Kochaj wi c bli niego ze wzgl du na Boga.
Skoro za  sam ka dego dnia przyjmujesz z r ki Bo ej bardzo wiele dobra,
dlaczego innym nie s u ysz dobroci ? Bóg odda  swe ycie dla twojego zbawienia,
a ty dla zbawienia bli niego uchylasz si  nawet od lekkich trudów? Wierz mi:
w taki sposób ani ty nie kochasz Boga, ani Bóg ciebie nie b dzie mi owa . “Nikt
nie ma wi kszej mi o ci od tej, gdy kto  ycie swoje oddaje za przyjació
swoich” (J 15,13).
Inspectio cordis, f. 111v.



Rozpraszaj ce zaj cia

 “Pewna niewiasta, imieniem Marta, przyj a Go do swego domu” ( k 10,38).
Rozwa , e Marta, siostra Marii, by a wprawdzie dobra i wi ta, ale nie
w takiej samej mierze oddana kontemplacji jak sprawom domowym. Dlatego
Zbawiciel skierowa  do niej te s owa: “Marto, Marto, troszczysz si
i niepokoisz o wiele” ( k 10,41). Jednak ta troskliwa gospodyni do  cz sto
podejmowa a Pana w swoim domu, a jej mieszkanie by o niejako gospod , w której
zatrzymywa  si  Chrystus.
Dla ciebie jest to nauka, eby  cz ciej komunikowa  si  i obcowa  z Jezusem
przez cz ste wewn trzne skupianie si , cho by  by  rozproszony z powodu wielu
zaj  zewn trznych. Podobnie jak u troskliwej Marty, tak u osób bardzo zaj tych
sprawami innych ludzi Bogu bardzo podoba si  przebywa  i cieszy si , gdy
w sercu zaj tym wieloma sprawami nie brakuje miejsca dla Niego, aby móg
odpocz .
Inspectio cordis, f. 131v.

Kontemplacja a apostolat

“Przyj a Go do swego domu” ( k 10,38).
Ty te , duszo moja, cho  rozpraszasz si  z powodu troski o wiele spraw i nie
oddajesz si  systematycznie kontemplacji, nie l kaj si  zaprosi  do siebie
i przyj  Jezusa. On tak  sam  mi o ci  darzy kontemplatyków, jak i oddaj cych
si  czynnej dzia alno ci, je li tylko tak pierwsi, jak i drudzy z takim samym
usposobieniem czcz  Go przy pos ugach i pe nionych urz dach. Tak  sam  nagrod
b ogos awie stwa darzy dusze oddaj ce si  ustawicznym modlitwom, jak
i pos uguj ce bli nim. T  sam  wizj  uszcz liwiaj c  zwyk  darzy  pustelników
oddaj cych si  rozmy laniu, jak i pracowników zaj tych w Jego winnicy.
Je eli wi c nie masz wi zanki mirry mi o ci, je eli nie masz kosztownych
olejków modlitwy, je eli nie masz z Magdalen  ez do obmycia Jego nóg, to
ofiaruj Mu z Mart  domowe prace i pos ugi, które wiadczysz bli nim, troszcz c
si  o ich zbawienie. Je li za  nie masz i takiej mo liwo ci, On zadowoli si
nawet twoj  dobr  wol .

Inspectio cordis, f. 131v.

Ró ne drogi do wi to ci

“Maria obra a najlepsz  cz stk ” ( k 10,42).
Zwró  uwag  na askaw  ocen  dan  przez Dobrego Nauczyciela. Powiedzia , e
Maria obra a najlepsz  cz stk , jednocze nie jednak nie pot pi  Marty, chocia
pierwsza anga owa a si  tylko duchowo, a ta rozprasza a si  troskami o wiele
spraw.
Dlatego wiedz, e wi tymi s  nie tylko ci, którzy oddaj  si  samotno ci i maj
na wzgl dzie tylko swoje zbawienie, lecz sprawiedliwymi s  tak e ci, którzy,
prowadz c ycie czynne, wspó pracuj  z Chrystusem przy zbawieniu dusz.
Magdalena14 w a nie reprezentuje kontemplatyków, Marta za  ludzi czynnych. Ale
i jedn , i drug  Chrystus umi owa , i jedn , i drug  obdarowa  niebem, i jedn ,

                    

14
 O. Stanis aw, za niektórymi autorami, uto samia Mari  siostr  azarza

z Mari  Magdalen .



i drug  czci te  Ko ció  jako wi te.
Nie martw si  wi c ju , je li nieraz dla zbawienia bli niego i dla jego
duchowego dobra nie mo esz w pe ni odda  si  sprawom swojej duszy.
Inspectio cordis, f. 132r.

Zakon jest jakby bram  owczarni

“Wejdzie i wyjdzie...” (J 10,9).
Za o ywszy, e twoje zgromadzenie [zakonne] jest ow  bram  Chrystusa, rozwa ,
e dost puj  zbawienia zarówno ci, którzy przez ni  wchodz , jak równie  ci,

którzy wychodz . To znaczy, e nie tylko ci zakonnicy wejd  do ycia wiecznego,
którzy, raz przyj ci w mury klasztorne, ustawicznie oddaj  si  samotno ci,
modlitwie, pokucie i nabywaniu innych cnót, nigdy tak e nie ukazuj  si
publicznie, nigdy na krok nie wychodz  na zewn trz. Równie  ycie wieczne
zosta o obiecane i tym, którzy wychodz  do wiata, sk onieni do tego
z pos usze stwa, czy mi o ci, czy religijno ci, czy te  ch ci niesienia pomocy
bli niemu, chocia  z tego powodu nie maj  nawet mo liwo ci i nie s  w stanie
zado uczyni  obowi zkom wspólnym swego zakonu. Przebywaj c w ród ludzi
wieckich, nie maj  bowiem takich u atwie  do modlitwy, rozmy lania i innych

tego rodzaju wicze , jakie by mieli w domu zakonnym. Poniewa  jednak wyszli
st d przez bram  mi o ci bli niego czy pos usze stwa, nie zostan  pozbawieni
swoich zas ug i nie ponios  szkody dla zbawienia.
Przyst puj c wi c do Chrystusa, oczekuj cego ci  na o tarzu, popro  Go o cnot
rezygnacji, aby  modl c si , nie odmawia  gra  roli Magdaleny, a kiedy On
zechce, aby  odpoczywa , graj c rol  zapracowanej Marty.
Inspectio cordis, f. 60r.

Oczyszcza swych pracowników z niedoskona o ci

“Ka d , która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosi a owoc obfitszy” (J 15,2).
Rozwa , jak mi e s  te latoro le, które przynosz  owoc! Jak godni mi o ci s  ci
s udzy, którzy pracuj  w winnicy Pa skiej! Jak cenni w oczach Boga s  ci
zakonnicy, którzy wspó pracuj  przy zbawianiu dusz. I to do tego stopnia, e
chocia  z powodu zajmowania si  niedoskona ymi lud mi dla ich zbawienia sami,
b d c s abymi, popadaj  w jakie  niedoskona o ci i kalaj  si , to On ich
oczyszcza, “aby przynosili wi cej owocu”. Oby  ty by  jednym z tych, którzy –
na ile mog  – trudz  si  dla Pana, aby latoro le w Jego winnicy przynosi y jak
najwi cej owoców.
Inspectio cordis, f. 112r.

Nie tra  Boskich darów

“Zbierzcie pozosta e u omki, aby nic nie zgin o” (J 6,12).
B d  mocno przekonany, e ci, którzy troszcz  si  o bli nich, otrzymuj  wielkie
i liczne aski, i to nie tylko po to, aby mogli uzyska  zbawienie dla siebie,
lecz tak e dla innych, by zdobyli wiele dusz.
Dlaczego wi c masz tak leniwe usposobienie, e ci  nie obchodzi, nie wzrusza
i nie porusza adna troska i mi o  o twego bli niego? Mówisz, e starasz si
pracowa  nad swoim zbawieniem. Jednak e, o najlepszy obro co swojego zbawienia,
powiniene  wiedzie , e kiedy ty dbasz o bli niego, jednocze nie troszczysz si
o samego siebie. Kiedy za  tylko my lisz o sobie samym, powiniene  si  l ka ,



eby siebie nie zgubi . Im wi cej prac wykonujesz w winnicy Pa skiej, tym
pewniejszy jeste  wiecznego zbawienia i nie miertelnej nagrody.
Zbieraj wi c zawsze u omki, jakie ci pozostaj : czas, który ci pozostaje, obró
dla zbawienia bli niego, nadprzyrodzone moce aski, których masz w nadmiarze,
oddaj i po wi , troszcz c si  o tego  samego bli niego. Chodzi o to, eby  ze
zbywaj cych darów i talentów, gdyby  je mo e marnowa , nie musia  kiedy
w przysz o ci zda  bardzo dok adnego rachunku przed bardzo cis ym s dem, przed
strasznym S dzi  Chrystusem, sprawc  naszego zbawienia. On to, je li by oby to
konieczne, jest gotów za jedn  dusz  jeszcze raz przela  swoj  Krew.
Inspectio cordis, f. 36v.

aska prawdziwej wiary

“Nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).
Oto Naj askawszy Zbawiciel, który chc c, aby aden cz owiek nie zgin , posy a
Aposto ów do wszystkich regionów, prowincji, pa stw i królestw, co wi cej, na
ca y wiat, aby ukazywali drog  zbawienia.
W rzeczywisto ci z ca  pewno ci  jest tak, e nie mo na znale  adnej cz ci
wiata lub narodu, do których nie dotar oby przepowiadanie nauki ewangelicznej.

Je li za  widzimy, e wi ksza cz  ludzko ci yje w ciemno ciach
ba wochwalstwa i herezji, to dzieje si  tak dlatego, e ponownie odesz a od
Chrystusa i porzuci a Jego nauk  za spraw  Mahometa, Ariusza, Lutra, Kalwina
i innych; co wi cej, za spraw  samego ducha piekielnego, który jest
nauczycielem wszystkich b dów i uwiedzionych b dnowierców. Oni sami s
sprawcami swego zatracenia.
O jakie  to szczególne dobrodziejstwo, udzielone ci przez Boga, e otrzyma e
powo anie do prawdziwej wiary i e w niej trwasz! Oddaj Panu swoje serce
i s owami faryzeusza, ale sercem pobo nego katolika mów: “Bo e, dzi kuj  ci, e
nie jestem jak inni ludzie” ( k 18,11). Dzi kuj  Ci, Naj wi tsza Trójco, za to,
e nie wszed em na drog  b du, lecz prawdy: jest to Twoje dzie o, Twoja aska,

Twoje dobrodziejstwo. Prosz  Ci , Bo e, o to pokornie, aby  o wieci  równie
niewiernych, nawróci  heretyków, o ywi  [martwych duchowo] grzeszników, aby my
pod jednym pasterzem, w jednej owczarni wszyscy Ciebie wyznawali, czcili
i mi owali bez adnego ograniczenia w czasie. Amen.
Inspectio cordis, f. 61v-62r.

Dostosowanie si  do innych

“Jezus zszed  z góry” (por. k 6,17).
Rozwa , e rzesza ludzi nie mog a wej  za Chrystusem na gór . Dlatego On
zszed  do nich. Gdyby chodzi  tylko po miejscach wynios ych, nikt s abszy by za
Nim nie poszed  i by by pozbawiony zbawiennej nauki. Mówi wi ty Ambro y:
“Jak e inaczej rzesza mog aby zobaczy  Chrystusa, je li nie na nizinie? Nie
wspina si  bowiem ona na szczyty i nie wchodzi na miejsca wynios e”15. Zreszt ,
wyja nia on, przez gór  nale y rozumie  tajemnice wy szej wiedzy, które Jezus
Nauczyciel ods ania  samym tylko Aposto om wst puj cym z Nim na gór . Pan
zst powa  za  z góry wtedy, gdy prostym ludziom mia  podawa  prawdy atwiejsze
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do zrozumienia i do zastosowania w celu osi gni cia zbawienia.
Tak wi c na gór  wst powa  z Aposto ami ju  przygotowanymi przez ask  Bo  do
przyj cia g bszych tajemnic, zst powa  za  do rzesz na równin , dostosowuj c
si  w nauczaniu do ich zdolno ci pojmowania. Czyni  tak, aby ci da  przyk ad,
w jaki sposób masz dostosowa  swoje s owa i post powanie do ludzi, aby
wszystkim przynosi y one owoc s u cy zbudowaniu i zbawieniu, aby  w nauczaniu
i dzia aniu po ród ludzi prostych by  pe en prostoty, aby  w ród wykszta conych
nie waha  si  okaza  swego wykszta cenia, i to nie dla szukania chwa y
i budzenia podziwu, ale dla post pu sprawy zbawienia.
Dzi  jednak wobec Jezusa, Najwy szej M dro ci, obecnego w Naj wi tszym
Sakramencie, poczuj si  tak s abym, aby zasz a potrzeba, a nawet konieczno
Jego zst pienia do ciebie. Bardziej bowiem jest ci potrzebne ujawnienie swej
znikomo ci ni  sprawianie wra enia, e jeste  mocny, skoro takim nie jeste .
Inspectio cordis, f. 98v-99r.

Wychodzenie naprzeciw ludzi

“Zatrzyma  si  na równinie” ( k 6,17).
Wypada o, by Kwiat Polny stan  na równinie, gdzie móg by zosta  dostrze ony
przez wszystkich, nawet przez dzieci, eby wszyscy zostali od wie eni
i pokrzepieni niebia skim zapachem czy to Jego przyk adów, czy nauki. Gdyby
nadal pozostawa  na górze, nie ka dy by Go s ysza , odnalaz  oraz z rado ci
i ze zbawienn  korzy ci  by Go podziwia .
Umia  si  On dostosowa , umia  wychodzi  naprzeciw ludziom ka dego stanu,
charakteru, zdolno ci i poj tno ci. Nie waha  si  schodzi  do miejsc n dznych,
eby zbawi  wszystkich, i nie uwa a  uni enia si  za niegodne swego wielkiego

Majestatu, by tak e n dznym t umom, a nawet grzesznikom da  okazj  do
znalezienia Królestwa niebieskiego. Tote  z nara eniem na nies aw  swego
imienia jada  i rozmawia  z grzesznikami, cho  poczytywano Mu to za najwi ksz
wad  i z tego powodu wyszydzali Go faryzeusze.
Tak wi c, wkrótce przyjdzie i do ciebie, jednego z celników, zapomniawszy
o w asnej niebia skiej wznios o ci i zatrzyma si  na miejscu równinnym twojej
nico ci, aby ci  podnie  do wy szego stopnia swej mi o ci.
Inspectio cordis, f. 99r.

Pragnienie Chrystusa

“Gdy Jezus przemawia  do rzeszy” (por. k 11,27).
Rozwa , e Chrystus p on  tak wielkim pragnieniem zbawiania dusz, i  nie
pomija  adnej grupy ludzi, eby ich nie pouczy  o zbawiennych prawdach.
Pomy l, e i ty nie powiniene  pomija  adnej okazji do pozyskania bli niego.
Ilekro  masz do czynienia z lud mi, a zw aszcza ze wieckimi, rozmawiaj z nimi
tylko o sprawach zbawienia, eby twoje obcowanie z nimi by o wi te oraz mi e
Bogu i ludziom.
Teraz jednak, przy tym wi tym stole, pro  Pana, aby przemówi  do zgie kliwego
t umu twoich zmys ów i aby nie tyle s owem, co swoj  wszechmoc  trzyma  je
w karbach uleg o ci. Gdyby za  nadal si  opiera y, aby je u mierzy .
Inspectio cordis, f. 128v.



Nawracanie grzeszników

“Wielu spo ród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich” ( k 1,16).
Zauwa , e niedorzecznie post puj  i e nie nale  do prawdziwie o wieconych
ci, którzy mi o  i gorliwo  nawracania grzeszników oraz ludzi schodz cych
z drogi doskona o ci uwa aj  za spraw  ma o wa n  lub za nic, gdy tymczasem
nale y to do spraw najwa niejszych. W tym w a nie zawiera si  zarówno mi o
Boga, jak i bli niego, a od niej zale y ca a doskona o . Ci za  naprawd
wspó dzia aj  z Chrystusem Panem przy zbawianiu dusz, którzy zagubionych ludzi
przywo uj  do powrotu na cie k  ycia wiecznego.
Chrystus bowiem nie dla innego celu przyj  ludzkie cia o, tylko po to, eby
ocali  tych, którzy zgin li. St d Król Pokutnik, chc c zjedna  sobie
zagniewanego Boga, u ywa nie innego rodka, tylko postanawia nawraca
grzeszników: “Chc  nieprawych nauczy  dróg Twoich i nawróc  si  do Ciebie
grzesznicy” (Ps 51,15).
Obud  w sobie trosk  o nawracanie upad ych, a tak e z dnia na dzie  staraj si
w sobie rozwija  to najpi kniejsze pragnienie. Gdy do tego b dziesz zmierza ,
sam najpierw ca ym sercem nawró  si  do Pana.
Inspectio cordis, f. 121v.

Odda  swe ycie za innych

“Daje ycie swoje za owce” (J 10,11).
Za ciebie twój Zbawiciel, najlepszy Pasterz, odda  swoje ycie, wyzion  ducha.
Uczyni  to zw aszcza z tego powodu, aby  ty, odkupiony, nie waha  si  dla Niego
i dla bli niego po wi ci  swego ycia. Tego wymaga od ciebie, gdy powiada:
“Uwa aj za  pilnie, aby go wykona  wed ug wzoru, jaki zobaczy e  na górze” (Wj
25,40). Na jakiej górze? Na Golgocie. Co zosta o ukazane? Chrystus, Syn Bo y,
który zosta  ukrzy owany za ciebie i za ca y rodzaj ludzki. W Niego si
wpatruj, Jego wypada ci koniecznie na ladowa , nie oszcz dzaj c siebie dla
zbawienia bli niego, traktuj c wszystkich z agodno ci , modl c si  za
nieprzyjació , ofiaruj c samego siebie sprawiedliwo ci Bo ej za grzeszników,
uciekaj c si  w utrapieniach do Boga i b d c wytrwa ym w dobrych poczynaniach.
Ten przyk ad i wzór zosta  ci ukazany na górze. Je li wzbraniasz si  go
na ladowa , odst p od zamiaru spo ywania Chrystusa. Ten bowiem nie jest
godzien, aby ywi  go Chrystus, kto uchyla si  od dzia ania z Chrystusem i dla
Chrystusa.

Inspectio cordis, f. 136v-137r.

Dobry niwiarz

“ niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma o” ( k 10,2).
Rozwa , e Bóg dlatego bardzo si  gniewa na niedba ych robotników, e widz c
wielkie niwo, nie przyk adaj  si  do pracy, e zbyt opieszale i leniwie
zabiegaj  o zbawienie dusz, e, nie przejmuj c si  tym zbytnio, pozwalaj , eby
szatan wyrywa  z ich r k zbo e, to jest wybranych.
Ty wi c b d  przekonany, e dzisiaj dlatego przyst pujesz do sto u Pa skiego,
aby  na Pa skiej roli starannie i gorliwie pracowa , i nie pomin  adnej
okazji do po pieszenia bli niemu z pomoc , dla jego zbawienia.



Inspectio cordis, f. 152v.

Powo anie Aposto ów

“I Bart omieja” ( k 6,14).
Rozwa , jak wielkiej aski dost pi  w. Bart omiej, gdy zosta  powo any do
wi tego urz du apostolskiego. Kiedy bowiem dost pi  zaszczytu godno ci

apostolskiej, tym samym zosta o mu zapewnione niebieskie dziedzictwo,
a jednocze nie perspektywa otrzymania wiecznego królestwa.
O szcz liwi zakonnicy, których do tego stopnia nale y uwa a  za nast pców
Aposto ów, e z tym, kto zostaje powo any do stanu zakonnego, jest tak, jakby
zosta  powo any do wi tego urz du apostolskiego.
Zobacz wi c, w jak wielkim dobrodziejstwie b dziesz uczestniczy  przez
powo anie zakonne, je li na nie powa nie odpowiesz.
Inspectio cordis, f. 132v.

Przyjaciel nie tylko od sto u

“Piotra, Jakuba i brata jego Jana” (Mt 17,1).
Pan chcia , aby ci Aposto owie ujrzeli Jego chwa , a jednocze nie aby d wigali
krzy . Chcia , by byli obecni przy Jego Boskim przemienieniu, a jednocze nie by
wspólnymi si ami walczyli z piek em, a po wyrwaniu k kolu i opianu, to jest
poga skich dogmatów, bardzo szeroko rozsianych po wiecie na skutek chytro ci
z ego ducha, rozsiewali po ca ym wiecie zbawcze nasienie s owa Bo ego oraz
gorliwie i bez przerwy przepowiadali i jednocze nie rozszerzali wiar  w swojego
Mistrza i Zbawiciela ca ego wiata!
Je li wi c ty z tylu wi tymi przyst pujesz dzisiaj do Sto u Chrystusa
i spo ywasz wspólny pokarm wszystkich wi tych, krzepisz si  wspólnym z nimi
pokarmem i napojem, nie wahaj si  podejmowa  te  wspólnych prac z nimi.
Poniewa  za  korzystasz z owoców Naj wi tszej Eucharystii, pomy l i postanów to
sobie, eby przynosi  owoc w winnicy Pa skiej. Pami taj, aby  przypadkiem nie
by  przyjacielem tylko od sto u i nie oczekiwa  tylko na branie dóbr od
Zbawiciela, a od tego, co niebezpieczne i ci kie, stroni  bardziej ni  od psa
czy w a.

Inspectio cordis, f. 32r.

Rozumie  i utwierdza  innych

“Tobie dam klucze Królestwa niebieskiego” (Mt 16,19).
Rozwa , jak wielka by a Opatrzno  i M dro  Bo a, e grzesznika Piotra, który
si  zapar  Jezusa, ustanowi a najwy sz  g ow  Ko cio a, wodzem chrze cija skich
zast pów, namiestnikiem Chrystusa, a nie Jana niewinnego ani te  sprawiedliwego
Jakuba. Naprawd  potrzebowali my takiego pasterza, który umia by b dz cym
owieczkom przebacza , a gdy oka  skruch , askawie je przyjmowa  do
Chrystusowej owczarni. On bowiem, poniewa  sam te  niegdy  upad , pozna , jak
wielka jest w cz owieku sk onno  do wyst pków, jaka atwo  upadku, a kiedy



cz owiek znów powstanie, jaka  wola czynienia dobra!
Dlatego i ty ucz si  bardziej wspó czu  grzesznikom, ni  si  na nich gniewa .
Jest bowiem taka regu a Opat- rzno ci, eby równie  ludziom sprawiedliwym
i bardzo pragn cym doskona o ci, a tak e innym, np. prze o onym, czy to
pozwoli  na ci kie pokusy, czy nawet dopu ci  upadek, by po opami taniu si
wspierali innych i umieli po pieszy  z pomoc  biedakom niedo wiadczonym
w zakresie z a.
Trzeba ci wiedzie , e czasem grzechy staj  si  rodkiem czy te  pomoc  do
zbawienia. Kto  powiedzia : “Dla wielu jest po yteczniej, by nie byli
ca kowicie wolni od pokus, lecz eby cz ciej byli przez nie atakowani
(a nieraz, by nawet upadli) i przez to nie czuli si  za bardzo bezpieczni i by
mo e, nie wbili si  w pych ”16.
Inspectio cordis, f. 122v.

ROZDZIA  SZÓSTY

Niezg bione   Mi osierdzie Bo e

Chrystus poci ga grzeszników

“Zbli ali si  do Jezusa celnicy” (por. k 15,1).
Podobnie jak s o ce wyci ga w gór  z ziemi szkodliw  wilgo , a niekiedy te
pobudza do wyj cia jadowite gady, tak samo Jezus, S o ce Sprawiedliwo ci,
przyci ga  i a  do dzisiejszego dnia poci ga do siebie celników, grzeszników
i wielu bardzo wielkich przest pców. Czyni  to do tego stopnia, e gdy
rozwa asz ca e Jego ycie, to stwierdzasz, e sp dzi  je na okazywaniu
mi osierdzia i lito ci. B d c w kolebce, poci gn  do siebie poga skich królów;
w okresie nauczania – Zacheusza, Mateusza, Magdalen  i niezliczonych innych;
gdy umiera  – otra, setnika i Longina, który otworzy  Jego bok. Co wi cej, na
czele swojego Ko cio a postawi  nie kogo innego, ale w a nie grzesznika.
Przyst p wi c, grzeszniku, do tego magnesu, czy te  do niestworzonego S o ca,
które z tak wielk  askawo ci  poci ga do siebie grzeszników w wi zy
bezinteresownej mi o ci. Gdy sam ujrzysz si  poci gni ty przez Niego, wtedy
stawszy si  lepszym i przynosz c owoc, staraj si  swoim przyk adem budowa
grzeszników.

Inspectio cordis, f. 64r-64v.

Chrystus przyjmuje grzeszników

“Ten przyjmuje grzeszników” ( k 15,2).
We  pod uwag  to, e Boska dobro , askawo  i mi osierdzie s  niesko czone, e
nie maj  granic. Dzi ki temu Bóg nikogo nie odrzuca, nawet adnego najbardziej
zbrodniczego grzesznika. Co wi cej, bardzo agodnie zaprasza wielu obci onych
grzechami: “Przyjd cie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci eni jeste cie,
a ja was pokrzepi ” (Mt 11,28). eby za  nie obawiali si  przyj , o wiadcza
jeszcze, e nie przyszed  zbawia  “sprawiedliwych, ale grzeszników” (por. Mt
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9,13).
To w a nie dzi  przydarzy o si  tobie. Cho  obci ony jeste  tylu i tak
wielkimi niedoskona o ciami, po przyjacielsku dopu ci  ci  do wi tej uczty
i nie tylko z tob  biesiadowa , lecz samego siebie da  ci do spo ywania. Co za
askawo , co za aska! Ze zha bionego naczynia sta e  si  Bo  ark ,

zawieraj c  nie zapowied , lecz sam Chleb Anio ów. Pro  Tego Pana, którego
posiadasz, aby w taki sposób b ogos awi  twemu domowi, w którym zamieszka , jak
b ogos awi  Zacheuszowi i domowi Obed-Edoma (por. 2 Sm 6,10-11 i 1 Krn 13,13-
14), który przechowywa  tylko figur  przyj tego przez ciebie Sakramentu.

Inspectio cordis, f. 65r.

-Powrót znad piekielnej przepa ci

“Mam tak e inne owce” (J 10,16).
Zwró  uwag , e najmi o ciwszy Zbawiciel wiata troszczy si  o zbawienie
wszystkich ludzi i nie tylko ma na wzgl dzie szcz liwo  sprawiedliwych, lecz
tak e, a nawet g ównie – grzeszników. On sam czyni to wtedy, gdy przez cz sty
ich udzia  w Naj wi tszym Sakramencie, przez ró ne natchnienia i przez hojnie
udzielane im niezliczone swe dobrodziejstwa nawraca ich do siebie. Wtedy
w a nie dzieje si  tak, e te owce, które ju  diabe  napi tnowa  swym znakiem,
znowu wracaj  do Chrystusowej owczarni i zostaj  zbawione.
O ile  razy ciebie, zranionego ci kimi grzechami przez samego siebie,
z powrotem przywo a ! Ile  razy odci gn  ci  od owczarni piekielnego
najemnika! Ile  razy szuka  ci  jako zagubionej owcy, a szukaj c, z wielkim
trudem znalaz , znalezion  karmi , poi  i strzeg . Ty jednak ile  to razy przez
grzech odst powa e  od tak dobrego Pasterza!
Inspectio cordis, f. 111r.

Niezmierzona przepa  Mi osierdzia

“Bi  si  w piersi” ( k 18,13).
Kontempluj Mi osierdzie Bo e! Widzisz, do tego stopnia dzisiejszy celnik staje
si  jego uczestnikiem, e sam Syn Bo y o wiadcza, i  “Ten odszed  do domu
usprawiedliwiony” ( k 18,14).
Ucz si  wi c zatapia  z wielk  ufno ci  swoje niedoskona o ci w niezmierzonej
przepa ci tego Mi osierdzia Bo ego. Nikim te , cho by nawet by  cz owiekiem
bardziej zbrodniczym od Judasza, nie miej jak faryzeusz gardzi , a co by oby
jeszcze gorsze, nikogo nie pot piaj.
Nawet, wr cz przeciwnie, g o , e serce Boga jest dla wszystkich otwarte,
i dawaj wiadectwo, e przed adnym grzesznikiem, który gotów jest pokutowa ,
nie jest zamkni ta droga do zbawienia. B d  tak e o wiele mniej sk onny do
os dzania i surowego traktowania tych, którzy dopuszczaj  si  wykrocze , gdy
musisz mie  zawsze na uwadze swoj  u omno , a tak e dobro  Bo  dla ciebie.

Inspectio cordis, f. 74v.

Uzdrawianie chorych i u omnych

“Wprowad  tu ubogich, u omnych, niewidomych i chromych” ( k 14,21).



Zastanów si  nad tym, kim s  owi ubodzy, u omni, niewidomi i chromi? S  to
grzesznicy ogo oceni z cnót, ludzie niezdecydowani co do dobrych postanowie ,
nie widz cy cie ki sprawiedliwo ci i nie post puj cy w sposób prawy przed
Panem. Takich jednak Dobro  Bo a ka e wezwa  do swego sto u na wielk  uczt .
Kiedy ju  pokutuj , tam ich ubiera najpierw w szat  niewinno ci, daje im moc do
pe nienia dobrych uczynków, o wieca niebieskim wiat em i przywraca zdolno
chodzenia, aby byli wytrwali na drodze doskona o ci, któr  maj  kroczy . Czyni
to przez aski: pobudzaj c , wspieraj c , towarzysz c  i skuteczn , które daje
im w przyjmowanej Komunii wi tej.
Nie pot piaj wi c grzeszników, których Bóg mo e w jednej chwili usprawiedliwi .
Nie lekcewa  te  wielkiej Uczty Pa skiej i nigdy jej nie zaniedbuj! Ona bowiem
jest tak owocna, e wzbogaca ubogich, umacnia s abych, o wieca niewidz cych
i chromym umo liwia dobre chodzenie.
Inspectio cordis, f. 64r.

B ogos awie stwo mi osierdzia

“B ogos awieni mi osierni, albowiem oni mi osierdzia dost pi ” (Mt 5,7).
Rozwa , e ju  dawno ten wiat uleg by zag adzie, gdyby askawe mi osierdzie
nie agodzi o surowej, nieugi tej sprawiedliwo ci Bo ej. Gdy Bóg widzi, jak
jedni ludzie lituj  si  nad innymi, zmienia surowe wyroki i nie patrzy na
grzechy tych, którzy okazuj  swym bli nim mi osierdzie. Jest mi osierny dla
mi osiernych, a nawet z powodu lituj cych si  jest mi osierny te  dla innych.
W ten sposób ludzkie mi osierdzie zjednuje mi osierdzie Bo e i niweluje
surowo  sprawiedliwo ci, a kara zostaje zamieniona na ask .
Je li ty nie masz komu okazywa  mi osierdzia, zlituj si  przynajmniej nad swoj
dusz , aby  nie zatraci  tej, któr  odkupi a Mi o . Zagubisz j  za , je eli
jej nie stracisz. Stwierdzenie Prawdy pozostaje niezmienne: “Kto chce znale
swe ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je” (Mt
10,39).
Inspectio cordis, f. 139r.

Rado  z nawrócenia grzesznika

“Odpuszczone s  jej liczne grzechy, poniewa  bardzo umi owa a” ( k 7,47).
O dniu ze wszystkich dni najszcz liwszy i obfituj cy w najwi ksze rado ci! Bo
gdy spojrzysz w niebo, tam, jak wiadczy sam Król niebieski, panuje bardzo
wielka rado : “Wi ksza jest rado  w niebie z jednego grzesznika, który czyni
pokut , ni  z dziewi dziesi ciu dziewi ciu sprawiedliwych” (por. k 15,7).
Trudno nawet ci poj , jakiej rado ci doznali niebianie z powodu nawrócenia si
grzesznicy Magdaleny.
Gdy za  znowu spojrzysz na ziemi , zobaczysz, e cieszy si  ona nie mniejsz
rado ci  widz c, e ju  zosta  jej zes any prawdziwy Mesjasz, który nie
przyszed  zbawia  sprawiedliwych, lecz grzeszników. Masz tu przyk ad
nies ychanej dobroci Boga, który najwi ksz  grzesznic  Jerozolimy, zwracaj c
si  do Niego, z tak wielkim zmi owaniem przyj , e nie tylko przebaczy  jej
wszystkie grzechy, lecz równie  wzi  j  w obron  przed napadaj cymi na ni
faryzeuszami.
Kto z grzeszników b dzie rozpacza , gdy we mie pod uwag  to, e Jezus nie tylko
bardzo atwo odpuszcza winy pokutuj cym, lecz tak e grzeszników bierze
w obron ? Naprawd  s usznie prorok wielokrotnie nawo uje: “Chwalcie Pana, bo



dobry, bo na wieki Jego mi osierdzie” (por. Ps 106,1).
 Inspectio cordis, f. 125v.

Spojrzenie na rodowód Chrystusa

“Dawid zrodzi  Salomona z tej, która nale a a do Uriasza” (por. Mt 1,6).
Niech si  zawstydzi ludzka znakomito , niech marny oka e honor, niech
zamilknie j zyk szlachetnie urodzonego, kiedy chodzi o s aw  wielkich imion,
gdy Syn Bo y wylicza swoich i swej Matki przodków, wspó plemie ców i krewnych,
splamionych pewnymi grzechami. Dawid by  królem i cudzo o nikiem, Salomon
królem zrodzonym z cudzo o nicy i czcicielem obcych bogów, król Manasses by
równie  wielkim grzesznikiem. O niezwyk a askawo ci Boga! Aby grzesznikom
przygotowa  szersz  drog  prowadz c  do siebie, [Bóg] nie chcia  wykluczy  ze
swego rodowodu grzeszników.
Ty oducz si  grozi  swoim bli nim i nie gard  grzesz cymi, lecz na ile mo esz,
przywo uj ich z agodno ci  i dobroci  na drog  zbawienia, gdy masz teraz
przyj  Tego, który zechcia  by  d u nikiem wszystkich, by wszystkich zbawi .
Inspectio cordis, f. 133v.

Patronowie grzeszników

“Rodowód Jezusa Chrystusa” (Mt 1,1).
Rozwa  te , e Chrystus Pan zechcia  wymieni  w swym rodowodzie pewne grzeszne
osoby, kobiety i m czyzn, prawdopodobnie dlatego, eby nikt z naprawd
pokutuj cych nie ba  si  przyj  do Niego.
Dlatego i ty te  przyst p dzi  do Niego z ufno ci , maj c nadziej , e zostanie
ci udzielona aska przebaczenia twoich niedoci gni . Je li nie dowierzasz, e
sam sobie poradzisz, obierz jako patronk  Ucieczk  Grzeszników, a je li jeszcze
nie b dziesz pewny, zwró  si  do wi tych z Rodziny Chrystusa, by ych grzesznic
i grzeszników, oni b d  patronowali twej sprawie. Nie ci, co nie znaj  z a, ani
ci, którzy nie do wiadczyli upadków, pomog  nieszcz nikowi, pomog  powsta
upad emu.
Naj wi tszy spo ród nich Dawid pomo e ci, poniewa  to obieca : “B d  uczy  –
mówi – nieprawych dróg Twoich i bezbo ni nawróc  si  do Ciebie” (por. Ps
51,15).

Inspectio cordis, f. 140v.

Przyszed  zbawia  grzeszników

“Nie przyszed em powo a  sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13).
Rozwa , e Bóg najwi cej wtedy si  smuci, gdy widzi, e z w asnej woli gin  ci,
za których zbawienie odda  swe ycie. eby zatem kto  p ywaj cy po wielkim
morzu wad i boj cy si  s du Bo ego nie popad  w rozpacz o swoje zbawienie,
Zbawiciel wiata zechcia  otwarcie zapewni , e nie przyszed  powo ywa  do
aski sprawiedliwych, ale grzeszników. Podczas gdy sprawiedliwi s  pewni

zbawienia, grzesznicy za  kary, On otwarcie oznajmia, e zajmuje si  zbawianiem
grzeszników i troszczy si  o to, aby ka dy, kto b dzie chcia  (to znaczy
wszyscy), zosta  zbawiony. Nikomu wi c nie zosta a zamkni ta droga do nieba,
oby tylko zechcia  na ni  wej , a porzuci  raz na zawsze drog  piekielnych
po dliwo ci. Mog  cieszy  si  z tego grzesznicy, e w celu wezwania



i zbawienia ich przyszed  na wiat Syn Bo y, opu ciwszy tron chwa y i wybrawszy
poni aj ce wi zienie.
Czeka aby ci  nieszcz liwa przysz o , gdyby  jak owca z w asnej winy zgin ,
mimo e Niebieski Pasterz chcia  ci  uratowa .
Inspectio cordis, f. 136r.

Przysz o wielu celników i grzeszników

“Przysz o wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem” (Mt 9,10).
Rozwa , e jeszcze dzisiaj przychodzi do Jezusa niema o celników i grzeszników,
wtedy mianowicie, kiedy przyst puj  do sakramentu pokuty. Pó niej jednak, gdy
ci sami zasiadaj  z Jezusem do Sto u i s  uczestnikami Uczty niebieskiej, staj
si  sprawiedliwymi, przestaj  by  celnikami i grzesznikami.
Có  wi c, czy do przesady b dziesz si  dziwi  ludzkim wyst pkom? Czy
z nadgorliwo ci  b dziesz si  niepokoi , kiedy ci sami, którzy dzi  s
grzesznikami, jutro mo e b d  wi tymi; dopiero co byli gorsi od z ych duchów,
a zaraz potem b d  sprawiedliwsi od Anio ów. Nawet nie musz  sobie zadawa  zbyt
wiele trudu: tylko pój  do Jezusa i zasi  z Nim do Sto u, a ju  zostaj
oczyszczeni z grzechów i ozdobieni cnotami. Magdalena te  przysz a do Jezusa
jako grzesznica, a odesz a usprawiedliwiona.
O jaki  to szcz liwy dost p do Jezusa! Przeze  otrzymuje si  zdolno  odej cia
od grzechów! O jaki  to wi ty Sakrament, który z grzesznika czyni mi uj cego,
ze s ugi wiata – s ug  Boga, z syna ciemno ci – syna wiat o ci, z niewolnika
diab a – wyzwole ca Chrystusowego!
Inspectio cordis, f. 135v.

Przybyli “z daleka”

“Niektórzy z nich przyszli z daleka” (Mk 8,3).
Uwa aj, e ci, którzy przychodz  z daleka, s  to nawróceni grzesznicy.
Powracaj  oni do Chrystusa nie znad Nilu, Tybru czy Gangesu, lecz od bram
piekielnych. On tak e ich pokrzepia niebieskimi pociechami, a ich gorzk  pokut
zaprawia s odycz  wewn trznych rozkoszy.
Ty te , jak dr czony wielkim g odem syn marnotrawny, wracasz do swojego
Naj askawszego Ojca z dalekiego kraju, dok d ci  zawiod y twoje
niedoskona o ci. O, z jak e wielk  t sknot  czeka na ciebie i wo a: “Przybywaj,
wracaj i nie zwlekaj!” Jak wspania  uczt  ci  przyjmie! Wielk  Wieczerz !
(por. k 14,16).
Inspectio cordis, f. 68v.

Faryzejska pycha

“Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami” (Mt 9,11).
Nie dziw si  zbytnio, e tak bardzo nasro y a si  pycha faryzeuszów przeciwko
celnikom. Faryzeusze byli bowiem s ugami diab a, dlatego dok adnie na laduj c
swego pana, prze ladowali nie tylko Syna Bo ego, ale te  tych grzeszników,
którzy chcieli si  do Niego nawróci  i dost pi  Bo ego Mi osierdzia. O jak e
gro n  wad  jest pycha! Pyszni zazdroszcz  innym nawet zbawienia. Dlatego chyba
sami nie mog  go dost pi , e nie chc  o nie z pokor  prosi .
Ty, przeciwnie ni  oni, ciesz si  i raduj z nawrócenia grzeszników, staraj si



o nie podobnie, jak to robi  wi ty Mateusz. On to, gdy zosta  nawrócony przez
Chrystusa, zaprosi  na uczt  celników, aby przy wspólnym posi ku z Chrystusem,
podobnie jak on, i oni te  si  nawrócili.
Inspectio cordis, f. 136r.

Wywy szenie nawróconych

“Syna Dawida” (Mt 1,1).
Rozwa , e dlatego Dawid jest wspomniany przed Abrahamem, grzesznik przed
sprawiedliwym, aby  si  zorientowa , e je li grzesznicy godnie pokutowali, to
nie tylko byli przywracani do aski, ale pó niej te  zostawali uhonorowani nie
ostatnimi miejscami i wynoszeni w niebie na wysokie trony. Albowiem jak
zatwardzia a w przest pstwie wola pysznych anio ów zas u y a na pot pienie
i zmusi a ich do pogr enia si  w najg bsz  przepa , tak przeciwnie, pokorna
spowied  skruszonych grzeszników wynios a ich na wysokie trony niebieskiej
chwa y.
Uwa aj, e sta o si  to z tego powodu, a eby  obci ony przest pstwami nie
wzgardzi  pomocnym rodkiem pokuty, mniemaj c, e niby Bóg jest zbyt surowym
S dzi , gdy tymczasem On wszystkich askawie wzywa do siebie, nie chce by  dla
nikogo sprawc  pot pienia, pragnie ka dego zbawi  i wspiera staraj cych si
d y  do doskona o ci, a dla zwracaj cych si  do serca staje si
mi osierniejszy.

Inspectio cordis, f. 140v-141r.

Chorzy potrzebuj  lekarza

“Nie potrzebuj  lekarza zdrowi, lecz ci, którzy si  le maj ” (Mt 9,12).
Oto sam niebieski Nauczyciel odpowiada na pytanie faryzeuszów o wiadczaj c, e
jest lekarzem dusz, e jest pos any nie do zdrowych, to jest do wi tych, ale
w a nie do chorych, do maj cych si  le grzeszników.
W ka dym razie sam tego do wiadczy e , gdy zarówno innym razem, jak te
i dzisiaj nie bez ran przyst pi e  do Tego najmi o ciwszego Lekarza i zosta e
ca kowicie w<M%1>yleczony bardzo skutecznym lekarstwem Jego Krwi i Cia a.
O jak e  ty szcz liwy! Zawsze masz u siebie tego Lekarza, który w ka dej
chwili mo e uleczy  liczne dolegliwo ci twojej duszy.
Inspectio cordis, f. 136r.

Gwiazda przewodnia nadziei

“Przeprawi  si ” (por. Mt 9,1).
O jak szcz liwa jest ta dusza, która ju  przeprawi a si  przez morze, ju
dobi a do niebieskiego portu, ju  dotar a do wybrze a wiecznej szcz liwo ci.
Ty, duszo moja, jeszcze borykasz si  na bardzo niebezpiecznym morzu wiata,
napotykaj c tyle ska  Scylli17, tyle innych ska  i tyle mielizn. Ile  to razy
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 Scylla i Charybda to niebezpieczne dla eglarzy dwie podwodne ska y lub

syrty (mielizny) w morskiej cie ninie obok Sycylii lub Kalabrii, albo – wed ug



by a  na ska ach sycylijskich pod gór  Etn , rzucana do bram piek a burzami
rozp tanymi przez z ego ducha. By aby  zgin a w ciemno ciach ci kiej nocy
grzechów i w falach pokus, gdyby ci nie za wieci a bardzo jasna gwiazda
przewodnia18, Bo e Mi osierdzie, i nie skierowa a ci  na drog  prawdy,
mianowicie na drog  regu  doskona o ci, oraz gdyby nie wzmocni a ci  ju
poranionej i os abionej. Co wi cej, gdyby ci  nie wzmocni a ju  nawet bardzo
zrujnowanej cz stymi upadkami i poranionej na wirach przyjemno ci zmys owych,
na ska ach po dliwo ci, na mieliznach krótkotrwa ej wyuzdanej swawoli, na
które zosta a  zepchni ta po starganiu agli boja ni Bo ej, po z amaniu masztu
mi o ci, po zerwaniu lin innych cnót, którymi by y wspomagane najmocniejsze
p ótna agli, to jest cnoty wiary i nadziei.
Pro  wi c Jezusa Rzemie lnika, aby w Komunii w. zaradzi  wszystkiemu, co
opó nia tw  eglug  do portu szcz liwej wieczno ci.
Inspectio cordis, f. 84r.

Obro ca grzeszników

“Id  w pokoju” ( k 7,50).
Rozwa , e po podj ciu przez grzesznic  pokuty nasz Zbawiciel wzi  j  w obron
przed uszczypliwo ciami faryzejskich j zyków, uwolni  od siedmiu demonów,
przez których nale y rozumie  siedem grzechów g ównych, wreszcie odprawi  j
w pokoju i pod ka dym wzgl dem zapewni  jej bezpiecze stwo na przysz o .
Z tob  dzisiaj sta o si  tak samo. Co bowiem innego przynios e  na uczt
Pa sk , jak nie niezliczone grzechy? Teraz za  odchodzisz uwolniony od nich
jakby od straszliwych wi zów. Co by o w twoim sercu prócz goryczy? A oto ju
zosta o nape nione s odycz . Zbli a e  si  do o tarza maj c serce okryte
mrokami wielu b dów, a wracasz spowity w s o ce, jakby okryty jakim
p aszczem. Wstrz sany walk  wewn trzn , przyst powa e  do Komunii wi tej, a po
jej przyj ciu zosta e  nape niony najs odszym pokojem.
O jakie  dzi ki powiniene  sk ada  Bogu za ten tak wielki dar? Kochaj Go ca ym
sercem, kochaj w sposób doskona y, kochaj bardzo wytrwale!
Inspectio cordis, f. 126r.

yczliwo  dla innych

“Któ  On jest, e nawet grzechy odpuszcza?” (Mt 7,49).
Rozwa , e faryzeusze postawili to pytanie Chrystusowi i dochodzili, “kim On
jest”, nie powodowani bynajmniej podziwem, lecz zazdro ci . Uczyni  On bowiem
to, czego oni nie mogli uczyni : odpu ci  grzechy, a oni nie mieli takiej
w adzy. Co wi cej, oni sami, jako wielcy z oczy cy, potrzebowali odpuszczenia
grzechów.
Ty, przeciwnie, miej zasad  chwalenia wszystkiego, co jest godne podziwu, a nie
zaciemniania. Miej tak e postaw  wspó czucia wobec grzeszników, zgodnie z tym,
co powiedzia  w. Pawe : “Jeden drugiego brzemiona no cie i tak wype nijcie

                                                                                  

mitologii – dwa gro ne potwory morskie (S ownik wyrazów obcych, Warszawa 1980,
s. 670).
1818Autor u ywa tutaj nazwy Cynosura, tj. mówi o Gwie dzie Polarnej lub
Pó nocnej, znajduj cej si  w konstelacji Psa Wielkiego. Dla nawigatorów jest
ona gwiazd  przewodni ; zob. WEP PWN, t. II, s. 664 i t. IV, s. 504; oraz Ma y
s ownik j zyka polskiego, Warszawa 1969, gwiazda, s. 217.



prawo Chrystusowe” (Ga 6,2). Niekiedy przecie  ty sam te  potrzebujesz Boskiego
Mi osierdzia, dla którego uzyskania z aski Bo ej dzi  przyst pujesz do Bo ego
Majestatu ukrytego pod postaci  chleba.

Inspectio cordis, f. 125v.

Maryja narz dziem Mi osierdzia Bo ego

Przecie  na korzy  grzeszników przemawia tak e i to, e Naj wi tsza Maryja
Panna jest nie tylko “pi kna jak ksi yc, lecz tak e wybrana jak S o ce”.
“S o ce bowiem, jak wyja nia Ryszard od w. Wawrzy ca19, jest tak szczodre, e
nie odwraca swoich promieni od adnego stworzenia, cho by by o cuchn ce i mia o
brzydki wygl d. [...] Podobnie i Maryja nie odwraca swego askawego oblicza od
jakiegokolwiek, najbardziej upodlonego grzesznika, który szczerze J  wzywa”.
A dlaczego mia aby odwraca , skoro ka dy z grzeszników w osobie Jana zosta  Jej
polecony jako syn: “Niewiasto, oto syn Twój”.
Przybli  si  tu, o najbardziej zrozpaczony grzeszniku! Ty, który ci arem swych
wyst pków pogr asz si  w najg bszym piekle i ju  uwa asz za przes dzon
spraw  swego zbawienia; przybli  si  tu, przybiegnij do stóp Maryi: “Oto Matka
twoja”. Czemu si  zatrzymujesz? Dlaczego si  trwo ysz? Czemu si  dziwisz? Czy
nie s yszysz, jak Jej dobro  opiewa najpobo niejszy poeta, Baptysta z Mantui,
Wergiliusz z góry Karmel, tylko bardziej wi ty: “Ona jest wspólnym azylem
w przeciwno ciach: zanim jeszcze us yszy pro b , ju  daje ask  i do n dzników
wyci ga macierzy skie ramiona”.
Tego chce sam Bóg, Ojciec Mi osierdzia, eby my po Nim z o yli wszelk  nadziej
naszego ycia wiecznego w Tej naszej Matce. Tak powiedzia  kiedy  na ten temat
do owego dziwu wi to ci, do Katarzyny Siene skiej20, prze wietnej gwiazdy
rodziny dominika skiej: “Naj wi tszej Maryi Pannie, chwalebnej Rodzicielce mego
Syna, z mojej dobroci, ze wzgl du na cze  do Wcielonego S owa, zosta o
udzielone to, e ktokolwiek, sprawiedliwy czy grzesznik, z pobo n  czci  do
Niej si  uciecze, w aden sposób nie zostanie porwany czy poch oni ty przez
piekielnego demona. Ona zosta a przeze mnie wybrana, przygotowana i ustanowiona
jako najs odsza przyn ta do poci gania ludzi, a zw aszcza grzeszników”.

“Niech wi c przychodz  do Niej grzesznicy (ko cz  s owami Fulberta
Karnute skiego21) wiadomi swej winy, bij c si  w piersi i wewn trznie kaj c;
je li prawdziwie b d  pokutowa , oni równie  uzyskaj  upragnion  ask ”.

Orator Crucifixus, s. 34-36.

Niebo porywaj  gwa townicy

Nie zamierzam jednak zaprzecza , e najprawdziwsze jest to, co sama Prawda
og osi a: “Od czasu Jana Chrzciciela a  dot d Królestwo niebieskie doznaje
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 w. Ryszard od w. Wawrzy ca (wiek XIII), cysters, teolog.
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 w. Katarzyna Siene ska (ur. 1347, zm. 1380), dominikanka, mistyczka, doktor
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 Fulbert z Chartres (ur. ok. 960, zm. 1028), teolog, poeta i pisarz

ascetyczny.



gwa tu i ludzie gwa towni zdobywaj  je” (Mt 11,12). Jednak nie mia o to miejsca
przedtem, to jest w epoce Gigantów22, bo w owym czasie, jak zostali my pouczeni,
niebo by o zamkni te nawet dla sprawiedliwych. Czym za  mo e by  ten gwa t
zadawany niebu? Tylko cnot . Dla tych, którzy j  maj , dost pne s  gwiazdy;
planety same ze swej naturalnej spontaniczno ci ulegaj  wchodz cym do siedzib
empirejskich. Bramy miasta i miejsce, które po upadku anio ów stoj  puste, same
zapraszaj  do rodka. Dla zdobycia tego miasta, najbardziej przydatn  wyrzutni
pocisków jest wiara, drabin  – nadzieja, pociskiem – Mi o . Skoro tylko
dotrzesz z ni  do Boga, On naka e otworzy  zwyci zcy swój Kapitol i zas u onemu
w o y na g ow  nie miertelny wieniec laurowy.
Prodromus, s. 42-43.

***

Wspó czuj  losowi Magdeburczyków, ale chc  zwróci  uwag , e to niebia skie
Miasto, które kiedy  przez proroka Apokalipsy zosta o ukazane w postaci Nowej
Jerozolimy, nie mo e by  przez nas inaczej zdobyte. Oto bardzo uzdolniony wódz,
w. Jan Chrzciciel, swymi s owami i czynami do tego nas prowokuje! Twarz jego

wychudzona postami, oczy g bokie, ubrany w szorstk  wielb dzi  skór , stopy
bose, blady, wyczerpany, nape niony tylko sp ywaj cym na  Boskim Duchem,
przepowiada chrzest pokuty: przygotowuje taran do zdobycia nieba, pokazuje, e
trzeba je zdoby  przy pomocy wielkiej si y, ko ata  wzdychaniem, w ama  si
postami, stra e przekupi  hojnymi pobo nymi ja mu nami. A je li ten wi ty
podst p nie odniesie skutku, trzeba do niego wtargn  przez wyniszczenie
naszych cia , przez umartwienie naszych cz onków walcz cych przeciw duszom.
Kto przynosi owoce godne pokuty, ten wchodzi do Królestwa niebieskiego jako
gwa towny porywacz; je li nie mo e zdoby  si  na to, a nawet nie mo e si  mu
sprzeciwi  sam Bóg, to dlatego, e kiedy  On sam zwi za  siebie tak  przysi g :
“Na moje ycie! (...) Ja nie pragn  mierci wyst pnego, ale jedynie tego, aby
wyst pny zawróci  ze swej drogi i y ”. Poniewa  tak jest, dlatego: “Zawró cie,
zawró cie, z waszych z ych dróg! Czemu  to chcecie zgin , domu Izraela!?” (Ez
33,11). Dlaczego chcecie raczej zgin , ni  uratowa  si , grzesznicy, za
których Chrystus, Syn Bo y, wcielony, um czony, ukrzy owany, odda  ycie? Je li
przest pstwa zaryglowa y wam niebo, porwijcie taran pokuty i za jego pomoc
wy amiecie zamki, a wtedy otworzycie sobie dost p do pustych miejsc po
wyp dzonych anio ach. Nie miejcie w tpliwo ci, e dokonacie tego, czego dokona
ju  jeden z otrów.
Orator Crucifixus, s. 22-23.

 “Zawodowy otr” uzyskuje mi osierdzie

Wisia  na swojej szubienicy po prawej stronie ukrzy owanego Zbawiciela i mo e
s ysza  Go, jak wstawia  si  do Przedwiecznego Ojca za swoich nieprzyjació .
Dlatego zacz  my le  i uprzytamnia  sobie, e jest On nieposzlakowanego ycia
i wolny od przest pstw, e po prostu jest sprawiedliwy i niewinny, a mimo to
poddany tak okrutnej ka ni. A kiedy dozna  wi kszego o wiecenia, u wiadomi
sobie swoje dotychczasowe bardzo z e uczynki, z powodu których zosta  skazany
na mier  doczesn , a powinien by  by  skazany na mier  wieczn . I chocia
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Prodromus, s. 33-50.



nieco wcze niej przytakiwa  ydom, gdy wraz z nimi miota  blu nierstwa na
agodnego Jezusa, jednak tymczasem, zmieniony nagle pod wp ywem intensywnego
wiat a S o ca znajduj cego si  obok niego, diametralnie zmieni  swoje

stanowisko. Albowiem ostro zaatakowa  towarzysza ka ni i blu nierstwa: “Ty
nawet Boga si  nie boisz (strofowa ), chocia  t  sam  kar  ponosisz? My
przecie  sprawiedliwie, odbieramy bowiem s uszn  kar  za nasze uczynki, ale On
nic z ego nie uczyni ” ( k 23,41).
O otrze, zdob d  si  jeszcze na wi cej! Ten niewinny, którego bronisz, jest
Bogiem, jest twoim Zbawicielem, za ciebie ch tnie On cierpi te m ki, które tak
ci  zdumiewaj . Dlaczego usilnym b aganiem raczej nie starasz si  Go sobie
zjedna ? Robi to, mówi c: “Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego
królestwa” (por. k 23,42). Czy  tak  wypowiedzi  mia by nie zdoby
naj agodniejszego serca Pana? Zdoby ! Dobry Pan udzieli  mu aski przebaczenia
winy i odpowiedzia : “Zaprawd  powiadam ci: Dzi  ze Mn  b dziesz w raju” ( k
23,43).
S ysz c to, Chryzostom23, wyra nie zdziwiony, powiedzia : “Ów [rzekomy] otr
[Chrystus] na drzewie krzy a dokona  zbawienia, ten [prawdziwy] otr ukrad
Królestwo niebieskie, zadaj c gwa t Bo emu Majestatowi”. W jaki sposób?
Aczkolwiek spó nion  nieco, ale prawdziw  pokut . Dostrzeg szy bowiem swoje
wyst pki, skruszy  si  i bardzo pokornie wyzna  swe winy najwy szemu Kap anowi
Jezusowi, razem z nim ukrzy owanemu. Dlatego wspomniany Doktor w innej
wypowiedzi tak mówi: “Widzia e  rabusia i porywacza raju, w jaki sposób nawet
na krzy u nie zapomnia  swego zawodu, lecz przez samo swe wyznanie porwa
Królestwo?” St d to bardzo szcz liwe porwanie wi ty Cyprian Kartagi ski,
biskup i m czennik24, tak charakteryzuje: “ otr wyznaj c swe winy na krzy u, nie
tylko otrzyma  przebaczenie, lecz staj c si  przyjacielem Chrystusa, swego
wspó m czennika, faktycznie zosta  wys any do raju i przez swe wyznanie sta
si  uczestnikiem królestwa”.
Ten otr nauczy  nas, e niebo nale y otwiera  lub zdobywa  pokut ; nauczy
zaw aszcza , upi , porywa  nie miertelne bogactwa. Zako cz  s owami Augustyna:
“Spostrze emy bowiem, e gdy tylko Chrystus Pan dobrotliwie u askawi
winowajc , ludzkiemu rodzajowi zapewni  bezpiecze stwo, eby rozgrzeszenie
jednego zrozpaczonego sta o si  pocieszeniem i nadziej  dla ca ego ludu
i wreszcie, eby dar indywidualny pos u y  dobru powszechnemu”.
Orator Crucifixus, s. 23-24.

Pro ba o uzdrowienie duszy

“Je li chcesz, mo esz mnie oczy ci ” (Mt 8,2).
Ów tr dowaty cz owiek tak prosi  Jezusa, eby przywróci  mu zdrowie: Jezu, mój
najlepszy Lekarzu. Lecz moja pro ba b dzie inaczej sformu owana
i przedstawiona; mówi  wi c i b agam ze zami: “Panie, je li nawet nie chcesz,
powiniene  mnie oczy ci ! Je li bowiem nie przyszed e  zbawia  sprawiedliwych,
lecz grzeszników, to dlaczego pozwalasz mi tak d ugo trwa  w tylu wyst pkach,
tak brzydko w nich cuchn ? Je li wzruszy a ci  pro ba tr dowatego, prosz cego
o zdrowie cia a, to o wiele bardziej i s uszniej powiniene  przychyli  si  do
moich b aga , gdy Ci  prosz  o zdrowie duszy. Je eli chromych i ociemnia ych,
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nieraz nawet bez pro by z ich strony, sam czy przez swoich uczniów uzdrawia e ,
s uszniej b dzie, o Jezu, mój niebieski Lekarzu, eby  mnie, który Ci  z ca ego
serca prosz , uzdrowi .
Oni nie mogli chodzi  po wiecie, bo utracili w adz  w nogach, i dlatego
zmi owa e  si  nad nimi, a ja przecie  nie b d  móg  wej  do nieba, je li nie
skierujesz moich kroków na Twoj  drog . Oni nie mogli widzie  wiat a
s onecznego i ludzkich twarzy z powodu lepoty, i dlatego uzdrowi e  ich, by
mogli radowa  wzrok rzeczami stworzonymi. Tymczasem ja, je li mi nie
przywrócisz wzroku, je li nie o wiecisz mnie ociemnia ego na duszy, nie b d
móg  cieszy  si  ogl daniem Ciebie oraz rozpozna  twarzy Twego Ojca
i nie miertelnych duchów oraz radowa  si  z mieszka cami niebios, co nale a oby
zaliczy  do najwi kszych kar.
Moja sprawa i moja pro ba jest o wiele s uszniejsza, o wiele bardziej
konieczna, aby  zechcia  mnie uzdrowi , oczy ci  i o wieci . Jaki bowiem
po ytek by by ze krwi mojej, gdybym poszed  na zatracenie? (por. Ps 30,10).
Jaki  mia bym owoc z Twojej m ki i mego odkupienia, je li przez Ciebie
odkupiony, z powodu moich grzechów zosta bym pot piony i znowu na wieki
straci bym moj  wolno ?”
Inspectio cordis, f. 17v-18r.

ROZDZIA  SIÓDMY

Próby, upadki  i nawrócenie

Z ó  ufno  w Dobrym Pasterzu

“Dobry Pasterz” (J 10,11).
O duszo moja! Jak e jeszcze mo esz si  waha  albo l ka  w zd aniu do twego
Jezusa z powodu zbyt wielkich swoich z ych uczynków? Przecie  s yszysz, jak
jasno o wiadcza, e jest Dobrym Pasterzem i nie ucieka od ciebie, bo ycie
swoje odda  za ciebie, zagubion  owieczk .
Biegnij, piesz do tego Dobrego Pasterza, który zaradzi utrapieniom twego
sumienia, usunie wszystkie wewn trzne choroby, niedoskona o ci, k opoty czy
jakiekolwiek nieszcz cia.
Je li ty jeste  strapiona z powodu swoich dolegliwo ci, to jeszcze wi cej On
martwi si  o to, pod jakim wzgl dem, w jaki sposób i jak by najszybciej je
wyleczy . O wiele wi cej On troszczy si  o twoje zdrowie, ni  mog aby  si  tego
spodziewa  lub pomy le . Czym pr dzej zatem z wo aniem i wzdychaniem, ju
dobrze Mu znanym, piesz do swego Pasterza, bo z t sknot  na ciebie czeka.

Inspectio cordis, f. 136v.

Powrót do Ojca

“Id  do Ojca” (J 16,17).
Przyst puj c do wi tego Sto u Chrystusowego, zwró  uwag  na to, e idziesz do
Ojca, a nie do S dziego. Idziesz w a nie do tego Ojca, który przyjmie ci
z rado ci , z otwartymi ramionami, u ciska ci  jak marnotrawnego syna i ka e
przynie  tw  bia  szat  niewinno ci, któr  przywróci ci w tej naj wi tszej
uczcie. Po d ugotrwa ym g odzie i ywieniu si  str kami przeznaczonymi dla wi



On b dzie ci  teraz ywi  nie mi sem ciel t lub innych zwierz t domowych, lecz
w asnym Cia em.
Powró  wi c, powró  do swego Ojca! Dlaczego podró ujesz po dalekim kraju
nami tno ci, wyobcowany z uczu  mi o ci do Najwy szego Dobra? Id  do Ojca! Wo a
ci  Chrystus, udaj si  do Niego!
Je li si  l kasz, je li si  wstydzisz, e roztrwoni e  tak wiele dóbr
nale cych do Jego maj tku, to dobry objaw: boja  i wstyd to pierwszy widoczny
stopie  wst powania ku Niemu. Na ile wi cej do o ysz do nich alu za grzechy
i pokuty, na tyle b dziesz w przysz o ci milej widzianym go ciem
u naj wi tszego twego Ojca.
Inspectio cordis, f. 49v.

Przygotowanie do znoszenia prób

“Wzi  Piotra i Jakuba, i Jana” (por. Mt 17,1).
Zwró  uwag , e Chrystus dlatego wzi  ze sob  tych trzech uczniów
i zaprowadzi  na gór  Tabor, aby widz c Jego najwspanialsz  chwa
przemienienia, pó niej na Golgocie nie wpadli w panik  z powodu Jego
poha bienia i najbardziej okrutnego rodzaju mierci; aby dzi ki mi o ci
i przyk adowi swego Mistrza, dla chwa y niebieskiej, której pewn  cz  w tym
przemienieniu ju  zobaczyli, bardzo atwo podejmowali wszystkie trudy, a nawet
byli gotowi ponie  sam  mier , cho by mia a by  tak samo okrutna i któr
nawet ponie li.
Tak samo i tobie ten sam Pan tylekro  ukazywa  sw  chwa  w Naj wi tszym
Sakramencie Eucharystii, dawa  do spo ycia s odycz najwyborniejszego miodu
i dostarcza  wewn trznych pociech, aby  z ch tniejszym i silniejszym duchem
podejmowa  i doprowadza  do ko ca ka d  prac ; a eby  przyjmowa  i d wiga
ka dy, cho by najci szy krzy , wtedy gdy zostan  ci odj te s odycze i gdy
dotknie ci  bardzo wielkie osamotnienie. Tymi swoimi askami bowiem, Pan chce
ci  poci gn  do siebie i swojego krzy a. Chce, aby  po zakosztowaniu, jak On
jest s odki, nie uwa a  poza Nim niczego na wiecie za godne po dania dla
siebie, aby nie by o dla ciebie nic trudnego do przeprowadzenia, nic, przed
czym twój duch by si  wzdraga , a co trzeba b dzie opu ci  dla Jego chwa y.
Inspectio cordis, f. 31v-32r.

Pozytywna warto  kuszenia

“Wtedy opu ci  Go diabe , a oto anio owie przyst pili i us ugiwali Mu” (Mt
4,11).
Zwró  uwag  na bardzo pomy lny rezultat kuszenia. Z y duch atakowa , Bóg-
Cz owiek stawi  opór i zwyci y , a tamten zosta  pokonany i uciek . Bóg-
Cz owiek zosta  otoczony przez anio ów, którzy zacz li Mu us ugiwa . Tak
post puje Boska Opatrzno  z kuszonymi: dopuszcza na nich atak, pozostawia ich
w asnym si om, pozwala m nie walczy  samemu kuszonemu, uderzanemu i zalewanemu
przez fale ró nych pokus, lecz (ku niezmiernej pociesze i niewyt umaczalnej
rado ci) na koniec pozostawia mu wszelk  rado  i pociech : “Zwyci zcy dam
spo y  owoc z drzewa « ycia»” (Ap 2,7). Dzieje si  to tak samo jak w przypadku
ziemskich wodzów, którzy po nadzwyczaj dobrze przeprowadzonej bitwie
i odniesionym zwyci stwie rozdaj  swoim towarzyszom broni wyj tkowe, wielkie
nagrody, wie ce, tytu y i ró ne przywileje. Tak samo te  i nasz Wódz Niebieski
po dobrze, dzielnie i gorliwie prowadzonej walce z pokus , po odniesieniu



zwyci stwa zwyk  okazywa  swym wiernym nadzwyczajne aski, obdarza  ich
pociechami wewn trznymi, widzeniami, objawieniami (jak e ich jeste  niegodny!),
najwy szymi charyzmatami i darami niebieskimi.
Walcz, walcz m nie, i wytrwaj!
Inspectio cordis, f. 30r-30v.

Nie upadaj na duchu

“Nie bójcie si ” (Mk 16,6).
Najukocha szy, naj askawszy Pan nigdy w przeciwno ciach nie opuszcza swoich
wiernych. Tak niegdy  umocni  zagro onych na wzburzonym jeziorze uczniów, gdy
wybuch a burza, tak ich uzbroi  przeciw w ciek o ciom piek a i wiata: “Nie
bójcie si ”; “Za najwi ksz  rado  poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekro
spadaj  na was ró ne do wiadczenia” (por. Jk 1,2). Gdy b d  was biczowa ,
“cieszcie si  i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie” (Mt
5,12).
Tak te  Bóg przez Anio a pociesza i umacnia pobo ne niewiasty w dniu
dzisiejszym [w Wielkanoc]: “Nie bójcie si  – mówi – nie martwcie si  z powodu
mierci Chrystusa. Bowiem powsta  z martwych, nie ma Go tu w grobie, gdzie Go

szukacie, lecz wyprzedzi was do Galilei, tam Go ujrzycie” (por. Mk 16,6-7).
Je li wi c i ty z przyzwolenia Boga popadniesz w ró ne trudno ci, z tego powodu
nie upadaj na duchu: nie trwó  si , nie l kaj, nie b d  przera ony. “Oczekuj c
pomocy, miej nadziej  w Panu, a On ci  wys ucha. On ci  do wiadczy, ale nie
opu ci” (por. Ps 40,2). Oddali si  od ciebie, ale wyprzedzi ci  do Galilei, to
znaczy wyprzedzi ci  do miejsca modlitwy, do którego, gdy jako smutny na duchu
i uci niony dojdziesz, bez w tpienia tam Go wkrótce znajdziesz, zobaczysz
i doznasz Jego askawo ci.

Inspectio cordis, f. 42v.

Ufaj, sam Bóg za ciebie walczy

“Ufaj!” (Mt 9,22).
Rozwa , e wcale nie powiniene  si  trwo y , cho by przeciw tobie powstawa
nawet ca y wiat i piek o, i cho  z powodu strachu mo esz kiedy  straci  odwag
do walki, to jednak Pan ma moc, by ci  wspomaga  i zachowa  wolnym. Nigdy te
nie zostawia On nikogo samemu sobie, chyba tylko dla wi kszej jego zas ugi.
Albowiem skoro zosta e  przyj ty do Bo ych szeregów, wiedz, e powiniene
do wiadcza  walki z rozmaitymi wrogami, aby  przez to wy wiczy  si  w cnocie.
Ale tylko w Nim pok adaj ufno , w Bogu, który za ciebie walczy. Nie pok adaj
jej w tysi cznych swoich sztuczkach, ale post puj tak, jak to czynili ci,
którzy staj c do boju, mówili: “Oni w wozach i koniach pok adaj  ufno , my za
w imieniu Pana” (por. Ps 20,8). W tym w a nie imieniu zwyci ysz ka dego wroga,
maj c tarcz  wytrwa o ci i u ywaj c miecza modlitwy.
Inspectio cordis, f. 90v.

Wewn trzne burze i nawa nice

“Nagle zerwa a si  gwa towna burza” (Mt 8,24).
Zwró  uwag  na to, e niebezpiecze stwo rozbicia statku i wzburzone fale



morskie pos u y y Panu do wypróbowania wiary uczniów.
Z tob  by o podobnie lub – jak mo esz si  spodziewa  – b dzie w przysz o ci.
Owe burze i zam ty, które powstaj  w duszy czy to wzbudzane przez szatana, czy
powodowane przez ciebie samego, zachodz  na yczenie Boga i Jego Opatrzno ci
dla wypróbowania ciebie w cnotach i dla do wiadczenia twojej sta o ci w Bo ych
pos ugach i w pok adaniu ufno ci w Bogu. Wci  bowiem znajdujemy si  na morzu,
to znaczy prowadzimy to mizerne i n dzne ycie. W aden sposób nie mo emy
unikn  nawa nic, ucisków, fal pokus i burz smutków ani te  nawet nie
powinni my by  od nich wolni. Podobnie jak m stwo, wiedz  i wysi ek eglarzy
poznaje si  po tym, jak potrafi  omija  i przezwyci a  burze, tak mi o  do
Boga, m stwo i roztropno  s ugi Bo ego jest wypróbowywana podczas
przeciwstawiania si  niepomy lnym falom.
Mówi o tym Dawid, gdy twierdzi, e zosta  podobnie wypróbowany: Panie,
“przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, gdy siedz  i wstaj ” (Ps 139,1-2). To tak,
jakby mówi :
“O najwy sza M dro ci, Bo e! Ty pozwala e  miota  mn  ró nym pokusom i falom
niepowodze . Niekiedy wspiera e  mnie swoj  ask , abym stawi  im czo o,
niekiedy mnie opuszcza e , abym tylko o w asnych si ach si  broni , niekiedy
te  dopuszcza e , ebym grzesz c, uleg  rozbiciu. Lecz po rozbiciu, po upadku,
znowu podnosi e  mnie. Pozna e  wi c si y i ywotno  mego ducha,
do wiadczy e , na ile jestem s aby, a na ile mocny, wypróbowa e , na ile mog
sta , a na ile upa ”.

Inspectio cordis, f. 19r-19v.

Cho  Jezus pi, ale jest obecny

“On za  spa ” (Mt 8,24).
Rozwa  to, co cz sto zdarza si  osobom prowadz cym ycie wewn trzne, które
staraj  si  z ca ego serca s u y  Bogu: do wiadczaj  one stanów najwy szego
opuszczenia. Wtedy wydaje si  im, e nie inaczej zosta y opuszczone przez Boga,
lecz tak, jakby w czasie najwi kszego nasilenia si  burzy okr t zosta
opuszczony przez kapitana. Skar c si  na to, przyjaciel Boga, najwi kszy król
ydowski, piewa: “Dlaczego mnie odrzuci e ? Czemu chodz  smutny, gn biony

przez wroga?” (Ps 43,2).
Jednak w tym tak rozumianym wewn trznym naszym opuszczeniu Najmi o ciwszy Pan
nie zwyk  ca kowicie od nas si  oddala , lecz tylko na pozór pi, by da  nam
mo liwo  zdobycia wi kszych zas ug i by nauczy  nas walczy  o w asnych si ach.
W ten sposób wybitnej swej s u ebnicy Katarzynie Siene skiej, skar cej si
i pytaj cej, gdzie od niej odszed  podczas najwi kszych pokus, i dlaczego to
uczyni , odpowiedzia , e by  w jej sercu, a pozwoli  z ym duchom j  atakowa ,
by mia a zas ug  wytrwa o ci i wypróbowa a cnot  m stwa, lecz e nie dopu ci
do jej upadku, zachowuj c j  od ha by i pot pienia25.
Inspectio cordis, f. 19v.

Nie poddaj si  nawet tysi cznym atakom

“Panie, ratuj nas, giniemy!” (por. Mt 8,25).
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Oto znajduj cy si  w niebezpiecze stwie na morzu uczniowie Jezusa przekazuj  ci
i podpowiadaj  modlitw  jako najskuteczniejszy rodek na zagro enia, pokusy,
smutki i przeciwno ci. Bóg chce, aby my zwracali si  do Niego z pro bami,
i dlatego pozwala nas kusi , uciska  i atakowa . Nacieraj cemu wrogowi o nierz
stawia czo o zbrojny w miecz czy inn  zaczepn  bro  albo ucieka. S uga Bo y
powinien stawi  opór piekielnemu wrogowi si  modlitwy. W taki sposób uczyni
cz owiek wed ug serca Bo ego, jak o tym sam mówi: “Do Jahwe w swoim utrapieniu
wo a em i wys ucha  mnie” (Ps 120,1).
Wobec tego nie poddawaj si  zaraz po pierwszym czy te  tysi cznym ataku wroga
swej duszy, lecz jak d ugo nie przestanie ci  atakowa , tak d ugo stawiaj mu
opór, cho by to trwa o przez ca e twe ycie. Im cz ciej b dzie si  powtarza a
zwyci ska walka, tym cz ciej b dziesz otrzymywa  wieniec laurowy. Im b dzie
ona ci sza, tym wi ksza b dzie nagroda. Je li b dziesz prosi  o Boskie pomoce,
b d  ci one dane. Jezus udawa , e pi, gdy pozwoli  n ka  ci  pokusami. Je li
On pi, ilekro  ty jeste  trapiony, powiniene  Go budzi  skuteczn , pokorn
i wytrwa  modlitw  w tym celu, aby ci udzieli  pomocy. Gdy nieszcz sny toniesz
i ju  jeste  wci gany w g bok  przepa  swoich grzechów, dlaczego wtedy nie
wo asz: “Panie, ratuj mnie, bo gin ?”
Nie miej w tpliwo ci, e dzi  wsi dzie do ódki twego serca, eby tob
pokierowa , by udzieli  ci pomocy i ocali  ci .
Inspectio cordis, f. 19v-20r.

Cisza po burzy

“Potem wsta , rozkaza  wichrom i morzu” (Mt 8,26).
Wiem, Jezu, i  Twoja moc jest tak wielka, e w jednej chwili uwalniasz mnie od
wszelkiego strapienia duchowego, a zmieszanemu i udr czonemu duchowi
przywracasz wielki pokój uciszenia. Czynisz to dlatego, eby mnie zbyt boj cego
si  tych nawa nic i zbyt s abego do stawienia im czo a podtrzymywa  na duchu.
Lecz wtedy najbardziej odczuwam spokój przywrócony mej duszy, kiedy Ty,
najspokojniejszy Ksi  Pokoju, wchodzisz do komnaty czy mieszkania mego serca.
Poznaj  Tw  dobro , gdy w odpowiednim momencie podajesz mi r k , abym nie uleg
sile nawa nicy.
Jednak e, mój Panie, wiedz c, e to jest najwi ksz  zas ug  i e bardzo Ci si
to podoba, gdy w opuszczeniu zachowuj  mocnego i niezmiennego ducha, pragn  dla
Twojej chwa y by  czasem opuszczony, aby  Ty by  bardziej uwielbiony, a ja
ebym zosta  upokorzony siln  r k  moich wrogów. Kieruj wi c mn  we wszystkim
agodnie i roztropnie. Wiesz, jak na po ytek obróci  pokus  (por. 1 Kor 10,13),

wiesz, kiedy nale y rozkaza  wichrowi i morzu, aby w ca kowicie poddanej ci
duszy, w regionie oddanym Tobie, Twoim prawom i radom ewangelicznym nasta
spokój i cisza.
Inspectio cordis, f. 20r-20v.

Zbawienne upominanie

“Zosta o to zakryte” ( k 19,42).
B agaj Dobro  Bo  o pomoc, eby nigdy nie by y ukryte przed tob  samym twe
wyst pki i wykroczenia, eby raczej nawet jakie  najmniejsze niedoskona o ci
by y ci bardzo dobrze znane. Tak samo jak nasze szaty, gdy tylko pojawi  si  na
nich najmniejsze plamy, zwykli my natychmiast oczyszcza , tak te , maj c na
sumieniu rozlan  jak  zmaz  grzechu, nie mo emy i nie powinni my tego



cierpie , by jej zaraz nie stara  si  odpokutowa . Jest to wielka aska, gdy
Bóg stawia nam przed oczami nasze wyst pki. Dla Dawida by o zbawienne to, e
upomniany przez Proroka, uzna  swe przest pstwo (por. 2 Sm 12,1-13). Salomonowi
zaszkodzi o to, e nikt mu nie zwróci  uwagi na zbyt wielki przepych, a nawet
na rozpust , i nikt go te  nie upomnia  za kult ba wanów.
Poczytuj sobie to za ask , a nie za krzywd , gdy kto  otworzy ci oczy,
wskazawszy twe grzechy, i skarci ci . Je li bowiem b dzie si  to odnosi o do
ciebie, duszo moja, uratuje ci .
Inspectio cordis, f. 73r.

Powsta  i pójd

“Rzek  do niego: «Pójd  za mn »” (Mt 9,9).
We  pod uwag  to, e potwierdzeniem prawdziwego nawrócenia si  jest rzeczywiste
na ladowanie Chrystusa. Judasz nie nawróci  si , poniewa  – cho  poszed
za Jezusem – zdradziecko Mu towarzyszy , pe en ob udy szed  za Nim, my la
o swoim mieszku. Inaczej, jak mo esz si  domy li , post pi  w. Mateusz. By  on
naprawd  na ladowc  Chrystusa, bo powstawszy, poszed  za Nim. Z czego powsta ?
Z grzechu. Dok d poszed  za Chrystusem? Do praktykowania cnót.
Oto masz podan  dla siebie dobr  regu  na ladowania Chrystusa: wsta  i pój
za Nim. Je liby  nie powsta , nie zdo asz i  za Nim, cho by ci si  wydawa o,
e wst pujesz w Jego lady. Je eli co  ukrywasz w zakamarkach w asnej woli, na

przyk ad mi o  do samego siebie i tym podobne, nie idziesz za Chrystusem, nie
na ladujesz naprawd  Chrystusa, cho  nosisz strój zakonny, cho  sk adasz luby
pos usze stwa, czysto ci i ubóstwa oraz tym si  che pisz. Wsta  wi c i id  za
Nim, bo je li nie powstaniesz, nigdy za Nim nie pójdziesz.

Inspectio cordis, f. 135v.

 “Szawe  podniós  si  z ziemi” (Dz 9,8)

“Szawe  podniós  si  z ziemi” (Dz 9,8).
Rzeczywi cie Szawe  wsta  z ziemi. Nie goni  ju  za ziemskimi pragnieniami,
a nawet innych te  podnosi  z ziemi, mówi c: “Prosz  was, bracia, przez
mi osierdzie Bo e, aby cie dali cia a swoje na ofiar  yw , wi t , Bogu
przyjemn , jako wyraz waszej rozumnej s u by Bo ej. Nie bierzcie wi c wzoru
z tego wiata, lecz przemieniajcie si  przez odnawianie umys u, aby cie umieli
rozpozna , jaka jest wola Bo a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskona e” (Rz 12,1-2).
Oto jakie s  s owa tego, który rzeczywi cie podniós  si  z ziemi, który zosta
porwany do trzeciego nieba. Zabierz si  do dzie a! Ty te  poderwij si  z ziemi.
Chrystus ci  przywo uje: powsta  z ziemi, “zasmakuj w tym, co jest w górze,
a nie co na ziemi” (por. Kol 3,2).

Inspectio cordis, f. 102v.

Z e skutki wewn trznych schorze



“I g o no zawo ali: Jezusie, Mistrzu, ulituj si  nad nami!” ( k 17,13).
Masz tu wiele do rozwa enia i do nauczenia si . Najpierw pytanie: Dlaczego ci
tr dowaci wzywaj  Nauczyciela, a nie raczej lekarza? Okazuje si , e oni
cierpieli te  na wewn trzn  chorob  duszy i w tpili, czy schorzenie cia a
b dzie mo na usun  bez uleczenia niemocy duszy. Poniewa  za  najcz ciej
schorzenie duchowe m ci si  chorob  cia a, s usznie nie mieli nadziei, e b d
mogli pozby  si  skutku bez usuni cia przyczyny. Zatem do Nauczyciela
skierowali swe wo anie, aby im wskaza  najpierw sposób, jak oczy ci  dusze,
a po ich uzdrowieniu, by nast pnie oczy ci  z tr du ich cia a. Dlatego
otrzymuj  od Niego polecenie, aby si  pokazali kap anom.
Wierz, e tr d twojej duszy te  nie mo e by  wyleczony, je li upominany przez
Chrystusa aby pokutowa , nie udasz si  do kap ana.
Inspectio cordis, f. 77v-78r.

Unikaj przyczyn spustoszenia

“Oto wasz dom zostanie wam pusty” (Mt 23,38).
Chrystus Pan zapowiada mieszka com Jerozolimy spustoszenie, a mówi o tym
dlatego, e od Niego odst pili i nie chcieli y  pod Jego prawami.
Ty tak e doznasz wielkiego spustoszenia duszy, je li przedtem nie b dziesz
unika  tego, co rozprasza ducha, co nie jednoczy z Bogiem, co zmys om nie
pozwala nieprzerwanie odpoczywa  pod piórami Jego woli, jak kurcz tom pod
skrzyd ami kokoszy. Je eli nie b dziesz stroni  od pró nej gadaniny i zarówno
od wszelkiej, niepotrzebnej rozmowy, jak te  niepo ytecznej lektury; je li nie
b dziesz wyrzeka  si  tak ogl dania, jak s uchania wszystkiego i w drowania dla
ciekawo ci; je eli nie b dziesz wyrzeka  si  zgie ku kupowania i sprzedawania,
co w najwy szym stopniu powoduje roztargnienie, a to znowu spustoszenie; je li
wreszcie nie b dziesz wyzbywa  si  tego wszystkiego, co zwyk o przeszkadza
w modlitwie i odwodzi  tw  my l od Boga, ty te  nie unikniesz spustoszenia.

Inspectio cordis, f. 149r.

Taktyka kusiciela

“Nie chod cie tam” (Mt 24,26).
Pan chce, aby  atwo nie rezygnowa  z dobrych postanowie  i czynów, cho by
nawet ci si  wydawa o, e za odej ciem od nich przemawiaj  wa ne wzgl dy.
Szatan bowiem te  zwyk  nie inaczej odwodzi  ludzi od dobrego, jak tylko
ukazuj c im rzeczy pozornie lepsze. Dok adnie tak post pi  z naszymi pierwszymi
rodzicami, których chcia  pozbawi  aski Bo ej i panowania nad rzeczami. Im,
którzy byli szcz liwi, obieca  bosko , rzecz o wiele cenniejsz  od tego
stanu, w którym si  znajdowali (por. Rdz 3,5).
Tak zwyk  uwodzi  wielu tych, których umys  w dniu Komunii w. zwraca si
zazwyczaj do spraw doczesnych, aby nie zajmowali si  udzielonym przez Boga
dobrodziejstwem.
Ty jednak nie wychod  poza siebie, cho  by by  nawet wzywany do spraw
najlepszych: przebywaj tylko na rozmowie z Jezusem.
Inspectio cordis, f. 92r.



Pokorna pro ba o obmycie

“Czy ty jeste  Tym?” (Mt 11,3).
Pomy l, jak  zastosujesz metod  modlitwy, jaki rodzaj b agania, jaki wzór lub
form  pro by, gdy przyb dziesz ju  do Króla niebieskiego. Zastosuj metod
modlitwy pokornej, powa nej, mówi c:
“Ty, Panie, jeste  moim Zbawicielem, który czeka na mnie tak d ugo, abym si
nawróci , a ja niegodziwy s uga i zbieg oci gam si . Ty, Panie, jeste  Tym,
który z powodu moich wyst pków mog e  jak najsprawiedliwiej do tego czasu
tysi ce razy wtr ci  mnie do piek a, a zwleka e , abym si  opami ta . Ty
wreszcie jeste  Tym, który widz c, jak bardzo jestem splamiony niezliczonymi
niegodziwymi czynami, powodowany tylko mi osierdziem, wezwa e  mnie do tej
wi tej k pieli w Najdro szej Krwi Twojej, aby mnie obmy .

Nawróciwszy si  w duchu i poznawszy ju  moj  chorob , bardzo niebezpieczny tr d
i ostre suchoty wad i ozi b o ci, oto przychodz , stawiam si , i stoj c przed
bram  wi tej i zbawczej a ni ko acz  i bardzo pokornie Ci  prosz ,
najmi osierniejszy Jezu, o obmycie wszystkich brudów mojej duszy. Gdy zostan
obmyty i oczyszczony, z rado ci  przyst pi  do najs odszej Eucharystii. Po
przyj ciu za  Naj wi tszej Eucharystii, spoczywaj c pod Tw  opiek  i trwaj c
w Twojej mi o ci, za piewam: “Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie
wspiera” (Ps 63,9).

Inspectio cordis, f. 5v-6r.

Nie pozwól niszczy  zasiewów

“Siewca wyszed  sia  ziarno” ( k 8,5).
Rozwa , e zwyk e  wiele razy prosi  o wi te natchnienia, wielekro  gor co ich
pragn e  i wielokrotnie zosta y ci one udzielone nawet bez specjalnych pró b,
jednak e nie wyda e  z nich adnego owocu. Zwró  uwag  na przyczyn  tego,
a mianowicie na to, e jak tylko zostaj  ci one przez Ducha wi tego udzielone,
przylatuje z y duch, ta piekielna drapie na harpia26, i albo usuwa je mas
brudnych my li, albo obarcza ci  wielkim ci arem z ych uczynków i zdobywszy
w jaki  sposób w adz  nad twoj  dusz , depce j . Z tego powodu ziarno Bo e
wsiane w twoje serce nie przynosi adnego owocu. Dlatego jako rodek zaradczy
przeciw temu z u powiniene  podj  takie kroki, jakie stosuj  najlepsi
gospodarze. Oni to, aby nie ubolewa  i nie patrze  na swe pola zadeptywane
przez przechodniów, zwykli zagradza  przej cia przez nich wydeptane
i likwidowa  nawet najw sze cie ki.
Ty te  zagrod  dost p do swego serca piekielnemu podró nikowi, pozamykaj
cie ki, to znaczy odwró  uszy i oczy od ciekawostek powoduj cych rozproszenia,

a na przysz o  b dziesz móg  ywi  nadziej , e ziarno Bo e, wsiane w twoj
dusz , nie zostanie podeptane, lecz wyda obfity plon.
Inspectio cordis, f. 25v-26r.

                    

26
 Harpia, wg mitologii greckiej, to demon w postaci uskrzydlonej drapie nej

kobiety; zob. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1964, s. 567.



Ty jeste  winowajc

“Zostanie wydany w r ce pogan, b dzie wyszydzony i ubiczuj  Go” (por. k
18,32).
Masz powód do wylewania obfitych ez, masz za co bole , masz co , co ci
pobudza do ci g ej pokuty. To ty jeste  tym, który wyda  ydom
najniewinniejszego Jezusa na wyszydzenie, biczowanie i ukrzy owanie. Wyda e
nie jakiego  zbrodniczego bandyt , lecz Naj wi tszego Syna Bo ego, nie
cz owieka z oczy c , lecz najlepszego, naj askawszego swego Stwórc  i Ojca.
Gdyby  bowiem zapyta  Go, dlaczego idzie do Jerozolimy, aby zosta  skazanym na
tak bardzo okrutny rodzaj mierci, odpowiedzia by ci: “Dla grzechów mego ludu”
(por. Iz 53,8). I s usznie móg by doda : “Dla twoich bardzo wielkich i do
niezniesienia grzechów”.
To ty jeste  tym, który spowodowa  ukrzy owanie Chrystusa, i, o zgrozo, gdy
post pujesz bezbo nie, co dzie  go krzy ujesz! Dok d teraz si  udasz, gdy
z tak  bezbo no ci  potraktowa e  swego Stwórc ? Oto wzywa ci  do siebie, nie
pomny ran, krzywdy i mierci, a ponadto ofiarowuje swemu nieprzyjacielowi swój
stó  zastawiony nie kupionymi potrawami, lecz drogim swym Cia em. O mi o ci,
o dobroci, o nies ychana i niepoj ta askawo ci! Skorzystaj z tak dogodnej
okazji do swego nawrócenia i dopóki masz jeszcze czas, pracuj nad zbawieniem
swoim i swego bli niego.
Inspectio cordis, f. 27v-28r.

Znaczenie obecno ci Bo ej

“Odszed  Jezus” (por. J 6,1).
Duszo moja, wiesz z do wiadczenia, e przyczyn  wielkiego smutku, co wi cej,
licznych grzechów i niedoskona o ci jest lekcewa enie obecno ci Boskiej lub
zapominanie o niej. Dopóki bowiem masz wiat o z wysoka, bardzo jasno widzisz,
co nale y czyni , a tak e czego trzeba unika : wszystkie gorycze znosisz ze
s odycz , ze wszystkich s odyczy korzystasz z gotowo ci  do ich wyrzeczenia
si . Masz sumienie czyste i widzisz siebie mieszkaj cego w ziemskim raju,
który, jak ci si  wydaje, ju  znalaz e , by odpoczywa  i za ywa  rozkoszy. Gdy
si  modlisz, czujesz si  tak, jakby  by  w obecno ci anio ów, i dlatego
odprawiasz swoje modlitwy z wielk  pobo no ci , pokor  i uwag . Zamilcz
o tysi cu innych dóbr, które ci przynosi obecno  Bo a.
I przeciwnie, gdy nie masz przed oczyma obecno ci Bo ej, gdy z duszy twojej
odszed  Jezus, trapi ci  smutek, doznajesz osch o ci, jeste  rozbity, upadasz,
chwiejesz si , popadasz w ró ne nawet najgorsze wyst pki i wydaje ci si ,
jakby  by  ju  w piekle albo blisko niego.
Dobrze widzia  to ów autor, który powiedzia : “By  bez Jezusa to straszne
piek o, a by  z Jezusem to s odki raj”27. Widzisz wi c, jak bardzo powiniene
sobie ceni  obecno  Bo  i po otrzymaniu Pana w wi tej uczcie, z jak wielk
pilno ci  winiene  pami ta  o Jego obecno ci.

Inspectio cordis, f. 35r-35v.

Czy cie pokut

                    

27
 O na ladowaniu Chrystusa, ks. I, rozdz. 8, § 2.



“Przygotujcie” ( k 3,4).
W tym rozwa aniu o konieczno ci pokuty zatrzymaj si , zastanów i postaw przed
oczyma wi t  grzesznic  Magdalen . Chocia  sam Zbawiciel osobi cie odpu ci
jej grzechy, to jednak ona po Jego wniebowst pieniu zacz a prowadzi  na
pustyni bardzo surowy, pokutny tryb ycia. Cho  wiedzia a, e wcze niejsze
grzechy zosta y jej ca kowicie odpuszczone i e otrzyma a ask  Bo , to jednak
dla zabezpieczenia si  na przysz o  przed upadkami, przywdzia a zbroj  surowej
pokuty przeciwko bardzo ci kim napa ciom dawnego wroga.
A co ty masz robi ? Jak  zaplanowa  pokut  i w jakich jej aktach co dzie  si
wiczy ? Ty, który przez codziennie pope niane uchybienia zas ugujesz na coraz

wi ksz  kar ! Czy  mo e grzeszysz tak cz sto dlatego, e doskona  pokut  nie
zamykasz drogi przysz ym wykroczeniom, a przez zaniedbanie zado uczynienia za
odpuszczone dawne upadki i zaci gni te winy bezpo rednio przygotowujesz drog
do pope niania jeszcze ci szych wyst pków? Podobnie bowiem jak poprzedni
grzech jest okazj  do nowych nast puj cych po nim, tak samo podj ta po upadku
pokuta zabezpiecza przed przysz ymi upadkami i je oddala. Nikt na wiecie nie
mo e si  ustrzec ponownych upadków, je li nie zado uczyni za wcze niejsze
grzechy i nie przy o y si  ca  dusz  do surowej, prawdziwej i powa nej pokuty.
Dlatego s usznie Aposto  daje o sobie wiadectwo, mówi c: “Poskramiam moje
cia o i bior  je w niewol ” (1 Kor 9,27) po to, by nie powróci  do dawnych,
tych samych grzesznych na ogów i eby oddali  nabyte i zastarza e
przyzwyczajenia do wad.
Uwa aj, e to samo i ty powiniene  czyni . Po ó  nacisk na pokut , bo nigdy nie
b dziesz zabezpieczony przed z em, je li nie stworzysz mu zapory przez podj t
pokut . Je li zaniedbasz pokut , powróci do ciebie pokusa, grzech i z y duch,
dobrawszy sobie silniejszych jeszcze towarzyszy do walki z wol  twojej duszy,
i nale y si  obawia , e ostatnie twe rzeczy stan  si  gorsze od pocz tkowych
(por. Mt 12,43-45).
Inspectio cordis, f. 9r-9v.

Odpowiedni rodek zaradczy

“Id cie na ca y wiat i g o cie Ewangeli  wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).
Rozwa , jak dobremu i mi o ciwemu s u ysz Panu, który – gdy wska e na b dy –
zaraz podaje sposób ich naprawienia. Oto bowiem zgani  Aposto ów za
niedowiarstwo i zatwardzia o  serca, a zaraz po tym mówi: “Id cie na ca y
wiat i g o cie Ewangeli  wszelkiemu stworzeniu”. To tak jakby powiedzia :

“Zgrzeszyli cie niedowiarstwem, teraz za pope niony grzech wynagrod cie wiar ,
przepowiadaj c mnie i moj  zbawcz  nauk  ca emu wiatu. Zawinili cie
zatwardzia o ci  serca, teraz ju  id cie i kruszcie ludzkie serca, a ich
zatwardzia o  rozbijajcie m otem Ewangelii”. To w a nie znaczy usun  wad
i zaraz wskaza  rodek zaradczy, to znaczy rozezna  chorob  i natychmiast
zaaplikowa  lekarstwo.
Ty te  tak post puj wobec samego siebie i wobec innych. Gdy dostrze esz swoje
lub czyje  niedoci gni cia i zganisz je, zaraz wska  i zastosuj odpowiedni
rodek do ich usuni cia, to znaczy uka  odpowiednie cnoty dla ich

zrównowa enia. Na laduj pod tym wzgl dem Chrystusa Pana, na laduj dobrych
lekarzy, którzy bezinteresownie okre laj  chorob , a ponadto cz sto dostarczaj
równocze nie te  lekarstwa dla uleczenia chorego.

Inspectio cordis, f. 119r.



Znaczenie dobrej intencji

“Je li twoje oko jest zdrowe, ca e twoje cia o b dzie w wietle” ( k 11,34).
Zastanów si , e w tym wypadku przez oko rozumie si  dobr  intencj , któr
powinni my si  kierowa  we wszystkich naszych dzia aniach i interpretowa
post powanie innych. Ponadto owa intencja ma tak wielkie znaczenie, e od niej
ca kowicie zale y wszelka nasza doskona o , wszelka zas uga i wszelka nagroda.
Zobacz wi c, jak wielu pozbawiasz si  owoców zas ug, gdy w swoim dzia aniu
wcze niej nie wzbudzasz dobrej intencji. Dobra intencja jest wtedy, gdy bierze
si  pod uwag  nie swoj  w asn  korzy , ale innych, oraz gdy si  ma na oku
chwa  samego Boga i Jego upodobanie.
Tego uczy nas swoim przyk adem w. Marcin, który proszony przez uczniów, aby
b aga  Boga o przed u enie swego ycia, tak si  modli : “Panie, je li nadal
jestem potrzebny Twojemu ludowi, nie wymawiam si  od pracy”.
Inspectio cordis, f. 140r.

Akt doskona ego alu

a uj , Panie, Bo e mój, za wszystkie moje grzechy, winy i zaniedbania,
w jakikolwiek sposób pope nione przeze mnie w ci gu ca ego mojego ycia,
a szczególnie od ostatniej mojej generalnej spowiedzi.
a uj , Panie, Bo e mój, nie dlatego, e utraci em niebo, nie dlatego, e

zas u y em na piek o i nie z naturalnego strachu, lecz bolej  z nadprzyrodzonej
mi o ci, a mianowicie, e Ciebie, mego Stwórc , Zbawiciela i Nauczyciela,
którego mia em niesko czenie kocha , obrazi em niezliczonymi grzechami.
Brzydz  si  ju  wszystkimi moimi wyst pkami, grzechami i zaniedbaniami,
wszystkim z em, którego si  dopu ci em, i wszelkim zaniedbaniem dobra.
Kocham Ci  i czcz  ponad wszystko jako moje Najwy sze Dobro. Z ca ego serca
bardzo pragn , by wszyscy Ci  kochali i nigdy nie obra ali.
Mój Jezu! Zanurzam wszystkie moje grzechy w Twych naj wi tszych ranach. Ufam,
e przez Twe rany, przez bole ci i or downictwo Naj wi tszej Dziewicy i Matki

oraz przez zas ugi i modlitwy wszystkich niebian, a zw aszcza moich wi tych
patronów i wi tych patronek, odpu cisz mi wszystkie wyst pki i udzielisz aski
prawdziwej i doskona ej poprawy, a tak e ycia wiecznego.
Bo e, b d  mi o ciw mnie, najwi kszemu ze wszystkich grzeszników!
Inspectio cordis, f. 173v.

ROZDZIA  ÓSMY

Niepokalana Matka Bo a

Zwiastunka Wiecznego Dnia

“Rodowód Jezusa Chrystusa” (Mt 1,1).
O odwieczny Synu Boga! Jak wielkie podejmujesz dzie o! Jak przedziwne
podejmujesz do wykonania zadanie! Zamierzasz by  cz owiekiem z mi o ci do



cz owieka i swój Boski majestat ubra  w ludzk  znikomo ; nie jestem pewien,
czy po to, aby zosta  on ukryty, czy te  aby jeszcze wyra niej si  objawi ?
Dzisiaj pojawia si  pod s o cem owa przygotowana doskona a Arka, w jakiej Ty
masz przebywa  przez dziewi  miesi cy. Dzisiaj zosta o wzniesione Sanktuarium
po rodku Ko cio a, które Twoja obecno  jeszcze bardziej u wi ci. Dzisiaj
najcenniejsze ze wszystkich dzie o prawicy Najwy szego przepe ni o podziwem
i rado ci  niebo, otch a  i lud oczekuj cy Mesjasza.
O duszo moja! Nie wiem, dok d skierujesz si  ze sw  rado ci , czy do przysz ej
Matki Bo ej dzi  narodzonej, czy do przysz ego Zbawiciela, jeszcze
oczekiwanego? Wybierz to pierwsze i do czaj c si  do Anio ów, do ko yski, do
narodzonej Dziewicy, do Niej skieruj wdzi czne powinszowanie z racji narodzin,
wykrzykuj c tymi s owy: “Pozdrawiam Ci , Jutrzenko, najja niejsza zwiastunko
wiecznego dnia! Pozdrawiam Ci , b yszcz cy Ksi ycu, który o wiecasz wielk
noc. Pozdrawiam Ci , o Maryjo, najwi ksza ozdobo nieba i ziemi, która masz
zrodzi  prawdziwego Zbawiciela. Poza innymi tytu ami pozdrawiam Ci  tytu em
Ucieczki grzeszników. O jak e wielki t um grzeszników oczekuje Ciebie, Miasto
Ucieczki, Ciebie, która masz go zachowa  od mierci wiecznej! Z tego t umu ja
pierwszy uciekam si  do Ciebie”.
Inspectio cordis, f. 133r.

 “Zmieszanie si ” Maryi

“Zmiesza a si  na te s owa” ( k 1,29).
Rozwa , e by y dwa powody zmieszania si  Naj wi tszej Dziewicy. Po pierwsze
dlatego si  przestraszy a, e l ka a si  szata skiej u udy i chcia a si  jej
ustrzec. Po drugie z tego powodu zaniepokoi a si , e pochwa y us yszane od
niebieskiego pos a pod Jej adresem nie by y zgodne z Jej niskim mniemaniem
o sobie, i dlatego nie by a w stanie s ucha  ich z pe n  aprobat .
Oto jak  nauk  duchow  otrzymujesz od tej Najm drzejszej Dziewicy! L kaj c si
Anio a, Maryja uczy, e powiniene  l ka  si  i by  ostro ny w ogl daniu
jakiejkolwiek postaci, cho by mia a nawet wi ty wygl d; uczy ci  unika
zara liwego powietrza cudzych pochwa ; uczy postawy wewn trznego wstr tu do
chwalenia samego siebie.
Je li bowiem Ona, przewy szaj ca przymiotami wszelkie stworzenia Boskie, boi
si  s ucha  pod swoim adresem nawet zas u onych pochwa , chocia  nie by o
w Niej niczego, co by nie odpowiada o s owom anielskiej pochwa y, to jak ty
mo esz apczywie szuka  pochwa ? Z jakiej racji b dziesz po da  powiewu
pró nej chwa y, i albo samego siebie eksponowa , albo cieszy  si , gdy kto
inny ci  wychwala, skoro sk din d nie mo na niczego w tobie znale , co by
w najmniejszym stopniu zas ugiwa o na pochwa ?
 Inspectio cordis, f. 108r-108v.

aska unicestwia strach

“Nie bój si ” ( k 1,30).
Rozwa , w jaki sposób anio  dodaje odwagi Naj wi tszej Pannie i zwraca Jej
uwag , aby nie obawia a si  adnego podst pu i oszustwa. Dlaczego wi c nie
powinna si  ba ? Mówi do Niej: “Znalaz a  bowiem ask  u Boga”. Przyznaje wi c,
e ludzie, którzy s  w stanie aski, nie powinni si  ba  nawet samego piek a.

Albowiem “je eli Bóg z nami (mog  powiedzie  za Paw em), któ  przeciwko nam?”
(Rz 8,31). Oczywi cie, “bardzo dobrze na koniu jedzie ten, kogo aska Bo a



niesie”.
Sk adaj wi c jak najwi ksze i szczególne dzi ki Naj wi tszej Pannie i pro  J ,
eby ci wyjedna a trwa y stan aski, aby  nie ba  si  wiata, piek a i mierci.

Inspectio cordis, f. 109v.

 “Rozwa a a, co mia oby znaczy  to pozdrowienie”   ( k 1,29)

Rozwa , jak to Naj wi tsza Dziewica nie od razu przyjmuje anielskie
pozdrowienie, lecz najpierw je rozwa a, eby rozezna  si , czy to jest wizja
niebieska, i czy jest dobra, czy te  raczej jest to piekielna pokusa i z a
u uda.
Z takiego samego wzgl du i ty powiniene  zwraca  uwag  na wszystkie pobudki
wewn trzne i zanim zdecydujesz si  wprowadzi  je w czyn, zbada  czy pochodz
one od Boga. Poniewa  za  Naj wi tsza Dziewica dobrze wiedzia a, e cz sto
anio  ciemno ci przybiera posta  anio a wiat o ci, wi c te  zda a sobie
spraw , e nie od razu powinna wierzy  temu poselstwu, eby nie da  si  zwie ,
albo te  w sprawach tak wielkich nie post pi  zbyt pochopnie.
Dlatego i ty te  zawsze najpierw pomy l, zanim przejdziesz do realizacji
jakichkolwiek sugestii. Badaj ducha, czy jest z Boga. Nie id  atwo za
wewn trzn  podniet , maj c pod tym wzgl dem niezliczone przyk ady oszustw.
Inspectio cordis, f. 108v.

S u ebnica Pa ska

“Oto ja s u ebnica Pa ska, niech mi si  stanie wed ug twego s owa” ( k 1,38).
O wznios a skromno ci! O g bokie uni enie siebie! O niewyt umaczalna pokoro
tej Naj wi tszej Dziewicy! Anio  pozdrawia J  jako Matk  Bo , a Ona wyznaje,
e jest s u ebnic  Boga, a nawet chcia aby sta  si  tylko s ug  Matki Bo ej.

Zostaje nazwana “Pe n  aski” (por. k 1,28), a g osi, e jest istot  godn
najwi kszej pogardy. Zostaje og oszona Przybytkiem Ducha wi tego, a stawia si
poni ej wszystkiego. A jakkolwiek ka dy cz owiek mo e si  nazywa  synem Bo ym
cho by ze wzgl du na to, e zosta  przez Boga stworzony, to jednak Ta
Najpokorniejsza Dziewica o wiadcza, e jest tylko s u ebnic  Pa sk : “Oto ja
s u ebnica Pa ska”.
Jak wi c odt d b dziesz móg  podtrzymywa  w sobie pyszne i zarozumia e my li,
gdy s yszysz, e Najszlachetniejsza z Dziewic, a nawet Najdoskonalsza ze
wszystkich stworze  tak bardzo pokornie my li o samej sobie?
O duszo moja! Odt d, prosz  ci , nie przechwalaj si , e jeste  przyjació k
Boga, nie nazywaj si  nawet Jego s u ebnic , lecz jedynie prochem deptanym
przez wszystkich. Chyba e mo e On b dzie chcia , aby  czego  dokona a, a wtedy
b dzie ci wypada o mówi : “Oto ja s u ebnica Pa ska”. Nic te  nie przeszkadza,
by  tych s ów u y a przy Naj wi tszej Komunii. Lecz gdy z ró nych powodów
czujesz si  niegodna przyj  tak wielkiego Pana, On za  chce, a nawet nalega,
aby  pieszy a Go przyj , mów z g bi serca: “Oto ja s u ebnica Pa ska, niech
mi si  stanie wed ug twego s owa”.
Czy chcesz, Panie, abym Ci udzieli  go ciny w moim sercu? Lecz przecie  jest
ono nieczyste i pe ne ró nych brudów! Mimo to ponaglasz i wo asz: “Synu, daj mi
swe serce” (Prz 23,26). “Oto ja s u ebnica Pa ska”; “Gotowe jest serce moje,
Bo e” (por. Ps 108,2); “Niech mi si  stanie wed ug twego s owa”.
Inspectio cordis, f. 109r.



Niepokalana wysz a z ust Bo ych

“Ja wysz am z ust Najwy szego” (Syr 24,3).
Rozwa , e Naj wi tsza Panna wysz a z ust Najwy szego, to znaczy z wyroku Boga
zosta a obiecana jeszcze pierwszym naszym Rodzicom, kiedy zapowiedzia  On, e
wina, której niewiasta by a sprawczyni , zostanie zg adzona za spraw  innej,
lepszej niewiasty. Powiedzia  bowiem do w a: “Wprowadzam nieprzyja  mi dzy
ciebie a niewiast . Ona zmia d y ci g ow ” (por. Rdz 3,15). Od owego czasu, gdy
w raju zosta o z amane Boskie przykazanie, wszyscy ludzie stali si
przyjació mi w a, a zacz li by  nieprzyjació mi Boga. Sama tylko Naj wi tsza
Panna w momencie swego narodzenia okaza a si  nieprzyjació k  diab a, bo
zosta a pocz ta bez zmazy pierworodnej. Wobec tego ju  przy swym narodzeniu
star a g ow  w a oraz wtedy, gdy porodzi a Zbawiciela wiata.
Strze  si , aby  nie ci gn  na siebie wi kszych grzechów od pierworodnej
zmazy, gdyby  zaprzyja ni  si  z w em; gdyby  – by tak rzec – nie wyrzek  si
rozmowy z kusicielem twojej duszy, lubowa  si  w grzesznych my lach.
Inspectio cordis, f. 144v.

Zrodzi a Tego, który by  wiat o ci

“Ja sprawi am, aby na niebie wschodzi a wiat o  nieustaj ca” (por. Syr 24,5).
Pomy l tylko i pobo nie rozwa , e Naj wi tsza Dziewica nie ma o do tego si
przyczyni a, e wzesz o owo Nie stworzone S o ce, a naród, który pozostawa
w mrokach, ujrza  wielk  wiat o  (por. Iz 9,1). Ona na pewno prosi a Boga,
aby jak najpr dzej da  obiecanego Mesjasza i zes a  wiat o na objawienie
poganom (por. k 2,32).
Oby i tobie uprosi a dzisiaj swoimi modlitwami, eby w tobie wzesz a
Nieustaj ca wiat o , to znaczy, aby po przybyciu do twego serca S o ca
Sprawiedliwo ci nigdy ci  nie ogarn y mroki nieprawo ci, ale eby zawsze
ja nia y przed lud mi twoje dobre uczynki, i ”aby oni chwalili Ojca twego,
który jest w niebie” (por. Mt 5,16).
Inspectio cordis, f. 144v-145r.

yciodajna os ona przed arem

“Niby mg a okry am ziemi ” (por. Syr 24,3).
O zbawienna Mg o, przez któr  zst pi a na ziemi  bardzo upragniona Rosa! Ta
Mg a os ania ca y wiat i cudownie go nawadnia, gdy odwraca strza y Boskiego
gniewu i przysparza wiatu wiele dobra.
Ukazuje bowiem Synowi swemu piersi, a Syn Ojcu swoje rany, i tak Ojciec
przebacza grzesznikom, darzy niewdzi czników wielu dobrami i przez zas ugi Syna
oraz b agania Matki zamienia kar  na ask , czekaj c na nasz  popraw . O jak e
wielu pot pionych posz oby w ogie , gdyby ich nie ocali a ta najmilsza Mg a!
A zatem i ty, po przyj ciu Syna, pro  Matk , która jako mg a okrywa ca
ziemi , by tak e ciebie chcia a chroni  pod cieniem swych skrzyde  i aby
nietkni ty uchroni  si  przed wiecznym arem.
Inspectio cordis, f. 145r.



Mo e wiele wyb aga

“Jak terebint ga zie swe roz o y am, a ga zie moje to ga zie chwa y
i wdzi ku” (Syr 24,16).
Kto dzi  b dzie si  waha  przyst pi  do Naj askawszej Królowej Nieba, czy to
przyt oczony ci arem grzechów, czy te  wyczerpany mnóstwem udr k? Oto wyci ga
Ona swoje ramiona i wo a: “Przyjd cie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obci eni jeste cie” (Mt 11,28).
Przyrównuje si  do terebintu rozk adaj cego ga zie, i to ga zie wdzi ku
i chwa y, aby  z jak najwi ksz  ufno ci  po pieszy  do Niej i aby  otrzyma
wszelkiego rodzaju aski Bo e i chwa  szcz cia wiecznego. Czego bowiem Ona
nie wyb aga ludziom od Syna, zw aszcza w tym dniu, w którym za szczególnym
przywilejem zosta a wyj ta z powszechnego losu wszystkich miertelników,
w którym zosta a pocz ta bez zmazy pierworodnej, w którym zosta a ozdobiona
i wywy szona niesko czonymi charyzmatami oraz po prostu wyniesiona ponad
wszystkie stworzenia?
Inspectio cordis, f. 144r-144v.

 “Wyros am jak cedr na Libanie” (Syr 24,13)

Rozwa , e s usznie Naj wi tsza Panna zosta a przyrównana do cedru. Tak jak
cedr jest w ród innych drzew najokazalszy, tak samo Naj wi tsza Panna jest
w ród innych stworze  najdoskonalsza. Ponadto wiesz o tym, w jakiej cenie
u Salomona, najbogatszego, jak i najm drzejszego zarazem spo ród wszystkich
ludzi, by y drzewa cedrowe, którymi zdecydowa  si  ozdobi  tak e wn trze
budowanej przez siebie wi tyni, pierwszej i najs awniejszej na ziemi.
Dlaczego wi c Naj wi tsza Panna nie mia aby by  nazywana cedrem, skoro jest Ona
wi tyni  Tego  samego Boga? Tym to imieniem pozdrawia J  jeden z bardzo

pobo nych Jej czcicieli: “Witaj – powiada – o Rodzicielko! wi tynio Trójcy
wi tej!”

Udaj si  dzisiaj do tej wi tyni z wielkim po piechem, aby  otrzyma  wszystko,
o cokolwiek poprosisz.

Inspectio cordis, f. 144r.

Jak matka Jakuba

“Izaak by  ojcem Jakuba” (Mt 1,2).
Rozwa , e podobnie jak Jakub, syn Izaaka, ucieka  przed Ezawem, swoim bratem
(Rdz 27,41-45), tak i ty powiniene  by  przekonany, e nale y ucieka  przed
zasadzkami kusiciela, którego nie zdo asz pokona . A tak jak matka Rebeka
wydatnie pomog a Jakubowi w uzyskaniu ojcowskiego b ogos awie stwa (Rdz 27,1-
17), tak i ty powiniene  prosi  i uzyska  Bo e b ogos awie stwo, nie za
po rednictwem kogo innego, tylko za po rednictwem Rebeki Nowego Testamentu, to
jest Matki Bo ej, Naj wi tszej Panny. Id  za przyk adem autora, który tak
poda  modlitw : “Przez Ciebie mamy dost p do Syna, o b ogos awiona wynalazczyni
ycia, Matko Zbawienia, aby dzi ki Tobie przyj  nas Ten, który przez Ciebie

zosta  nam dany”.
Inspectio cordis, f. 141r.



Za spraw  Ducha wi tego

“Znalaz a si  brzemienn  za spraw  Ducha wi tego” (Mt 1,18).
ony staro ytnych pogan zmy la y, e rodz  za spraw  bogów. Jest to fa sz, to

grzech, to b d poga ski. Naj wi tsza Maryja Panna z Ducha wi tego pocz a
w onie Syna Bo ego. Jest to tajemnica, to aska, to artyku  wiary. S usznie
wi c powiedziano, e w a nie pocznie z Ducha wi tego Ta, która by a pe na
aski, pe na Ducha wi tego.

O gdyby to mo na powiedzie  o twoich uczynkach, e pochodz  z Ducha wi tego,
e zosta y dokonane w Duchu wi tym! Naprawd  jest wielkim szcz ciem posi

Ducha wi tego, jeszcze wi kszym dzia a  wed ug Ducha wi tego, a najwi kszym –
dope ni  swych dni w Duchu wi tym. Có  mam powiedzie , co pomy le  o Tej,
która nosi w swoim onie Syna pocz tego z Ducha wi tego? O najszcz liwsza
z Dziewic! O najbardziej b ogos awiona spo ród Matek!
Z serca winszuj  Ci takiego wyró nienia, udzielonego Tobie tylko jedynej
z powszechnego chóru wi tych kobiet: spraw, aby my wed ug Ducha wi tego yli
i umierali.

Inspectio cordis, f. 107r.

U wi caj ce pocz cie Syna

“Oto poczniesz” ( k 1,31).
Pomy l, e po pocz ciu Syna Bo ego Naj wi tsza Panna zosta a ubogacona wy szymi
darami i askami oraz ozdobiona wi ksz  wi to ci , ni  by a przedtem. Podobnie
jak owoce najbardziej zdobi  drzewa, tak Ona otrzyma a nies ychane pi kno,
majestat i wi to  od Naj wi tszego Owocu swego ona.
Podobnych skutków i ty powiniene  oczekiwa  od przyj tego Naj wi tszego
Sakramentu, gdy w swoim sercu go cisz pokornego, pos usznego, m nego
i cierpliwego Jezusa: nie stwarzaj przeszkód, by tak e sta  si  pokorniejszym,
pos uszniejszym, m niejszym i cierpliwszym, ni  by e  przedtem.
Inspectio cordis, f. 109v.

Jeszcze szcz liwsza

“B ogos awione ono, które ci  nosi o” ( k 11,27).
Zwa , e Naj wi tsza Panna by a wprawdzie b ogos awion  ju  od samego swego
pocz cia, a nawet w sposób b ogos awiony pocz ta, lecz sta a si  jeszcze
bardziej b ogos awion , gdy pocz a Syna Bo ego, Stwórc  wi to ci. Dlatego
s usznie niewiasta z t umu wo a g o no: “B ogos awione ono, które ci  nosi o”.
To tak samo, jakby wo a a: “O szcz liwa, o b ogos awiona ta Matka, której ono
Ty, tak wi ty, jeszcze bardziej u wi ci e , chocia  by o ju  i tak wi te,
zanim Ci  nosi o!”
Twoje serce te  dzisiaj jest szcz liwe, bo ma w sobie Syna Bo ego. Pro  wi c,
aby na zawsze w nim pozosta , aby  zawsze móg  by  b ogos awionym.
Inspectio cordis, f. 129r.



Skutki przyj cia Pana

“B ogos awione ono, które ci  nosi o” ( k 11,27).
Je li nie tylko zdanie tej o wieconej niewiasty, lecz tak e ca a teologia
chrze cija ska potwierdza, e Naj wi tsza Panna by a ozdobiona wi ksz
wi to ci , wieloma askami po wcieleniu Syna Bo ego ni  przedtem, to i ty

uwa aj, aby  nie stawia  jakiej  przeszkody Panu maj cemu przyj  do ciebie.
Aby  nie stawia  Mu takiej przeszkody, z powodu której nie móg by On bardziej
ci  o wieci  i u wi ci , ni  by e  przedtem o wiecony, czysty, pos uszny,
poddany dyscyplinie, pokorny, ubogi, agodny i oddany umartwieniom.
Cho  cech  wszelkiej wi to ci, a zw aszcza owej wi tego wi tych jest to, e
gdy si  z ni  obcuje, czyni ona cz owieka wi tym, to jednak wiadomo, e nieraz
przeszkody i trudno ci sami ludzie stwarzaj  takie, e cho  Bóg chce ich
u wi ci  i zbawi , z winy ich samych dokona  tego nie mo e.
Oby  ty cho  dzisiaj nie popad  w takie nieszcz cie.

Inspectio cordis, f. 128v-129r.

Godno  Maryi pochodzi od Jej Syna

“Z której narodzi  si  Jezus” (Mt 1,16).
Rozwa aj godno , której dost pi a Matka z powodu wielko ci Syna. Przez to samo
bowiem, e zosta a Matk  Syna Bo ego, Pana Anio ów i Króla ca ego wiata, sta a
si  jednocze nie Oblubienic  Bo , Pani  Anio ów, jak te  Królow  ca ego
stworzenia. A zatem tylko od Macierzy stwa Naj wi tszej Dziewicy zale
wszystkie Jej zaszczyty, aski, prerogatywy, przywileje i wyj tki, tak jak ca e
twoje zbawienie i rodki do zbawienia zale  jedynie od jedynego odkupienia
dokonanego przez Jej Syna, którego dzi  przyj e .
Dlatego gratuluj Dziewicy-Matce tak wspania ego Macierzy stwa, a sam ciesz si
z tak szcz liwego, zbawiennego i znakomitego odkupienia. Sk adaj dzi ki Matce
za to, e przekaza a sw  najczystsz  krew do utworzenia i ukszta towania cia a
twego Zbawiciela. Bez ko ca dzi kuj równie  Synowi za to, e z Jego
Naj wi tszego Cia a wyp yn y dla ciebie obfite zdroje Naj wi tszej Krwi.
Inspectio cordis, f. 134r.

Matka Zbawiciela i nasza Or downiczka

“Z której narodzi  si  Jezus” (Mt 1,16).
Pogratuluj tego przywileju Naj wi tszej Dziewicy, e bez najmniejszego
naruszenia kwiatu dziewictwa sta a si  Matk  Boga-Zbawcy.
Z usposobieniem pe nym uleg o ci i ufno ci powierz Jej wszystkie swoje
potrzeby, nie w tpi c, e w ko cu najpomy lniej wszystko otrzymasz. Naucz si
te  ucieka  do Niej w swoich w tpliwo ciach, udr kach i trudno ciach oraz
ci gle sk adaj Panu dzi ki za to, e J  wybra  i uczyni  swoj  Matk , a nasz
Or downiczk .
Tego za , jako najwa niejszej rzeczy, pragnij, aby  dzi ki Niej i z Jej
najbardziej aktualnej pomocy skorzysta  w owej trudnej, niebezpiecznej
i ostatecznej walce, kiedy b dziesz mia  opu ci  to ycie.
Inspectio cordis, f. 141v.



Cierpienie wiedzie do chwa y

“Przyci gn  wszystkich do siebie” (J 12,32).
Rozwa , e kiedy ju  cz owiecze stwo Chrystusa zosta o wywy szone na drzewie
krzy a i [Jego ycie] zosta o zgaszone w nies ychanych m kach, wtedy naprawd
naby o wszechmocy i otrzyma o powszechn  w adz  nad ca ym stworzeniem. Tak samo
i Naj wi tsza Panna zosta a nazwana Królow  Nieba po zmartwychwstaniu Syna.
Takim tytu em nie obdarzy  Jej przecie  jeszcze pose  niebieski, gdy obiecywa
Jej przeczyste Macierzy stwo, ale wtedy ujawni  tylko pe ni  aski.
Niew tpliwie wida , e po prze yciu bole ci podczas m ki Chrystusa Pana
otrzyma a ber o Królestwa niebieskiego.
Wyci gnij z tego nauk , e czeka ci  tym wi ksza nagroda w niebie, im ci szych
krzy y do wiadczasz na ziemi. Bowiem, do niebieskiego Królestwa dochodzimy
w a nie przez utrapienia.
Inspectio cordis, f. 134v-135r.

Pocieszycielka strapionych

“Duch mój jest s odszy od miodu” (por. Syr 24,20).
Wyznaje to prawowierny Ko ció , gdy zwracaj c si  do Naj wi tszej Dziewicy, po
s owach “o askawa, o pobo na”, dodaje tak e “o s odka”.
O jak e s odka jeste , Panno Maryjo! Któ  kiedykolwiek, pe en goryczy, ucieka
si  do Ciebie, o Najs odsza, i odszed  bez pociechy? Kto pe en zgryzoty
przyst pi  do Ciebie i natychmiast nie zosta  pokrzepiony? Kto przykrymi
pokusami n kany, przy Twoim sercu nie dozna  s odyczy? Uci nionych, j cz cych,
kuszonych, przygn bionych Ty pocieszasz, krzepisz, wspierasz, podnosisz. Jeste
dla wszystkich s odka, dla wszystkich askawa.
Obym móg  wyrazi  to, e jeste  s odka, tak jak to pojmuj , e jeste  s odka!
Twej s odyczy do wiadcza, jej kosztuje, z niej czerpie ca y wiat
chrze cija ski, cho  nie jest w stanie tego wyrazi . Wobec tego, o askawa,
o pobo na, o s odka Dziewico, oka  nam Jezusa, b ogos awiony owoc Twojego
ywota, dzi  nam przychylnego i mi o ciwego w godzinie mierci.

Inspectio cordis, f. 144v.

Po Bogu najwi ksza Nadzieja

Wyj tkowi s  nasi Obro cy i powinni by  darzeni wyj tkow  czci . Nale y do nich
Naj wi tsza i Najdostojniejsza Bogarodzica Dziewica, Anio  Stró  oraz wi ty,
którego imi  zosta o nam nadane.
I któ  móg by dostatecznie opisa  trosk  Naj wi tszej Matki o nas? Sam bym
chcia  to uczyni , gdybym potrafi . Wiem jednak, e nie inaczej troszczy si
o nas, tylko tak, jak troszczy a si  o Chrystusa Pana, swego jedynego
i najbardziej ukochanego Syna, poniewa  dostrzega w nas Jego cz onki. Niemal
pojmuj  istot  Jej poszczególnych dobrodziejstw wobec nas, lecz brak mi s ów,
za pomoc  których móg bym innym zaproponowa  je do rozwa ania. Wobec tego
powiem krótko: wszystko mamy przez Maryj  i po Bogu w Niej “ yjemy, poruszamy
si  i jeste my” (por. Dz 17,28). Tak uwa a  Albert Wielki28: “Po Bogu Ona jest

                    

28
 w. Albert Wielki (ur. ok. 1200, zm. 1280), teolog i doktor Ko cio a, mistrz
w. Tomasza z Akwinu.



zasad  wszelkiej w nas aski”. St d, maj cy bardzo wielkie do Niej nabo e stwo,
w. Bernard mówi: “Ca  g bi  serc, ca  serdeczno ci  uczu  i wszelkimi

ofiarami czcijmy Maryj , poniewa  taka jest wola Tego, który chcia , aby my
wszystko otrzymywali przez Maryj ”.
Templum Dei Mysticum, s. 158-159.

We  Syna i Jego Matk

“Wsta , we  Dzieci  i Jego Matk  i uchod  do Egiptu” (Mt 2,13).
Rozwa , e Bóg chce, eby  by  nie tylko pobo nym s ug  Jego Syna, ale
faktycznie te  i Matki Bo ej. Do takiego stopnia szanuje On Matk , e nie chce,
aby by a bez Syna ani Syn bez Matki. Dlatego poleca Józefowi, aby zabra  Matk
razem z Synem, obydwoje wyratowa  z niebezpiecze stwa i zaprowadzi
w bezpieczne miejsce do Egiptu.
Dlatego gdy ze swej pobo no ci masz dzi  podejmowa  w swym sercu Syna,
powiniene  te  pami ta  o Matce i sk ada  Jej dzi ki za to, e karmi a swymi
piersiami tego samego twego Pana i Zbawiciela, który ciebie b dzie wzmacnia
swymi ranami, posila  Cia em i poi  Krwi .

Inspectio cordis, f. 150v.

Mi o  do Matki Naj wi tszej

“Wy podobni do ludzi oczekuj cych” ( k 12,36).
Rozwa , e w. Kazimierz ju  cieszy si  wizj  uszcz liwiaj c  i op ywa
w rado ci chwa y niebieskiej ojczyzny, ty za  jeszcze oczekujesz owego
ogl dania twarz  w twarz Boga, którego masz przyj  pod postaci  chleba. Twoje
szcz cie te  nie b dzie nale a o do ostatnich, je li w sposób godny b dziesz
si  stara  przygotowa  na Jego przyj cie.
O gdyby  mia  cho  odrobin  takiego zapa u, jakim pa a  ten królewicz ku
Naj wi tszemu Sakramentowi! O gdyby  posiada  cho  male k  iskierk  mi o ci,
któr  on p on  ku Matce Tego Pana, którego masz przyj , a czego wiadectwem
jest ów z oty hymn, który on sam napisa  i który z o ony z nim do grobu,
pó niej, wiele lat po jego mierci, zosta  odkryty w dobrym stanie na piersi
królewicza!29

Pro , aby za wstawiennictwem wi tego Kazimierza Bóg wla  ci do serca taki sam
zapa  i mi o  oraz polecaj Mu w opiek  sw  ziemsk  ojczyzn .
Inspectio cordis, f. 105v-106r.

Na ladowanie Maryi

Sodalisi Maria scy! Nie wiem, w jaki sposób, ale odprowadzili my ju  Dziewic
Maryj  do niebia skiego przybytku: duch zapala si , eby i  za Ni  i pa a, by
pozosta  tam, gdzie odpoczywa najs odsza ozdoba nieba i ziemi. Nikt jednak nie
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ujrzy Maryi w niebia skiej twierdzy, kto nie b dzie Jej na ladowa  w czasie
pobytu na ziemi, kto te  nie b dzie Jej s u y  zawsze i z naj ywsz  mi o ci .
Tote  na ko cu tej mowy pochwalnej przytocz  s owa w. Ambro ego: “Dziewictwo
i ycie Naj wi tszej Maryi niech si  wam przedstawiaj  jakby w postaci obrazu.
Od Niej, jak od zwierciad a, odbija si  wdzi k czysto ci i pi kno cnoty”.
Maria scy Sodalisi! St d bierzcie przyk ady, wed ug których powinni cie y .
One, jak wzorzec wyra aj cy nauk  prawego ycia, okazuj  to, co powinni cie
poprawi  i to, czego powinni cie unika . Pragnienie uczenia si  zale y przede
wszystkim od szlachetno ci nauczyciela. A któ  jest szlachetniejszy od Matki
Bo ej? Kto jest wspanialszy od Tej, któr  wybra a wiat o ? Kto jest bardziej
czysty od Tej, której cia o porodzi o bez cielesnego obcowania? Taka by a
Maryja, e ycie Jej jedynej sta o si  szko  dla wszystkich. Je li wi c autor
nie budzi zastrze e , postarajmy si , aby ka dy, kto pragnie dla siebie jego
nagrody, na ladowa  wskazany przyk ad.
Prodromus, s. 69-70.

Nowa Ksi ga do rozwa ania

“Ksi ga rodowodu...” (Mt 1,1).
Duszo moja, dotychczas korzysta a  z ksi ek uwzgl dniaj cych ró ne dziedziny
nauki, dzisiaj przejrzyj Ksi g  now , wie , niewidzian , Naj wi tsz  Bo
Rodzicielk , Ksi g  – by tak rzec – przez samego Boga zaplanowan , napisan
i ozdobion . Czy móg by  gdzie indziej znale  co , czego nie mia by  w Maryi?
Czy ktokolwiek móg by ci wi cej dostarczy  z tego, co posiada Maryja? Jest to
Ksi ga cnót i wszelkich doskona o ci: dzieli si  na tyle rozdzia ów, ile cnót
posiada.
Wertuj c zatem t  Ksi g , przy ó  si  ca y do jej studiowania, nazrywaj kwiatów
tak nieodzownych dla twego stanu.
Inspectio cordis, f. 140v.

Z rodu najpos uszniejszych

“Abraham by  ojcem Izaaka” (Mt 1,2).
Jezus i Maryja pochodz  z tego samego rodu królewskiego i kap a skiego zarazem.
Ona jest córk , a On synem Abrahama i Izaaka; spo ród pos usznych s
najpos uszniejsi. On zawsze idzie za wol  Ojca, Ona nigdy za swoj , lecz
spe nia tylko wol  Bo . Tote  oznajmia pos a cowi przy samym wcieleniu: “Niech
mi si  stanie wed ug twego s owa” ( k 1,38). Wypada o, eby ci, którzy przez
pos usze stwo mieli ca y wiat odnowi , byli potomkami i nale eli do rodu
najpos uszniejszych rodziców i starszych.
Ty te  staraj si  narodzi  na nowo z przychodz c  na wiat Dziewic  i przej
od Niej przynajmniej tylko pos usze stwo! Nale y ono do rodzaju wielkich cnót.
Pro  o nie pokornie ma  dziecin  Maryj  Pann , bo cho  jest Ona jeszcze
w ko ysce, ju  hojnie obdarza ludzi. Je li otrzymasz pos usze stwo, b d
przekonany, e otrzyma e  ju  wszystkie cnoty. Pytasz o przyczyn ?
Pos usze stwo jest rodzicielk  wszystkich cnót.
Inspectio cordis, f. 133r-133v.

D enie na szczyt



“Posz a z po piechem w góry” ( k 1,39).
Oto Naj wi tsza Dziewica, Matka Bo a, podaje ci dwa sposoby d enia do
doskona o ci, wzajemnie si  dope niaj ce.
Jeden, to aby  pogardzi  g bokimi dolinami i wst pi  na góry, to znaczy, aby
zawsze obiera  wy szy stopie  doskona o ci i stara  si  go osi gn .
Drugi, to aby  z po piechem pracowa  nad zbawieniem swoim i swoich bli nich,
aby  nie pozwala  sobie, zwyczajem cz owieka leniwego, na tracenie bardzo
cennego czasu, lecz po wi ca  go na zas uguj ce uczynki.
Je li za  przyt aczaj  ci  ci ary nami tno ci i uniemo liwiaj  ci wzlecenie na
najwy szy szczyt doskona o ci, pro  Jezusa, aby po przybyciu do twego serca
uwolni  ci  od wszelkiego ci aru, jak niegdy  uwolni  od niego Naj wi tsz
swoj  Matk  piesz c  w góry, i to do tego stopnia, e obci ona Boskim
brzemieniem, przeby a drog , nie czuj c adnego ci aru.
Inspectio cordis, f. 123v.

Pod opiek  w. Józefa

Ale opuszczamy ju  przybytek dziewiczy i przechodzimy do dziewiczej komnaty.
Dziewica zostaje oddana za ma onk  dziewiczemu [oblubie cowi]. Ta, która
z pos usze stwa wobec starszych po lubi a Józefa, nie obawia si , e Jej
dziewictwo b dzie mniej bezpieczne pod opiek  Józefa. Polegaj c jedynie na
Bogu, zawierzy a i odda a do strze enia wielki skarb jednemu cz owiekowi. Nie
w tpi a, oczywi cie, e b dzie mia a dziewiczego ma onka Ta, która ju
wcze niej uroczystym lubem odda a kwiat dziewictwa Bogu. Ufa a, e Ten,
któremu lubowa a swoj  czysto , b dzie si  o Ni  troszczy  jak o swoje dobro.
A On? Nienaruszone dziewictwo po czy  nadto z macierzy stwem. Dziewica staje
si  Matk  i mimo e staje si  Matk , nadal pozostaje Dziewic . Co bardziej
podziwia : czy to, e z córki Ojca staje si  Matk  Syna, czy to, e Oblubienic
Ducha wi tego, czy e przybytkiem ca ej Przenaj wi tszej Trójcy. O szcz liwa
Dziewico, tylu tytu ami ozdobiona, tyle dóbr i darów zgromadzi a .

Prodromus, s. 65-66.

Dziewica oddana dziewiczemu Oblubie cowi

“Po za lubinach Matki Jego” (Mt 1,18).
Nie do ciebie nale y badanie tak g bokiego misterium dziewictwa z czonego
z macierzy stwem i macierzy stwa z dziewictwem. Powiniene  raczej zdumiewa  si
nad tym, co zosta o uczynione dla twego zbawienia.
A co to by o? Dziewica pozostaje nienaruszona, a jednak jest Matk ; ma
Oblubie ca, jest jednak Dziewic . Oblubieniec dziewictwa czyni ka de z nich
obojga nieska on  lili , jednak e mi dzy nimi pojawia si  Syn i odbiera cze .
O przedziwne misterium, pe ne podziwu, godne uwielbienia! Dziewica nie pozna a
m a, a w onie nosi jednocze nie Boga i Cz owieka, jednocze nie Cz owieka
i Boga, Boga zrodzonego przed wiekami z Ojca, bez matki, Cz owieka w czasie
ukszta towanego w Matce, bez ojca, za przyczyn  Ducha wi tego. Naprawd  nie ma
innej tak wielkiej tajemnicy, któr  powinni my wi cej czci , podziwia
i zdumiewa  si  nad ni . Po ród Boskich dzie  nie ma niczego wznio lejszego.



Prochem jeste  i b otem. Zobacz, co dla ciebie Bóg uczyni ! Jak si  poni y
przez narodzenie! Jak daleko posun a si  wszechmoc Ojca! Czy  móg by  Go za to
nie kocha ?
Inspectio cordis, f. 106v-107r.

Cz owiek Sprawiedliwy

“Zamierza  oddali  J  potajemnie” (Mt 1,19).
Nawet wi ci atwo mog  podejrzewa  wi tych, szczególnie wtedy, gdy jest jaki
zewn trzny powód. Któ  by  bardziej wi ty ni  Józef? Kto bardziej czysty ni
Naj wi tsza Dziewica? A jednak on chcia  potajemnie J  oddali . Ale jak
roztropnie, jak wi cie chcia  to uczyni ! Nie chcia  publicznie Jej oddala ,
lecz potajemnie, eby Jej nie znies awia , eby zachowa a dobre imi .
Ucz si  od tego wi tego i sprawiedliwego m a, e cho  czyje  uczynki wydaj
ci si  z e i uchodz  za niedoskona e, powiniene  je os dza  potajemnie, a nie
jawnie; tak te  nale y je os dza , eby ani nie zaszkodzi  swojemu sumieniu,
ani dobremu imieniu innych. Je li w ten sposób b dziesz post powa , to
w przysz o ci nie zabraknie ci wiat a, eby os dza  s usznie, jak nie zabrak o
go Sprawiedliwemu m owi Naj wi tszej Dziewicy, eby dowiedzie  si  Prawdy,
w jaki sposób Ona pocz a Syna.

Inspectio cordis, f. 107r-107v.

ROZDZIA  DZIEWI TY

Chrystus obecny   w Eucharystii

Jezus ze sw  Matk  na godach w Kanie Galilejskiej

“I by a tam Matka Jezusa” (J 2,1).
By by szcz liwy pan m ody, gdyby na jego lub przyby  jaki  król albo królowa.
Z tego powodu byli bardzo szcz liwi owi nowo e cy w Kanie, gdy w uroczysty
dzie  za lubin zaszczyci  ich sw  obecno ci  Król Królów, a przyby a z Nim
równie  Królowa Królowych, cho  wtedy jeszcze nie wszystkim znana.
Gdy ty przychodzisz na gody Jezusa, na wi t  uczt , podczas której jest
spo ywany Chrystus, wspominana jest Jego M ka, gdzie dusza nape nia si  ask
i zostaje nam dany zadatek przysz ej niebieskiej chwa y, wiedz, e znajdziesz
na niej Króla i Królow  Nieba. Syn b dzie tam obecny ze swej istoty, Matka
natomiast z racji swego wstawiennictwa. Staraj si  wi c, by w obecno ci
niebieskiej W adczyni, wi tych i niebian przyj  z tak  czci  i uczuciem
pokarm niebieski, aby by o wida , e nie przyszed e  na uczt  godów Jezusa
z zimnym usposobieniem i le przygotowany.
Teraz wi c zbierz swoje my li, przygotuj si  i zastanów, jak powiniene
zachowa  si  przy wi tym stole. Najbardziej b d  ci potrzebne dwie rzeczy:
pragnienie przyj cia Komunii w. i czysto . Czysto  polega na wyzbyciu si
wszelkiej niedoskona o ci serca i odsuni ciu my li obcych temu, co si
aktualnie dokonuje. Pragnienie za  polega na gor cym uczuciu i najwy szej
mi o ci, któr  powinna p on  twoja dusza wobec tego Naj wi tszego Sakramentu.



Inspectio cordis, f. 15r-15v.

Ustanowienie Eucharystii

Rozwa , e Naj wi tszy Sakrament Eucharystii zosta  ustanowiony przez samego
Pana i Odkupiciela naszego, Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna prawdziwego
i jedynego Boga. Dzia o si  to w Jerozolimie, przed Jego bardzo okrutn  M k ,
podczas celebrowania na Ostatniej Wieczerzy obrz du Paschy, czyli “Przej cia”,
u jednego z mieszka ców Jerozolimy, na pewno najlepszego i sprawiedliwego
cz owieka. Wydarzenie to opisa  w. Mateusz, który jako urz dnik celny zosta
powo any przez Pana na najwierniejszego szafarza s owa Bo ego. Opisa  to
nast puj co: “A gdy oni jedli, Jezus wzi  chleb, odmówiwszy b ogos awie stwo,
po ama  i da  uczniom, mówi c: «Bierzcie i jedzcie, to jest cia o moje».
Nast pnie wzi  kielich i odmówiwszy dzi kczynienie, da  im, mówi c: «Pijcie
z niego wszyscy; bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu b dzie wylana
na odpuszczenie grzechów»” (Mt 26,26-28).
Wynika st d, e w Naj wi tszej Eucharystii jest prawdziwe i rzeczywiste Cia o
Chrystusa pod os on  chleba, który odt d nie istnieje ju  jako chleb. To Cia o
zosta o za nas przybite do krzy a i u miercone; to w a nie Cia o, które zosta o
tak mocno poranione i u miercone na krzy u, jest cia em ywym, nie martwym,
a chleb nie jest ju  chlebem, ale – moc  Bo , rozkazem kap ana
i wypowiedzeniem s ów Pa skich – ten chleb zostaje przemieniony w prawdziwe
i ywe Cia o Chrystusa. Ten przedziwny Sakrament, s u cy za duchowy pokarm
duszom wiernych, pozostawi  Pan Jezus, jako zadatek wiecznej mi o ci, swojemu
Ko cio owi, swej Oblubienicy.

Inspectio cordis, f. 172r-172v.

Komunia pod jedn  postaci

Rozwa , e chocia  Odkupiciel, wzi wszy kielich nie oddzielnie, ale razem
z Cia em, dawa  uczniom jednocze nie i swoj  Krew, to jednak w a ciwie
post puje Ko ció , Matka nasza, gdy tylko pod jedn  postaci  udziela ludziom
Komunii w. My, katolicy, spo ywamy ca ego ywego Chrystusa. Czy  bowiem
w ywym ciele mo e zabrakn  krwi?
Zwa  te , e zw aszcza ci ludzie, którzy do przyj cia tego Sakramentu bardzo
starannie si  przygotowuj , za ka dym przyst pieniem do sto u Pa skiego s
obsypywani przez Boga niezliczonymi darami, otrzymuj  nies ychane i niepoj te
aski, u wi caj  si  i wzmacniaj , otrzymuj  tak e odpuszczenie przest pstw

i obietnic  ycia wiecznego.
Inspectio cordis, f. 172v.

Dobra intencja i czyste sumienie

Rozwa  pilnie, e ten Naj wi tszy Sakrament wielu przyjmuje na zatracenie swych
dusz, wed ug znanej wypowiedzi doktora Anielskiego, w. Tomasza z Akwinu,
potwierdzonej przez samego Pana: “Bior  dobrzy i grzesznicy, Lecz si  losów
przyjrz ró nicy: ycie tu, zag ada tam” (Chwal, Syjonie). Cho  dla wszystkich
innych uczniów ten pokarm na Ostatniej Wieczerzy by  bardzo po yteczny, to



jednak niegodziwemu Judaszowi nic nie pomóg . Nale y wierzy , e podobnie
i teraz dla wielu jest on zbawienny, innym za  szkodzi. Przyczyna tego znajduje
si  w samych przyst puj cych do wi tej Uczty Bo ej, którzy nie maj  szaty
godowej, to znaczy dobrej intencji i czystego sumienia.
Dlatego ty przyst puj do Komunii w. z najwi ksz  pokor , czysto ci ,
pobo no ci , mi o ci  i pragnieniem. Wówczas b dzie ona dla ciebie pociech
i zbawieniem wiecznym. Amen.
Inspectio cordis, f. 172v.

Wielkie dzi kczynienie za Eucharysti

Rozwa , jak wielkie dzi kczynienie powiniene  sk ada  Wszechmocnemu Majestatowi
Bo emu za ten duchowy pokarm. Je li bowiem wi ci anio owie i wszystkie
najczystsze duchy niebieskie nieustannym wychwalaniem adoruj  Nie miertelnego
Boga i przez ci g  s u b  niemal tylko dlatego oddaj  Mu cze , e nieustannie
rozkoszuj  si  Jego obecno ci , to jakie ty winiene  dzisiaj wznosi  pochwa y
Najwy szemu Bogu? Jaki rodzaj wdzi czno ci powiniene  okaza  Najlepszemu
i naj askawszemu Ojcu? On przecie  nie tylko sw  obecno ci  ci  pokrzepi ,
nawiedziwszy osobi cie twoj  dusz , ale równie  nakarmi  j  najs odszym
i najdro szym pokarmem swego Cia a oraz wzmocni  nowymi si ami.
Je eli zag bisz si  w ksi gi Pisma w., zobaczysz, e ilekro  ydzi
otrzymywali od Boga jakie  wi ksze dobrodziejstwo, tylekro  urz dzali
triumfalne wi to i wychwalali Boga w pie niach, ta cz c i graj c na
d wi cznych cymba ach, na b bnach, na instrumentach smyczkowych, na harfie, na
g o nym rogu, na flecie i cytrze.
Czynili tak, gdy zostali wyprowadzeni z Egiptu. Nast pnie czynili tak, gdy
olbrzymie fale Oceanu [Morza Czerwonego] powracaj c do swego o yska, pokry y
i poch on y w adc  Egiptu, faraona, z ca ym jego wojskiem (por. Wj 15,1-21).
Czynili równie  tak, gdy pokonali Siser  (por. Sdz 5,1-31), i zawsze tak
czynili, ilekro  odnie li jakie  wi ksze zwyci stwo, gdy pokonali jakiego  ze
swoich wrogów i gdy do wiadczyli jakiego  wyj tkowego dobrodziejstwa Bo ego.
Ty za  dzisiaj, w tej chwili, a tak e podczas biegu ca ego swego ycia czy  nie
b dziesz ustami wy piewywa  radosnych pieni? Czy nie b dziesz z serca chwali
Boga? Czy nie b dziesz w takt b bnów recytowa  modlitw? Czy nie ta czy
z rado ci i nie wypowiesz z g bi serca, jakim wielkim dobrodziejstwem Komunii
w. zosta e  obdarzony i obsypany przez Najlepszego, Naj askawszego

i Najhojniejszego Boga?
Inspectio cordis, f. 172v-173r.

Odwzajemnienie si  Chrystusowi

We  to pod uwag , e gdy przyjaciele id  na przyj cie do przyjació , to pó niej
zawsze my l , aby si  za t  ludzk  yczliwo  w jaki  sposób odwzajemni
i szukaj  do tego okazji. Ty te  powiniene  dzi  stara  si  podobnie
odwzajemni  obecnemu w tobie bardzo wielkiemu przyjacielowi, Jezusowi
Chrystusowi, za hojno , dzi ki której ca y, z Cia em i Krwi , odda  ci si  do
spo ycia jako pokarm.
Dlatego z mi o ci do Niego ofiaruj si  do podj cia prac i do cierpliwego
znoszenia przykro ci, jakie ci si  nadarz , tak jak na Ostatniej Wieczerzy
uczyni  zaniepokojony Ksi  Aposto ów (cho  m drze si  zgodzi  i wyrazi



gotowo , ale pó niej inaczej post pi ), który by  gotów i  nawet na sam
mier  za Pana Jezusa, mówi c: “Cho by mi przysz o umrze  z Tob , nie wypr  si

Ciebie” (Mt 26,35).
Albo te  dla uczczenia tego Naj wi tszego Sakramentu na ó  sobie jakie
umartwienie lub te  podejmij decyzj  praktykowania jakiej  heroicznej cnoty.
Albo postanów sobie, by ze szczególn  gorliwo ci  unika  bardzo brzydkiej wady
i za wszelk  cen  j  wykorzeni  lub by pozby  si  jakiego  z ego
przyzwyczajenia czy znaczniejszej niedoskona o ci, w które cz ciej popadasz,
a które najbardziej nie podobaj  si  oczom Boskiego Majestatu i w istocie
przynosz  ci niema  szkod . Uczy  to, aby  na kadzielnym o tarzu serca móg
wreszcie sk ada  najczystsze kadzid o wi tych swoich uczynków
Najpot niejszemu, Najhojniejszemu i Naj askawszemu Panu Zast pów i Mocy.
Inspectio cordis, f. 173r.

Nierozerwalna wi  z Chrystusem

Pomy l, e nie inna by a przyczyna pokrzepienia uczniów Cia em Pa skim na owej
Ostatniej Wieczerzy Starotestamentowej Paschy, jak ta, by po spo yciu samego
Boga jako Niepokalanego Baranka podczas Paschy Nowego Testamentu zostali
wzmocnieni nowymi Bo ymi si ami. Chodzi o o to, aby w ten sposób duchowo
umocnieni i niez omni, byli w stanie znie  zbli aj cy si  ci ki okres M ki
swego Nauczyciela, by si  nie za amali i nie os abli w wierze.
Nie miertelny Wódz uzbroi  ich wtedy w or  wiary i wytrwa o ci przeciw
ydowskiej przewrotno ci i przeciw atakom prze ladowania. Uzbroi  ich moc

mi o ci przeciw sile nienawi ci, uzbroi  pot g  Bo  przeciw sile i mocy
ludzkiej. Podobnie, z tego samego powodu, zosta  i tobie dany ten udzielony ci
dzisiaj duchowy Boski pokarm, aby  umocniony przeciw sile pokus, zdo a  ich
unikn . Zosta  ci udzielony, by  sta  si  gor tszy w mi o ci, wytrwalszy
w cierpieniu, bardziej sta y i mocny w gorliwo ci.
By  rzeczywi cie s usznie móg  dzi  powiedzie  wraz z Aposto em: “Kto mnie mo e
od czy  od mi o ci Chrystusowej?” (por. Rz 8,35). Kto mnie oderwie od
mi owania przyj tego przeze mnie pod os on  chleba prawdziwego Boga
i Cz owieka, Odkupiciela wszystkich ludzi? Czy ubóstwo, nago , niedostatek,
utrapienie, prze ladowanie, trudy, bole ci, s abo ci? Czy pokusy, zniewagi,
wiat, piek o, jaka  rozkosz albo umartwienie? Czy schlebiaj ce perswazje z ego

ducha, czy te  ludzkie gniewy, przykre s owa lub co  podobnego? Czy mo e
wreszcie sama cho by najokrutniejsza mier ? Jestem pewien, e adna z tych
rzeczy na wieki mnie nie od czy, nie odci gnie, nie odwiedzie od mi o ci
Jezusa Chrystusa, bo to wszystko dla tej mi o ci przecierpi , znios , przetrwam
i wype ni .
Obym, o mój Jezu (b d  to wci  powtarza !), obym Ci , o mój Jezu, tak kocha ,
jak Ty mnie ukocha e ! Obym umar  z mi o ci do Ciebie, który z mi o ci umar e
dla mnie! Ty, który cho  b d c nie miertelnym, zechcia e  umrze !
Inspectio cordis, f. 173r-173v.

Sam Bóg zni a si  do ciebie

“Skierowane zosta o s owo Bo e” ( k 3,2).
Tak wielki zaszczyt spotka  Jana, e nape niony Duchem wi tym i s owem Bo ym,
zas u y  na to, aby zapowiada  przyj cie Chrystusa.



A ciebie, jak wielki zaszczyt spotka, gdy samo S owo, sam Bóg osobi cie zni y
si  do ciebie, a nie tylko Jego s owa? Jedni przyjmuj c Komuni  w., prze ywaj
przedziwn  s odycz; inni doznaj  uwznio lenia umys u i duszy, a oddani te
ca ym sercem Bogu lgn  do Niego; przed niektórymi staj  otworem liczne,
najbardziej niedost pne tajemnice Boskie; niektórzy, przyst puj c do tego
Boskiego sto u, maj  widzenia i otrzymuj  przedziwne aski.
Lecz ty pro  i b agaj najlepszego Boga o to jedno, a mianowicie o to, by ta
komunia wi ta nie sta a si  dla ciebie okazj  do zas u enia sobie na kar ,
lecz eby by a zbawiennym zadatkiem aski. Pro , by Pan odmieni  ci zmys y,
doprowadzi  do prawdziwej i sta ej pokuty, obudzi  pogard  do siebie samego
i przywróci  wiadomo  twojej nikczemno ci (bowiem nie nale ysz do powo anych
w pierwszej kolejno ci przyjació , lecz jeste  grzesznikiem). B agaj, by
w ko cu zmi owa  si  nad tob , b ogos awi  ci, rozja ni  swoje oblicze nad tob
i prowadzi  ci  odnalezion  królewsk  drog  doskona o ci, wspóln  wszystkim
wielkim mistrzom ycia duchowego.
Inspectio cordis, f. 10r.

Ci g e wiadectwo Boskiej dobroci

“Inni za , chc c Go wystawi  na prób , domagali si  od Niego znaku z nieba” ( k
11,16).
Aby  ty nie mia  okazji do kuszenia Pana, uczyni  dla ciebie najwi kszy cud,
pozostawiwszy siebie samego w Naj wi tszym Sakramencie Eucharystii. W ród
wierz cych na wiecie jest ona ci g ym wiadectwem Boskiej dobroci, mi o ci
i wszechmocy.
Ilekro  jeste  smutny, je li do niej przyst pisz, czy  kiedy odchodzisz bez
pociechy? Ilekro  jeste  kuszony, je li starasz si  opiera , czy nie zostajesz
od pokus uwolniony? Ilekro  potrzebujesz aski albo jakiej  pomocy, je li
prosisz Pana ukrytego pod postaci  chleba, czy  nie otrzymujesz tego, o co
prosisz? Chcesz wiat a? Pro  Go o nie, a udzieli ci. Potrzebujesz si  do pracy
na niebieskiej niwie? Pro  Gospodarza, a ci je zapewni. Prosisz o Królestwo
wieczne? Nie miej w tpliwo ci, e On zaprowadzi ci  do niego. Tylko pro
o wszystko, aby nie wydawa o si , e kusisz Najpot niejszego, Najlepszego,
Najm drzejszego Króla.
Inspectio cordis, f. 35r.

Dobry Pasterz ywi swe owce

“Ja przyszed em po to, aby mia y ycie, i mia y je w obfito ci” (J 10,10).
We  to pod uwag , i  sam Chrystus tymi s owami da  wiadectwo o sobie, e jest
Dobrym Pasterzem: “Ja jestem Dobrym Pasterzem” (J 10,11). Niczego bowiem
z dobroci nie brak pasterzowi, je li zapewnia trzodzie zielone pastwiska i dba
o jej ycie. Zobacz, e i jedno, i drugie przez Niego zosta o starannie
dope nione. Przez swoj  mier  zgotowa  nam ycie, jak równie  da  nam za
pokarm Naj wi tsze Cia o oraz za napój Najs odsz  Krew. S  one wci , a  do
dzisiaj, wielkim i zdrowym po ywieniem dusz naszych. Dostarcza nam ich, swoim
owcom, w obfito ci. Mówi: “Cia o moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja
jest prawdziwym napojem” (J 6,55).
O jakie  to po ywienie, jaki  pokarm, jaki  b ogos awiony posi ek, który
równocze nie oczyszcza wewn trznie i posila nasz  dusz : oddala chorob  i wlewa



now  moc. Jest lekarstwem i po ywieniem!
We  si  do dzie a, aby  nadaremnie nie spo ywa  tego niebieskiego pokarmu.
S udzy przecie  nie na pró no jedz  chleb swoich panów, dawany im hojnie, lecz
im cz ciej i wi cej go dostaj , tym s  wawsi, szybsi i gorliwsi w spe nianiu
wyznaczonych im obowi zków. Czy  wi c ty mia by  spa  przy Stole Chrystusowym?
Inspectio cordis, f. 59v.

Pokarm dla duszy

“Przyjd cie” (Mt 11,28).
Rozwa , e dusza pokrzepia si  w Naj wi tszej Eucharystii nie inaczej, tylko
tak samo jak ludzkie cz onki korzystaj  z pokarmu cielesnego. Podobnie jak one
mdla yby wykonuj c jakie  prace, gdyby nie wzmacnia y si  cz sto przyjmowanym
pokarmem, tak i duch wygas by w nas zupe nie, gdyby nie by  pokrzepiany
pokarmem niebieskim. Dlatego, podobnie jak bardzo dobry gospodarz zwykle
zaprasza do sto u zatrudnionych u siebie robotników, tak i Ten niebieski Pan,
zapraszaj c na wi t  Uczt  utrudzone dusze, mówi: “Przyjd cie do mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obci eni jeste cie, a ja was pokrzepi ” (Mt 11,28).
O jak wielu jest niem drych, którzy bardzo rzadko zjawiaj  si  na zaproszenie
Tego Pana, i wymawiaj c si  od udzia u w Jego uczcie, nara aj  swe dusze na
mier  z powodu duchowego g odu.

Powsta  jak najszybciej! piesz tam, dok d zosta e  powo any, aby  pokrzepiony
niebieskim pokarmem, lepiej pracowa  w winnicy Pa skiej.
Inspectio cordis, f. 104v.

Boski Pelikan

“Ten przyszed  do Jezusa noc ” (J 3,2).
Nikodem prze ywa  wtedy podwójn  noc: naturaln  i mistyczn ; ta druga by a od
pierwszej jeszcze powa niejsza. Jednak e ciemno ci jego duszy rozproszy a
“ wiat o , która o wieca ka dego cz owieka na ten wiat przychodz cego” (por.
J 1,9).
Pro  t  wiat o , aby w Komunii w. oddali a noc od oczu twojej duszy i by
rozproszy a ka d  chmur  zaciemniaj c  umys . Pro , e tak powiem, z Królem
Prorokiem: “O wie  moje oczy, bym nie zasn  w mierci, by mój wróg nie mówi :
Zwyci y em go” (Ps 13,4-5).
Ale pro  te  Pana ycia o jeszcze lepsze ycie przy tej najlepszej okazji,
kiedy mianowicie obchodzi si  pami tk  znalezienia wi tego Drzewa Jego Krzy a,
na którym “umar a mier  wtedy, kiedy ycie zamar o”30. Aby  to atwiej uzyska ,
tak pozdrawiaj ukrzy owanego za ciebie Jezusa, obecnego w Naj wi tszej
Eucharystii:
“Witaj, zbawcza ofiaro, z o ona Ojcu Niebieskiemu na drzewie Krzy a za mnie
i za ca y rodzaj ludzki, witaj, mój Jezu, chwalebny Pelikanie, budz cy w asn
Krwi  swe piskl ta, pomar ych synów Adama.
Przyjd , przyb d  umi owany! Nakarm omdla  dusz  cia em, spragnion  orze wij
i obmyj krwi : jednego za  i drugiego udziel dla mego zbawienia, dla

                    

30
 Por. Uroczysto  Podwy szenia Krzy a wi tego, pierwsza antyfona w II

nieszporach, Liturgia godzin IV, s. 1170.



odpuszczenia grzechów, dla poprawy ycia i dla wieczystej przyja ni”.

Inspectio cordis, f. 115r.

Moc Naj wi tszego Sakramentu

“Je li kto zachowa moj  nauk , ten mierci nie zazna na wieki” (J 8,52).
Je li tak  moc zawieraj  s owa i nauka Pana, e mog  zachowa  ludzkie dusze od
mierci, i to mierci wiecznej, nale y domy la  si , jak wielk  moc zawiera

Naj wi tszy Sakrament, gdzie nie tylko s  s owa i j zyk Chrystusa, lecz obecny
jest ca y Chrystus z Bóstwem i Cz owiecze stwem, i jest przyjmowany. Kto by
móg  w tpi , e On udziela ycia ludziom, a przyjmuj cych Go pobo nie
i z pietyzmem albo budzi z nieszcz liwej mierci grzechów, albo te  ich od
niej zachowuje? Pewne jest to, co sama Prawda wyrazi a s owami, mówi c o swoim
Naj wi tszym Ciele: “Kto spo ywa moje Cia o i pije moj  Krew, ma ycie wieczne”
(J 6,54). Zapytasz: Kto to mo e sprawi ? Pan, który tak w a nie mówi: “Jak mnie
pos a  yj cy Ojciec, a ja yj  przez Ojca, tak i ten, kto mnie spo ywa, b dzie
y  przeze mnie” (J 6,57-58).

Dlatego uwa aj si  za szcz liwego, e posili e  si  dzi  tym o ywiaj cym
Chlebem, i nie zapominaj o tak wielkich dobrodziejstwach i askach.
Inspectio cordis, f. 38r-38v.

***

“A ca y t um stara  si  Go dotkn , poniewa  moc wychodzi a od Niego
i uzdrawia a wszystkich” ( k 6,19).
Je li dotkni cie Pana jest takie, e przez nie nabywa si  cnoty i ust puj
choroby, jak wi c szcz liwi s  ci, którzy cz ciej si  z Nim spotykaj ,
a jeszcze szcz liwsi s  ci, którzy codziennie nie tylko Go dotykaj , ale nawet
spo ywaj . Niew tpliwie oprócz ubogacania si  w ró ne cnoty bywaj  uzdrawiani
z chorób duchowych, je li jakie  maj .
Wiedz, e tego rodzaju szcz cia ty te  dzisiaj dost pi e . Sk adaj wi c
Chrystusowi najwi ksze, jakie tylko potrafisz, dzi ki za to, e nie tylko
pozwoli  ci siebie dotkn , ale te  spo y .
Inspectio cordis, f. 100r.

Moc oczyszczaj ca

“Wy ju  jeste cie czy ci” (J 15,3).
Te s owa Chrystus powiedzia  do uczniów: “Wy ju  jeste cie czy ci”. Ale
dlaczego “czy ci”? “Dzi ki s owu – mówi – które wypowiedzia em do was”.
Czy  ty, który do swego serca przyj e  ca ego Chrystusa, nie zosta e  jeszcze
bardziej oczyszczony? Je li bowiem s owo Pa skie jest tak skuteczne, e
oczyszcza s uchaczy, o ile  skuteczniej sam Pan mo e oczy ci  tych, którzy Go
przyj li! Gdy kto  dotyka smo y, zostaje przez ni  pobrudzony; przeciwnie za ,
kto dotyka Niepokalanego Baranka, kto spo ywa najczystszy Chleb, ten zostaje
ca kowicie oczyszczony. Oby  nie stawia  przeszkód, oby  ju  Panu nie
przeszkadza , który – jak powiadam – chce ci  oczy ci , oby  nie wnosi  brudów,
nie ulega  pró nym i wiatowym sk onno ciom i nie po wi ca  im swego serca!



Inspectio cordis, f. 112r.

Wzmacnia wyczerpanego

“Ja jestem dobrym Pasterzem” (J 10,11).
Rozwa , e s usznie nasz Zbawiciel sam nazywa si  Dobrym Pasterzem. On nakarmi
ci  dzisiaj tak wspania ym pokarmem Cia a i Krwi swojej. By e  bardzo
wyg odnia y, opuszcza y ci  si y, by e  os abiony, nie by e  po prostu zdolny
do adnego wiczenia duchowego. On jednak, poci gn wszy ci  do swego sto u,
wzmocni  ci  wi tym pokarmem i napojem. I podniós  ci  na duchu, aby
pozosta  ci jeszcze d ug  drog  doskona o ci przeby  spokojnie, dzielnie
i wytrwale.
Jakub da  kiedy  od Labana zap aty za prac  w o on  w utrzymanie i pasienie
powierzonej mu trzody (por. Rdz 30,25-43). A ty co dasz Najlepszemu Pasterzowi
Jezusowi za troskliw  opiek  nad swoj  dusz ? Siebie samego!

Inspectio cordis, f. 116v.

Zachowuje od mierci

“Cia o moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J
6,55).
S usznie Zbawiciel zapewnia, e Cia o Jego jest prawdziwym pokarmem, a Krew
Jego prawdziwym napojem. Podobnie jak pokarm fizyczny karmi cia o, i je li si
go ogranicza, cia o s abnie, tak samo i Cia o Jezusa Chrystusa karmi nasze
dusze, i je li si  one cz ciej Nim nie posilaj , mdlej , s abn  i ulegaj
wycie czeniu. O jest to naprawd  prawdziwy pokarm duszy! On j  ywi, utrzymuje
i zachowuje od mierci! Jest on faktycznie prawdziwym napojem, który ma moc nie
tylko gaszenia pragnienia z ych rzeczy, lecz tak e obmywania z brudów, je eli
w duszy odchodz cego od wi tego trybuna u pokuty jeszcze jakie  z nich
pozosta y przez zapomnienie albo przez nieuwag .
O mój Zbawicielu! Czym Ci si  odwzajemni  za t  najwspanialsz  uczt , za to
najbardziej wy mienite przyj cie? Sk adam Ci niesko czone dzi ki,
a jednocze nie pokornie Ci  prosz , abym po wej ciu na drog  wieczno ci mia
ask  zawsze posila  si , wzmacnia  i podtrzymywa  tym najprawdziwszym,

najzdrowszym i naj wi tszym pokarmem i napojem.
Inspectio cordis, f. 120v.

Daje ycie wieczne

“Kto spo ywa moje Cia o [...], ma ycie wieczne” (J 6,54).
Zastanów si , e o wiele zdrowszy jest ten niebieski pokarm ni  owa manna
z nieba, która na pustyni zosta a dana ydom na po ywienie. Naturalnie,
wspominaj c ow  histori , mówi o tym Król Psalmista: “Jedli wi c ojcowie nasi
mann  i nasycili si  w pe ni” (Ps 78,29-31), ale “pokarm by  jeszcze w ich
ustach, gdy si  roz arzy  przeciw nim gniew Bo y: zabi  ich dostojników,
a m odzie ców Izraela powali ” (por. Wj 16,4-35).
Nie taki jest skutek przyj cia Cia a Pa skiego: manna Nowego Testamentu udziela
tym, którzy j  spo ywaj , ycia, a nie mierci, zbawienia, a nie zguby, nieba,



a nie piek a.
Ty te  zabierz si  tutaj do wyra ania aktów mi o ci i wdzi czno ci, zwa ywszy
fakt, e cho  Bóg wybra  i bardziej ukocha  ydów od innych narodów, jednak nie
pokrzepia  ich tak zbawiennym pokarmem jak chrze cijan.

Inspectio cordis, f. 120v.

Udzia  w ”uczcie weselnej” Chrystusa

“Wesz y z Nim na uczt  weseln ” (Mt 25,10).
Pomy l, jak wielkie szcz cie spotka o roztropne panny, dlatego e dane im by o
wzi  udzia  w uczcie weselnej z nie miertelnym Barankiem. Ty tak e mo esz
uwa a  si  za uczestnika takiego samego szcz cia. Bo i jakie  lepsze gody
móg by  mie  poza Komuni  w., gdzie jest Boski pokarm, niebia ski napój, pe na
miara rado ci i ask oraz darów do syta? Dlatego masz powód do pogratulowania
sobie i g o nego wyra ania rado ci, gdy  w a nie wiele dusz nierozs dnych nie
mog o dzi  dost pi  tych dobrodziejstw, czy to z powodu ich niedbalstwa, czy
te  z powodu ich odrzucenia, ty natomiast dost pi e  tego.

Jednak e staraj si , eby  nie straci  rozs dku po tych mistycznych
za lubinach, pami taj c, e sól zwietrza a nie nadaje si  do czego innego,
tylko do wyrzucenia i podeptania (Mt 5,13). Dzi ki roztropno ci zosta e
dopuszczony do Bo ej uczty, bacz, eby  po uczcie jej nie straci .
Inspectio cordis, f. 142r.

Pozostaje z tob

“Daje ycie swoje za owce” (J 10,11).
Pomy l, jak bardzo czu by  si  zobowi zany wobec takiego w adcy, który by ci
zaprosi  do swego sto u i wspaniale ugo ci . Potem by ci  hojnie obdarzy
bardzo licznymi podarkami i tak zaopatrzonego, odprowadzi  w towarzystwie swej
wity i w królewskim powozie do twojej n dznej chaty, aby  poj , e wyra a

w ten sposób najwi ksz  dla ciebie yczliwo . Takie w a nie dobrodziejstwo
okaza  ci dzi  Niebieski W adca. Zaprosi  ci  na uczt  niebiesk , posili
niebieskimi potrawami i obsypa  wielkimi darami ask. W ko cu, zamiast powozu,
da  ci skrzyd a mi o ci, odprowadzi  ci  do twej komnaty i pozostaje z tob ,
rozmawia, i aby  doznawa  rozkoszy, pragnie zawsze by  z tob . O jaka  to
aska! Czym odwzajemnisz si  Go ciowi? Oddaj Mu swe serce.

Inspectio cordis, f. 116v-117r.

Jeste  szcz liwszy od Patriarchów

“Nie ujrzeli” ( k 10,24).
Je eli uczniowie Chrystusa, jak wiadczy o tym sam Mistrz, s  uwa ani za
szcz liwszych od Patriarchów, Proroków i innych Ojców Starego Testamentu, to
jest tak dlatego, e s uchali, jak On naucza , widzieli, jak czyni  cuda,
i wezwani – poszli za Nim.



Jak wielkiego szcz cia ty dzi  dost pisz, kiedy b dziesz ogl da  Jego samego,
cho  ukrytego pod os on  chleba. To za  twoje szcz cie b dzie jeszcze wi ksze,
gdy  b dziesz Go spo ywa , kiedy On jako najs odszy Chleb zst pi do twoich ust
i kiedy przedziwn  s odycz  rozraduje twe serce. Podziwiaj Jego askawo  (na
nic wi cej nie mo esz si  zdoby ), bo czego odmówi  albo nie uczyni  owym
bardzo wi tym m om Starego Testamentu, tobie jeszcze w wi kszej mierze, ni
oni oczekiwali, ofiarowa , gdy pozwoli , aby  nie tylko Go ogl da , ale te
aby  Go spo ywa .

Inspectio cordis, f. 76v.

Syn Przedwiecznego Ojca

“To jest mój Syn” (Mt 17,5).
Wiedz, e Ten, którego Ojciec Przedwieczny przedstawi  na górze uczniom, to Ten
sam, którego ty przyj e . O niepoj ta mi o ci Boga! Objawia Aposto om Syna,
aby ogl daj c maj ce si  dzia  rzeczy dziwne, a nast pnie haniebne, kiedy b d
patrze  na Jego okrutn  mier , nie zachwiali si  w wierze albo te  nie ulegli
zgorszeniu. Tobie natomiast da  Go Bóg do spo ywania, by od ciebie odwróci
ka de zgorszenie, aby ci zapewni  dobr  s aw  i dobre imi , aby karmi  ci ,
troszczy  si  o ciebie, kieruj c tob , wspiera  ci  i prowadzi  do
najszcz liwszej wieczno ci. We  to bardzo pilnie pod uwag , z jak wielk
mi o ci  ci  traktuje, jak wielk  okazuje ci trosk , z jak wielk  askawo ci
dba o ciebie, oddaje ci si  jako Dobro !
Czy  móg by  nie kocha  jedynie tak bardzo m drego, naj askawszego Pana? Czy
nie mia by  Mu s u y  wiernie, szczerze i wytrwale?
Inspectio cordis, f. 33r-33v.

Postawa wobec przyj tego Chrystusa

“Jezus przebywa ” ( k 11,1).
Tu jest Ten, do którego pójdziesz i którego przyjmiesz: tu jest pogromca z ych
duchów, Zbawiciel wiata, Pan nieba, W adca wiata, ycie, Droga, Prawda,
przysz y S dzia wszystkich ludzi.
Dlatego te  skup si  i w najwy szym stopniu przytomny przyst p do Pana tak
wielkiego Majestatu. Nie rozpraszaj si  byle czym, nie ogl daj si  wstecz ani
nie gap przed siebie, nie spluwaj jak g upi, nie b d  podniecony jak cz owiek
lekkomy lny, nie l kaj si , jakby  niedowierza  dobroci, nie b d  zarozumia y,
jakby ci si  nale a o mi osierdzie, lecz ulegle, rado nie, skromnie, z mi o ci
oczekuj Pana i podejmuj Go przychodz cego do ciebie, pozwól Mu czyni  w tobie
wszystko wed ug Jego upodobania oraz wyrzuci  niemego i lepego demona
i przywróci  wiat o, jak te  ask  pobo no ci i gorliwo  doskona o ci.
Inspectio cordis, f. 34r.

Potrzeba Bo zej obecno ci



“Wam po l ” (J 15,26).
Kiedy Bóg objawi  si  Moj eszowi i poleci  mu uda  si  do faraona w sprawie
uwolnienia potomków Izaaka, a on wymawia  si  brakiem dobrej wymowy, tak
otrzyma  odpowied : “Id , a ja b d  z tob ” (por. Wj 3,12).
Tak samo i Chrystus Pan, posy aj c aposto ów w celu nawracania wiata, sam
wcale si  od nich nie oddali , ale eby nie mieli w tpliwo ci i eby si  nie
obawiali, co maj  narodom przepowiada , w jaki sposób zagubionych pogan
doprowadzi  do czci prawdziwego Boga, jakimi pos ugiwa  si  rodkami, by nie
tylko potrafili zbi  sofizmaty, fa sze i b dy tych ludzi, lecz eby jeszcze
byli gotowi znosi  gro by, prze ladowania, a nawet przyj  gro c  od nich
mier , podtrzymuje ich na duchu, mówi c: “Po l  wam Ducha prawdy, On was

wszystkiego nauczy” (por. J 14,26); On w przysz o ci b dzie waszym
nauczycielem, dobroczy c , wspó pracownikiem i pocieszycielem. Aby te  nie byli
wewn trznie za amani na skutek Jego nieobecno ci, przyrzek  im, jako
najbardziej pewn , swoj  w ród nich obecno . Powiedzia : “Ja b d  z wami a  do
sko czenia wiata” (por. Mt 28,20).
Faktycznie, dzisiaj i ty te  tego do wiadczy e . Widzia e  Go bowiem obecnego
na o tarzu, adorowa e  i przyj e . Nie l kaj si  przeto podj  na o onych na
ciebie apostolskich obowi zków. Przecie  nie tylko pos a  ci swego Ducha, ale
jeszcze sam przyszed  do ciebie, jest z tob  i razem z tob  b dzie wszystko
czyni .
Inspectio cordis, f. 55v.

ROZDZIA  DZIESI TY

Dar obecno ci Boga   w ród ludzi

Pozosta  z nami po wszystkie dni

“A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a  do sko czenia wiata” (Mt
28,20).
Rozwa , e Zbawiciel, odchodz c do nieba, nie móg  nam pozostawi  adnej innej
wdzi czniejszej, milszej i znakomitszej pami tki, jak swoje najprawdziwsze
Cia o, które zosta o dla naszego zbawienia um czone i pogrzebane.
Otó , podobnie jak w niebie nie ma poza Bogiem nic cenniejszego i wi kszego,
tak i tu na ziemi nie ma nic godniejszego i znakomitszego poza tym najdro szym
skarbem, w którym zawiera si  ukryty Bóg-Cz owiek.
Ko ció  triumfuj cy szczyci si  uszcz liwiaj c  wizj  Trójcy Przenaj wi tszej.
Ko ció  wojuj cy te  chlubi si  udzia em w darach Bo ych, które obficie
otrzymuje ze skarbca Naj wi tszego Cia a. St d, rzecz jasna, pochodzi doskona a
mi o , st d si  bierze cierpliwo , st d si  otrzymuje umocnienie nadziei,
st d ja nieje wiara, st d si  czerpie agodno , pokor , pos usze stwo
i pozosta e cnoty w a ciwe chrze cijanom. Z tego skarbca otrzymuje si
przebaczenie grzechów, odpuszczenie kar, popraw  ycia, o wiecenie umys u
i zbawienie duszy. Poniewa  za  nigdy si  on nie wyczerpuje, b dziemy go
posiadali do ko ca wieków. O, ju  cho by dlatego tylko jeste  najszcz liwszy,
prawdziwy Ko ciele Bo y!
Ty id  teraz i czego tylko b dzie chcia a twoja dusza, dobywaj z tego skarbca.
Inspectio cordis, f. 119v-120r.



Bo e spojrzenie

“Ujrza  dwóch braci” (Mt 4,18).
Rozwa , e szcz liwa jest ta dusza, na której Bóg zatrzyma swój wzrok i jej
si  przypatruje. Nie myli si  Dawid, kiedy wo a: “Nie odwracaj ode mnie swego
oblicza, spojrzyj na mnie i zmi uj si  nade mn ” (por. Ps 102,3; 119,132).
Wyobra  sobie ten chaos, z którego wszystko zosta o utworzone, zewsz d
pogr ony w ciemno ciach. Mo na powiedzie , e taka jest w a nie dusza, która
jest pozbawiona wiat a Boskiego oka. Skoro za  tylko owo niestworzone S o ce
obróci na kogo  wiat o swej aski, wnet rozproszywszy mroki, nadaje
bezkszta tnej materii form  i wszczepia w ni  te dwa pierwiastki: wiar
i mi o , z których promieniuj  wszystkie inne cnoty.
Przyk adem tego jest dzisiejszy Aposto  Andrzej, który, skoro tylko Bóg
Wcielony rzuci  na niego spojrzenie, on natychmiast wszystko opu ci  i poszed
za Nim (por. Mt 4,20). Uwierzy  i jednocze nie umi owa .
Ty te  porównaj swój stan obecny z dawnym i przypisz ró nic  Bo emu oku, bo
jest to tak, jakby  zosta  przeniesiony z Babilonu do Jerozolimy, z m tnej
otch ani wiata do umi owanych przybytków Bo ych.

Inspectio cordis, f. 142v.

Odchodzenie od Chrystusa

“Wytrwajcie we Mnie, a Ja b d  trwa  w was” (J 15,4).
Nieraz wi c bezpodstawnie skar ysz si  albo znosisz z przykro ci  to, e Pan
ci  opuszcza, pozbawia ci  swej obecno ci, gdy tymczasem ty sam Go opuszczasz,
sam powodujesz swoje osamotnienie.
Pozostawaj w Bogu, a Bóg b dzie obecny w tobie. Nie oddalaj si  od Jego serca,
a on nie odejdzie z twojego. Wpatruj si  w Niego swym umys em, a On te  b dzie
mia  w tobie utkwione oczy. Nies usznie szemrzesz, e nie mieszka z tob , kiedy
to ty w a nie z Nim nie chcesz przebywa . Po wi ci e  mieszkanie swego serca
marno ciom i chcia by , eby Chrystus przebywa  z tob ? Je eli mówisz:
“Pozosta  ze mn ”, dodaj jednocze nie: “a ja b d  zawsze z Tob ”. Oby  cho
dzisiaj, kiedy przebywa w twoim ciele, ty te  w Nim pozostawa  na sposób
duchowy!

Inspectio cordis, f. 112r-112v.

Dwojaki rodzaj odej cia

“Po yteczne jest dla was moje odej cie” (J 16,7).
We  pod uwag  to, e odej cie Pana z twej duszy mo e by  rozumiane dwojako: po
pierwsze mo e doj  do niego z twojego powodu, po drugie on sam mo e tego
chcie .
W pierwszym przypadku Bóg odchodzi z ludzkiej duszy, kiedy z powodu g stych
ciemno ci grzechów i obrzydliwych nieczysto ci wyst pków nie mo e w niej
pozosta . Mówi  o tym ze smutkiem niegdy  Dawid, skar c si : “Serce si  we
mnie trzepoce”. Dlaczego? “Bo moc mnie opu ci a, zawodzi nawet wiat o moich
oczu, i Jego nie ma ze mn ” (por. Ps 38,11).
W drugim przypadku Bóg odchodzi, kiedy chce do wiadczy  sta o ci, wiary
i m stwa umi owanej przez siebie duszy. Pozbawia j  odczuwania swojej



obecno ci, pociech i ask, pozwala natomiast, aby spada y na ni  tysi czne
uciski, l ki i pokusy. To pozbawienie obecno ci jest jednak wskazówk , e
chodzi o mi uj c  i siln  dusz . Dlatego powinna ona odda  si  w r ce Boga, aby
Jego Majestat dysponowa  ni  wed ug swego upodobania. W ka dym razie, je li to
nie ty Go wyp dzi e , Jego nieobecno  na pewno wyjdzie na jaw i b dzie
z po ytkiem dla ciebie.
Tymczasem niebezpieczne i straszne jest tamto inne odej cie Boga z twej duszy,
poniewa  istniej  przes anki i do tego, e tym, kto wtedy wchodzi do duszy,
jest duch piekielny. O tym mówi Ksi ga Królewska: “Saula natomiast opu ci  Duch
Jahwe, a op ta  go duch z y” (1 Sm 16,14). Dlatego strze  si , aby nie
nast pi o to odej cie, bro  si  przed nim, a nawet pro  Pana razem z królem
ydowskim, aby z tob  pozosta  na zawsze: “Swego oblicza nie zakrywaj przede

mn , nie odp dzaj z gniewem swego s ugi” (Ps 27,9).

Inspectio cordis, f. 51r-51v.

Bóg przebywa w sercu i rozmawia z dusz

“Wszyscy za  [...] byli zdumieni” ( k 2,47).
Co wywo a o zdumienie doktorów? Co wzbudzi o taki ich podziw, e byli wpatrzeni
w Chrystusa jak urzeczeni? Jego roztropno  i m dro . Lecz, o duszo moja,
przecie  trudno sobie wyobrazi  wi ksz  roztropno  od Boskiej, która po czy a
Cz owieka z Bogiem i któr  Bóg daje takiemu jak ty grzesznemu cz owiekowi. Czy
nie b dziesz si  zdumiewa  t  m dro ci , nie b dziesz jej podziwia
i uwielbia ?
Dziwili si  Izraelici, gdy po rozmowie z Bogiem twarz Moj esza promienia a
(por. Wj 34,29). A czy ty nie mia by  si  dziwi , ju  nie z powodu
rozmawiaj cego z Bogiem Moj esza, ale przebywaj cego w tobie Boga i w twoim
sercu rozmawiaj cego z tob ? I czy  nie mia by  Go uwielbia ? Lud ydowski ba
si  rozmawia  z Bogiem i mówi  do Moj esza: “Mów ty do nas, a my b dziemy ci
s ucha ! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, aby my nie pomarli” (Wj 20,19).
A do ciebie rzeczywi cie przychodzi Król ludu ydowskiego, ale przychodzi
agodnie, przyja nie, ukrywszy majestat, pod postaci  chleba, w male kiej jego

drobinie. Co za dobro , wielki dziw! Rozmawiaj z Nim, nie bój si , a cokolwiek
ci powie, wype nij to jak najdok adniej.

Inspectio cordis, f. 14r.

Do niego przyjdziemy

“Przyjdziemy do niego i b dziemy w nim przebywa ” (J 14,23).
S awne staj  si  te domy, które s  odwiedzane przez królów, b ogos awione s
progi, przez które wchodz  kap ani i inni s udzy Bo y. Co za  my le  o tej
duszy, do której komnaty wchodzi czysta Mi o , której mieszkanie nawiedza Król
Królów, Najwy szy Kap an wed ug obrz dku Melchizedeka? Królowie obdarzaj
odwiedzanych bogactwami, zasypuj  honorami albo uszlachetniaj  herbami; kap ani
udzielaj  nawiedzanym b ogos awie stwa.
Tymczasem Pan nasz, Jezus Chrystus, jako najbogatszy Król udziela duszom, które
nawiedza, licznych bogactw (chodzi o cnoty) i chwalebnych herbów (chodzi
o charakter aski i o znaki rozmaitych darów) oraz swego Boskiego
b ogos awie stwa.



Pomy l, e On dzi  do ciebie przybywa, owszem, nie sam, lecz razem z Ojcem
i Duchem wi tym. Gdzie Syn obieca  przyby  razem z Ojcem, konieczne jest, aby
tam równie , jako pochodz cy od obydwu, by  i Duch wi ty. Zejd  wobec tego
z po piechem do swego pokoiku i oczy  go, uporz dkuj, ozdób, aby by
odpowiedni do przyj cia tak wielkiego Go cia: trzeba bowiem, aby dzi  Jezus
Chrystus zatrzyma  si  u ciebie. Gdy Zacheusz przyjmowa  Go w swoim domu, jak e
wielk  rado ci  si  rozradowa , jakie dobra proponowa ! (por. k 19,6-8).
Ty o wiele bardziej raduj si  i obiecuj jeszcze wi cej dobrego, poniewa  Jezus
przyb dzie w tak wspania ym, wielkim, najja niejszym towarzystwie naj wi tszych
Go ci. Oto przychodzi Ojciec: wsta , dlaczego pisz? Oto nadchodzi Oblubieniec:
wyjd  Mu naprzeciw. Oto pieszy Pocieszyciel: dlaczego wzdychasz ogarni ty
smutkiem? Otwórz Im cel  twego serca i niech ona zostanie przez Nich zamieniona
w niebo.
O Trójco wi ta! O Ojcze Naj wi tszy, Synu Naj askawszy, Duchu najbardziej
Umi owany, mieszkanie mojej duszy stoi dla Was otworem: po piesznie
przybywajcie, chocia  jestem cz owiekiem grzesznym.
Inspectio cordis, f. 56v.

Warunek zes ania Ducha wi tego

“Je eli nie odejd , Pocieszyciel nie przyjdzie do was” (J 16,7).
O godne podziwu przewidywanie naszego Pana! O najwy sza i ojcowska
troskliwo ci! O niewyt umaczalna dobroci!
Oto gdy Pan podaje uczniom wiadomo  o swoim zbli aj cym si  odej ciu i zna
smutek, który z tego powodu ma si  w nich narodzi , obiecuje im przyj cie
Pocieszyciela, pozostawiaj c im niejako wybór: “Bo je eli nie odejd ,
Pocieszyciel nie przyjdzie do was”. To tak, jakby mówi : “Konieczne jest, abym
Ja albo Pocieszyciel z wami pozosta . Je li jednak ja nie odejd , cho  mimo
wszystko musz  odej , On nie zst pi na ten wiat, a wobec tego i na was.
Je eli za  chcieliby cie Go ujrze  i przyj , konieczne jest, abym pozbawi  was
mojej widzialnej obecno ci”.
Rozwa  tutaj, na ile ta rezygnacja, ta zgoda na odej cie Pana do Ojca, by a dla
Aposto ów po yteczna. Z przyj ciem bowiem Ducha wi tego otrzymali znajomo
j zyków, zrozumienie Pism, nies ychan  wielkoduszno , niezwyci one m stwo.
Otrzymali je w takim stopniu, e o ile jeszcze niedawno podczas m ki Mistrza ze
strachu i ma oduszno ci rzucili si  do ucieczki, to pó niej, po wyposa eniu
w dary Ducha wi tego, otwarcie g osz  Jego Ewangeli , opowiadaj
o Zmartwychwstaniu, nawracaj  pogan na prawdziw  wiar , z radosnym, wielkim
i m nym duchem znosz  bez przerwy i wytrzymuj  dla Jego imienia wiele
prze ladowa , niezliczone kl ski, wielkie krzy e oraz katusze, i nierzadko
przyjmuj  okrutny rodzaj mierci.
Gdy przed przyj ciem Pocieszyciela nie rozumieli nawet wyra enia “jeszcze
chwila”, to potem, o wieceni przez Niego, wyja niaj  pisma proroków i uczonych
w Pi mie i zdobywaj  doskona  znajomo  wszystkich nauk. Wszechstronnie
przygotowani pouczaj  ca y wiat, jak to piewa Ko ció : “Ich g os si
rozchodzi na ca  ziemi  i a  po kra ce wiata ich mowy” (Ps 19,5).
Taka jest w a nie zamierzona i zaplanowana nieobecno  Najwy szego Dobra
w duszy ludzkiej, aby nie pomniejsza  jej zas ug, nie hamowa  zdobywania cnót,
nie stwarza  przeszkód do zbawienia, lecz raczej wed ug tego odczucia, po
którym dusza kochaj ca rozpoznaje obecno  Kochanego, daje On jej utwierdzenie
w cnotach, sta o  w przeciwno ciach, wytrwa o  w dobrych uczynkach, czyli
dary, które s  w niej godne podziwu i które sprawiaj  w niej zbawienn



przemian . Ty wi c, po przyj ciu Jego Naj wi tszego Cia a, przygotuj si  do
otrzymania najwy szych darów i chocia  utracisz odczuwalny smak Jego s odyczy,
niemniej jednak z mi o ci  podejmuj wszelkie trudne rzeczy, nie cofaj si  przed
przeciwno ciami, nie porzucaj cie ki cnoty, wytrwale kontynuuj rozpocz te
dobre dzie a: “Z ó  w Panu ca  nadziej , a On ci  wys ucha” (por. Ps 40,2).
Inspectio cordis, f. 51v-52r.

Potrzeba Ducha wi tego

“Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel” (J 15,26).
We  pod uwag  to, e z trojakiego powodu przychodzi do nas Duch wi ty: 1) aby
rozpala , 2) aby pociesza , 3) aby napomina .
Rozpala ozi b ych i letnich, aby ra niej post powali na drodze cnoty. Pociesza
strapionych, aby bardziej mi owali naj askawszego Boga, maj c wiadomo  Jego
wielkiej troski o nich i Jego dobroci. Napomina niepos usznych, grzeszników,
z oczy ców, aby szybciej si  opami tali, porzucili z e uczynki, unikali
k amstwa i pokochali prawd .
Pro  Ducha wi tego o t  ask , aby zawsze w tobie przebywa , a gdyby  sta  si
letnim, eby ci  rozpali , aby  móg  p on  mi o ci . Gdyby  zosta  pogr ony
w smutku, aby  otrzyma  od Niego pociech  i zdobywa  si  na coraz wi ksze akty
mi o ci Boga. Gdyby  za  schodzi  z drogi cnoty i poznania prawdy, i od niej
si  oddala , a na skutek tego by  karcony, aby  wtedy móg  mówi : “Gdyby Pan
mnie nie wspomaga  i nie napomina , niewiele by brakowa o, aby dusza moja
pogr y a si  w piekle” (por. Ps 94,17). A tak w przysz o ci, stoj c mocno na
nogach, b dziesz móg  nieprzerwanie kroczy  drog  przykaza  Bo ych.
Inspectio cordis, f. 54v.

Najwi kszy dar

“We mijcie Ducha wi tego” (J 20,22).
O najznakomitszy darze! O darze, nad który nie masz wi kszego! Jakich jeszcze
wi cej dobrodziejstw, ask i charyzmatów móg  Pan udzieli  swoim uczniom poza
Duchem wi tym? Gdy kto  Go posiada, uwa a si , e ma wszystko! Gdy kto  przez
Niego jest kierowany, nie mo e b dzi  i jest prowadzony bezpieczn , prost
drog  do niebieskiej Ojczyzny! Zastanów si , czy dzi  otrzyma e  Ducha wi tego
w Naj wi tszym Sakramencie Eucharystii, czy Go posiad e ? Czy mo e z Aposto em
nie móg by  powiedzie : “Wydaje mi si , e ja te  mam Ducha Bo ego” (1 Kor
7,40).
Wiedz, e takie s  znamiona Ducha wi tego: rado , pokój, m dro , agodno ,
cierpliwo , pokora, rozwaga, wytrwa o  i inne podobne cnoty. Je li one
w tobie nie ja niej , nie masz w sobie nawet iskierki wiat a, nie mówi c
o Duchu wi tym.
Inspectio cordis, f. 47r.

Rozpoznawanie duchów

“We mijcie Ducha wi tego” (J 20,22).
Je li mo e dotychczas by e  zwodzony przez z ego ducha i chodzi e  za w asnymi
nami tno ciami, to ju  od dzi , po przyj ciu Boga-Cz owieka, powiniene  odzia



si  w innego cz owieka. Przecie  je li On przez tchnienie przekaza  uczniom
swego Ducha, to i tobie z pewno ci  nie odmówi tego samego Ducha, gdy ju
niejako sam si  w ciebie wcieli .
Wiedz wobec tego, e czym  z ym jest sprzeciwianie si  woli prze o onych,
a czym  dobrym pos usze stwo ka demu z nich, nawet najni szemu. Obce duchowi
zakonnemu jest kierowanie si  zarozumia o ci  w dziedzinie poznania, po dania
i wyboru, do Ducha Bo ego nale y pokora w my leniu, chceniu i wyborze. Wyrazem
ducha piekielnego jest ch  rz dzenia innymi, ch  zrozumienia tego, czego nie
da si  osi gn  rozumem, stawianie siebie ponad wszystkimi, ch  zdobycia w ród
wszystkich najwy szej chwa y.
Duch wi ty i Bo y wyra a si  w ch tnym d wiganiu ci aru krzy a, w nie
oddawaniu si  badaniom Majestatu Bo ego (por. Rz 12,16), w stawianiu siebie
ni ej od ka dego i uwa aniu siebie za najbardziej ze wszystkich godnego
najwi kszej pogardy.
Ty wi c powiniene  wci  i  za takim duchem, je eli pragniesz by  prawdziwym
uczniem Chrystusa. Có  ci przyjdzie z tego, e na zewn trz b dziesz udawa
zakonnika, a wewn trz b dziesz gorszy od najgorszych wiatowców.
Inspectio cordis, f. 146r.

Duch Prawdy a duch k amstwa

“Po l  Go do was” (J 16,7).
Rozwa  to, e ka dy duch, którego nie posy a Chrystus, jest k amliwy. Taki by
on w ustach proroków króla Samarii (por. 1 Krl 22,6-12), taki jest w ustach
wspó czesnych heretyków, którzy jako nauczyciele fa szu rozsiewaj  nowe nauki,
wymy laj  nowe ewangelie, odrzucaj  stare tradycje, pisma i dogmaty, ustalone
w Ko ciele Chrystusowym ju  od samych pocz tków. Ich duch jest duchem k amstwa,
nie zosta  pos any przez sam  Prawd -Chrystusa, lecz wlany przez ojca k amstwa,
z ego ducha.
Mo esz sobie pogratulowa , e z patriarchami, prorokami i aposto ami posiadasz
prawdziwego Ducha. Sk adaj najlepszemu Bogu wielkie dzi ki za to, e sprawi ,
i  mo esz chodzi  w prawdzie. Dlatego te  bacz na wszelkie Jego natchnienia
i staraj si  je wprowadza  w ycie, aby nie sta y si  per ami rzuconymi przed
wieprze.
Inspectio cordis, f. 54v.

Okoliczno ci przychodzenia Ducha wi tego

“Nagle da  si  s ysze  z nieba szum, jakby uderzenie gwa townego wiatru,
i nape ni  ca y dom” (Dz 2,2).
Przybycie Ducha wi tego i okoliczno ci, które je poprzedzi y, mo esz uwa a  za
cudowne:
1. poniewa  poprzedzi  je smutek serca, o czym mówi  Pan: “Smutek nape ni  wam
serce” (J 16,6);
2. kiedy On przybywa , da  si  s ysze  gwa towny szum;
3. poniewa  przychodzi  nie sk din d, lecz z nieba.
Te w a nie zjawiska stanowi  kryterium do rozpoznawania Ducha Bo ego. Je li
mianowicie poprzedza je ucisk, jest to w a ciwy znak Boskiej aski, która w ten
sposób ma by  udzielana duszy ludzkiej, jak to kto  powiedzia : “Prawie nigdy



nie jeste my bli ej Boga jak wtedy, gdy pozostajemy w ucisku”31.
A Nahum, powiada: “Pan jest w ród burzy i w ród wichru Jego drogi” (por. 1, 3).
Duch przychodzi do cz owieka z ha asem i szumem, gdy dusza jest stargana,
zatrwo ona i skruszona. Przychodzi te , wreszcie, z wysoka, wys any przez
Chrystusa z owego nie miertelnego zamku triumfuj cego W adcy Niebieskiego.
Albowiem, wybuchaj ce podmuchy z piekielnego bagna z ych duchów, powiadam,
dochodz  do duszy w postaci agodnych szmerów, mile go echc , lecz po odej ciu
zostawiaj  tysi ce wyrzutów sumienia, tysi ce de , tysi ce okrutnych bole ci.
Natomiast oczywiste jest, e Duch Pa ski przychodzi w wichrze po wyprzedzaj cym
go ucisku, z szumem; jednak po Nim zostaj  lady w postaci rado ci, tysi ca
pociech duchowych, tysi ca owoców i tysi ca dóbr.
Je li wi c przed Uczt  wi t  by e  uci niony czy to z powodu swych
niedoskona o ci, czy na skutek pragnienia odnalezienia aski Bo ej, czy z innej
pobo nej przyczyny, b d  przekonany, e otrzyma e  Ducha wi tego, któremu b d
towarzyszy y niewiarygodne pociechy.

Inspectio cordis, f. 56v-57r.

Duch Bo y jest Duchem Prawdy

“Duch Prawdy” (J 15,26).
Je li chcesz pozna , czy kto  ma, a tak e czy ty sam masz Ducha Pa skiego,
zastanów si , czy jest on mi o nikiem prawdy, a tak e, czy i ty sam kierujesz
si  prawd ? Ukrywanie prawdy nale y do ducha diabelskiego; niedopuszczanie
prawdy do g osu jest spraw  z ego ducha. Kto ani innym nie g osi prawdy, ani
sobie nie pozwoli jej mówi , kto ani sam nie s ucha s ów Bo ych, które s
prawd , ani innym ich nie g osi, nie jest z Boga.
Dlatego je li uwa asz czynione ci nagany za cenne i ch tnie je przyjmujesz,
posiadasz Ducha Bo ego. Je li wyst pki przesz ego ycia i aktualne uchybienia
uznajesz, pokutujesz za nie i z nich si  poprawiasz, masz Ducha Bo ego. Je li
tak e innych doprowadzasz do poznania ich wyst pków, do alu za nie, do
obrzydzenia, do poprawy i zado uczynienia, posiadasz Ducha Bo ego. Wszelkie
pragnienie cnoty, ka de obrzydzenie sobie wad nale y do Ducha Bo ego, bo s  to
rzeczy najlepsze: “Wszelkie dobro i najlepszy dar pochodzi od Ojca wiat o ci”
(Jk 1,17).
Lecz gdy uznajesz to i dostrzegasz, e jak Adam ca y zepsu e  si
i doprowadzi e  do stanu starego cz owieka, staraj si  z Królem pokutuj cym
prosi  Pana podczas Komunii w.: “Stwórz, o Bo e, we mnie serce czyste i odnów
w mojej piersi ducha niezwyci onego!” (Ps 51,12). Wezwij te  Ducha samego
Pana, mówi c z gor c  mi o ci :
“Przyb d , Duchu wi ty,
Ze lij z nieba wzi ty
wiat a Twego strumie .

Przyjd , Ojcze ubogich,
Przyjd  Dawco ask drogich,
Przyjd  wiat o ci sumie ”.
(Z Sekwencji Niedzieli Zes ania Ducha wi tego)

Inspectio cordis, f. 54v-55r.
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 “On b dzie wiadczy  o Mnie” (J 15,26)

Uwa aj to za rzecz pewn , e w Naj wi tszym Sakramencie Eucharystii otrzyma e
prawdziwego Ducha Pa skiego, je li w twoim sercu pojawi o si  silne pragnienie
na ladowania ycia Chrystusa, a zw aszcza Jego Naj wi tszej M ki. Jest to
bowiem nieomylny znak, e Duch wi ty rozpali  twe serce, kiedy ono nie tylko
chcia o gorliwie na ladowa  ycie i czyny Pana, ale nawet czyni  to w podobny
sposób. St d te  i Aposto owie silnie pobudzeni przez tego niebieskiego Ducha,
natychmiast bez l ku g osili chwa  Bo , a biczowani za to przepowiadanie
“odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli si , e stali si  godni cierpie
zniewag  dla imienia Jezusa” (Dz 5,41); e za dawanie wiadectwa otrzymali
ch ost .
Przez znoszenie krzywd, przez przyjmowanie zniewag, wzgard i oszczerstw,
pochodz cych nawet od najbardziej umi owanych ci osób, jak wreszcie przez
wszystkie znoszone krzy e, cierpienia i udr ki staraj si  wi c i ty
potwierdzi , e upodabniasz si  do Chrystusa Pana, co dokona si  za spraw
Prawdziwego Ducha.
Inspectio cordis, f. 55r.

Umi owanie krzy a

“Wy te  b dziecie wiadczyli” (por. J 15,27).
Zwa , e wiadectwo o Chrystusie daj  ci, którzy s  z Nim ukrzy owani, to
znaczy ci, którzy mi uj c Go, razem z Nim cierpi , a wspó cierpi c, maj  przed
sob  Jego obraz i znosz  dla Jego mi o ci wszystkie przeciwno ci, pokusy
i m ki, najbardziej przykre s owa i okrutne ch osty. W taki sposób w. Pawe
dawa  samemu sobie wiadectwo: “Zapewnia mnie Duch wi ty w ka dym mie cie
mówi c, e wi zy i utrapienia czekaj  mnie w Jerozolimie. Lecz ja zgo a nie
ceni  sobie ycia, bylebym tylko doko czy  biegu i pos ugiwania, które
otrzyma em od Pana Jezusa, ebym dawa  wiadectwo o Ewangelii aski Bo ej” (Dz
20,22-24).
Uwa aj wi c, i  dlatego zosta e  dzi  obdarowany naj wi tszym Cia em Chrystusa
Pana, aby  wobec wszelkich wydarze  niesta ej fortuny m niej stawia  czo o
wszystkim burzom i trudno ciom, które upodobni  ci  do Chrystusa.

Inspectio cordis, f. 55v.

Rado  z umi owania przez Boga

“Ojciec mój umi uje go” (J 14,23).
Rozwa , jak ciesz  si  ci s udzy, którzy swoim pos usze stwem zjednuj  sobie
nie tylko przychylno  synów, lecz tak e ich rodziców. Gdy zyskaj  sobie
yczliwo  rodziców, praca dla nich staje si  bardzo atwa, a otoczeni
yczliwo ci , ceni  j  sobie i ciesz  si  z niej.

Podobn  yczliwo  obiecuje ka demu Prawda, a mianowicie, e kto jest jej
uleg y przez prawdziwe pos usze stwo, ten zjedna sobie nie tylko jej mi o ,
lecz zaskarbi te  mi o  Przedwiecznego Wszechmocnego Ojca i Naj askawszego
Pana. Mówi bowiem: “Ojciec mój umi uje go”.
O jakie  to szcz cie duszy kochaj cej Jezusa! O szcz cie ducha uleg ego



Duchowi wi temu! Pomy l, co szcz liwszego mo e ci  spotka  w yciu, je li nie
to, e w sposób szczególny zostaniesz umi owany przez Boga? Gdy
w szczególniejszy sposób Bóg kogo  mi uje, ma miejsce rzecz najwspanialsza
z mo liwych. Bacz jednak, aby  na obejmuj c  ci  mi o  Boga odpowiedzia
podobn  mi o ci  (cho  kto móg by tego dokona ?), bardzo pokorn  uleg o ci ,
r cz  gotowo ci , dzieln  s u b  i sta ym pos usze stwem.
Inspectio cordis, f. 56r.

Charyzmaty

“Zacz li mówi  obcymi j zykami” (Dz 2,4).
We  pod uwag  to, e zdolno  do mówienia j zykami, t umaczenia Pism,
rozumienia tajemnic wiary i rozpoznawania znaków przysz o ci to przejawy
i skutki darów Ducha wi tego. Mog  one jednak szybko zanikn  albo niewiele
przynie  korzy ci dla naszego zbawienia, je li nie wzmocni ich wdzi czno ,
nie ustrze e pokora, nie ukierunkuje prawa intencja i je li w optymalny sposób
nie zostan  spo ytkowane.
Tak o nich mówi Aposto : “Mi o  nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa,
które si  sko cz , albo jak dar j zyków, który zniknie, lub jak wiedza, której
zabraknie” (1 Kor 13,8). Mówi to nie dlatego, aby te dary uwa a  za ma o wa ne,
lecz e mi o  nale y uwa a  za fundament wszelkich cnót, takich jak
wdzi czno , pokora i wiele innych.
Inspectio cordis, f. 57r.

Dzielenie si  charyzmatami

“Oto po ow  mego maj tku daj  ubogim” ( k 19,8).
Czy dostrzegasz hojno  Zacheusza, z jak  po wizycie Zbawiciela w swoim domu
dzieli si  z ubogimi wszystkimi swoimi dobrami?
Ty, oczywi cie, te  powiniene  czyni  tak samo i podzieli  si  z biednymi, to
jest z grzesznikami, wszystkimi charyzmatami, jakie otrzyma e  w obecnej Uczcie
wi tej. Podobnie jak ubodzy, wracaj cy z magnackich uczt, maj  zwyczaj dzieli

si  pozosta ymi u omkami ze swymi towarzyszami, tak i ty z otrzymanego
w Naj wi tszej Eucharystii wiat a Bo ego powiniene  nie tylko sam skorzysta ,
ale te  o wieca  nim jeszcze innych, przede wszystkim za  tych, którzy nie maj
mo liwo ci tak cz stego korzystania z Komunii w. jak ty.
Inspectio cordis, f. 156v.

Powody odchodzenia Ducha wi tego

“I b dziemy w nim przebywa ” (J 14,23).
Zastanów si  nad tym, co powiedzia  w. Grzegorz na temat tego zamieszkania
Ducha wi tego:
“Do serc niektórych ludzi przychodzi Duch wi ty i w nich si  nie zatrzymuje”.
Z jakiej przyczyny? “Wprawdzie – mówi w. Grzegorz – przez wzbudzony al
ogl daj  si  na Boga, ale podczas pokusy zapominaj  o tym, za co a owali,
i w ten sposób wracaj  do pope niania dawnych grzechów, jakby ich wcale nie



op akiwali”32.
Je li wi c nie masz ducha poprawy siebie ani nie czujesz adnego jej
pragnienia, je li nie jeste  gotów raczej umrze , ni  znowu grzeszy , b d
pewien, e nie ma w tobie Ducha wi tego. Staraj si  wi c o popraw  ze swoich
uchybie  i nie uwa aj, i  wystarczy, e tylko wewn trznie przyj e  Ducha
wi tego. Powiniene  dowie  tego i na zewn trz, unikaj c odt d ró nego rodzaju

niedoskona o ci, staraj c si  o wszelkiego rodzaju cnoty i o wiczenie si
w nich z najwy sz  gorliwo ci . Duch wi ty bowiem rzeczywi cie zamienia serca
ludzi grzesznych na wype nione swoj  mi o ci , jak to uczyni  z Aposto ami: gdy
nad nimi na zewn trz ukaza y si  ogniste j zyki, wewn trz zosta y
rozp omienione ich serca, jak to po wiadcza ten sam wi ty Doktor33.
Inspectio cordis, f. 57v.

Duch wi ty jest wiat em

“ wiat o przysz o na wiat” (J 3,19).
Rozwa , jaka to wiat o  przychodzi na wiat. Niew tpliwie, s  to dary i aski
Ducha wi tego, które rozpalaj  nasze umys y i o wiecaj  serca, aby my z Bo
mi o ci  spe niali dobre uczynki. I chocia  Ewangelista powiada, e tym
wiat em jest Chrystus, który o wieca ka dego cz owieka przychodz cego na ten
wiat (por. J 1,9), mo na jednak przypuszcza , e mia  on na my li Ducha
wi tego, który zawsze jest zjednoczony z naszym Zbawicielem. W a ciwo ci  za

Ducha wi tego jest o wieca , rozpala  i kierowa , o czym mówi w modlitwie
Ko ció : “Niech Duch wi ty o wieca swoj  ask  serca i umys y nasze”. Jak
silne jest to wiat o, poznasz cho by z tego, e o wiecaj c wszystkich ludzi,
wystarcza go dla wszystkich.
O jak e by by  biedny, gdyby  tego nie pojmowa ! By by  jeszcze biedniejszy,
gdyby  w swej z o ci to wiat o odpycha , i wreszcie najbiedniejszy, gdyby  po
przyj ciu tej Komunii w. pozostawa  ci gle w ciemnej chmurze pychy, w asnych
opinii, niecierpliwo ci, ciekawo ci, lenistwa i innych jeszcze gorszych wad.
Inspectio cordis, f. 59r-59v.

Rado  jest darem Ducha wi tego

“Duch wi ty nape ni  El biet ” ( k 1,41).
Po tym, jak dzieci  ucieszy o si  i wielce rozradowa o, Duch wi ty nape ni
matk . Ten sam Duch, który natchn  dzieci tko, u wi ci  je i rozradowa .
Rado  jest niejako towarzyszk  Ducha wi tego, i na odwrót, On jest
towarzyszem rado ci, a nie inaczej, bo przecie  rado  jest owocem Ducha
wi tego (por. Ga 5,22).

Jednak e we  pod uwag  i to, e nie zawsze nale y unika  smutku, bo nie zawsze
jest on z y. Nieraz w smutnym sercu pozostaje wielki i prawy duch, który zmusza
je do smutku, by si  nie rozprasza o: rado  bowiem powodowa aby jego
rozproszenie. Tote  b d  przekonany, e rado  nie zawsze jest dobra, a smutek
nie zawsze jest z y. Dlatego sam M drzec te  powiedzia , e lepiej jest wej
do domu p aczu ni  na uczt  i wesele (por. Koh 7,4).
Inspectio cordis, f. 124r.
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Chwalenie innych

“B ogos awiona jeste  mi dzy niewiastami” ( k 1,42).
Oto cho  El bieta zosta a nape niona Duchem wi tym, jednak nie wynosi si
z tego powodu ponad Naj wi tsz  Pann . Uwa a siebie za ni sz  od Niej, gdy
nazywa J  b ogos awion  i naj wi tsz  mi dzy niewiastami.
Oto jest skutek dzia ania Ducha wi tego: nieobrzucanie innych oszczerstwami,
lecz darzenie ich pochwa ami, przypisywanie im dóbr, którymi s  przepe nieni,
a nie negowanie ich z zazdro ci. Jest to znak, e serce znajduje si
w posiadaniu Pana, gdy wychwala cudze przymioty, a o swoich zapomina.
Ty ucz si  s awi  (wyj wszy jednak spraw  pochlebstwa) cnoty innych, a ukrywa
i t umaczy  ich wady. W ten sposób b dziesz móg  uwa a , e jeste  nape niony
Duchem wi tym.
Inspectio cordis, f. 124r.
Dzi kczynienie za dary

“W imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego” (Mt 28,19).
Po rozwa eniu poszczególnych dobrodziejstw ka dej z Osób Trójcy wi tej za
ka de z nich z ó  osobne dzi ki. Chwal najlepszego i najwy szego Ojca za to, e
stworzy  ci  do chwa y, i pro , eby ci  nie skaza  na poha bienie. Wys awiaj
Syna, który z mi o ci ci  odkupi , aby  y , i pokornie Go b agaj, aby nie
skaza  ci  na mier  wieczn , dlatego e przez swoje grzechy zas u y e  na
najwy sz  nienawi . Uwielbiaj Ducha wi tego, który o wieci  ci  ask ,
i usilnie domagaj si  od Niego, by dla s usznego gniewu nie odes a  ci  do
ciemno ci piekielnych. Wreszcie zako cz wyra anie uczu  na cze  Naj wi tszej
Trójcy aktami strzelistymi Trzech M odzie ców: “B ogos awmy Ojca i Syna,
i Ducha wi tego, chwalmy Go i wywy szajmy na wieki. B ogos awiony jeste ,
Panie, na sklepieniu nieba, pe en chwa y i wywy szony na wieki”.
Inspectio cordis, f. 62v.

 “Wszystko przez Nie si  sta o” (J 1,3)

Nie wahaj si  prosi  o cokolwiek tak male kie i ubogie Dzieci tko z dzisiejszej
[bo onarodzeniowej] Ewangelii, bo oto w. Ewangelista mówi, e “wszystko przez
Nie si  sta o”. Przyst p wi c do Niego z pro bami, bo w a nie u miecha si  do
ciebie z dzieci c  ufno ci , wyci ga swoje r czki, wi te Pachol , aby wielu
przyby ych z pro bami o mieli  do siebie.
Mo e jednak boisz si  prosi  o co  dla samego siebie? Mimo wszystko podejd .
Przy ko ysce Króla Infanta spotkasz najlepszych or downików: Maryj  jako Matk
askaw  czy te  jako Matk  Mi osierdzia i Naj askawsz  Po redniczk  oraz

Józefa, bardziej wi tego ni  inni, gospodarza i zarz dc  dóbr niebieskich.
Przez nich uzyskasz to, czego nie móg by  sam osobi cie otrzyma .
Zach cam ci  jednak, eby  nie prosi  Dzieci  Jezus o jakie  b ahostki, tylko
o wszystko. Pro  o Niego samego, aby ci si  odda , bo kiedy b dziesz Jego
posiada , czego ci mo e jeszcze zabrakn ? Gdy wi c przyjmiesz Go z r k
kap ana, przedstaw sobie, e przyj e  podanego ci Jezusa z r k Józefa
i z obj  Matki, a z Nim b dziesz mia  wszystko!
Inspectio cordis, f. 146v.



ROZDZIA  JEDENASTY

W perspektywie  rzeczy ostatecznych

Odwieczny problem konsumizmu

Có  zatem, mówi c o Gigantach, mamy uwa a  za prawdziwe ponad to, e byli to
ludzie wynio li i pyszni, w jakich obfituj  wszystkie wieki. Ludzie opuchli
i rozd ci ziemskimi dzami, bezbo ni i zbrodniczy, bez adnej religii i bez
adnej cnoty. Tacy, którzy wszelkie prawo opieraj  na broni, a wszelkie dobro

widz  w zmys owym u ywaniu. Uwa aj  oni, e zosta o im dane tylko jedno ycie
doczesne i innego, szcz liwszego ju  nie oczekuj . Zwiedzeni niem dr  opini
przekonali samych siebie, e po mierci kogokolwiek nie ma ju  niczego, e nie
b dzie adnego powszechnego s du wszystkich ludzi, adnych kar, adnych nagród.
Wszystko przypisuj  naturze, a nic Bogu. Co wi cej, wierz , e nie ma adnego
Boga. Nie chc  uzna  nad sob  adnej w adzy i ka dy z nich sta  si  dla siebie
ksi ciem, ka dy bogiem.
Prodromus, s. 46.

Pewno  co do mierci

We  to pod uwag , e ka dy cz owiek zosta  stworzony z materii podleg ej
zniszczeniu i dlatego musi ulec rozk adowi. Tote  nazywamy si  miertelnikami:
“Wszyscy pomrzemy z pewno ci , i jeste my jak woda rozlana po ziemi, której ju
zebra  niepodobna” (2 Sm 14,14). St d te  nie mo na znale  nikogo tak mocnego,
tak bogatego czy te  we wszelkim prawie i wiedzy bieg ego, kto by to prawo móg
z ama , zdyspensowa  si  od niego lub za pomoc  jakich  argumentów je omin .
Jest to prawo, które niegdy  Stwórca wszystkiego ustanowi  dla pierwszego
naszego rodzica, a razem z nim dla ka dego cz owieka: “Prochem jeste  i w proch
si  obrócisz!” (Rdz 3,19).
Owszem, nie tylko nikt nie mo e przyczyni  si  do tego, eby nie umrze , ale
nawet nie mo e dokona  tego, eby cho  o najmniejsz  chwilk  w sposób naturalny
przed u y  sobie ycie. Czy to b dzie król, czy cesarz, czy papie , czy
pospolity poddany, czy pan, bogaty czy biedny, uczony czy cz owiek prosty,
m odzieniec czy starzec, zdrowy czy chorowity, ktokolwiek by by , musi bra  pod
uwag  to, e ka da chwila mo e oznacza  kres jego ycia.
Ty te  my l o tym, bierz to pod uwag  i yj w boja ni.

Inspectio cordis, f. 176v.

Nieznany jest moment mierci

Rozwa , e aden cz owiek, ze swej natury, nie mo e zna  dnia czy godziny swego
zgonu, jak uczy Eklezjastes: “Nie zna cz owiek swego czasu” (Koh 9,12). Ale
eby my mieli na wzgl dzie kres naszego ycia, wieczna Prawda tymi s owami

napomina nas wszystkich: “Wy te  b d cie gotowi, gdy  o godzinie, której si
nie domy lacie, Syn Cz owieczy przyjdzie” ( k 12,40). Przyjdzie Ten sam, który
zaraz po mierci b dzie s dzi  ka dego cz owieka. Dlatego je li nie mo esz



sobie zapewni  jutrzejszego dnia, co wi cej, nawet doko czenia tej godziny
rozmy lania, zwracaj uwag  na poszczególne swoje my li i uczynki, dbaj powa nie
o popraw  ycia, zacznij y  wi ciej i pilniej przyk adaj si  do doskona o ci.
Tak w a nie napisano: [brak przytoczenia tekstu].
Inspectio cordis, f. 176v.

Nieznane okoliczno ci mierci

Rozwa , e aden cz owiek nie zna nie tylko czasu, ale i miejsca, w którym
wyzionie swego ducha: czy w swoim domu, czy w cudzym, czy w podró y, czy
w ó ku, czy na l dzie, czy na wodzie, poniewa  wielu podró uje za granic , do
innych krajów, wielu umiera u lekarzy, mnóstwo ko czy ostatni moment ycia na
polu bitwy.
Nikt te  nie zna sposobu, w jaki mier  nast pi. Czy ten z odziej przyjdzie
nagle, czy te  raczej b dzie mo na przewidzie  jego nadej cie? Czy przyjdzie za
dnia, czy w nocy, czy przyjdzie powoli, czy dopadnie nas gwa townie, czy
w sposób naturalny, czy w m czarniach lub w wypadku porwie nasze ycie?
Dlatego nie odk adaj poprawy do jutra, nie tra  adnej chwili i okazji do
zas ugi, nie obiecuj sobie d ugich dni ycia, pami taj c o tej przypowie ci
Boskiego Mistrza: “Lecz je li taki z y s uga powie sobie w duszy: «Mój pan si
oci ga», i zacznie bi  swoje wspó s ugi, i b dzie jad  i pi  z pijakami, to
nadejdzie pan tego s ugi w dniu, kiedy si  nie spodziewa, i o godzinie, której
nie zna. Ka e go wiartowa  i z ob udnikami wyznaczy mu miejsce. Tam b dzie
p acz i zgrzytanie z bów” (Mt 24,48-51).

Inspectio cordis, f. 176v-177r.

Przychodzi jak z odziej

“A to rozumiejcie” ( k 12,39).
Rozwa , e S owo Bo e wielokrotnie pos uguj c si  przypowie ciami, przekaza o
nam i t  nie mniej wa n  przypowie , o z odzieju i panu domu. Poucza nas
w niej, eby my zawsze byli gotowi na ostatni dzie , na dzie  mierci. Skoro
bowiem, jak wiadczy najcierpliwszy i bardzo m dry Hiob, “bojowaniem jest ycie
cz owieka na ziemi” (por. Hi 7,1), powinni my zawsze by  czujni. O wiadcza to
niebieski Nauczyciel, mówi c o panu domu, który by ca  noc nie pozwoli  sobie
na sen, gdyby wiedzia , e z odziej przyjdzie podkopa  si  pod jego dom (por.
k 12,39).

Dlatego podobnie jak s usznie miertelnicy czuwaj  w dzie  i w nocy, eby nie
postrada  dóbr doczesnych, tak i tobie wypada w ka dej chwili uwa a , eby  nie
utraci  nie miertelnych dóbr i darów oraz eby mier  nie zaskoczy a ci  bez
zas ug.
Inspectio cordis, f. 106v.

Ludzkie konanie

Rozwa  lub w wyobra ni przedstaw sobie jakiego  cz owieka, a nawet samego



siebie, znajduj cego si  ju  w chwili ostatecznego zmagania u kresu ycia.
W takim momencie z e duchy atakuj  dusz  i chc  albo przez przypominanie zas ug
pobudzi  j  do zarozumia o ci, albo te  przez wyolbrzymianie grzechów wtr ci
j  w rozpacz. Potem za  przedstaw sobie, e jeste  otoczony przez przyjació ,
cz onków rodziny i bliskich. U wezg owia jest zapalona wieca, jest jaki
obrazek lub krucyfiks w o ony w twoje r ce; bardzo ci ko j czysz.
O jak straszne jest to konanie, gdy pot na moc choroby b dzie usi owa a
wyprze  dusz  z cia a, ona za  b dzie si  sprzeciwia , oci ga  i opiera , nie
chc c opu ci  swego nieod cznego towarzysza34, zw aszcza gdy b dzie wiadoma
z ych uczynków, które w nim pope ni a. Có  wtedy powiesz? Co wyrazisz
w modlitwach? Którego wezwiesz Patrona? Kogo przywo asz na pomoc z Bo ych lub
swoich przyjació ? Nic ci nie b dzie mog o pomóc, jak tylko wiadomo
spe nionych dobrych uczynków, rzetelnie opartych na zas ugach Chrystusa.
Inspectio cordis, f. 177v.

S d po mierci

Zastanów si  ju  nad odchodzeniem duszy, która ci ko walcz c, ust puje ze swej
siedziby, to jest z serca, gdy z r k, z nóg i z g owy uchodzi ywotne ciep o
i wychodzi przez bram  ust. Nast pnie, z jednej strony, w towarzystwie
strzeg cego jej Anio a, a z drugiej, obecnego te  z ego ducha, po piesza ona
przed trybuna  S dziego. Tam, po rozpatrzeniu jej uczynków, w zale no ci od ich
jako ci, otrzyma wyrok albo do niebieskiej chwa y, albo do oczyszczaj cych
p omieni, albo na wieczne pot pienie.
Zobacz wi c, jak bardzo winiene  czci  wielu wi tych, a w ród nich szczególnie
Naj wi tsz  Dziewic , Matk  umieraj cych, i wiernego ci podczas ycia Anio a
Stró a. Oby  wtedy dozna  ich pomocy, gdy sam sobie w aden sposób nie b dziesz
móg  poradzi .
Inspectio cordis, f. 177v.

Pomoc ywym i zmar ym

“A ta by a wdow . Towarzyszy  jej spory t um z miasta” ( k 7,12).
Zwa , e wielkim uczynkiem mi o ci jest towarzyszenie zmar ym w ich pogrzebie,
lecz jeszcze wi kszym dzie em jest uwalnianie ich dusz z grobu oczyszczaj cych
p omieni przez pobo ne modlitwy. Za dzie o równe temu uznaj niesienie pomocy
pobo nymi mod ami tym ludziom, którzy znajduj  si  w stanie mierci duchowej
(to jest w grzechu ci kim), by z niej mogli powsta .
Ty te  do takich nale a e , lecz matka-wdowa, to znaczy czy ta wspólnota,
w której si  znajdujesz, czy te  Ko ció  katolicki z liczn  rzesz  swych
wiernych lub wi tych Patronów, zanosz c do Pana mod y za grzeszników,
wyb aga a ci lepsze ycie. Gdy  jak powiniene  by  wi cie przekonany, dzi ki
jej modlitwom Pan zdecydowa  ci  dzisiaj wskrzesi , wychodz c ci naprzeciw
w Naj wi tszym Sakramencie ycia. Gdy b dzie ci lepiej, staraj si  to samo
czyni  innym, to znaczy przez szczególn  pilno  w modlitwach i umartwieniach
nie  pomoc tak duszom zmar ych, jak i grzesznikom duchowo umar ym.
Inspectio cordis, f. 80v.

                    

34
 U yte wyra enie Achatem reliquere, nawi zuje do Achatesa, najwierniejszego

towarzysza Eneasza; zob. F. Bobrowski, S ownik aci sko-polski I, Wilno 1841,
s. 36.



Niesienie pomocy zmar ym

Przejawem najwy szej mi o ci jest nast pnie wypraszanie u Boga wolno ci duszom,
które znajduj  si  w p omieniach czy cowych albo te  niesienie im pomocy
pobo nymi ja mu nami czy te  ró nymi innymi sposobami. Bezbo nym i nierozumnym
jest ten, kto nie wzrusza si  ich m kami i nie niesie pomocy cierpi cym, cho
mo e to robi .
Juda Machabeusz, wódz, zarówno dzielny, jak i wi ty, “bardzo pi knie
i szlachetnie uczyni , my la  bowiem o zmartwychwstaniu [...] Uczyniwszy za
sk adk  pomi dzy lud mi, pos a  do Jerozolimy oko o dwu tysi cy srebrnych
drachm, aby z o ono ofiar  za grzech” (2 Mch 12,43). Tak uczyni  ten, który by
zaj ty ustawicznymi wojnami, jakie zazwyczaj wygaszaj  pobo no . Ale sk d móg
wiedzie , e Synagoga nie mia a takiej w adzy, jak  [my wiemy, e] ma nasza
wi ta Matka, Ko ció , to jest w adzy przydzielania wiernym zmar ym zas ug

Chrystusa? Czy  nie powinni my podobnie czyni  i my, którzy i wiele mo emy
uzyska  u Jezusa, i mamy tak cz ste zach ty do podejmowania dzie a niesienia
pomocy duszom wiernych czasowo skazanych na m ki? St d wydaje mi si  bardzo
dziwne, e chrze cijanin mo e nie s ysze  tych, którzy wo aj  takimi s owami:
“Zlitujcie si , zlitujcie si , przynajmniej wy, przyjaciele moi” (por. Hi 19,
21). A co dopiero powiedzie  o tym, e tylu b dziemy mieli w niebie patronów
i pomocników, ile wprowadzimy tam dusz z pieca czy cowego? Nie przytaczam
wielu argumentów w tej sprawie: wystarczy wzi  pod uwag  to, co Duch Boski
og osi : “Jest wi c wi ta i zbawienna my l modli  si  za zmar ych, aby zostali
uwolnieni z grzechów” (por. 2 Mch 12,45).
Templum Dei Mysticum, s. 193-195

S d ostateczny

Rozwa , e ka dy z nas dwukrotnie musi stan  przed Najwy szym S dzi : najpierw
na s d szczegó owy, który zwyk  odbywa  si  po mierci ka dego, a drugi raz,
dok adnie przy ko cu wiata, na s d powszechny, który przeprowadzi Chrystus Pan
– jak g osi powszechna opinia – w dolinie Jozafata (por. Jl 4,2.12). Wed ug
proroctwa Króla Psalmisty: “On b dzie s dzi  wiat sprawiedliwie, z wierno ci
sw  – narody” (Ps 96,13). Tam [b d ] wtedy wszyscy ludzie od pierwszego
cz owieka, Adama, a  do ostatniego, który narodzi si  lub umrze na wiecie. To
znaczy, e i wi ci z nieba, i oczyszczaj cy si  z czy ca, i pot pieni
z piek a, wszyscy przyb d  razem, aby dok adnie zda  spraw  ze wszystkich
swoich my li, s ów i uczynków.
Inspectio cordis, f. 179r.

Wyrok Sprawiedliwego S dziego

Rozwa  wyrok nieub aganego S dziego, który przybieraj c wyraz oblicza jak
najbardziej surowy i wprost nieust pliwy, zwróci si  ku stoj cym po lewej
stronie, skazanym na wieczne pot pienie grzesznikom, i g osem zapalczywym,
piorunuj cym i wstrz saj cym przeka e ten wyrok: “Id cie precz ode Mnie,



przekl ci, w ogie  wieczny” (Mt 25,41). Ziemia za  natychmiast otworzy swoj
paszcz  i razem ze wszystkimi z ymi duchami wch onie ich do przepa ci na
katusze kar piekielnych, a cokolwiek b dzie wtedy cuchn cego na jej
powierzchni, to wszystko z nimi poch onie.
Patrz c za  bardzo askawie na sprawiedliwych znajduj cych si  po prawej
stronie, ten sam S dzia zwróci si  do nich s odkim g osem i zaprosi, aby weszli
w posiadanie wiecznych rado ci, mówi c: “Pójd cie, b ogos awieni Ojca mojego,
we mijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam przez Ojca mego na wieki
wieczne” (por. Mt 25,34).
St d naucz si  stara  o czysto  sumienia, bo tylko ono b dzie bezpieczne przed
trybuna em S dziego, który nie da si  przejedna  podarkami i nie uwzgl dni
t umacze , ale b dzie s dzi  sprawiedliwie.

Inspectio cordis, f. 181r.

Wyobra enie sobie piek a

Je li chcesz wiedzie , co to jest piek o i jakie ono jest, przedstaw sobie
w my li bardzo g bok  otch a  podziemn , znajduj c  si  w samym rodku globu
ziemskiego, gdzie jest miejsce na ró nego rodzaju kary. Oprócz innych kar
wyobra  sobie utworzone tam dwie strefy, jedn  – niegasn cego ognia, drug  –
niezno nego zimna. Przedstaw sobie w duchu, e widzisz dusze w postaci bardzo
zag szczonych iskier przelatuj cych z wielkim p dem ze strefy p omieni do
strefy zimna, st d za  na podobie stwo zag szczonego niegu albo lodowatego
gradu na powrót lec cych w p omienie. Jak ci ka jest taka kara, której
w a ciwo  tak gruntownie i tak pr dko si  zmienia, e w jednej chwili dusze,
rozpalone w p omieniach jakby elazo w ogniu, w zimnie cinaj  si  nagle na
lód.
Ach, staraj si  tutaj, zaklinam ci , przezwyci a  zi b duchowy, aby  nie
cierpia  wiecznie owego piekielnego zimna. Staraj si  powa nymi umartwieniami
opanowa  p omienie gniewu i podniet  szalonej rozwi z o ci, aby  nie poniós
kary w owych szalej cych p omieniach.

Inspectio cordis, f. 182r.

Wewn trzne kary pot pionych

Zajmij si  teraz kontemplowaniem wewn trznych kar dusz pot pionych,
a szczególnie staraj si  poj  cierpienia trzech w adz duszy: rozumu, pami ci
i woli.
Umys  pierwszy dozna udr ki, kiedy b dzie rozwa a  chwa  niebiesk  wi tych
i kiedy pojmie rozmiary swojej kary i pot pienia.
Pami  b dzie cierpia a, przebiegaj c my l  i przypominaj c sobie na nowo
wiatowe rozkosze i przyjemno ci oraz zdaj c sobie spraw  z cierpie , na które

j  narazi y.
Wola z nieopisanym gniewem b dzie aja a i dr czy a sam  siebie, prze uwaj c
to, jakoby Bóg by  niesprawiedliwym, niegodziwym, srogim i okrutnym tyranem,
który tak srogo j  karze i na wieki u mierca, cho  mimo to b dzie wiadoma, e
to nieprawda i e pot pieni s usznie znosz  wszystkie cierpienia.
Lecz nie na ostatnim miejscu b dzie si  znajdowa  ów ból, który wywo a robak
wyrzutów sumienia na skutek ci g ego najmniej przydatnego wspominania grzechów.
Ten robak wyrzutów sumienia b dzie tak okrutnie toczy  wn trze pot pionych, e



ka dy z nich wola by znosi  wszystkie m ki razem, ni  by  przez niego dr czony
(por. Mk 9,48 oraz Iz 66,24).
Inspectio cordis, f. 182v.

Istotna kara pot pienia

Postaraj si  pilniej to przetrawi , e nawet wszystkie razem wzi te kary
piekielne przewy sza kara pot pienia, która jest niczym innym, jak pozbawieniem
najszcz liwszego ogl dania samego Boga. Podobnie jak wszelka rado , rozkosz
i szcz liwo  mieszka ców nieba pochodzi z posiadania tej uszcz liwiaj cej
wizji, tak te  przeciwnie, z jej pozbawieniem czy si  smutek, nieszcz cie,
m ki i sama kara pot pienia.
Ach, jakie to wielkie nieszcz cie, jak straszny ból, jaka  nie do zniesienia
kara, gdy cz owiek zostaje ogo ocony z tego dobra, dla którego zosta
stworzony, i gdy zostanie wykluczony na wieki z Niebieskiej Ojczyzny!
Inspectio cordis, f. 184r.

Bóg nie jest przyczyn  pot pienia

“Dobre zebrali do naczynia, a z e odrzucili” (Mt 13,48).
Rozwa , e Bóg nie jest dla nikogo przyczyn  pot pienia, lecz ka dy z nas jest
sprawc  swego zbawienia albo mierci wiecznej. S yszysz przecie , co tu Prawda
niebieska mówi o zbawionych, a co o pot pionych: “Dobre zebrali w naczynia,
a z e odrzucili”, jakby chcia a og osi  t  zasad : “Wszyscy dobrzy b d
zbawieni, wszyscy li zostan  wrzuceni w ogie  wieczny”. Je eli za  ka dy
cz owiek sam z w asnej winy jest z y, a nie za spraw  Bo  (poniewa  Bóg b d c
Najwy sz  Dobroci  nie mo e sprawia  z a), sam wobec tego przez swoj  z o
siebie pot pia.
Ty unikaj z a, czy  dobrze w swoim yciu, a na pewno nie b dziesz móg  utraci
wiecznego zbawienia.

Inspectio cordis, f. 124v.

***

“Ale aby mia  ycie wieczne” (J 3,16).
Rozwa , e Bóg nie jest przyczyn  pot pienia adnej duszy. Wynika to z Jego
w asnych s ów, ze wiadectwa znajduj cego si  u Proroka, który powiada: “Zguba
twoja, Izraelu, pochodzi z ciebie” (por. Oz 13,9). Owszem, On pragnie zbawienia
wszystkich i z tego powodu wyda  swego Jedynego Syna na ukrzy owanie.
Codziennie te  pragnie tego samego. Nie z innego powodu zosta y przez Niego
ustanowione Sakramenty Pokuty i Eucharystii, jak z tego, eby ci, którzy po
obmyciu przez chrzest i oczyszczeniu si  ze wszystkich zmaz duszy
i zaci gni ciu na nowo jakich  win i zbrukaniu si , to znaczy pope nieniu
grzechów miertelnych lub powszednich, przez cz ste i w a ciwe korzystanie
z tych Sakramentów mogli okupi  winy i oczy ci  si .
Teraz wi c skup swoj  my l na najwi kszej mi o ci Najlepszego i Najwy szego
Boga, troszcz cego si  o nas i pragn cego nas zbawi . On nam daje tak liczne



i atwo dost pne rodki, aby my korzystaj c z nich, mogli osi gn  ycie
wieczne!
Inspectio cordis, f. 59r.

 “Pójd cie, b ogos awieni” (Mt 25,34)

Co za rozkoszne wezwanie: “Pójd cie!” [we cie w posiadanie królestwo]. Lecz
przez jak  cnot  zrodzone? Przez uczynki chrze cija skiej mi o ci. Kontynuuje
S dzia Bóg: “Bo by em g odny, a dali cie Mi je ; by em spragniony, a dali cie
Mi pi ; by em przybyszem, a przyj li cie Mnie; (...) by em chory,
a nawiedzili cie Mnie; by em w wi zieniu, a przyszli cie do mnie” (Mt 25,35-
36).
Pomna ajmy wi c dobre uczynki, pomna ajmy! Przez nie odnawiajmy wi tynie Bo e,
tj. nasze dusze; naprawiajmy – e tak powiem – cz owieka wewn trznego,
a us yszymy, e nazw  nas b ogos awionymi, we miemy w posiadanie Królestwo
niebieskie.
Templum Dei Mysticum, s. 199.

Modlitwa za w. Augustynem

Panie, Bo e mój, spraw, aby moje serce Ci  pragn o, a pragn c, szuka o,
szukaj c, znajdowa o, znajduj c, mi owa o, a mi uj c, ze swoich grzechów si
uwalnia o, a tych, z których si  uwolni o, nie powtarza o. Daj, Panie, Bo e
mój, sercu mojemu pokut , duchowi skruch , oczom ród o ez, r kom hojno
udzielania ja mu ny. Królu mój, wyga  we mnie po dliwo ci cia a i zapal ogie
Twojej mi o ci. Odkupicielu mój, usu  ze mnie ducha pychy i udziel askawie
bogactwa Twej pokory. Zbawicielu mój, oddal ode mnie zapalczywo  gniewu
i u ycz mi askawie tarczy cierpliwo ci. Stworzycielu mój, usu  ze mnie
zgorzknia o  ducha i udziel mej duszy s odyczy.
Naj askawszy Ojcze, daj mi siln  wiar , niegasn c  nadziej , nieustann  mi o .
W adco mój, odwró  ode mnie pró no , niesta o  ducha, b dzenie serca,
wynios o  oczu, ob arstwo brzucha, zniewa anie bli nich, przest pstwo
oszczerstw, wad  niezdrowej ciekawo ci, dz  bogactw, p d do w adzy, po danie
pró nej chwa y, z o hipokryzji, trucizn  pochlebstwa, pogard  dla ubogich,
uciskanie s abych, gor czk  chciwo ci, rdz  zazdro ci i mier  blu nierstwa.
Stwórco mój, usu  ze mnie zuchwalstwo, niegodziwo , upór, niepokój,
pró nowanie, ospa o , lenistwo, ot pienie my li, lepot  serca, uporczywo
z ych uczu , szorstko  obyczajów, niepos usze stwo dobru, odrzucanie rad,
niepohamowanie j zyka, upienie ubogich, zadawanie gwa tu s abym, spotwarzanie
niewinnych, zaniedbywanie podw adnych, surowo  dla domowników, niegodziwo
wobec bliskich i twardo  wobec bli nich.
Bo e mój, Mi osierdzie moje, prosz  Ci , przez umi owanego Syna Twego, daj mi
ask  pe nienia dzie  mi osierdzia, daj sk onno  do pobo no ci, daj wspó czu

utrapionym, radzi  b dz cym, pomaga  biednym, wspomaga  potrzebuj cych,
pociesza  smutnych, podnosi  uciskanych, wspiera  ubogich, krzepi  p acz cych,
darowa  krzywdy, przebacza  swoim winowajcom, kocha  tych, którzy mnie
nienawidz , za z e uczynki odp aca  dobrymi, na nikogo nie patrze  z góry, lecz
ka dego uszanowa , dobrych na ladowa , a strzec si  z ych, nabywa  cnoty,
odrzuca  wady, zachowywa  cierpliwo  w przeciwno ciach, a w powodzeniach
pow ci gliwo . Postaw stra  moim ustom i obwaruj bramy warg moich, daj abym



wzgardzi  sprawami ziemskimi i pragn  niebieskich. Amen.
Templum Dei Mysticum, s. 211-214.

Pan przygotowa  nam miejsce

“W domu Ojca mego jest mieszka  wiele” (J 14,2).
Tak jest rzeczywi cie: bardzo rozleg e Królestwo niebieskie ma niezliczon
liczb  mieszka , ale do nich nie zostan  dopuszczeni ci, którzy szukaj  sobie
mieszkania na ziemi; ci, którzy piesz  szerok  drog , którzy id  za rozkosz
zmys ow . Nikt nie wzniesie si  do nieba, je li nie stanie si  umar y dla tego,
co jest ziemskie. Jak ptak uwi ziony w sid ach, nie mo e wzlecie  w powietrze,
tak duch ludzki zwabiony przyjemno ciami, opl tany wiatowymi pon tami,
zanurzony w grzechach, nie mo e si  wznie  do nieba. Tego w a nie uczy
Niebieski Nauczyciel: “Je eli ziarno pszenicy, wpad szy w ziemi , nie obumrze,
nie przyniesie owocu” (por. J 12,24-25). Tak samo cz owiek nie b dzie mia
ycia wiecznego, je li mi uje ycie doczesne, i w a nie, to rozpustne.

A zatem, gdy ty przyst pujesz dzisiaj do Niebieskiego Pana, mów do wiecznego
Syna Ojca: “Najmi osierniejszy, Naj askawszy, Najlepszy Jezu! Je li tyle
obszernych budynków, tyle wieczystych mieszka  jest w domu Twego Ojca, bardzo
pokornie prosz  Twój Majestat, aby  mnie nie wykluczy  z tego domu.
A chocia  przez swoje grzechy zas u y em na piek o i na najstraszliwsze
mieszkanie w ród z ych duchów, Ty jednak dla zas ug m ki i mierci swojej, daj
mi niebo i wieczne mieszkanie z najszcz liwszymi jego mieszka cami”.
Inspectio cordis, f. 113v.

Nie do wyobra enia ani nie do opisania

Jan Aposto , porwany do trzeciego nieba, us ysza  tajemne s owa, których nie
godzi si  cz owiekowi wymawia . Doda  on, e chwa y Mistycznej wi tyni nie
tylko nie mo na opisa , ale nawet sobie wyobrazi . Mówi: “Ani oko nie widzia o,
ani ucho nie s ysza o, ani serce cz owieka nie zdo a o poj , jak wielkie
rzeczy przygotowa  Bóg tym, którzy Go mi uj . Nam za  objawi  to Bóg przez
Ducha wi tego” (1 Kor 2,9-10). Nie inaczej rzecz ca  pojmuj c, Ksi
Doktorów, w. Augustyn, mówi: “Wymyka si  wszelkiemu s owu, przewy sza wszelkie
poj cie ludzkiego rozumu owo przysz e pi kno oraz wspania o  przysz ej
wi tyni Mistycznej. Tego, co Bóg przygotowa  tym, którzy Go mi uj , ani si

wiar  nie pojmie, ani nadziej  nie dosi gnie, ani mi o ci  nie obejmie:
przekracza nasze pragnienia i yczenia”.
Wobec tego, nale y mi raczej w ka dej chwili wzdycha , by posi  t  chwa ,
ni  poci  si  nad opisywaniem jej ubogim piórem, co jest wprost niemo liwe. Nie
z mego wi c pojmowania b dzie pochodzi o to, co dalej powiem o szcz ciu
naszych cia  i dusz, lecz zaczerpn  to od tych bardzo szcz liwych podró ników,
którzy otrzymali owe rado ci ze róde , do jakich bywali cz ciej przenoszeni
dusz  i rozumem.
Templum Dei Mysticum, s. 226-228.

Niebieska Jerozolima



Postaw sobie przed oczyma Miasto wi te, wieczne Jeruzalem, które bardzo
dok adnie opisa  w Apokalipsie najbardziej umi owany ucze  Chrystusowy. Jest to
mieszkanie wszystkich duchów niebieskich i wi tych ludzi, Miasto posiadaj ce
jasno  Bo , którego mur ma sto czterdzie ci cztery okcie. Mur jego jest
zbudowany z kamienia jaspisowego, a fundamenty s  ozdobione wszelkimi drogimi
kamieniami. Dwana cie bram jest zrobionych z dwunastu pere , a ulice Miasta s
ze szczerego z ota. Tak samo i Miasto jest ze szczerego z ota, podobnego do
przezroczystego czystego szk a. Pan za  Wszechmog cy i Baranek jest jego
wi tyni  (Ap 21,1-4.9-22).

Mieszka cami Miasta s  Anio owie Pa scy i wi ci obojga p ci, mi dzy którymi
panuje teraz taka zgoda i zawsze b dzie panowa a tak wielka mi o , e wszelkie
dobro ka dego jest uwa ane za wspólne wszystkim. Tak wielkiej te  rado ci
doznaje ka dy z nich z powodu zas ug, chwa y i szcz liwo ci drugiego, jakby
sam ich do wiadcza . Tam nie panuje zazdro  i zawi , lecz wszyscy maj
wszystko wspólne.
O jak e by by  nieszcz liwy, gdyby  nie pragn  jak najpr dzej znale  si
w ich towarzystwie!
Inspectio cordis, f. 184v-185r.

Uszcz liwiaj ca wizja

Rozwa , e jedno jedyne ogl danie Boga przewy sza wszelkie dobra, jakie s
w posiadaniu wi tych w niebie. Jest ono ród em, z którego wyp ywa wszelka
chwa a, z niego pochodzi ca a pe nia wszelkiego szcz cia, z niego tak sp ywa
rado  na wszystkich mieszka ców nieba, e samo niebieskie dziedzictwo, które
Zbawca wiata obieca  swoim na ladowcom, zawiera si  w tym samym
uszcz liwiaj cym ogl daniu Boga. Doskonale to wyrazi  prorok apokaliptyczny:
“I b d  ogl da  Jego oblicze, a imi  Jego na ich czo ach. I odt d ju  nocy nie
b dzie. A nie potrzeba im wiat a lampy i wiat a s o ca, bo Pan Bóg b dzie
wieci  nad nimi i b d  królowa  na wieki wieków” (Ap 22,4-5).

Widzisz, jak wielkich dóbr pozbawiaj  si  nieszcz liwi grzesznicy, a ty sam
ilu si  ich pozbawiasz, ilekro  nie chcesz odpowiednio walczy .
Inspectio cordis, f. 185r-185v.

Przymioty uwielbionego cia a

W tym rozwa aniu przedstaw sobie, jakie dobra w owym wi tym Mie cie b d
udzia em cia a i duszy zarazem. Cia o uzyska nie miertelno , zr czno , trudn
do poj cia jasno  i nie b dzie podlega  cierpieniu. Dusza wraz z najwy sz
chwa  b dzie mia a doskona  szcz liwo .
Je li za  chcesz pozna , jakimi darami zostan  obdarzone poszczególne zmys y,
we  pod uwag  to, e wzrok otrzyma tam najwy sz  jasno  i przenikliwo ,
dzi ki której b dzie z góry na dó  wszystko przenika . Zmys  dotyku, jako dar,
otrzyma zachowanie niezniszczalnej wci  swojej wie o ci. Smak b dzie doznawa
s odyczy i przeró nych przyjemnych rozkoszy nie pod k tem utrzymania si  przy
yciu, lecz dla obfitego nasycenia si  i dla przyjemno ci. S uch b dzie si

ci gle pie ci  rozmaitymi pieniami anielskich piewów. W ch wreszcie b dzie
czu  niezwyk e zapachy z ka dej rzeczy, a nawet ze swego w asnego cia a. Staraj



si  wi c usilnie o ci g e umartwienia swoich zmys ów, je eli chcesz cieszy  si
z ich szcz liwo ci. Zw aszcza za  umartwiaj w sposób szczególny rozum i swoj
wol , bo dla nich s  w niebie przygotowane dary szczególne.
Inspectio cordis, f. 185r.

***

Na pewno cia a zostan  ozdobione nast puj cymi czterema godnymi podziwu
i wyró niaj cymi je przymiotami: niepodleganiem cierpieniu, jak mówi
teologowie, przenikliwo ci , zr czno ci  i jasno ci . Przymioty te bardzo
szcz liwie odda  w. Pawe , najgor tszy obro ca najszcz liwszego naszego
zmartwychwstania: (zob. 1 Kor 15,35-38.42-44). [...]
Pierwszy przymiot, niepodleganie cierpieniu, nie tylko zachowa chwalebne cia o
przez ca  wieczno  od wszelkiego zepsucia, lecz od ka dego najmniejszego
utrudzenia. To mówi w. Jan, prorokuj c w Apokalipsie: “A mierci ju  odt d nie
b dzie, [...], bo pierwsze rzeczy przemin y” (21,4).
Drugi przymiot chwalebnego cia a udzieli mocy przenikania wszelkich cia  tak,
jak promie  s oneczny przenika szk o, którego jednak ani nie dzieli, ani nie
uszkadza.
Trzeci przymiot, zr czno , da chwalebnemu cia u zdolno  bardzo szybkiego
poruszania si  we wszystkie strony. Przepowiadaj c to, Izajasz mówi: “Lecz ci,
co zaufali Jahwe, odzyskuj  si y, otrzymuj  skrzyd a jak or y; biegn  bez
zm czenia” (Iz 40,31).
Czwarty przymiot, jasno , czyni chwalebne cia o ja niejszym od jakiegokolwiek
wiat a, co przewidzia  Daniel: “ wi ci b d  wieci  w niebie jak blask

sklepienia, jak gwiazdy przez wieki na zawsze” (por. Dn 12,3).

Templum Dei Mysticum, s. 228-231.

Na podobie stwo  Cia a Zmartwychwsta ego Chrystusa

Pawe , pokazuj c nam uwielbione Cia o samego Chrystusa Pana jako przyk ad
chwa y cia a b ogos awionego, tak pisze do Filipian: “Jako Zbawcy wyczekujemy
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekszta ci nasze cia o poni one, na
podobne do swego chwalebnego cia a” (3,4). A zatem, jak “Chrystus powstawszy
z martwych ju  wi cej nie umiera, mier  nad Nim nie ma ju  w adzy” (Rz 6, 8-
9), tak i my tego daru s usznie powinni my oczekiwa .
Chrystus powstawszy z martwych, wyszed  nie naruszywszy grobu; mimo zamkni tych
drzwi stan  w ród uczniów. Tego daru i my s usznie powinni my oczekiwa . Po
zmartwychwstaniu chwalebny Chrystus ukazywa  si  w odleg ych od siebie
miejscach w nied ugich odst pach czasu: najukocha szej Matce, wi tym
niewiastom, najdro szym Aposto om i uczniom id cym do miasteczka Emmaus. Tego
daru i my s usznie powinni my oczekiwa . Zmartwychwsta y Chrystus, jak wierz ,
mia  nie inny wygl d twarzy ni  ten, jaki mia  na szczycie Taboru, gdzie ona
“ja nia a jak s o ce” (Mt 17,2). Tego daru i my s usznie powinni my oczekiwa .
On “przemieni nasze cia o poni one, na podobne do swego chwalebnego cia a” (Flp
3,21).
Templum Dei Mysticum, s. 231-233.

Niebieska Ojczyzna



Tymczasem w ród nieustannych fal, niech mi b dzie wolno ze w. Bernardem35, tym
pobo nym zdaniem pocieszy  utrapion  dusz  oraz zach ci  do kontynuowania
szcz liwie naszego eglowania, cz sto wzdychaj c:
“O Kraju Niebia ski, mieszkanie bezpieczne, ojczyzno yzna i rozleg a,
zawieraj ca wszystko co cieszy, gdzie yje lud bez szemrania, mieszka cy
spokojni, ludzie nie znaj cy adnego niedostatku! Ile  chwalebnych rzeczy
powiedziano o tobie, Miasto Bo e! Na przyk ad, e w tobie znajduje si
mieszkanie wszystkich wesel cych si . Wszyscy raduj  si  z weselem
i w uniesieniu; wszyscy rozkoszuj  si  w Bogu, którego wygl d jest pi kny,
oblicze wspania e, mowa agodna. Jest tak mi y, e chcia oby si  patrze  na
Niego; tak przyjemny, e chcia oby si  Go mie , tak s odki, e chcia oby si
Nim rozkoszowa . On sam w sobie mo e si  podoba  i sam z siebie wystarcza za
zas ugi, wystarcza za nagrod . I nikt niczego poza Nim nie szuka, gdy  w Nim
znajdzie wszystko, czego tylko zapragnie.
W Nim rozja nia si  rozum i oczyszcza uczucie w celu poznawania i mi owania
prawdy. I na tym polega pe ne dobro cz owieka, a mianowicie na poznaniu
i umi owaniu swego Stwórcy”.
Templum Dei Mysticum, s. 236-238.

Chwalenie i na ladowanie Boga

“Pos uguj si  wi c samym sob  jako wi tyni  Boga z tego wzgl du, e jest
w tobie podobie stwo Bo e. Najwy sza cze  Boga polega na chwaleniu Go i na
na ladowaniu. Na ladujesz Go, gdy jeste  pobo ny, [...] chwalisz, gdy jeste
mi osierny [...]. Czy  wszystko tak, jak to czyni  Syn Bo y, aby  by  godny
Tego, który raczy  uzna  ci  za syna” [za w. Bernardem].
Templum Dei Mysticum, s. 239.

                    

35
 Meditationes, c. 4.


