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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

Pierwszy tom antologii pism o. Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego – Boska
Dobro  i Mi osierdzie – zawiera we Wprowadzeniu krótki rys biograficzny,
zw aszcza pod k tem naukowego i duchowego przygotowania o. Papczy skiego. Warto
jednak dopowiedzie , e posta  o. Stanis awa przez minione ju  trzy wieki wci
intrygowa a wielu ludzi. Cieszy  si  on opini  cz owieka wi tego i dlatego ju
w XVIII w. rozpocz  si  jego proces beatyfikacyjny. Proces zosta  wprawdzie
przerwany z ró nych powa nych przyczyn, w ród których nie zabrak o racji
politycznych, jak rozbiory Rzeczypospolitej, prze ladowanie Ko cio a i kasata
przez carat zakonu marianów, ale w naszych czasach do niego powrócono
i szcz liwie zako czono og oszeniem przez Ojca wi tego aktu heroiczno ci cnót
Ojca Stanis awa.
Oprócz wi to ci o. Papczy skiego dostrzegano te  w jego yciu i twórczo ci
wiele innych warto ci, i dlatego w podejmowanych badaniach naukowych cz sto
wracano do jego postaci. Badania te zaowocowa y wieloma naukowymi przyczynkami,



a w ród nich pracami magisterskimi, a nawet rozprawami doktorskimi. Oprócz
problematyki historycznej uwzgl dniono w nich aspekt prawniczy, socjologiczny,
pedagogiczny, teologiczno-dogmatyczny i teologii duchowo ci.
Zamieszczone w niniejszym tomie pod tytu em W drodze do domu Ojca teksty o.
Papczy skiego zawieraj  wiele praktycznych zasad i regu , jakimi nale y si
kierowa  w pracy nad sob , w d eniu do doskona o ci oraz w dziedzinie
spo ecznego wspó ycia w zakonie i w pa stwie. Teksty podaj  zasady wa ne dla
odczytywania i pe nienia woli Bo ej. Zawieraj  wskazówki ascetyczne dotycz ce
uwalniania si  od wad, nabywania w a ciwych cnót, jak równie  korzystania
z otrzymywanych ask nadzwyczajnych. Dlatego mog  by  one przydatne zarówno dla
wszys- tkich chrze cijan pielgrzymuj cych do “Niebieskiej Ziemi Obiecanej”, jak
te  dla osób zakonnych, i wreszcie dla wspólnot religijnych i pa stwowych oraz
dla ich przewodników.

ks. Wac aw Mako  MIC

ROZDZIA  PIERWSZY

Drogowskazy  na trudnej drodze do celu

Niesko czenie wysoki cel

“Je li wasza sprawiedliwo  nie b dzie wi ksza ni  uczonych w Pi mie” (Mt
5,20).
Rozwa , w jaki sposób prawdomówny i wi ty Nauczyciel zach ca uczniów do
post pu i do doskona o ci. Chce, aby z takim wysi kiem starali si  post powa
naprzód, eby nikt ich nie prze cign  w wi to ci ycia, lecz aby oni
zdecydowanie przewy szali wszystkich w cnotach i w ten sposób osi gn li
Królestwo niebieskie.
Ty w niemniejszej mierze podejmuj starania, aby sta  si  ze wszystkich
najdoskonalszym. Dlatego te , pobudzany pewnego rodzaju wi t  zazdro ci ,
zmierzaj do tego, aby wszystkich prze cign  w cnotach. Nie id  za zdaniem
tych, którzy uwa aj , e wystarczy ci doj  do tego punktu, gdzie si  znajduj
inni. Nie miej adnych z udze , e znajdziesz si  na ostatnim stopniu
doskona o ci, je li b dziesz uwa a , e jeste  z innymi na jej szczycie. Nie
bez s uszno ci upomina Chrystus: “B d cie wi c wy doskonali, jak doskona y jest
Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Najwy szy Nauczyciel doskona o ci chce, aby
posiad  doskona o  samego Boga.
Niech wi c twoja sprawiedliwo  b dzie wi ksza ni  uczonych w Pi mie
i faryzeuszów (por. Mt 5,20). Poniewa  jednak tak szybko i tak cz sto od niej
odchodzisz, staraj si  wyjedna  sobie u Boga, który ma przyj  do ciebie, t
ask , aby sam dope ni  w tobie tego, co rozkazuje.

Inspectio cordis, f. 67r.

Poznanie siebie u atwia poznanie Boga

“Moje mnie znaj ” (J 10,14).



Wiedz to, e wtedy jeste  naprawd  Bo  owc , gdy znasz swego Pasterza Jezusa.
Przeciwnie, nie nale a by  do Jego owczarni, gdyby  Go wcale nie zna . Lecz jak
móg by  pozna  Boga, je li dotychczas jeszcze nie znasz samego siebie? Jak
móg by  zrozumie  moc, wznios o  i godno  tego sakramentu, do którego
przyst pujesz, je eli wad, z jakimi przychodzisz, nie dostrzegasz, nie
poznajesz ich i nie usuwasz, a przecie  w najwy szym stopniu utrudniaj  one
twemu rozumowi poznanie Boga.
Poznaj wi c najpierw samego siebie, je li chcesz pozna  Boga. Poznaj swe
nami tno ci i niedoskona o ci, je eli pragniesz pozna  moce i doskona o ci
Bo e. Gdy ju  dosy  natrudzisz si  nad poznawaniem samego siebie, wtedy atwo
poznasz Boga. Na darmo za  si  trudzisz, gdy bez poznania siebie chcesz doj
do poznania Boga. Tote  je eli nie b dziesz czyni  wysi ków, eby siebie
pozna , nie poznasz Boga. Biada ci jednak, je li nie poznasz swego Pasterza,
gdy  i On ciebie te  nie uzna za swoj  owieczk .
Inspectio cordis, f. 110v.

Wszystko z mi o ci

W Mistycznej wi tyni wszystkie wi te funkcje spe nia Mi o : wszystkie ofiary
“sk ada Kap an, którym jest Mi o ”. Mi o  czysta, wi ta, p omienna,
niebia ska, która pochodzi ze ród a wiecznej Mi o ci.
 W drugim rozdziale Ksi gi Kap a skiej polecono starodawnym kap anom: “Ka dy
dar nale cy do ofiary pokarmowej ma by  posolony” (2,13). Staro ytne ofiary
bowiem, w przewa aj cej mierze by y sk adane z mi sa. Bez soli nie mia o ono
adnego smaku, bez niej te  nie by o mowy o adnym jego przechowywaniu.

W Prawie Chrystusowym, którego Stare Prawo by o tylko cieniem, nale a oby
s uszniej powiedzie : “Wszystko, co b dziesz sk ada  w ofierze, przypraw
mi o ci ”. [...]
Do tego odnosi si  wypowied  w. Ojca Ambro ego: “Tylko mi o  odró nia synów
Boga od synów diab a. Cho by wszyscy egnali si  znakiem krzy a i wszyscy
odpowiadali «Amen», nawiedzali ko cio y, i zape niali wn trza bazylik, synów
Boga nie b dzie mo na odró ni  od synów diab a inaczej, jak tylko przez
mi o ”.
Dlatego Bogu niemi e s  ofiary Mistycznej wi tyni, a nawet zupe nie je
odrzuca, je li nie s  sk adane przez kap ana, którym jest mi o . Je li
intencja naszych czynów dobrych czy te  tak zwanych oboj tnych uczynków, nie
b dzie najlepsza, z trudem osi gnie jak  warto  zas uguj c . Niew tpliwie
pewna jest ogólna zasada: “Ludzi os dza si  wed ug intencji, z jak  wszystko
czyni ”.
Wyskakujesz z ó ka i zaraz zabierasz si  do ró nych spraw. I czynisz je bez
wzbudzenia aktu dobrej intencji i bez zwrócenia my li ku Bogu? Wierz mi,
w takim wypadku nie ró nisz si  od nierozumnego zwierz cia. [...]
Czy wi c modlisz si , czy czytasz, czy piszesz, czy rozmawiasz o rzeczach
dobrych, rozmy lasz, pracujesz, jesz, pijesz, w a ciwie odpoczywasz, krzepi c
swego ducha, i cokolwiek uczciwego, pobo nego, wi tego, po ytecznego
i chwalebnego czynisz, rób to wszystko z mi o ci ku Bogu w ten sposób, aby
zawsze dzia anie poprzedza a szczegó owa intencja, lub przynajmniej sz a za
nim.

Templum Dei Mysticum, s. 38-43,  fragmenty z rozdz. V



 “Maj  Moj esza i Proroków”

“Nie rozumiemy tego, co mówi” (J 16,18).
Rozwa , e cz owiek jest bardzo nieszcz liwy, gdy nie zna, nie pojmuje i nie
rozumie s ów Bo ych. Dlatego niegdy  Dawid mówi : “Przyst pno  Twoich s ów
o wieca i naucza niedo wiadczonych” (Ps 119,130).
Ty wprawdzie móg by  teraz prosi  Niebieskiego Mistrza, nauczaj cego na
katedrze twego serca, aby ci wyja ni  Boskie or dzia, nauki, przykazania
i mowy, co bez w tpienia On zwykle ci czyni , lecz poniewa  w Jego Ko ciele
zostali przez Niego ustanowieni ró ni t umacze tych rzeczy, tacy jak doktorzy
i nauczyciele, a dla ciebie do wyja nienia Jego wypowiedzi zostali wyznaczeni
twoi prze o eni zakonni, mistrzowie duchowni i kierownicy sumienia, dlatego
i przez Niego b dzie to mile widziane, i dla ciebie zbawienne, je eli do nich
b dziesz si  zwraca  po wyja nienia swoich w tpliwo ci. Faktycznie te , do
takiego stopnia Bóg to ceni, e powstrzyma  owego bogacza, króla biesiady,
pragn cego uda  si  z piek a, aby upomnie  swoich braci, mówi c mu, e maj
Moj esza i Proroków (por. k 16,31). Tym samym potwierdzi , e wypada, aby
ludzie uczyli si  Boskiej m dro ci od ludzi ni  przepe nionych.

Inspectio cordis, f. 50r.

Moj esz i Eliasz z Chrystusem

“Im si  ukazali Moj esz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17,3).
Rozwa , e skoro chcesz ogl da  przemienionego Chrystusa w niebie, to
powiniene  obok nauki ewangelicznej zwraca  te  uwag  na zachowanie prawa
i stara  si  doj  do kontemplacji. Bo nie bez przyczyny ukazali si  uczniom
Chrystusowym Moj esz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali. Przez Chrystusa zosta a
im zwrócona uwaga na rady ewangeliczne, przez Moj esza – na przykazania Bo e,
a przez Eliasza – na kontemplacj . Dlatego te  powiniene  uczy  si
zachowywania pos usze stwa, ubóstwa i czysto ci, których Chrystus naucza
przyk adem i s owem. Oprócz tego zosta y ci wskazane do przestrzegania
przykazania Boskie.
Nie b dziesz jednak wystarczaj co doskona y, je eli do tego nie dodasz
gorliwego starania o kontemplacj , a do ycia czynnego nie do czysz ycia
wewn trznego. Gdzie bowiem jest Chrystus, tam te  powinien by  Moj esz
i Eliasz. Ty mówisz, e na ladujesz Chrystusa, poniewa  zachowujesz rady
ewangeliczne, tymczasem nie dokonujesz jeszcze niczego nadzwyczajnego, je eli
nie przestrzegasz równocze nie Bo ych przykaza  i nie oddajesz si  cz sto
kontemplacji.
Inspectio cordis, f. 129v.

Prorocy, m drcy i uczeni

“Oto ja posy am do was proroków, m drców i uczonych. Jednych z nich zabijecie
i ukrzy ujecie” (Mt 23,34).
Za proroków uwa aj Boskie pobudki i natchnienia, które Pan ci nieraz zsy a,
a eby ci  budzi y z grzechów, zach ca y do pokuty, odci ga y od z ych do
dobrych uczynków. M drcy to rady ojców duchownych i wskazania twoich
kierowników id ce po linii Boskich przykaza . Pisarze to lektura Ksi g



wi tych, która ci  poucza, jak powiniene  doskonalej y , jak mo esz pozna ,
mi owa  i czci  Boga, jak wyrzek szy si  wiata, powiniene  pragn  i d y  do
nieba, by kiedy  tam si  dosta .
Nie o miel si  tych Bo ych pos a ców zabi , to znaczy zlekcewa y  ich, gardzi
nimi i nie i  za nimi, ale przeciwnie, ochoczo ich przyjmij i b d  im uleg y
nawet w najmniejszych sprawach. Oto w a nie teraz sam Bóg we w asnej osobie
przychodzi do ciebie, ju  stoi w drzwiach.
Po piesz si , zapro  Go, przyjmij, ale nie po to, aby Go w duszy zabi , nie
z zamiarem krzy owania.

Inspectio cordis, f. 148v.

Pomoc Ducha wi tego

“Pasterzowi otwiera od wierny” (por. J 10,3).
We  pod uwag  to, e miano pasterza przys uguje ka demu prze o onemu, a nazwa
od wiernego – Duchowi wi temu, który otwiera bram  pasterzowi, to znaczy
ukazuje prze o onemu w a ciwe drogi, którymi ten ma prowadzi  powierzone sobie
owce. Chodzi tu o podw adnych, braci czy uczniów, by nie schodzili ze zbawczej
cie ki, gnani wiatrem cielesnych po dliwo ci, szukania swej chwa y lub te

innej w asnej korzy ci.
Ty zatem szanuj ka dego prze o onego, jakby Chrystusa przebywaj cego u ciebie,
a jego poleceniom, yczeniom i intencjom b d  pos uszny jakby nakazom Ducha
wi tego, b d c wi cie przekonanym, e je li b dziesz mu pos uszny, to

w przysz o ci nigdy nie dasz si  nikomu zwie .
Inspectio cordis, f. 60v.

B ogos awieni, którzy s uchaj  s owa Bo ego

“B ogos awieni ci, którzy s uchaj  s owa Bo ego i zachowuj  je” ( k 11,28).
S uchaj g osu Chrystusa Pana, który poucza ci  w sercu i tak do ciebie mówi:
“Twoje szcz cie zawiera si  w przestrzeganiu moich s ów. Moje s owa natomiast
to te, które znajdujesz w pobo nych ksi kach, to przykazania, to moje rady
ewangeliczne, przemawiaj ce w twojej regule, to wreszcie polecenia twoich
prze o onych. Jak bowiem niegdy  przemawia em do ydów przez Moj esza
i podawa em im moje przykazania, tak teraz do mojego wybranego ludu, do moich
s ug, mianowicie do zakonników, przemawiam przez ich prze o onych i kierowników
duchownych i objawiam im swoj  wol . A zatem ten, kto s ucha prze o onych,
jakby mnie s ucha , i jest b ogos awiony”.
O jeste  wi cej ni  b ogos awiony, gdy swoje szcz cie opierasz na tym
fundamencie, gdy s uchasz swoich kierowników jak Boga, gdy im ulegasz jak Bogu.
Inspectio cordis, f. 129r.

 “Gniew Bo y”

“Na to król uniós  si  gniewem” (Mt 22,7).
Zauwa , e Bóg nie mo e si  gniewa . Jednak e – mówi c po ludzku – czuje si  On
bardzo obra ony i dotkni ty, gdy co  nie dzieje si  wed ug Jego woli, ycze ,
postanowie  i pragnie .
yczy On sobie, aby my wszyscy starali si  d y  do wy szej doskona o ci.

Powiada: “Wy starajcie si  o wi ksze dary” (1 Kor 12,31). Kiedy jednak widzi,



e tkwimy w brudnym kurzu niedoskona o ci i nie korzystamy z udzielonych nam
Jego natchnie , e pomimo tylu Jego pobudek do wy szej doskona o ci nie staramy
si  o ni , to – z przykro ci  trzeba powiedzie  – dochodzi do tego, i  wydaje,
e jest On rozgniewany. Je eli za  nie godzi si  nam przyczynia  nawet do

gniewu drugiego cz owieka, tym wi kszym przest pstwem jest rozdra nia  Boga
przez niepos usze stwo wobec Jego woli!
Inspectio cordis, f. 85v.

Ci g a praca nad sob

“Czy o drugiej [...] stra y przyjdzie” ( k 12,38).
Rozwa , e wzrost w cnotach wymaga od ciebie ci g ej i w miar  post pu czasu
coraz wi kszej gorliwo ci. Có  bowiem by by to za nierozs dny w adca, wci
hojnie nagradzaj cy takiego o nierza, który tylko na pocz tku s u by by
bardzo dobry, pracowity i pos uszny, a pó niej sta  si  opiesza y? Bóg, maj c
ci udzieli  wiecznej nagrody, chce, aby  te  ustawicznie czuwa  oraz gorliwie
dzia a , pracowa  i czyni  post py.
Dla Bo ego o nierza by oby to nie tylko nie zas uguj ce, ale wr cz haniebne,
gdyby na pocz tku by  gorliwym, m nie walczy  z pokusami, ochoczo zaprawia
si  we wszelkiego rodzaju umartwieniu, w modlitwie i w praktykowaniu wszelkich
cnót, a wkrótce potem opu ci  si  i jakby skr powanymi i niew adnymi r kami
oddawa  wrogowi palm  zwyci stwa nad sob .
Gotuj si  wi c na wi ksze trudy, na ci sze pokusy i d u sze okresy
osamotnienia. Chodzi wi c o to, e je li masz na uwadze doskona e szcz cie,
powiniene  wci  znajdowa  si  w stanie czuwania, czy o pierwszej stra y, to
znaczy w okresie przygotowania do ycia zakonnego, czy o drugiej, to jest po
profesji, czy wreszcie o trzeciej stra y, czyli maj c ju  na widoku zgon, gdy
ycie b dzie si  chyli o ku zachodowi.

Inspectio cordis, f. 106r-106v.

Pe nienie woli Bo ej

Przez ofiar  b dziemy tu rozumie  umartwienie wewn trzne i zewn trzne, ale
w ten sposób, e b dzie ono sk adane w ofierze przez kap ana, którym jest
mi o , i do tej mi o ci chcemy te  odnosi  pozosta e rzeczy nale ce do
Mistycznej wi tyni. Cokolwiek bez mi o ci dzieje si  w tej wi tyni, jest
ca kowicie niezgodne z prawem i nieczyste. A zatem wewn trzne umartwienie ( e
u yj  powszechnie stosowanego s owa) polega na opanowaniu naszej woli, s dów
i wyobra ni. Wol  kieruje si  najlepiej i naj wi ciej wtedy, kiedy si  j
doprowadzi do przyj cia tego, co jest zgodne z wol  Bo , a co zosta o albo
wyra one na pi mie, albo te  pochodzi z natchnienia. Chodzi wi c o prawa Bo e,
prawa natury, prawa Ko cielne, prawa w asne ka dego pa stwa, zharmonizowane
z wy ej wymienionymi.
Templum Dei Mysticum, s. 44-45.

Boskie natchnienia

Natchnion  regu  woli Bo ej nazywamy tak  norm , która pochodzi albo od ducha



niebieskiego, albo od pobo nego i uczonego cz owieka – do takich nale
spowiednicy, ojcowie duchowni i pobo ni m owie – albo te  z jakiego
wys uchanego lub przeczytanego pobo nego tekstu. Niezliczeni, pos uszni tej
regule, zostali zbawieni i stali si  wi tymi.
I tak, Anio  jak najwdzi czniej i najpomy lniej sk oni  przez swoje poselstwo
Naj wi tsz  Dziewic  do zgodzenia si  na Wcielenie Syna Bo ego. Teresa1, dzi ki
radom pobo nych i uczonych m ów, cudownie rozwin a si  duchowo i dokona a
dzie  godnych podziwu. Bardzo m dry i wi ty Ojciec Augustyn, dzi ki kazaniom
Ambro ego, lekturze pewnego fragmentu jednego z listów w. Paw a zosta
nawrócony na prawdziw  wiar  i powróci  do wi tobliwych obyczajów. Wielkiego
Antoniego2 uczyni y ogo oconym z wszystkiego pustelnikiem i prawdziwym
na ladowc  Chrystusa owe zas yszane s owa Pana: “Je li chcesz by  doskona y,
id , sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim” (Mt 19,21). Tak, Jan Colombini3,
gdy dokuczliwy g ód u mierza  pokarmem duchowym, to znaczy czytaniem yciorysu
w. Marii, zwykle nazywanej Egipcjank , sam si  nawróci .

Templum Dei Mysticum, s. 45-47.

Zasady korzystania z natchnie

Na Boskie natchnienia chrze cijanin powinien wci  zwraca  uwag  i stara  si
solidnie wprowadza  je w ycie. Doradza bym jednak czyni  to za aprobat  ludzi
roztropnych, chocia  wspomniani wi ci tego nie czynili. Ani bowiem owa
grzesznica Maria nikogo si  nie radzi a, co ma czyni , gdy co  j  w g bi
poruszy o, a eby natychmiast uda  si  wprost na pustyni  w celu poprawienia si
i oczyszczenia ze zmaz swej m odo ci, ani te  inni poruszeni tym samym duchem
nie pytali nikogo, czy nale y i  w kierunku prowadz cym do osi gni cia dobra.
Ten duch, który odci ga nas od wady do cnoty, od z a do dobra, od grzechu do
pokuty, nie potrzebuje sprawdzania. Szatan nigdy nie zwyk  doradza  takich
rzeczy. Nie oczekuje doradcy ten, kogo poucza i jednocze nie porusza do
dzia ania Wieczna M dro . Owszem, czasem jest niebezpiecznie ujawnia  swój
stan wewn trzny, zw aszcza wobec wielu osób nie maj cych boja ni Bo ej,
sk onnych do niezdrowego wspó zawodnictwa czy te  n kanych jak  inn , ukryt
chorob  duszy. Cho  nie zwalcza bym okazywania swego stanu duchowego, nie tylko
dlatego, e jest to korzystne, ale i konieczne, uwa am jednak, e nale y to
czyni  wobec tego rodzaju osób, którym zosta  udzielony dar rozeznawania
duchów, które by nie tylko wiedzia y, co od Boga pochodzi, lecz chcia y
i umia y pomóc tym, którzy tak  drog  s  prowadzeni.
Jako przyk ad niechaj s u y nigdy dosy  nie wys awiona Dziewica Teresa
[z Avili], o której heroicznych wysi kach i serafickim duchu jak e ró ne s dy
wydawali nawet uczeni i pobo ni m owie! Jedni mieli j  za oszustk , drudzy za
op tan , jeszcze inni za umys owo chor ; bardzo nieliczni pochwalali jej dzie o
i to dopiero wtedy, gdy wida  by o pozytywny rezultat.
Jest rzecz  zrozumia , e po skutkach wszyscy atwo odró niamy dobro od z a,
ale zanim one nast pi , rzadko spotka si  takich, którzy s  w stanie lub maj

                    
1
 w. Teresa od Jezusa (ur. 1515, zm. 1582), mistyczka, reformatorka zakonu
karmelita skiego, doktor Ko cio a.
2
 w. Antoni Pustelnik (ur. ok. 250, zm. 356), nazywany opatem, powszechnie
uwa any za twórc  ycia monastycznego.
3
 w. Jan Colombini (zm. 1367), za o yciel zakonu jezuatów.



mia o  zdecydowa  cokolwiek w danej sprawie, chyba tylko tacy, którym ten dar
zosta  w szczególny sposób przez Boga udzielony. Dusza prosta, ufaj ca Bogu,
pokorna, nie maj ca na uwadze niczego innego, jak tylko podobanie si  Bogu, na
tej cie ce nie zb dzi.
Templum Dei Mysticum, s. 47-50.

Nie mów nikomu

“Uwa aj, nie mów nikomu” (Mt 8,4).
Tr dowatemu zakazano ujawniania otrzymanej aski uzdrowienia, chyba nie
z innego powodu, jak tylko z tego, e Chrystus nie chcia  jeszcze ujawnia
wszystkim wszechmocy bóstwa i wielko ci swoich cnót. Wypada, aby  ukrywa  aski
otrzymane w Komunii w., aby  te  ka demu nieostro nie i nieroztropnie ich nie
wyjawia , zgodnie z napomnieniem pewnego zakonnika: “Nie ka demu cz owiekowi
otwieraj swoje serce, lecz z m drym i boj cym si  Boga omawiaj swoj  spraw ”4.
Owszem, jest to wielka cnota, a nawet obowi zek, eby ujawnia  natchnienia,
aski, o wiecenia i inne podobne rzeczy, ale eby ka demu napotkanemu

cz owiekowi otwiera  swe serce, to jest to albo nieostro ne spoufalanie si ,
albo przejaw ma ej roztropno ci. Cudowne rzeczy Bo e równie  bez rozg aszania
wyjd  w swoim czasie na jaw, “Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie mia o by
ujawnione” ( k 8,17; por. Mk 4,22).
Ty tylko uwa aj, eby nikomu nie mówi  o askach o wiecenia, których ci Pan
dzi  udzieli , eby do twojej duszy nie w lizn a si  pyszna my l lub te  eby
przez rozpowiadanie o otrzymanych askach nie chcia  wobec innych zab ysn  sw
wielko ci  i uwa a  si  za wielkiego. Wreszcie, nale y raczej okazywa
wdzi czno  Bogu za udzielone aski, ni  je rozg asza .
Inspectio cordis, f. 18r-18v.

Nale y mówi  o otrzymanych askach

“Poka  si  kap anowi” (Mt 8,4).
W przeciwie stwie do punktu widzenia w poprzednim rozwa aniu, jest tu mowa
o tym, e aski Bo e i dobrodziejstwa nale y jednak ujawnia . Ale komu?
Kap anom. Wielkim grzechem by oby ukrywanie cudownych dzie  Bo ych. Czym
niebezpiecznym by oby nieotwieranie swego sumienia, a to dlatego, e mogliby my
si  da  zwie  czy te  pozbawi  mo liwo ci otrzymania poucze  ze strony innych
osób. Dlatego w a nie w Ko ciele zostali przez Boga ustanowieni ludzie m drzy,
aby rozró nia  rodzaj tr du, os dza , doradza  i poucza . Niepowierzanie im
swojej duszy to przejaw albo nieufno ci, albo zarozumia o ci, albo zb dnego
l ku, albo uwiedzenia. Podobnie jak nie mog  pob dzi  ci, którzy odbywaj
podró  z przewodnikiem, tak samo i na drodze duchowej ten, kto polega na
kierownictwie innych i kieruje si  ich radami, nie da si  zwie .
Uwa aj wi c siebie za ignoranta w sprawach duchowych i uznaj to za fakt. Nie
wchod  samotnie na trudn  i lisk  cie k , z której bez przewodników wielu
zesz o na bezdro a. Nie podejmuj podró y bez obrania sobie kierownika i pozwól,
by on swoimi radami, napomnieniami i poleceniami prowadzi  ci  jak
ociemnia ego.
Inspectio cordis, f. 18v.

                    

4
 Tomasz a Kempis, O na ladowaniu Chrystusa, ks. 1, rozdz. 8, § 1; por. Syr
8,19.



Wola Bo a w postaci spisanej

Pisan  regu  woli Bo ej nazywamy tak  norm , która zosta a nam dana
w przykazaniach Bo ych, radach i naukach ewangelicznych, w prawach,
poleceniach, postanowieniach, obrz dach i powszechnie przyj tych zwyczajach
Ko cio a. Tak e i w prawach cywilnych, respektuj cych sprawiedliwo  i wolno
religijn , a nie sprzeciwiaj cych si  wolno ci i godno ci duchowej cz owieka.
Dodam jeszcze regu y zakonów i ró nych zgromadze  oraz innych tego rodzaju
instytucji, zw aszcza potwierdzone powag  wi tej Stolicy Apostolskiej.
Ktokolwiek z mi o ci ku Bogu poddaje im swoj  wol  nie tylko je przyjmuj c,
lecz równie  ich przestrzegaj c, ten rzeczywi cie powinien by  uwa any za
umar ego samemu sobie, a yj cego dla Boga.

Templum Dei Mysticum, s. 50-51.

Z pokojem serca przy Pa skim stole

“Ka e im zasi  do sto u, a obchodz c b dzie im us ugiwa ” ( k 12,37).
Oto jakie korzy ci osi ga dusza tego s ugi, który baczy na polecenia Pana,
mianowicie sam Pan dostarcza mu pokoju i pokarmu wewn trznego. Nale y to w taki
sposób rozumie , e pos uszni natchnieniom Bo ym, które najcz ciej s
przekazywane przez kierownictwo innych, dost puj  wielkiego pokoju serca. Ów
sposób osi gni cia pokoju wskazuje wspomniany zakonnik, na ladowca Chrystusa,
który w Jego imieniu mówi: “Je eli mi  us uchasz i pójdziesz za moim g osem,
b dziesz móg  za ywa  wielkiego spokoju”5. To samo zaleca surowo gdzie indziej:
“Staraj si  raczej spe nia  wol  cudz  ni  swoj ”6.
“Tego ycz sobie zawsze i módl si  o to, aby wola Bo a spe ni a si  w tobie
ca kowicie. Albowiem taki cz owiek wchodzi do krainy pokoju i odpocznienia”7;
takiego s ug  Pan zaprasza do swego sto u. Zreszt  ju  mu faktycznie us uguje,
gdy jego jednego pos usznego obsypuje bardzo wieloma natchnieniami i jakby
przechodz c, cz ciej go nawiedza, poucza, o wieca, pociesza, umacnia
i zagrzewa.
O naj askawszy Panie! “Jestem go ciem na ziemi, nie kryj przede mn  swych
przykaza ” (Ps 119,19).

Inspectio cordis, f. 143v-144r.

wiat o przykaza

Przykazanie jest t  kolumn  ognist  w nocy, przyjmuj c  w dzie  posta  ob oku,
przez któr  jeste my prowadzeni do wiecznej “Ziemi Obiecanej”, pewni, e za
przewodem tego wiat a do niej dojdziemy. “Gdy  polecenie to (mówi Bóg w Pwt
30,11), które ja ci dzisiaj daj , nie przekracza twych mo liwo ci i nie jest
poza twoim zasi giem. [...] Gdy  s owo to jest bardzo blisko ciebie, w twoich
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ustach i w twoim sercu, by  je móg  wype ni ”. W jakim celu? A eby zamieszka
w tobie Chrystus. Pos uchaj Go: “Je li mnie kto mi uje, b dzie zachowywa  moj
nauk , a Ojciec mój umi uje go, i przyjdziemy do niego, i b dziemy w nim
przebywa ” (J 14,23).
O b ogos awieni ci, którzy strzeg  przykaza  Bo ych, ci, których Bóg nie tylko
podnosi do gwiazd, ale faktycznie zst puje do nich, i Ten, który mieszka
w niedost pnej wiat o ci, jakby na wynios ym tronie, jakby w empirejskim
mieszkaniu pozostaje w nich i króluje! O szcz liwa wi tynio, w której owa
lampa Boskich przykaza  nigdy nie ga nie!
Templum Dei Mysticum, s. 73-74.

Kto jest najemnikiem?

“Ten, kto nie jest pasterzem” (J 10,12).
Pilnie rozwa  w duchu, na jakiej zasadzie nale y rozpozna , czy kto  jest
dobrym, prawdziwym pasterzem, czy te  najemnikiem; to znaczy, jak rozpozna
sugestie demona, a jak Boskie o wiecenia. Po tym je rozró nisz, e z y duch,
jako najemnik, nie karmi duszy, lecz usi uje j  ogo oci  ze wszystkich dóbr
duchowych. Cech  najemników bowiem jest to, e zabieraj  trzodzie przychówek,
we n  i inne rzeczy, a nawet po eraj  doros e sztuki; nie troszcz  si
natomiast o to, by gromadzi  dla trzody dobra duchowe.
Na potwierdzenie tego tak kto  powiedzia : “Kto jest pasterzem niegodziwym, ten
ma na widoku jedynie swój po ytek i dba jedynie o korzy ci w asne, cho by to
cz sto wychodzi o na szkod  owiec”.
Tacy byli pasterze Izraela, co po wiadcza i pi tnuje Ezechiel: “Biada pasterzom
Izraela, którzy sami siebie pas ! Czy  pasterze nie powinni pa  owiec?
Nakarmili cie si  mlekiem, odziali cie si  we n , zabili cie t uste zwierz ta,
jednak e owiec nie pa li cie” (Ez 34,2-3).
Tak zwyk  post powa  szczwany lis, duch piekielny, który udaje, e jest
najlepszym pasterzem i pod pewnymi pozorami podszeptuje duszy rzeczy s uszne,
ale czyni to na swoj  korzy , a na jej szkod . Wysysa mleko, to jest pozbawia
j  ch ci do praktykowania cnót; strzy e we n , to znaczy odsuwa j  od pe nienia
dobrych uczynków, a potem jak lew rycz cy ca  po era.
Nie tak post puje prawdziwy Pasterz Jezus, który wprawdzie dopuszcza, aby
popad  w jakie  utrapienia, lecz karmi c ci  nimi jak najs odszym pokarmem,
wzmacnia twoj  dusz . Inaczej jest z duchem piekielnym: podsuwa ci dla przyn ty
s odki k sek posmarowany ró nymi rozkoszami po to tylko, eby ciebie przywabi
i u mierci . Natomiast Bóg ukazuje ci twardy krzy  i chce ci  wprowadzi  na
trudn  cie k  pokuty, ale czyni to dla dobra twego zbawienia.
Przylgnij wi c do prawdziwego Niebieskiego Pasterza, a od piekielnego najemnika
uciekaj: odrzucaj jego rozkosze, s odycze i przyn ty do z a i trzymaj si
surowej nauki krzy a i umartwiania swoich nami tno ci.
Inspectio cordis, f. 48v.

Kiedy nie nale y s ucha ?

Tak wi c tylko to jedno tu przypominam: sprawa jest bardzo jasna, Bogu
przyjemna, a dla cz owieka zbawienna, eby szed  on raczej za cudz  ni  za
w asn  wol  we wszystkim, w czym nie wida  oczywistego z a. Nigdy te  przez



z ego ducha nie mo e by  zwiedziony ten, kto pe ni cudz  wol , chyba e si
zorientuje, e wola poleceniodawcy jest opanowana przez z ego ducha, co mia oby
miejsce wtedy, gdyby grzech lub b d by  przez niego polecany, narzucany lub
doradzany.
Templum Dei Mysticum, s. 53.

Zasi ganie rad

“Co to znaczy, co nam mówi?” (J 16,17).
Zwró  uwag , e wyra anie w tpliwo ci w sprawach zawi ych, stawianie pyta
i zasi ganie rad nale y do wielkiej roztropno ci. S yszysz, e tak post pili
Aposto owie, gdy nie zrozumieli s ów swojego Mistrza. Mówili mi dzy sob : “Co
to znaczy, co nam mówi?”
O gdyby  ty korzysta  z takiej roztropno ci, kiedy zaledwie po wyj ciu ze
wi tej Uczty nachodz  ci  ró ne my li; gdyby  tak potrafi  je wcze niej

zapyta , zanim wtargn  do g bi twego serca: “Co za jedne jeste cie?” Gdyby
mia  na tyle zdolno ci, aby dobrze zbada , sk d one pochodz , czy od Boga, czy
od z ego ducha? Jakie one s ? Czy s  po yteczne i zbawienne, czy te  rodz  si
z niezdrowej ciekawo ci, s  pró ne, z e, szkodliwe i grzeszne? Gdyby  te  te
idee, które kto  proponuje ci przyj , pilnie przedtem wybada : Co to znaczy,
co ta osoba mówi? Co to znaczy, e chc  jej s ucha ? Gdyby , mówi , móg  mie
tak  roztropno  pow tpiewania, poszukiwania, zasi gania rad, jak e by by
szcz liwy!
Inspectio cordis, f. 50r.

Pytanie przedstawicieli Ko cio a

“Oznajmi y to wszystko” ( k 24,9).
Rozwa , e pobo ne niewiasty o wszystkim, co zobaczy y przy grobie,
opowiedzia y Aposto om: zarówno dlatego, e anio  poleci  im to zrobi , jak
i dlatego, e obawia y si , aby nie zosta y zwiedzione przez z ego ducha,
przybieraj cego czasem posta  anio a.
A ty – czy to ze strachu, czy przez zbytnie ufanie samemu sobie – móg by  mie
w tpliwo , e nale y otworzy  swoje sumienie komu  innemu? Je li si  l kasz,
to nie jeste  zdrowy duchowo; je li zbyt sobie ufasz i jeste  przekonany, e
w sprawach duchowych jeste  bardzo do wiadczony, strze  si  aby  nie upad !
Nawet Chrystus Pan nie kierowa  sam sob , lecz mia  Ducha, który Go prowadzi ,
aby w ten sposób jak najdoskonalej móg  wype nia  wol  Przedwiecznego Ojca.
Zwró  uwag  na to, jakie korzy ci masz z otwarcia sumienia, a jakie straty
z jego zamkni cia. Czy ci  to bez przerwy nie dr czy, gdy co  w nim ukrywasz?
Czy rzeczywi cie nie za ywasz w najwy szym stopniu pokoju i rado ci, ilekro  je
otwierasz?
Ucz si  zatem od wi tych niewiast z dzisiejszej Ewangelii, jak nale y wyjawia
i komu wszystkie swoje wewn trzne sprawy i stosowa  si  do podanych ci rad.

Inspectio cordis, f. 44r.

Przyjmowanie braterskich upomnie



“Je eli moje s owo zachowali, to i wasze b d  zachowywa ” (J 15,20).
Pilnie zwró  na to uwag  jako na znak niezawodny, e ten nie zaniedbuje woli
Bo ej, kto nie gardzi upomnieniami s ug Bo ych, a przede wszystkim
prze o onych.
I przeciwnie, najmniej zdatny do pe nienia Boskich przykaza  jest ten, kto
odrzuca braterskie upomnienia i nie tylko puszcza je mimo uszu, ale ponadto
szemrze lub z nich si  mieje.
Gdy wi c ty sprzeciwiasz si  czyim  upomnieniom i dajesz do zrozumienia, e s
ci one niemi e, wtedy na pró no wo asz i modlisz si : “Mów, Panie, bo s uga
Twój s ucha”. Na pró no prosisz: “Niech si  stanie ze mn  Twoja wola” (por. Mt
6,10), kiedy jeste  taki przewra liwiony, e nawet jednego s owa czyjej
krytyki pod swoim adresem, dla swojej poprawy, nie masz ch ci s ucha
z wdzi czno ci , albo cho by z cierpliwo ci .
Co za  z takiej postawy wyniknie, to czas poka e.

Inspectio cordis, f. 138r.

We  krzy  na ramiona

“Panie, dobrze, e tu jeste my” (Mt 17,4).
Rozwa , e natura ludzka spontanicznie sk ania si  do tego, co s odkie
i mi kkie, a unika tego, co twarde i gorzkie. Trzeba jednak zaprowadzi  j  tam,
dok d ona wzbrania si  i , zmusza  do tego, czego nie chce znosi . Tak wi c
Ksi ciu Aposto ów podoba a si  pe na niebieskich rozkoszy góra Tabor, a na niej
to cudowne widzenie, i dlatego wo a z przej ciem: “Panie, dobrze, e tu
jeste my”. Natomiast Chrystusowi Panu, który by  samym m stwem, faktycznie
bardziej podoba a si  Góra Kalwaria, na której mia  cierpie  za rodzaj ludzki.
Ty za przyk adem Chrystusa uciekaj od tego, co przyjemne, a miej upodobanie
w tym, co trudne, unikaj pró nowania, a staraj si  pracowa , gard
przyjemno ciami, a bierz w ramiona krzy . Op ywanie w przyjemno ci b dzie mia o
miejsce w przysz ym yciu, a nie teraz. Zasad  prawdziwego na ladowcy Chrystusa
jest to, by nie w pomy lno ci, ale w przeciwno ciach mówi : “Dobrze, e tu
jeste my”.
Inspectio cordis, f. 130r.

ROZDZIA  DRUGI

Opanowanie zmys ów  i nami tno ci

Sumienie i jego rola

Któ  jest kaznodziej  zwyczajnym naszej wi tyni, tak gorliwym, e nigdy nie
staje si  ozi b y, tak surowym, e nigdy si  nie przymila, tak pilnym, e
natychmiast wskazuje nam wszystkie nasze najwi ksze, jak te  i najmniejsze
uchybienia, gani nas, pokazuje, co trzeba poprawi  i ostrzega przed tym, czego
nale y unika ? Sumienie jest tym, co spe nia wobec nas zadanie kaznodziei,
ustawicznie czuwaj c i niczego nie pomijaj c. [...]



Nale y tu pos ucha  Bernarda8, który tak pisze:
“Grzechów moich ukry  nie mog , bo dok dkolwiek si  udam, moje sumienie jest ze
mn , niesie w sobie to wszystko, co w nim z o y em: zarówno dobro, jak i z o.
Tym depozytem, który przyj o do przechowania, s u y ywemu, a zwraca go
umar emu. Je li le post puj , jest ono obecne; je li natomiast dobrze
post puj  i dlatego jestem chwalony, te  jest obecne. Jest obecne przy ywym,
pod a za zmar ym. Jest nieod czne wsz dzie, gdzie zas uguj  na chwa  lub na
zawstydzenie, zale nie od jako ci depozytu. Dlatego, w swoim domu i ze strony
w asnej rodziny mam, oskar ycieli, wiadków, s dziów i katów. Oskar a mnie
sumienie, wiadkiem jest pami , s dzi  rozum, wi zieniem dza, katem strach,
tortur  rozkosz”.
aden Cycero9 nie oskar a skuteczniej swego Werresa, jak sumienie, które le

post puj cego grzesznika przekonuje, pot pia i dr czy zarazem. Ten oskar yciel
jest z nami ci le zwi zany, co te  uznaje rzymski m drzec, gdy mówi: “Nigdy
nie nale y pok ada  ufno ci w ukrywaniu, a to dotyczy tak e ukrywaj cych si ,
poniewa  oskar a ich sumienie i samych siebie im pokazuje”10.
B d my wi c pos uszni sumieniu, a b dziemy zbawieni. Nikt z upominaj cych nie
jest nam bli szy i nikt wierniejszy. Oby my tylko “maj c wierzbi ce uszy”, nie
popsuli go, dobieraj c sobie nauczycieli wed ug swego gustu (por. 2 Tm 4,3).
Templum Dei Mysticum, s. 94-101,  fragmenty z rozdz. XI

Pan u mierza burze wewn trzne

“Jezus wsiad  do odzi” (por. Mt 9,1).
Rozwa , e do  cz sto Zbawiciel wiata albo wyp ywa  na morze, albo
przechadza  si  nad brzegiem, i to z ró nych przyczyn, bo albo z odzi naucza
ludzi, albo objawia  swoj  wszechmoc, albo osi ga  st d wielk  zdobycz. Dlatego
te  owe wieczniki i kolumny senatu Apostolskiego, Piotr i Andrzej, oraz
synowie Zebedeusza zostali znad morza powo ani.
Morze, duszo moja, to wiat. Ty jeste  odzi , do której wejdzie Niebieski
Kapitan, aby u mierzy  burz  nami tno ci lub poucza  t umy, to jest ujarzmi
twoje zmys y, o wieci  serce, umys  i ukierunkowa  wol , lub eby dokona
po owu przez chwytanie ciebie samej do sieci mi o ci.
Cokolwiek wreszcie b dzie przedsi bra , przygotuj si  na to i cierpliwie
wykonuj.
Inspectio cordis, f. 83v-84r.

Wzór do na ladowania

“By  to cz owiek prawy i pobo ny” ( k 2,25).
Ju  to samo wystarczy za pochwa y, gdy Duch wi ty nazywa kogo  sprawiedliwym
i pobo nym. Jest to wi ksza pochwa a, ni  gdy wiat mówi o kim , e jest
najsilniejszy, najm drzejszy, najs awniejszy, najznakomitszy, najznamienitszy,
najmi o ciwszy i najczcigodniejszy.

                    
8
 Meditationes, c. 13.
9
 Marcus Tulius Cicero (ur. 106, zm. 43 prz. Chr.), polityk, filozof, mówca –
m.in. zachowa o si  5 jego mów przeciw Werresowi (który w 84 r., jako kwestor
na Sycylii, nadu y  swej w adzy).
10
 Seneka, Ep. 97,13.



Na laduj wi c Symeona w sprawiedliwo ci, aby  zakwit  jak palma oraz rozrós
si  jak cedr liba ski (por. Syr 24,13-14). Na laduj go w zachowywaniu boja ni
Pa skiej, eby ci by o dobrze u schy ku ycia. Wielu masz w dzisiejszej
Ewangelii mistrzów cnoty, którzy ucz  ci  nie s owem, lecz przyk adem: masz
Jezusa, masz Maryj , masz Symeona.
Je li wiadom u omno ci swojej nie miesz na ladowa  Jezusa, poniewa  jest On
Bogiem, Maryi, bo jest Matk  Bo , na laduj Symeona, jak cz owiek cz owieka,
aby  za jego przyk adem sta  si  sprawiedliwy i pobo ny.

Inspectio cordis, f. 103r-103v.

Warunek na ladowania Chrystusa

“Niech mnie na laduje” (Mt 16,24).
Rozwa , e dla maj cych zamiar pój  za Chrystusem, najwi ksz  przeszkod  s
bogactwa, przyjaciele, i to wszystko, co si  kocha poza Bogiem. Dlatego
powiedzia  On m odzie cowi pragn cemu d y  do doskona o ci, a zarazem do ycia
wiecznego: “Sprzedaj wszystko i chod  za Mn ” (por. Mt 19,21). W ten sposób
wskaza , e nikt nie mo e pój  naprawd  za Chrystusem, je eli nie b dzie
ca kowicie wolny, ubogi i ogo ocony ze wszystkiego. Podobnie jak baga e
obci aj  podró nych i przeszkadzaj  w podró y, tak samo i dobra doczesne,
wieckie arciki i umi owanie wiata bardzo obci aj  na ladowców Chrystusowych

i utrudniaj  im post p.
Có  wi c dziwnego, e w. Wawrzyniec z rado ci  pieszy  przez p omienie do
wiecznej chwa y? Wyzu  si  ze wszystkiego, nie posiada  niczego, zanim bowiem
wszed  na drog  krzy a, wszystko rozda  ubogim11.
Inspectio cordis, f. 131r.

P acz nad ruinami

“Na widok miasta zap aka  nad nim” ( k 19,41).
Rozwa , e je li Chrystus Pan przewiduj c i przepowiadaj c przysz e zniszczenie
Jerozolimy, z powodu bardzo wielkiego bólu nie móg  powstrzyma  si  od obfitych
ez, to – jak ci si  wydaje – jakim smutkiem b dzie nape niony, jakim

gwa townym bólem, jakim p aczem wzruszony, gdy patrz c w przysz o , ujrzy
upadek twojej duszy lub je li ju  widzi j  znajduj c  si  w ruinie,
spustoszon , nie odbudowan ?
Dusza twoja jest przecie  miastem Najwy szego Pana. Mieszka cami tego miasta s
zmys y, budynkami – cz onki, ozdobami – cnoty, murami – cia o, bramami oczy
i uszy; serce jest tronem królewskim, zamkiem warownym, baszt  obronn .
A zatem, o duszo moja, pomó  op akuj cemu ci , twojemu Jezusowi. W ten sposób
b dziesz mog a y  nadziej , e unikniesz ruiny; lub je li ju  ruina nast pi a,
otrzymasz pomoc do odbudowy. Przywo aj do porz dku swych mieszka ców, którymi
s  zmys y, umartwiaj je, by wi cej nie odchodzi y od Boskiej mi o ci, aby nie
sk ada y ofiar ba wanom, np. grzechom, w asnej woli i swojej mi o ci w asnej.
Inspectio cordis, f. 72r.

                    

11
 Por. Ambrosius, op. cyt. II, c. 28.



Wielkie znaczenie zmys u dotyku

Pi  naszych zmys ów nie bez s uszno ci mo na nazwa  s ugami Mistycznej
wi tyni. [...]

Najpierw dotyk. Je eli we w a ciwy sposób spe nia on swoj  funkcj , bardzo
przyczynia si  do upi kszenia i umocnienia naszej wi tyni. Kiedy r ce przez
uczciwe prace troszcz  si  o potrzeby cia a, ywi c je, wspieraj c i chroni c,
s  równie  pomocne duchowi do spe niania wicze , do godnych pochwa y
i pobo nych zaj  czy to wtedy, gdy wertujemy polecane ksi gi, czy kiedy
piszemy po yteczne i zbawienne dzie a, czy te  gdy rozdajemy ja mu n  lub
z mi o ci s u ymy bli niemu. Wszystko, co robi  r ce, kojarzymy sobie
z dotykiem.
Chciejmy jednak by  dalecy od tego, co mo e splami  nasze cia o lub dusz , aby
ka dy z nas móg  szczerze si  chlubi , piewaj c z królewskim Psalmist :
“Umywam moje r ce na znak niewinno ci i obchodz  Twój o tarz, Jahwe” (Ps 26,6).
Gdy bowiem r ce powinny powstrzymywa  si  od wszelkiego niedobrego czynu, nie
mówi  ju , e od przelewania niewinnej krwi (o czym w ród chrze cijan nie mo e
by  nawet mowy, nie mówi c ju  o faktach), powinny przyczynia  si  do
zachowywania czysto ci serca, b d cego o tarzem Mistycznej wi tyni, a nawet
tak go broni , jak obro cy broni  murów twierdzy. Przy ich pomocy umartwiamy
cia o, a eby wed ug upomnienia Paw a “nie walczy o przeciwko duszy” (por. Gal
5,17), nimi robi si  znak Krzy a, aby odsuwa  nie wi te my li i zamyka  do
naszego wn trza dost p demonowi. Dotyk jest wi c bardzo po ytecznym i bardzo
potrzebnym s ug  wi tyni Mistycznej, byleby tylko wystrzega  si  dotykania
tego, czego nie nale y dotyka .

Templum Dei Mysticum, s. 110-112.

W a ciwa rola zmys u smaku i j zyka

Zmys  smaku jest umiejscowiony w ustach. Dlatego te , cokolwiek czyni  usta,
mo emy jemu przypisa . Móg by  go nazwa  bardzo wi tym s ug , gdyby mu
smakowa a jedynie sama chwa a Bo a. Do tego wzdycha  Dawid, piewaj c: “Niech
usta moje b d  pe ne Twojej chwa y, przez ca y dzie  Twojej s awy” (por. Ps
71,8).
Jednak smak bardzo dobrze b dzie s u y  rozumowi, je li b dziesz unika  pokarmu
nie tylko nadmiernego, lecz zbytnio przyprawionego, napoju nie tylko zbyt
obfitego, lecz i wyszukanego. Nie nalegam, by  mia  przyzwyczaja  si  do chleba
twardego i chropowatego lub eby  go dla pozbawienia smaku posypywa  popio em,
(cho  czynili to w najwi kszej wi tobliwo ci niektórzy wi ci), nie chc  te ,
aby miód twój by  zmieszany z ó ci , a serce, by mia o by  przepe nione
gorycz , chyba e Bóg ci  do tego pobudzi i w tym wspomo e.
Ale to mia o polecam, aby  raczej nie delektowa  si  tymi darami, zanim nie
wyrazisz wdzi czno ci i mi o ci do Tego, który ci daje pokarm i napój
w odpowiednim czasie. Nie yjesz po to, aby je , ale jesz po to, aby y , nie
dla przyjemno ci samego jedzenia, lecz dla potrzeby skorzystania z darów
Bo ych, pami taj c jednak o wstrzemi liwo ci i postach Chrystusa; pomny na
pojenie Go ó ci  i octem na krzy u, gdy z twego powodu zosta y podane Panu,
kiedy na krzy u cierpia  pragnienie. Nie tylko sam tak post puj, ale kiedy
mo esz, innych te  powstrzymuj od okazji grzeszenia smakiem. le spe nia swój
obowi zek ten s uga, który stale je i pije tam, gdzie dniem i noc  pije si
i hula.



Templum Dei Mysticum, s. 112-114.

Kiedy nale y mówi

Nie chc  jednak, by ktokolwiek milcza  tam, gdzie koniecznie powinien mówi ,
ani te  by ust powa  wtedy, kiedy powinien zwyci a , zw aszcza je li jest
szerzone czy bronione zdanie niebezpieczne czy mniej prawdopodobne i podst pna
doktryna, a nawet pogl d ju  pot piony. Od takich rozmów ja sam pragn  trzyma
si  z daleka i wol  nie by  przy nich obecny. Je li jednak mia bym wzi  w nich
udzia , nie móg bym uchyli  si  od walki i obrony prawdy.
Templum Dei Mysticum, s. 54-55.

Odpowiedzialne u ywanie j zyka

“Naradzali si , jak by podchwyci  Go w mowie” (Mt 22,15).
Pomy l, e j zykiem powiniene  si  pos ugiwa  bardzo ostro nie, mówi  ogl dnie,
u ywa  tylko dobrze wywa onych s ów, poniewa  twój rozmówca ocenia ci  w a nie
wed ug tego, co mówi  twe usta. Powszechnie jest przyj te, e na podstawie s ów
ocenia si  czyj  wewn trzn  warto . J zyk wyra a to, co jest w sercu. Czyni
on wielu ludzi dobrymi, ale wielu te , nawet najlepszych, potrafi zdeprawowa ,
jak to mówi Aposto : “Wskutek z ych rozmów psuj  si  dobre obyczaje” (1 Kor
15,33; por. Jk 3,1-12).
Teraz wi c zastanów si  nad s owami, które wychodz  z ust twoich. Zwa , czy
swoim mówieniem wi cej nie zniszczy e , ni  zbudowa e . Czy mo e przez
opowiadanie pró no ci i niedorzeczno ci nie przyczyni e  si  do tego, e
niektórzy ulegli rozlu nieniu, a mo e nawet zgorszeniu?

Inspectio cordis, f. 88v.

Zadanie zmys u w chu

Wreszcie, mog oby si  komu  wydawa , e najmniej potrzebnym s ug  naszej
wi tyni jest narz d w chu; chyba e uznamy, i  jego w a ciwym zadaniem jest

obrona przed z ymi zapachami. W takim razie jednak w tpi , aby ten s uga czuwa
przy drzwiach naszej wi tyni, eby, jak s dz , nie musia  udawa  pi cego. Tak
bowiem lubimy zapachy, e skrapiamy nimi nie tylko chustki i r kawy, lecz ca e
ubrania.
Biada nam! Kim e my jeste my, którzy nic innego nie dostarczamy nozdrzom prócz
pachnide . Prosz  was, chrze cijanie, obud cie w ch sromotnie pogrzebany,
obud cie, a eby nie dopuszcza  do wi tyni Boga przykrego zapachu, je eli nie
chcecie wpa  lub by  str ceni tam, gdzie panuje straszliwy i wiecznie dusz cy
zaduch, gdzie niejeden ufryzowany cz owiek, wraz ze swym wydaj cym z  wo
pudrem cypryjskim, narzeka: “Niech gin  loki, niech gin  moje sromotne w osy,
które trefi em cz sto niczym r k  niewie ci !”
Z ca ych si  przy ó cie si  do tego, a eby ci trzej s udzy duszy i cia a
waszego – dotyk, smak i w ch – uczynili was takimi, do których odnosi si
wypowied  wi tego Króla,: “Nozdrza maj , ale nie czuj  zapachu; maj  r ce,
lecz nie dotykaj ; [...], gard em swoim nie wydaj  g osu” (Ps 115,6-7).
Templum Dei Mysticum, s. 114-116.



Zmys  wzroku pe ni rol  drzwi

Czym s  owe drzwi? To oczy. Ach, jak e niedbale s  strze one! Ile  razy do tych
stra ników trzeba z pobo nym wieszczem wo a !
“O oczy! Czy  nie lepiej wo a , o ska y podwodne? Ach, ile  statków rozbi o si
dot d, zderzywszy z wami!”
Dlaczego tak jest? Dlatego e, jak Nauczyciel nasz Jezus Chrystus mówi: “Ka dy,
kto po dliwie patrzy na kobiet , ju  si  w swoim sercu dopu ci  z ni
cudzo óstwa” (Mt5,28). Zgadza si  to z przys owiem M drca: “Twoje oczy
dostrzeg  rzeczy dziwne, a serce twe brednie wypowie” (Prz 23,33). Cokolwiek
bowiem dojdzie do oczu, to natychmiast wi nie i w sercu. St d, jak czytamy,
Hiob “zawar  przymierze z oczami, by nawet nie spogl da y na pann ” (por. Hi
31,1). Ci, którzy takiego uk adu nie zawarli, niech pomy l ...
Gdyby matka rodzaju ludzkiego nie ujrza a owocu “rozkosznego dla oczu” (por.
Rdz 3,6), nie utraci aby pierwotnej sprawiedliwo ci. Niedba e strze enie oczu,
chocia  w gruncie rzeczy bardzo sprawiedliwego Dawida, zrodzi o dwa potwory
w wi tym przybytku jego duszy, to jest cudzo óstwo i zabójstwo. Ujrzawszy
Batszeb , zabi  Uriasza, bo aby móg  j  posi , tamten musia  zgin  (por. 2
Sm 11,2). [...].
Rzeczywi cie bowiem grzeszy si  nieustannie tam, gdzie te drzwi wi tyni
Mistycznej s  wci  szeroko otwarte i wsz dzie dla wszystkich dost pne.
Niejednemu chrze cijaninowi odchodz cy z serca Bóg mo e powiedzie : “Twoje oczy
sprawi y, em odlecia ” (por. Pnp 6,5). Skoro tylko co  tam szpetnego i z ego
przez oczy doleci do duszy, natychmiast odleci stamt d Najwy sze Pi kno
i Dobro. I czy  nie b dziesz trzyma  zamkni tych owych drzwi ty, który chcesz,
aby Bóg mieszka  z tob , a ty z Bogiem? [...].
Niew tpliwie ci, którzy wiedz , e “ mier  wchodzi do duszy przez oczy”,
zawieszaj  przy nich tysi ce zamków. Ty w ka dym razie czuwaj, eby nad twoj
wi tyni  jaki  prorok nie rozwodzi  lamentów: “Wszystkie jej bramy run y”

(por. Lm 2,9; Iz 45,2).

Templum Dei Mysticum, s. 116-120,  fragmenty z rozdz. XIV

Zmys  s uchu kojarzy si  z oknami

Oknami s  uszy. Dlaczego? Dlatego e gdy przez drzwi wchodzi wszystko, to przez
okna przedostaje si  tylko ha as z zewn trz. Z uszami jest podobnie:
przedostaj  si  przez nie s owa, a nie cia a. Jednak e ze s owami wciska si
agodnie i sama rzecz: najpierw opanowuje wyobra ni , pó niej ju  bardzo atwo

wszystko inne, a nawet bezcze ci sam o tarz. Naj wi tobliwszy Król Jerozolimski
[Dawid] chlubi  si  piewaj c, e okna jego wi tyni s  najdoskonalsze: “Nie
chcia e  ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwar e  mi uszy” (Ps 40,7).
Bez w tpienia doskona e s  te uszy, które s  otwarte tylko na rozmowy pobo ne,
przyzwoite i po yteczne, s u ce zbawieniu, natomiast s  zamkni te na rozmowy
pró ne, w cibskie, znies awiaj ce, nieprzyzwoite, ma o religijne, e nie powiem
– blu niercze. Wielka czysto  panuje w takiej wi tyni, przez której okna nie
mog  si  dosta  nawet muchy, nie mówi c o jakich  ptakach. Tego rodzaju
czysto  ducha i serca posi dziesz tylko wtedy, kiedy b dziesz y
z zamkni tymi uszami. B d  bielszy od niegu, czystszy od kryszta u: bardzo
atwo mo na si  pobrudzi , b d c otwartym na s uchanie wszystkiego.

Ju  kiedy  powiedziano wi te s owa, e “z e rozmowy psuj  dobre obyczaje”.



Ilu  ludzi by oby czystymi, wi tymi, nie sta oby si  heretykami, gdyby
spostrzegli, jakie harpie wciskaj  si  do ich duszy przez uszy, i albo
zmusiliby je do ucieczki, albo sami uciekliby przed nimi. Mia  to na uwadze
Aposto  Pawe , kiedy pisz c do swego bardzo umi owanego Tymoteusza (2 Tm 4,3)
o opiesza ych chrze cijanach, tak prorokowa : “Przyjdzie bowiem chwila, kiedy
zdrowej nauki nie b d  znosili, ale wed ug w asnych po da  – poniewa  ich uszy
wierzbi  – b d  sobie mno yli nauczycieli. B d  si  odwracali od s uchania

prawdy, a obróc  si  ku zmy lonym opowiadaniom”. [...].
Jak e biedni jeste my, gdy przykre staj  si  dla nas pobo ne rozmowy, a nawet
same kazania, mamy natomiast ochot  na do s uchania ciekawych nowinek, bajek,
opowiada  o bezprawiu i o faktach wyrz dzaj cych nam szkody. Post pujemy tak,
cho  wiemy, e bardzo pewnym znakiem przeznaczenia do chwa y niebieskiej jest
gor ce i pilne s uchanie oraz wykonywanie s owa Bo ego. Sam Chrystus
powiedzia , e s  “b ogos awieni ci, którzy s uchaj  s owa Bo ego i zachowuj
je” ( k 11,28).
Dlatego aby my nie byli pozbawieni tej szcz liwo ci, Pawe  sugeruje nie tylko
Tymoteuszowi, lecz ka demu wiernemu, co nast puje: “B dziesz dobrym s ug
Chrystusa Jezusa, karmionym s owami wiary i dobrej nauki, za któr  poszed e .
Odrzucaj natomiast wiatowe i babskie ba nie!” (1 Tm 4,6-7). Ja za  dodaj :
Powinni my unika  równie  pogaw dek, zw aszcza w domu Bo ym, a najbardziej
podczas kazania. Dodam ponadto, e nie nale y nastawia  uszu na kwestie sporne
i dyskusje, które tylko obra aj  uszy, a które nios c pewien po ytek, nie nios
wi to ci. Jeszcze bardziej nale y unika  rozmów, a tak e lektur, które nie

tylko nie przynosz  adnego po ytku, ale w najwy szym stopniu wyrz dzaj
szkody. Nie obawiam si  powiedzie  z Doktorem Narodów: “Je li kto  naucza
inaczej, [...] jest nad ty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania
i s owne utarczki. Z nich rodz  si : zawi , sprzeczki, blu nierstwa, z o liwe
podejrzenia, ci g e spory ludzi o wypaczonym umy le i którym brak prawdy” (1 Tm
6,3-5).
Templum Dei Mysticum, s. 120-125,  fragmenty z rozdz. XV

Umartwienie wyobra ni

Powiniene  wreszcie pow ci ga  i hamowa  wyobra ni  wtedy, kiedy ci do niej
nap ywaj  nieprzyzwoite obrazy. Owszem, wsz dzie trzeba zwraca  uwag  na tego
bardzo nieokie znanego rumaka, bo wsz dzie jest z nami. Gdyby  jednak nie
chcia  go tak ujarzmia , eby nie uszkodzi  mózgu lub g owy, czego sam nie
doradzam, przynajmniej to, co robisz, powiniene  czyni  wytrwale, nie zwracaj c
uwagi na nieuporz dkowan  wyobra ni  a  do czasu, gdy ta nawyknie ulega
rozumowi. Wyobra nia jest owym Bucefa em12, którym jeden tylko Aleksander umia
i potrafi  kierowa . Tutaj my wszyscy powinni my by  Aleksandrami.

Templum Dei Mysticum, s. 55-56.

Umartwienie zmys ów

Tak wi c raczej przez mier  zmys ów uczmy si  szuka  Boga, a wtedy Go
znajdziemy. Umieraj  one wówczas, gdy s  roztropnie kierowane, to jest, kiedy

                    

12
 Aleksander Wielki (356-323 prz. Chr.) mia  bardzo pos usznego mu konia

o imieniu Bucefa .



s  pozbawiane takich rzeczy, którymi tylko zwierz ta si  przywabia. Wraz ze
mierci  cz owieka zwierz cego rodzi si  cz owiek duchowy, który znajduj c

w sobie Boga i wchodz c w Jego posiadanie, b dzie z Paw em s odko wzdycha :
“Teraz za  ju  nie ja yj , lecz yje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Templum Dei Mysticum, s. 126.

Umartwienie zewn trzne

Nie gard  te  umartwieniem zewn trznym, bo jest zbawienne i bardzo po yteczne.
Có  jest potrzebniejsze cz owiekowi – czy to dla wiekuistej chwa y, czy dla
zbudowania bli nich – nad pilne i roztropne staranie, aby ka dy zmys  spe nia
swoje zadanie? B dziesz wi c trzyma  oczy w granicach, wincenty skich13, czyli –
e tak powiem – w obr bie swego cia a. Nie wyci gniesz r k do rzeczy

niegodziwych, nie b dziesz przebiera  w jedzeniu i piciu co do ilo ci i smaku;
b dziesz unika  z ych rozmów, psuj cych dobre obyczaje, i pominiesz, jakby  by
g uchy, pochlebstwa, szemrania, plotki, oszczerstwa, nies uszne oskar enia,
szyderstwa, nagany i tym podobne potworno ci. Kto bowiem z chrze cijan cierpi
rzeczy spro ne i plugawe, cho by nawet tylko mia  ich s ucha ? O powonieniu nic
nie mówi . Mam nadziej , e mo e nie b dziesz po da  balsamów, ró u, pudru,
ró nych szminek i innych kremów, natomiast b dziesz si  stara  by  dobrym
zapachem Chrystusa.
Templum Dei Mysticum, s. 56-57.

Zasady umartwie  cielesnych

W adnym razie nie nale y lekcewa y  umartwienia cia a a  do jego ostatecznego
ujarzmienia. Owszem, nale y je traktowa  surowiej, kiedy ten osio  swawolniej
wierzga, by sta  si  zupe nie uleg y rozumowi. Je li wi c dla koniecznego
ujarzmienia cia a wspólne posty wydaj  ci si  nie wystarczaj ce, podejmij
prywatne; dodaj te  biczowania, spanie na ziemi, czuwania, prace r czne, i tak
d ugo fatyguj t  nieokie znan  besti , a  si  uspokoi i stale b dzie gotowa na
skinienie ducha.
Wielu radzi, i to czasem m drze, e nale y mie  wzgl d na zdrowie. Chocia  nie
jestem z nimi ró nego zdania, jednak zawsze b d  wo a , eby  tak cia u nie
pob a a , by  nie zatraci  duszy, lecz eby  i jedno, i drugie z o y  w ofierze
Bogu.
Templum Dei Mysticum, s. 57-58.

Umartwienie nami tno ci

Poza tym nie s d , e pomijam to, co jest najlepsze i co jedynie czyni
cz owieka m drym i wi tym, a mianowicie, jak mówimy, opanowanie nami tno ci.
Pozwalam ci, aby  si  gniewa , ale bez grzechu, aby  si  radowa , ale w Panu,

                    

13
 Chodzi o panowanie nad wzrokiem: albo wed ug ascetycznych zasad w.

Wincentego Ferreriusza (ur. 1350, zm. 1419), albo w znaczeniu ogólnym, od
vincere – zwyci a .



aby  si  smuci , ale dlatego, e czasem obrazi e  Boga, Najwy sze Dobro, albo
bli niego. Aby  si  spodziewa , ale Królestwa Niebieskiego, aby  pogr a  si
w utrapieniach, lecz pokutuj c za pope nione uczynki lub zaniedbane dobre, aby
si  ba , ale tylko Boga, jak syn ojca, aby  kocha , lecz równie  jedynie tego
samego Boga lub bli niego ze wzgl du na Boga, a jeszcze bardziej, aby  kocha
nieprzyjaciela.
Ujmuj  ca o  w krótkim powiedzeniu w. Antoniego Padewskiego14: “Jak okr t,
który wyp yn  na morze, atwo zatonie podczas burzy, je eli sternik przy
u yciu ca ej swojej przedsi biorczo ci nim nie pokieruje, tak samo nami tno ci
poci gn  cz owieka do z ego, je eli nie b dzie nimi sterowa  prawy rozum”.
Miej si  wi c na baczno ci, doskona y kapitanie, by okr t twej duszy nie chybi
portu niebieskiego; napnij agle i wyt  wios a, panuj c jak Neptun15 nad falami
i nawa nicami. “Pod tob  niech b dzie twoja po dliwo , a ty nad ni  panuj”.
Masz dar ofiarny? Przyzwij kap ana: tylko mi o  ma moc z o enia jej w ofierze.

Templum Dei Mysticum, s. 58-60.

Odpowiedzi na pokusy

“Je li jeste  Synem Bo ym” (Mt 4,3).
Przypatrz si  przebieg o ci piekielnego w a: w rzeczy samej, jak bardzo
przebiegle napastuje on Chrystusa. Widzi, e On po ci, dlatego kusi Go
akomstwem. Gdy przez t  pokus  nic nie uzyskuje, przechodzi do jeszcze

bardziej zuchwa ej: “Je li jeste  Synem Bo ym, rzu  si  w dó ” (Mt 4,6). A gdy
i ten podst p nic nie pomaga, ukazuj c Mu i przyrzekaj c wszystkie królestwa
i chwa  wiata, stara si  Go doprowadzi  do ba wochwalstwa: “Dam ci to
wszystko, je li upadniesz i oddasz mi pok on” (Mt 4,9).
W ten sposób zwyk  post powa  piekielny Ulisses16; zgodnie z t  metod  kuszenia
post puje te  ze s ugami Bo ymi. Wykorzystuje ka d , nawet najmniejsz  okazj
przydatn  do uwiedzenia: u g odnych – akomstwo, u letnich – ospa o ,
u niecierpliwych – wybuchy gniewu, niektórym podsuwa podniety do lubie no ci,
innym dostarcza rogów pychy i wynios o ci.
Podsuwaj cemu pokus  akomstwa nale y odpowiedzie : “Nie samym chlebem yje
cz owiek, lecz ka dym s owem, które pochodzi z ust Bo ych” (Mt 4,4).
Namawiaj cemu do zarozumia o ci nale y odpowiedzie : “Nie b dziesz wystawia  na
prób  Pana, Boga swego” (Mt 4,7).
Gdy z y duch podsuwa inne pokusy, stosuje si  inne rodki zaradcze w celu ich
przezwyci enia, a jego próby trzeba wy mia  lub zniweczy . Wytrwa o
w s u bie Bo ej, wiczenia duchowe i praktykowanie cnót zwyk  atakowa  na
ko cu, cz ciowo osobi cie, cz ciowo przez ludzi niegodziwych, s ug jego
chytro ci, przez ukazanie czy to rozkoszy zmys owych, czy s awy, czy bogactw,
zaszczytów i przemijaj cej ziemskiej chwa y. Tymi podst pami usi uje odwie  od
s u by Bo ej, odsun  od p uga s ugi po wi cone Bogu i wyp dzi  ich
z przybytków Boga do wiata (co jest przest pstwem bliskim ba wochwalstwu). Ale

                    
14
 w. Antoni, franciszkanin, ur. w Lizbonie w ko cu XII w., zm. w Padwie 1231,

kaznodzieja, doktor Ko cio a.
15
 Neptun, wed ug mitologii: bóg – w adca morza.

16
 Ulisses lub Odyseusz, wed ug opisu Homera by  cz owiekiem zaradnym

i przebieg ym. Tutaj wyst puje w znaczeniu alegorycznym negatywnym jako
uosobienie szata skiej chytro ci.



oto bardzo ostry miecz s owa Bo ego przeciwko temu piekielnemu stur cznemu
potworowi: “Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu b dziesz oddawa  pok on
i Jemu samemu s u y  b dziesz” (Mt 4,10).
Inspectio cordis, f. 29v-30r.

Rachunek sumienia

Uwa a si , e wi tynia utrzymywana jest w najwi kszej czysto ci, je eli
przynajmniej raz dziennie jest zamiatana. Nale y tu na ladowa  Dawida, który
mówi w Ps 76,7: “Zamiot em ducha mojego” (zob. Wlg.). Dokonuje tego rachunek
sumienia; im cz ciej i pilniej si  go przeprowadza, tym bardziej czyste
w cz owieku staje si  mieszkanie Boga. Naprawd , nale y op akiwa  beztrosk
i bardzo ci ki b d wielu ludzi, którzy s  w stanie korzysta  tylko z bardzo
czystych sypialni, szat, talerzy, a nie brzydz  si  nieczysto ci  sumienia,
którzy myj  cia o, namaszczaj  i na wszelki sposób je ozdabiaj , natomiast
zaniedbuj  trosk  o pi kno duszy.
O chrze cijaninie! Ty, który co dzie  obmywasz twarz, co dzie  oczyszczasz
ubranie, co dzie  zamiatasz dom, czemu nie czynisz codziennie tego samego ze
wi tyni  Boga, któr  sam jeste ? Zwró  wi c uwag  na my li ca ego dnia;

rozwa , co mówi e , a jeszcze pilniej, co czyni e . Czy nie pomin e  jakiego
dobra albo czy nie dopu ci e  si  z a? I owszem, zbadaj intencj , jak  si
kierowa e  w swoich uczynkach, a oprócz tego zwró  uwag  na to, czy jakiego
dobra nie mo na by o wykona  lepiej?

Templum Dei Mysticum, ss. 127-128.

W perspektywie s du

“Wy cz  z ych spo ród sprawiedliwych” (Mt 13,49).
Rozwa , e na s dzie Bo ym staniesz z tymi, z którymi by e  zwi zany za ycia.
Dlatego je eli na tym straszliwym s dzie nie chcesz by  pot piony jako
pomieszany z nieczystymi, z o nikami, ar okami i pysznymi, unikaj nie tylko
obcowania z nimi, ale stro  tak e od ich wad.
Niech raczej pomo e ci zwi zek ze sprawiedliwymi, jak równie  na ladowanie ich,
to znaczy na ladowanie pos usznych, oddanych umartwieniom, usi uj cych y
w pokorze, ubóstwie, skromno ci, cierpliwo ci, mi o ci i czysto ci duszy, aby
przez to znalaz  si  w ród nich na s dzie i zosta  porwany w gór  do nieba, do
Niebieskiej Ojczyzny.
Dzi  natomiast, jak naj ci lej i wy cznie, obcuj z Chrystusem, którego
przyj e , aby On ci  przyj  do grona sprawiedliwych i do czy  do dziedzictwa
w swoim Królestwie.
Inspectio cordis, f. 124v-125r.

Dzi kczynienie, zado uczynienie i inne akty

Naj wi tsza i Najchwalebniejsza Trójco, Jedyny Bo e! Wielbi  Ci  po
niesko czone tysi czne razy i czyni  Twemu Majestatowi nale ne dzi ki za
wszystkie razem wzi te i poszczególne dobrodziejstwa, za wszelk  yczliwo
i za aski udzielone mnie i ca emu rodzajowi ludzkiemu od pocz tku wiata a  do
tego czasu, a szczególnie dnia dzisiejszego. Dzi ki Ci sk adam, Panie, Bo e
mój, za to, e mnie stworzy e , odkupi e , powo a e  do religii katolickiej, e



mn  kierowa e , mnie o wieca e , pobudza e  do dobrego, podnosi e ,
zachowywa e , ywi e , broni e , cierpliwie znosi e  itd. (dodaj szczegó owe
dobrodziejstwa, zw aszcza otrzymane w dniu dzisiejszym). “B d  wi c
b ogos awiony w Twoich darach i wi ty we wszystkich Twoich dzie ach” (por. Ps
145,13). Który yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Panie! o wie  oczy mojego umys u, abym pozna  Twe dobrodziejstwa i moje z e
uczynki: za pierwsze b d  Ci  b ogos awi , drugie za  op akiwa  i b d  si
stara  z nich poprawi , przy pomocy Twej aski, dla Twojej chwa y. Amen. [...]
Panie, Bo e mój, Najwy sze i Niesko czone Dobro! Z czystej mi o ci do Ciebie
a uj , e Ci  nieraz, a zw asz- cza dnia dzisiejszego obrazi em nast puj cymi

grzechami: (wymie  je przed trybuna em twego umys u). Chcia bym a owa  zarówno
za wszystkie razem wzi te, jak te  poszczególne wyst pki mojego ycia, a tak e
za grzechy wszystkich ludzi, co powinienem uczyni  jak najdoskonalej. Brzydz
si  ich bardziej ni  jakiegokolwiek innego z a. Przebacz mi i nam wszystkim,
dla zas ug Jezusa Chrystusa, Naj wi tszej Panny i wszystkich Twoich wybranych.
Amen. [...]
O Bo e, o Dobroci, o moja Mi o ci! Kocham Ci  nade wszystko i pragn , aby  by
kochany przez wszystkich, tak jak powinien i mo e by  kochany Twój Majestat.
Obym móg  Ci  kocha  tak, jak Ty samego siebie kochasz, jak Ci  kocha Twe
Naj wi tsze Cz owiecze stwo, Naj wi tsza Panna i wszyscy wybrani. O Bo e,
z mi o ci do Ciebie mocno postanawiam, e dla Twojej chwa y, przez spowied
sakramentaln  b d  chcia  jak najpr dzej odpokutowa  za wszystkie moje wyst pki
w ogóle, jak i za poszczególne, oraz dzi ki Twej asce poprawi  si  i za nie
zado uczyni .

Templum Dei Mysticum, s. 131-135,  fragmenty z rozdz. XVI

Wp yw na ycie doczesne

“Je li kto zachowa moj  nauk ” (J 8,51).
We  pod uwag  to, e ewangeliczna nauka Chrystusa Pana nie tylko strze e
i zachowuje ludzi od mierci wiecznej, lecz tak e od doczesnej. Gdy bowiem
pija stwo, ob arstwo, rozwi z o  i inne wady niszcz  zdrowie ludzi oraz
skracaj  im dni dalszego ycia; os abiaj  te  i rozpraszaj  si y cia a i s
przyczyn  niezliczonych chorób, to je li kto stroni od tych rzeczy zakazanych
Bo ymi przykazaniami i ostrze eniami rad ewangelicznych oraz unika ich bardziej
ni  psa i w a, nie b dzie cierpia  na adn  ze wspomnianych chorób i s abo ci.
Jednak jeszcze bardziej nale y strzec nauki Bo ej z tego powodu, e ona daje
naszej duszy wieczne i nie miertelne ycie. Aby  móg  je atwiej zdoby ,
wzdychaj do Pana, by ustrzeg  ci  swoimi naukami od wszelkiego uczynku
przeciwnego prawu.
Ty, Panie, mówisz, e jeste  Samarytaninem, to znaczy stró em: nie sprostowa a
tej nazwy rzuconej jako obelga przez niegodziwców, nie zaprzeczy e  jej,
uznaj c si  tym samym za stró a ca ego rodzaju ludzkiego. A wi c strze  mnie,
jak renicy oka, od wszelkiego z a, od upadku. Ukryj mnie w cieniu swych
skrzyde  od p omienia i napa ci piekielnych siepaczy. Spraw, bym odwzajemniaj c
si  Tobie, przestrzega  Twych wskaza , a zachowuj c je, abym osi gn
i otrzyma  ycie wieczne. Amen.
Inspectio cordis, f. 38v.

ROZDZIA  TRZECI



Podstawowe cnoty  ycia wewn trznego

Potrzeba cnót

“Nie maj  ju  wina” (J 2,3).
Zastanów si , jak Naj wi tsza Matka troszczy si  o niedostatek u innych, gdy
mówi: “Nie maj  ju  wina”, tak jakby chodzi o o Ni .
Ty te  powiniene  si  troszczy  zarówno o swoj  dusz , jak i o dusz  bli niego,
i prosi  Jezusa Chrystusa, Pana wszelkich cnót, dla siebie i dla innych o wino
cnót, maj cych bardzo przyjemny zapach rozweselaj cy serca ludzi i Boga. Nie
bój si  wi c z najwy sz  ufno ci , id c za przyk adem Matki Naj wi tszej,
przedstawi  Niebieskiemu Królowi potrzeb swojej duszy i potrzeb innych ludzi
i pro  Go z wielk  wiar  o cnoty i aski konieczne do zbawienia, mówi c:
“Panie, posiadaj cy wszelkie bogactwa nieba i ziemi, wina nie mamy: i mnie,
i moim bli nim brak s odkiego nektaru cnót. Powysycha y ród a i zdroje naszych
serc, podci to winnice. Oka  sw  hojno  i zamie  na przes odki nektar te
zdroje ez, które wylewamy przed Tob , prosz c o niebieskie dary. Nape nij
nasze naczynia, to jest dusze, najwyborniejszym winem, aby my przynajmniej na
koniec godów, to jest pod koniec naszego ycia, mogli pocz stowa  Ciebie
i go ci niebieskich, s odkim napojem cnót i orze wi  spieczone usta. Amen”.
Inspectio cordis, f. 15v-16r.

Cnoty teologiczne

W ród cnót wyró niaj  si  cnoty teologiczne, poniewa  bez nich w adnym wypadku
nie mo na osi gn  zbawienia wiecznego i dlatego s usznie i we w a ciwym
znaczeniu mog  by  one nazwane szatami zbawienia. “Bez wiary za  nie mo na
podoba  si  Bogu” (Hbr 11,6). Natomiast “nadzieja zawie  nie mo e” (Rz 5,5),
wreszcie “mi o  obejmuje Boga” (por. 2 J 1,9). Pierwsz  i drug  jeste my
ozdobieni tylko w yciu doczesnym, blask mi o ci za  zachowamy nawet po mierci
jako zbawieni. Na skutek tego ów Aposto  mi o ci, który wola  sam by  pod
kl tw  za braci, wyj tkowo jak nic innego, tak g boko odmalowa  piórem blask
mi o ci, zalecaj c j  swoim Koryntianom, i jednocze nie te  wszystkim
chrze cijanom: “Gdybym mówi  j zykami ludzi i anio ów, a mi o ci bym nie mia ,
sta bym si  jak mied  brz cz ca albo cymba  brzmi cy” (1 Kor 13,1n).
Templum Dei Mysticum, s. 80-81.

Czym jest cnota mi o ci – “charitas”?

Masz teraz rozwa a  t  cnot , dzi ki której zaistnia o wszelkie stworzenie:
istnieje niebo i ziemia, zosta  stworzony cz owiek, Bóg sta  si  cz owiekiem
i cho  niepodleg y cierpieniu, cierpia  w podlegaj cym cierpieniu ciele
i zosta  okrutnie zabity, a cho  nie miertelny, za ciebie poniós  mier , nie
jako Bóg, lecz jako cz owiek. Dzi ki tej mi o ci zst pi o z nieba wiat o
Niebieskie, Nauczyciel Prawdy i Duch wszelkiej wiedzy zst pi  z nieba na
Aposto ów i innych uczniów, aby dzi ki niej z tak wielu ludów bardzo ró nego
pochodzenia, jak cia o z poszczególnych cz onków, zosta o zbudowane jedno Cia o
Ko cio a Bo ego i aby tak wiele wi tych wspólnot, zgromadze  i zakonów



spojonych jednym Duchem i mi o ci  jedynego Boga, y o w najwi kszej jedno ci.
Powiniene  rozwa y  t  cnot , która t umi zamieszki, oddala wojny, rodzi pokój,
mi uje prawo, kocha bli niego, mi uje nieprzyjació  i wszystkim czyni dobrze.
Zastanów si  wi c nad tym, jak b dziesz praktykowa  t  cnot , z jak  b dziesz
to czyni  gorliwo ci , sta o ci , wytrwa o ci  i odwag . Wymagaj te  od siebie
jej uczynków, domagaj si  ich od swych r k. A oto one: umi owanie Boga nade
wszystko, unikanie grzechu ponad wszelkie inne z o, a tak e unikanie nawet
niedoskona o ci, umi owanie bli niego, i w miar  mo no ci udzielanie mu pomocy,
praca dla wspólnego dobra, odpowiadanie wymogom powo ania, ci g e usi owanie,
by y  coraz doskonalej, staranie si , by nikogo nie zrani  my l , s owem,
czynem, podejrzeniem lub z ym przyk adem, by nie sprowadzi  z dobrej drogi, nie
zepsu  moralnie, nie doprowadzi  do pot pienia, lecz mie  ducha mi owania
dobrych i sprawiedliwych, ducha modlitwy za upadaj cych i z ych, nawiedzania
chorych, nauczania niewykszta conych, upominania przewrotnych, niesienia pomocy
i rady potrzebuj cym i pozbawionym wszelkiego ludzkiego wsparcia, uwalniania
je ców, odwiedzania wi niów, pocieszania strapionych, poskramiania weso ych
zbytnio i niestosownie. To znaczy mie  ducha czynienia innym tego, czego sami
sobie yczymy, eby inni nam czynili, oraz ducha nieczynienia innym tego, czym
sami si  brzydzimy i czego unikamy, jak równie  nie yczenia im i nienak adania
na nich niczego z tych rzeczy.
Jak e liczne s  czyny wznios ej mi o ci! Jak rzadko o nie si  ubiega e  i je
wype nia e !

Inspectio cordis, f. 165r-165v.

Mi o  a inne cnoty

Nie pomylisz si , je li b dziesz twierdzi , e komu brak mi o ci, ten nie ma
adnej cnoty. Pró na i bezowocna jest nauka, która nie pochodzi z mi o ci.

Fa szywe i bezu yteczne jest pos usze stwo, które jest podejmowane i pe nione
bez mi o ci. Pró na i fa szywa jest pokora, maj ca domieszk  nienawi ci. Marna
i nad ta czysto , której brak, jako towarzyszki i opiekunki, wi tej mi o ci.
Nikczemne i niegodziwe jest ubóstwo praktykowane bez mi o ci. Wadliwa jest
agodno , która nie zosta a zrodzona przez mi o . Zimna jest wszelka

doskona o , cnota, dzia alno , której nie ogrzewa mi o .

Inspectio cordis, f. 166v.

Braki przeciwne mi o ci

Rozwa , jakie s  braki przeciwne mi o ci Boga. Masz je, gdy jeste  ozi b y
w post powaniu na drodze doskona o ci, na któr  wszed e  z mi o ci ku Bogu. Gdy
nie szerzysz chwa y Bo ej, gdy poni asz zakon, gdy zadowalasz si  ni szym
stopniem doskona o ci i z powodu niedbalstwa lub ma oduszno ci rezygnujesz
z wy szego, gdy stawiasz Najlepszemu i Najwy szemu Bogu jakie  przeszkody
w wolnym dost pie do swego serca, przebywania w nim i w adania nim, gdy
ponownie wzdychasz za wiatem, wychwalasz go lub nawet tylko w my li zachwycasz
si  nim, gdy nie unikasz adnego ci szego czy mniejszego grzechu, a tym
bardziej niewielkich niedoskona o ci oraz nie chcesz unika , oddala  i odsuwa
od siebie okazji, które do nich prowadz . To wszystko w znacznym stopniu
sprzeciwia si  mi o ci Boga i niezmiernie obra a niesko czon  Dobro .
Co do mi o ci bli niego, to powiniene  rozwa y  nast puj ce sprawy: czy nie



zaw adn y tob  takie sk onno ci do: gniewu, szemrania, niech ci, zazdro ci,
nienawi ci, podejrzliwo ci, braku szacunku, agodno ci, mi osierdzia,
nieufno ci, przewrotno ci, uw aczania cudzej czci, a nawet znies awiania
zmar ych? Czy mo e one nie panowa y w tobie, gdy innych niesprawiedliwie
oskar a e , gdy taki stan przed u a e , gdy obrzydliwie wystawia e  kogo  na
po miewisko, kiedy niecierpliwie z o ci e  si , nie yczy e  innym dobra, nie
cieszy e  si  z cudzego powodzenia, nie wychodzi e  naprzeciwko b d cemu
w potrzebie, nie nios e  ulgi w biedzie, gardzi e  lub zaniedbywa e  okazywanie
nale nego szacunku, nie tolerowa e  braków innych ludzi, albo nie modli e  si
za nich? Mo e te  zazdro ci e  innym dóbr zdobytych z powodu zrz dzenia losu
lub talentów danych im przez Boga, mo e je te  niszczy e  lub pomniejsza- e ?
Mo e przedstawia e  w z ym wietle nie tylko dobr  opini  o innych osobach,
lecz równie  o ich dzie ach? Mo e nie dotrzyma e  s owa, nie pracowa e  we
wspólnocie? Mo e w wielkim niebezpiecze stwie gro cym czyjemu  zbawieniu nie
zastosowa e  w jakiej  mierze nawet wyj tkowych rodków, aby bli niego od niego
uchroni ?

Inspectio cordis, f. 165v.

Dzi kczynienie za powo anie do wiary

Rozwa  swe podwójne powo anie, na mocy którego zosta e  wezwany do wiary
katolickiej i do stanu zakonnego. Pomy l o pot pionych niezliczonych
niewierz cych, którzy obdarzeni dobrodziejstwem powo ania do wiary, nie
skorzystali z niej; o tym, e wielu z nich tkwi dot d w ciemno ciach niewiary
i znajduje si  w niebezpiecze stwie wiecznego pot pienia. Ty za , dzi ki
Duchowi wi temu, otrzyma e  tak wielki dar i wiat o!

Inspectio cordis, f. 161r-161v.

Zbawienny dar wiary

“Ufaj, córko, twoja wiara ci  ocali a” (Mt 9,22).
Pomy l, e wiara jest najwi kszym darem i wiat em Bo ym. Gdy jej zabraknie,
wszystko w duszy pogr a si  w ciemno ciach i we mgle. Rozwa  równocze nie, e
wiara wprawdzie nas zbawia, czyni to jednak wtedy, gdy coraz bardziej ja nieje
w nas przez dobre uczynki. Zrób wi c sobie postanowienie, eby ze zdecydowan
wol  i z pomoc  aski Bo ej przyk ada  si  do pe nienia dobrych uczynków. Aby
ci atwiej by o je pe ni , miej cz sto to zdanie na my li: “Id  wraz z nimi ich
czyny” (Ap 14,13).
Nast pnie, cho  z natury jeste  sk onny raczej do wszelkiego z a, ci gle jednak
u wiadamiaj sobie, e jeste  obowi zany dobrze czyni  i e powo any zosta e  do
zdobywania rzetelnych cnót, do podejmowania takich czynów bohaterskich, jakich
dokonywali Aposto owie i jakie podejmowali wielcy s udzy Bo y. Aby tak si
sta o, spe niaj swe obowi zki codzienne z coraz wi ksz  pilno ci
i gorliwo ci .
Inspectio cordis, f. 90r.

Wynagradzaj Panu za ten dar



“Kto nie uwierzy, b dzie pot piony” (Mk 16,16).
Co za szcz ciarz z ciebie, który w tej godzinie go cisz u siebie Pana nieba
i ziemi! Jeste  szcz liwy, e masz takiego Go cia, takiego Pana! Co si  jednak
przyczyni o do tego, e jeste  uczestnikiem tego szcz cia? Sama tylko wiara.
“B ogos awieni (powiada twój Naj wi tszy Go ), którzy nie widzieli,
a uwierzyli” (J 20,29). Poniewa  uwierzy e , e istnieje Bóg, którego na oczy
nie ogl da e , to ta wiara uczyni a ci  szcz liwym. Zaprawd , gdy masz j  od
samego Boga, jakie  Mu za ni  z o ysz godne dzi ki, zw aszcza gdy s yszysz, e
zostan  pot pieni ci, “którzy nie uwierz ”? (por. Mk 16,16).
Rzeczywi cie, inaczej nie b dziesz móg  w a ciwiej odwdzi czy  si  za to Bo e
dobrodziejstwo, jak tylko w ten sposób, e b dziesz si  modli  za niewiernych,
aby zostali o wieceni, albo te  staraniem swoim przyczynisz si  do tego, e si
nawróc . Tak czyni  to ten, który z celnika sta  si  Aposto em i z wdzi czno ci
za nawrócenie sprowadza  Chrystusowi celników, aby w taki sposób wynagrodzi  za
dar powo ania, yczy  innym tego, co dla siebie uwa a  za zbawienne.
Inspectio cordis, f. 119v.

Niedowiarstwo Tomasza

“Je eli na r kach Jego nie zobacz  ladu gwo dzi” (J 20,25).
Rozwa , e Opatrzno  Boska to sprawi a, jak tego uczy Grzegorz Wielki, e “ów
ucze , to jest wi ty Tomasz, nie by  wtedy obecny, a gdy potem przyszed ,
us ysza , s ysz c w tpi , w tpi c dotyka , dotykaj c uwierzy ”. W taki sposób
zosta a uchylona mo liwo  niedowiarstwa. “Albowiem gdy on przez dotykanie
dochodzi do wiary, nasza my l pozbywa si  wszelkiej w tpliwo ci i umacnia si
w wierze”17.
Ty nie obawiaj si  wyjawia  swoich w tpliwo ci innym, rozs dniejszym od siebie,
a przez nich radzi  si  samego Boga. W ten sposób nie tylko sobie zapewnisz
zbawienie i zdob dziesz do wiadczenie, ale przez swoje pow tpiewanie
i poszukiwanie prawdy innym b dziesz móg  czasem przynie  wielk  korzy .
Inspectio cordis, f. 145r-145v.

Wdzi czno  za pomoc w tpi cemu

“Przyszed  Jezus” (J 20,24).
Rozwa , e gdy Pan si  ukaza  Aposto om, to tak wielk  rado ci  zostali
nape nieni, z jak wielkim pragnieniem oczekiwali ujrzenia Go. Ale zwa  zarazem
ich niezmiern  wdzi czno  za to, e przyszed  On z pomoc  w tpi cemu w.
Tomaszowi, ukazaj c mu do obejrzenia bok wi ty.
Jak e ty mia by  si  nie radowa , gdy tego samego Pana masz w swoim sercu? Czy
nie powiniene  czu  wdzi czno ci wobec Tego, który z serca twego usun
wszelkie mroki niedobrych my li, przywróci  wielkie uciszenie duszy, udzieli
aski pobo no ci i ca y ci si  odda ?

Do dzie a wi c! Sk adaj dzi ki Bogu, a obejmuj c Go ca ym sercem wraz ze
wi tym Tomaszem wo aj: “Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28). “Ulitowa  si  nad dusz
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moj  i przyszed  do mnie”. “Pochwyci em Go i nie puszcz ” (por. Pnp 3,4).
Inspectio cordis, f. 145v.

Wiara prowadzi do Chrystusa

“Gdy ujrzeli gwiazd , bardzo si  uradowali” (Mt 2,10).
Je eli Magowie doznali niezwyk ej rado ci, gdy po wyj ciu z Jerozolimy ujrzeli
znowu ukazuj c  si  im gwiazd , to jak bardzo jest i dla ciebie konieczne, aby
by  pe en rado ci, gdy w twoim sercu zaja nia o S o ce Sprawiedliwo ci,
Chrystus, nasz Bóg. Skoro za  królowie i m drcy zarazem byli wpatrzeni w ow
gwiazd , któr  obserwowali i za któr  d yli, to i ty powiniene  wpatrywa  si
w wiat o  obecnego w tobie Jezusa i i  za Nim, aby  za Jego przewodem
doszed  do tego  samego Jezusa ju  króluj cego w niebie. Obserwuj to wiat o,
aby ci nie znikn o, i aby  schodz c z drogi doskona o ci, nie zagubi  Boga,
w poszukiwaniu którego skierowa e  si  z Babilonu wiata do Jerozolimy zakonu.
 Inspectio cordis, f. 98r.

Nadzieja w Panu

“Ca  noc pracowali my i nice my nie u owili” ( k 5,5).
Rozwa , e ci wi ci rybacy, byli ju  nieco zrezygnowani i po wyp ukaniu sieci
gotowi byli zej  na brzeg, gdy nagle przyby y Mistrz ka e im by  dobrej my li
i zarzuci  sieci na wod . Wtedy zagarn li wielkie mnóstwo ryb.
Tak samo i my, nieraz ca e noce, i to przez wiele lat, z najwi kszym nak adem
pracy, po wi camy si  w wielu bagnach owieniu ryb, ale bezowocnie, i w naszym
troskaniu si  o bli niego dochodzimy ju  do desperacji, porzucaj c prac
i uwa aj c wszystko jakby za stracone, gdy nagle przybywaj  pomoce aski Bo ej
i wp dzaj  do naszych sieci wielk  zdobycz.
St d, naucz si , a nawet sobie postanów, eby aden wstr t, adna strata, adna
niewygoda w pracy podj tej dla doskonalenia siebie czy innych nie by a powodem
odsuni cia si  od dzie a, lecz powiniene  je w miar  swoich mo liwo ci
prowadzi . Powiniene  przy tym oczekiwa  pomocy od Boga, który widz c tw
najlepsz  wol  i ponawiane wysi ki, cho  z opó nieniem, ale przyb dzie ci
z pomoc .
Inspectio cordis, f. 65v-66r.

Na s owo Chrystusa

“Lecz na Twoje s owo zarzuc  sieci” ( k 5,5).
Rozwa , e nieufno  jest najwi ksz  przeszkod  przy podejmowaniu przez nas
wszelkich heroicznych dzie  i usuwaniu wad, które staramy si  wykorzeni , oraz
nabywaniu cnót, w których si  wiczymy. I przeciwnie, ufno  jest najwa niejsz
pomoc  w dokonywaniu donios ych spraw, jak tym chlubi si  Dawid: “Mój Bo e,
Tobie ufam: nie doznam zawodu” (por. Ps 25,2).
Rozwa  jednocze nie, jak daremne s  wysi ki w wielu przedsi wzi ciach u tych
ludzi, którzy zapuszczaj  sieci nie na s owo Pana. Uzyskaj  te  niewielki po ów
ci, którzy ludzi owi , ale nauczaj c innych, szukaj  swojej chwa y, a nie
chwa y Bo ej ani te  zbawienia ich dusz. Ty zacznij w taki sposób post powa ,
eby wszystko czyni  na s owo Pana, maj c przy tym jak najlepsze intencje.



Inspectio cordis, f. 65v.

Mi dzy zarozumia o ci  a niedowierzaniem

“Ufaj, synu” (Mt 9,2).
Pomy l, e podobnie jak zarozumia o , tak i niedowierzanie jest spo ród
ró nego rodzaju z a najgorszym nieszcz ciem. W sprawie odpuszczenia grzechów
nie nale y by  ani zbyt pewnym siebie, ani za wiele w tpi , ale zaj  w duchu
postaw  po redni  mi dzy nadziej  i obaw , oraz mie  ufno , e si  uniknie
i jednego i drugiego b du, bo w a nie jednych pozbawi o nieba zbytnie
niedowierzanie, a innych przesadna pewno  siebie.
Dlatego cho by ci dzi  Pan powiedzia : “Ufaj, synu, odpuszczaj  ci si  twoje
grzechy”, to jednak ciesz si  z boja ni  i pok adaj ufno  nie w swoich
zas ugach, lecz w Jego mi osierdziu. Takiego w a nie miej ducha i zawsze
pami taj, e jeste  wielkim grzesznikiem.

Inspectio cordis, f. 84v.

Choremu potrzeba nadziei

“Ufaj, synu, odpuszczaj  ci si  twoje grzechy” (Mt 9,2).
Rozwa , e ten paralityk chorowa  równocze nie na jak  chorob  duchow .
Poczuwa  si  do jakiego  grzechu i dlatego mia  bardzo s ab  nadziej
odzyskania zdrowia fizycznego. Jednak e naj askawszy Pan, wyj tkowo wietny
Lekarz obydwu rodzajów chorób, budzi w nim nadziej , mówi c: “Ufaj, synu,
odpuszczaj  ci si  twoje grzechy”. Nie trwó  si , nie poddawaj si
w tpliwo ciom, b d  dobrej my li, przywróc  ci i jedno, i drugie zdrowie:
i cia a, i duszy.
Oby  i ty zas u y  sobie u Niego na te s owa pe ne askawo ci, gdy przyj e  Go
do swego serca!
Inspectio cordis, f. 84v.

Cnota pokory

Rozwa , e pokora jest w a ciw  i w jakim  sensie naturaln  cnot  ka dego
zakonnika. Wed ug za  tego, jak uczy “Instrukcja” naszego wi tego Ojca18,
pokora jest najwy sz  warto ci  tak twojego powo ania, jak i doskona o ci. Na
wiczeniu si  w niej musisz wi c teraz skupi  swoj  uwag .

1. Pami taj zatem, e cech  pokory jest rzeczywiste, a nie fikcyjne
przekonanie, i  od wszystkich stworze  jest si  ni szym i godnym pogardy,
i przeciwnie, cech  pychy jest ch  stawiania si  przed innymi.
2. Oznakami pokornego ducha jest oddawanie si  bardziej pogardzanym zaj ciom,
wybieranie bardziej pogardzanych rzeczy, uciekanie przed honorami, unikanie
pochwa  lub odnoszenie ich tylko do Boga, oraz pragnienie, aby by  pogardzanym.
Nigdy nie ulegaj ch ci poznania swej pokory w pe nionych uczynkach i nie staraj
si  te  o to, by inni mieli ci  za pokornego. Staraj si  raczej o to, aby to,
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co inni uwa aj , e mówisz lub czynisz z pokory, przypisa  nie swojej pokorze,
lecz Boskiej pomocy.
3. Mówi c krótko: pokora polega na otwartym, jasnym, prawdziwym i szczerym
duchu oraz na podobnych czynach. Pokora bowiem (jak uczy pewien doktor teologii
na podstawie my li i objawie  w. Teresy)19, jest nie czym innym, jak prawd .
[...]. Teraz wi c zacznij wznosi  budynek swej doskona o ci od tej cnoty, jako
fundamentu wszystkich innych cnót, aby  nie budowa  w powietrzu albo na nik ym
podmuchu pychy czy pró nej chwa y i nie zosta  stracony, aby  nie upad  i nie
zgin .

Inspectio cordis, f. 166v-167r.

Pycha i wady jej towarzysz ce

Aby na tle pokory (na bia ym) lepiej pozna  przeciwn  jej wad  (czarne), zwró
sw  uwag  na pych  i nad tym si  zastanów. [...].
Przyjrzyj si  temu, id c za tokiem my li Hugona. Pycha to wadliwe wynoszenie
si  cz owieka, który gardz c ni szymi, usi uje i pragnie postawi  siebie przed
wy szymi i równymi. Ona jest tak ukryta, e niekiedy wcale nie zauwa asz, i
masz t  wad .
Córkami pychy s  nast puj ce wady: pró na chwa a, brzydka i nieuczciwa ambicja,
umi owanie w asnej czci, pró ne, bezu yteczne i nieuporz dkowane pragnienie
wiedzy, ch  górowania nad innymi erudycj , zabiegania o wi ksze godno ci,
powa anie, cze  i znaczenie u innych; odrzucanie niezawodnych
i najkorzystniejszych rad innych; sprzeciwianie si  opiniom
prawdopodobniejszym, a z niepokonanym uporem odrzucanie, przeciwstawianie si
i zwalczanie tych, które s  tylko prawdopodobne. Wszystko to jest oczywist
oznak  du ej pychy.
Wiedz, e do tego jeszcze nale y doda  che pienie si  swoimi wiadomo ciami,
okazywanie swej przem drza o ci dowcipem, arcikami i s onymi powiedzonkami,
a podkpiwanie z innych i wychwalanie samego siebie.
O mój ty, pysza ku, o ty, erudyto, o ty, o wiecony! A id  sobie w zawody
z Platonem czy Cyceronem, b d  sobie dobrym i subtelnym teologiem, b d  sobie
najbardziej o wieconym we wszystkich naukach i dziedzinach sztuki! Czy  przez
to ju  przestajesz by  prochem, popio em, a przedtem jeszcze czym  cuchn cym,
ohydnym i grz skim? “Prochem jeste  (upomina ci  twój Stwórca) i w proch si
obrócisz!” (Rdz 3,19).

Inspectio cordis, f. 167r.

Pyszna zazdro

“Szemrali faryzeusze i uczeni w Pi mie” ( k 15,2).
Zauwa , e wada pychy sprzeciwia si  nie tylko pokorze, lecz równie
mi osierdziu. Otó  spostrze esz to u szemrz cych faryzeuszów, którzy, wiernie
na laduj c rozbójników dusz, zazdroszcz  grzesznikom aski Zbawiciela. Nad ci
pych , powstaj  przeciwko nim i gotowi s  ich w a nie zniszczy , gdy  nie chc
wprowadzenia ich na dobr  drog  przez nauk  Przedwiecznego S owa.
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Pomy l wi c, e ile razy czujesz wewn trzne szemranie, ma ono zwi zek z tym, e
jeste  skr powany wi zami pychy. Dlatego gdy zbli asz si  do Mistrza pokory,
pro  Go o cnot  pokory. On ci  nie pot pi, bo jest Tym, który ka e s o cu
wieci  nad dobrymi i z ymi.

Inspectio cordis, f. 64v.

Ukryte z o

“Dzi kuj  ci” ( k 18,11).
O jak ukrytym z em jest pycha! Jak agodnie i chytrze dostaje si  pod
p aszczykiem cnoty do wn trza dusz ludzkich! Dzisiejszy faryzeusz grzmi g o no,
e sam z siebie sk ada Bogu godne dzi kczynienie za ask  usprawiedliwienia.

Spe nianie tego obowi zku wdzi czno ci uwa a  za swoj  najwi ksz  cnot , lecz
za tym ukry a si  wielka wada pychy. Oto, prosz , jak dzi kczynienie nie zawsze
mo e by  dobre i nie zawsze mo e by  cnot . Czasem przybiera form  pró no ci,
niekiedy znów pochlebstwa.
Zauwa  wi c, jak ostro nie powiniene  kroczy  drog  doskona o ci, gdy  musisz
si  obawia , eby same twoje dobre uczynki nie dostarczy y ci okazji do wyroku
pot pienia, a nawet sama Komunia w. nie sta a si  przeszkod  do twego
zbawienia. Przyjmij wi c s owa w. Grzegorza napominaj cego tymi s owami:
“Czytanie wi tej Ewangelii przynagla mnie, by powiedzie , e i dobre uczynki,
których dokonujecie, powinni cie spe nia  z wielk  ostro no ci , eby cie ze
wzgl du na to dobro, które czynicie, nie dali ludzkiego uznania lub
wdzi czno ci, eby nie w lizn a si  dza chwa y i eby to, co by zosta o
ukazane na zewn trz, nie utraci o tytu u do nagrody wewn trz”20.
Inspectio cordis, f. 73v-74r.

Nie tra  okazji do zdobywania pokory

Rozwa , ile razy utraci e  nadarzaj c  ci si  okazj  do wiczenia si
w pokorze. Ile razy i z jak  energi  bez adnej pilnej konieczno ci zwalcza e
cudze opinie, a lansowa e  swoje, by pokaza , e co  znaczysz, cho  mog e
milcze , zachowuj c honor i pokor .
Nie b dzie te  bez po ytku, je li przypomnisz sobie ju  nieraz rozwa ane przez
ciebie poni enia, jakich dozna  twój Pan przebywaj c na tym wiecie, i pomy l,
ile z tego odnios e  po ytku dla pokory, a ile ci jej brak.
Ponadto, ile razy z racji swojej pychy duchowej odrzuci e  upokarzaj ce
pos ugi, prace i funkcje, które – gdyby  podj  – przynios yby ci niema
zas ug . Co to si  z tob  wtedy dzia o, gdy nadarza a si  okazja, aby  si
upokorzy ? Ty za  z pró nej nad to ci i pysznego zdania swego umys u
zaniedba e  lub wzbrania e  si  z niej skorzysta  i nie chcia e  wycofa  si
z bardzo dogodnego dla siebie stanowiska. Teraz a ujesz straconej zas ugi,
a my l o posiadanej pysze dr czy twoje sumienie.
Wobec tego, do dzie a! Je li ju  z nieuwagi wpad e  na te wysokie rafy i bardzo
niebezpieczne ska y, to odt d postanów ostro niej post powa  i pokorniej
odkrywa  drog , by  móg  kiedy  wraz z Nauczycielem pokory, Jezusem, wznie
si  na sam szczyt, stawszy si  m drzejszym za przyk adem Dawida, który piewa :
“Zanim nauczy em si  pokory, upad em” (por. Ps 119,67).
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Inspectio cordis, f. 167r-167v.

Ucz si  od Jezusa i Jego Matki

Rozwa  przyk ady wszystkich pokornych wi tych, a zw aszcza najpokorniejszej
Dziewicy Maryi i S owa z Niej zrodzonego. Powinny ci  one do tej cnoty
zach ci , lub zawstydzi , je li dotychczas ni  gardzi e .
Najpierw wi c w wyniku g bokiej kontemplacji poznaj, e Syn Bo y, aby ci
zarówno s owem, jak i przyk adem nauczy  pokory, zst pi  z ona Przedwiecznego
Ojca i wspania ego królewskiego pa acu i zamieszka  w onie pewnej miertelnej
Dzieweczki (które Synowi Bo emu wydawa o si  niebem), i w Maryi Dziewicy zacz
naucza  owej wy szej m dro ci, polegaj cej na uni eniu ducha i wzgardzeniu
pró n  doktryn  m drców tego wiata.
Najkrótszym streszczeniem ca ej Jego nauki jest zdanie: “Uczcie si  ode mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Jego za  narodziny w stajni,
ucieczka do Egiptu, kuszenie na pustyni, prze ladowanie przez ydów, obmycie
nóg w Wieczerniku, smutek w Ogrodzie Oliwnym, zwi zanie p tami, policzkowanie,
wi zienie, biczowanie, wyszydzenie przed Herodem, ukoronowanie przed Pi atem,
poha biaj ce d wiganie krzy a, znies awiaj ca i sromotna mier  oraz bardzo
liczne inne epizody, czy  to wszystko nie by o rzucaj c  si  w oczy
i przejrzyst , bo praktyczn  lekcj  najwy szego stopnia pokory?
Najskromniejsza za  i najpokorniejsza Jego Matka uznaje si  za niegodn
niebia skiego macierzy stwa i daje temu wyraz. Us uguje nawiedzonej przez
siebie El biecie. Jakby nieczysta, poddaje si  oczyszczeniu, a nawet o nie
prosi. Towarzyszy najdro szemu Synowi id cemu na mier . Jako cierpliwa znosi
niemal miertelne bole ci, lecz jako pokorna s ucha z orzecze  i nies ychanych
obelg. Pozostaj c zawsze Dziewic , cieszy si  z powierzenia sie- bie uczniowi
i z nazwania niewiast  (chocia  to nic nie ujmuje Jej nieska onemu Dziewictwu).
To wszystko uwydatnia Jej bardzo wielk  i wprost Bosk  pokor , bez której nawet
Jej dziewictwo nie mog oby si  podoba  Bogu, jak o miela si  zapewnia  nas
o tym miodop ynny Bernard21.
Któ  za  wyrazi s owami lub obejmie my l  pokor  niezliczonego wprost zast pu
wi tych? Wielu z nich porzuci o ber a królewskie, bardzo szlachetne god a,

przyjació  i krewnych, bardzo s awnych z bogactw i z imienia, i na koniec, po
wzgardzeniu wiatem, wesz o na tward  i haniebn  (jak uwa aj  synowie tego
wiata) drog  pokory, by na ladowa  w tym jej Nauczyciela, i w tej szkole

pokory wiczy o si  a  do ostatniej chwili doczesnego ycia.
Czy  rozwa aj c to, b dziesz mia  odwag  wynosi  si ? Czy b dziesz si  nadyma
pró nym powiewem wynios ych my li? Czy  mia by  zaniedba  na ladowanie takich
bohaterów i mi o ników pokory? Ty, w a nie, który te  przecie  p oniesz
pragnieniem osi gni cia i posiadania takiej jak oni chwa y niebieskiej?
Inspectio cordis, f. 167v-168r.

Ucz si  od ma ego Dzieci tka

“Przynie li Jezusa do Jerozolimy” (por. k 2,22).
Dlaczego nios  tego, który unosi si  na skrzyd ach wiatru? Dlaczego nios  do
Jerozolimy tego, który jest Wszechobecny? Dlaczego Prawodawca poddaje si
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prawu?
Wszystko to ma zwi zek z jedn  cnot  – pokory – i ma by  dla ciebie pouczeniem.
Dzieci  Jezus da o ci przyk ad, aby  tak samo post powa , jak Ono czyni o. Nie
wstyd  si  uczy  od Dzieci cia, które jest Dzieckiem najm drzejszym, poniewa
jest “ciche i pokornego serca” (por. Mt 11,29). S uchaj, s uchaj uwa nie: Je li
nie staniesz si  jako to male kie Dzieci , nie wejdziesz do Królestwa
niebieskiego (por. Mt 18,3).

Czy  z jakiej  innej przyczyny do Niego dzi  przyst pujesz, je li nie z tej,
eby od Niego nauczy  si  cnót, które On praktykowa  przez obrz d oczyszczenia

Matki, i eby  sam je praktykowa ?
Inspectio cordis, f. 103r.

Upodobnij si  do dziecka

“Je li si  [...] nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa
niebieskiego” (Mt 18,3).
Co to znaczy, duszo moja, e Nauczyciel Prawdy zach ca uczniów, aby stali si
jak dzieci? Czy dlatego, e brama niebieska mia aby by  tak ciasna, e przez
ni  mog  wchodzi  tylko ma e dzieci? Istotnie, tak jest! Je eli bowiem kto
zamknie klucze w jakim  pokoju, w którym jest bardzo ma e okno, wtedy szuka
ma ego dziecka i wpuszcza je do rodka, aby otworzy o drzwi. Tak samo przez
niebiesk  bram , o której Zbawiciel mówi, e jest ciasna (por. Mt 7,13-14; k
13,24), mog  wej  tylko ma e dzieci.
Dlatego, o duszo moja, musisz zaraz wyzby  si  oty o ci, je li jak  masz, np.
pró nej chwa y, che pliwo ci i pychy. Nad ci nimi ludzie w aden sposób nie
mog  wej  w ow  w sk  bram  niebiesk  ani te  wst pi  na w sk  drog
doskona o ci. Pro  te  owego Niebieskiego Architekta, obecnego w Komunii, aby
ci przygotowa  inn  posta  i aby przez cnot  pokory i pos usze stwa tak ci
umniejszy , eby  bez adnej trudno ci przeszed  przez w sk  bram  do Królestwa
niebieskiego.
Inspectio cordis, f. 117r-117v.

Kto jest najwi kszy?

“Kto w a ciwie jest najwi kszy w królestwie niebieskim?” (Mt 18,1).
Prosz  ci , zwró  uwag  na zaufanie Aposto ów, dzi ki któremu dosz o do tego,
e swego Mistrza zapytali o tak subteln  i trudn  kwesti . Ty te  móg by

z takim o mieleniem czy z podobn  ufno ci  zapyta  przy wi tej Uczcie tego
Pana nie o to, w jakim miejscu umie ci ci  w swoim królestwie, ale jakie wady
najbardziej Mu si  w tobie nie podobaj .
Gdyby  za  nie by  tak roztropnie zuchwa y, to powiniene  wiedzie , e spo ród
innych wad najbardziej nie podoba si  Bogu pycha i w a nie ona w najwy szej
mierze staje na przeszkodzie twojemu zbawieniu. Istnieje bowiem Boskie s owo
i decyzja, e do nieba wejd  tylko pokorni, podobni do ma ych dzieci.

Inspectio cordis, f. 118r.

Dary i aski pochodz  od Boga

“ eby cie nie gardzili adnym z tych ma ych” (Mt 18,10).



Rozwa , e nigdy nie masz dostatecznego powodu do pot piania kogokolwiek,
chocia  by by najbardziej ograniczony. Cho by  sam mia  wiele talentów, to czy
one s  twoje? Czy w ka dej chwili nie mog  by  ci zabrane przez Dawc ? Cz sto
tak bywa, e po wylaniu z naczynia wina nalewa si  do niego wody.
Je eli wi c naczynia nie mog  si  chlubi , e do pewnego czasu zawiera y
w sobie bardzo cenne wino, a wkrótce po tym b d  zawiera y wino marnego
gatunku, jak e ty móg by  si  wynosi , e masz wiele darów Bo ych i kogo
innego pot pia  za to, i  w adne z nich nie op ywa? Wkrótce dobra te mog  ci
by  zabrane, a jemu przydzielone.
Jeste my naczyniami zawieraj cymi p yn talentów i cnót, który mo e zmieni  si
albo w pod y gatunek wina wad, albo wed ug woli Boga mo e zosta  wylany. Nie
wyno my si  wi c z powodu adnych dóbr, nie gard my adnym z maluczkich.
Inspectio cordis, f. 118r.

Niczego sobie nie przyw aszczaj

“Beze mnie nic nie mo ecie uczyni ” (J 15,5).
Wyzb d  si , wyrzu  z siebie przekonanie, e jeste  kim , e co  mo esz, e co
robisz. Ach, biedaku, czym ty jeste  bez Chrystusa? Co ty mo esz bez Chrystusa?
Co ty zrobisz bez pomocy Chrystusa? Wstyd  si  teraz, e nieraz che pi e  si
ze swoich czynów, jakby  rzeczywi cie sam z siebie czego  dokona , oprócz
grzechu.
Na przysz o  wi c nie przyw aszczaj i nie przypisuj sobie czyjej  s awy. Nie
przypisuj sobie chwa y nale nej Bogu, sprawiaj cemu w tobie wszelkie dobro.
O wrono, nie strój si  w cudze piórka i nie paraduj w nich! Wie o tym twoja
natura, wie o tym wiat, wie o tym niebo, e ty jeste  niczym, e nic nie
mo esz i e nic dobrego sam nie zdzia asz. Zechciej to wiedzie  i o tym b d
przekonany. Pragnij, aby nie tobie, lecz tylko imieniu Bo emu by a oddawana
chwa a za wszystkie dobra.
Inspectio cordis, f. 112v.

Dzi ki pomocy Boga

“Czemu zatem chrzcisz?” (J 1,25).
Przyjrzyj si  uwa nie g upocie wys anników skierowanych do w. Jana przez
podst pn  synagog , g upocie, któr  ka dy móg by im wytkn . Uznaj  oni, e to
wszystko, co zobaczyli, Jan sprawia swoimi ludzkimi si ami, a nie moc  Ducha
wi tego. Nie znali Tego, który zamieszkiwa  w sercu w. Jana, poucza  go i nim

kierowa .
Wyci gnij z tego wniosek, e w poleceniach, dzia aniach i radach twoich
prze o onych, ojców duchownych i starszych przejawiaj  si  sprawy Bo e. Wszyscy
oni s  przez Boga pobudzani, kierowani i prowadzeni. Kiedy wi c zobaczysz, e
za ich po rednictwem zosta o dokonane co  wi tego i godnego podziwu, przypisz
to Bogu, bo sta o si  to dzi ki mocy Pa skiej prawicy. Jego wi c pochwal
i uczcij. Cz owiek bez aski Bo ej to jak drzewo bez korzenia, winoro l bez
ywotnego soku, narz dzie bez rzemie lnika. Zw aszcza za  to czego sam

dokonujesz, je li jest godne pochwa y i zosta o uznane za co  dobrego, postaraj
si  i zechciej przypisa  Bogu.
Inspectio cordis, f. 8r-8v.



Pokora jest prawd

“On wyzna , a nie zaprzeczy ” (J 1,20).
Rozwa , e jest rzecz  godn  pochwa y, owocn  i po yteczn  dla duchownych
i osób po wi conych s u bie Bo ej, by os aniali i, na ile mog , ukrywali to, co
dobrego robi  i te dary, które maj .
S yszysz i dowiadujesz si  o tym, e tak czyni  w. Jan Chrzciciel, który cho
móg  nazywa  siebie prorokiem i nie kry  si  z tym, poniewa  by  kim  wi cej
ni  prorokiem, jednak mówi , e jest niczym innym, jak tylko g osem.
W tym wi tym znajdziesz jeszcze jeden przyk ad do na ladowania: prawd ,
prawdomówno . Wyzna  on bowiem i nie zaprzeczy , to znaczy stwierdzi , e jest
niczym i e nie uto samia si  z nikim z tych, o których jest pytany. To w a nie
prawda ma u Boga tak wielkie znaczenie, e sam Chrystus nazwie siebie Prawd
oraz przybierze sobie imi  i tytu  Prawdy. Jest za  tak nie z innego powodu,
lecz tylko dlatego e prawda w najwy szym stopniu zgadza si  z pokor  i e jest
z ni  spokrewniona. Co wi cej (dzi ki asce Bo ej zrozumia a to w. Teresa
z Avili), pokora jest niczym innym, jak prawd , a prawda jest pokor .
Nie bój si  wi c nikomu wyjawia  swoich braków, bo dlaczego mia by  ba  si
i nie mie  odwagi wyjawi  innym dzisiaj tego, co kiedy  wobec ca ego nieba,
wiata i piek a zostanie wyjawione i odkryte.

Inspectio cordis, f. 8v.

Warunek wywy szenia

“Kto si  wywy sza, b dzie poni ony, a kto si  poni a, b dzie wywy szony” ( k
14,11).
Oto najprawdziwsza zasada Chrystusowej filozofii! Nikt nie wst pi wy ej, je li
nie zst pi ni ej. Gdyby to powiedzia  ksi  Ko cio a Piotr, by bym zobowi zany
w to wierzy , gdyby to mówi  nauczyciel pogan Pawe , a ja bym w to nie wierzy ,
ba bym si  pot pienia. Ale w o wiele wi kszym stopniu musz  wierzy , gdy
przekazuje to Chrystus, sama Niebieska M dro , Nauczyciel wiata, nieomylna,
niezmienna Wieczna Prawda.
Wyznaj  wi c, Najwy sza M dro ci, Zbawicielu, e pokora jest drabin  do nieba,
wej ciem do ycia, bram  do raju, fundamentem cnót, wreszcie skrzyd ami, za
pomoc  których wzbijamy si  wzwy  od rzeczy ziemskich. I im bardziej si  na
nich zni amy, tym wy ej si  na nich wznosimy. Lecz obym za tym szed
i przyjmowa  ca ym sercem to, co poznaj  jako dobre, i przyznaj , e jest
zbawienne.

Inspectio cordis, f. 82r.

M dro  i roztropno  niebieska

“Objawi e  je prostaczkom” (Mt 11,25).
Rozwa , e m dro  i roztropno  niebieska jest zawsze przeciwna m dro ci
i roztropno ci wiatowej. Tote  ci, którzy pok adaj  ufno  w m dro ci ludzkiej
i na niej si  opieraj , nie s  zdolni do pojmowania m dro ci Bo ej, jak to
wida  na przyk adzie faryzeuszów, uczonych ydowskich w Pi mie i Prawie. Ojciec
Przedwieczny zakry  przed nimi tajemnice niebieskie i g bie swej M dro ci,
poniewa  uwa ali si  oni za m drych i roztropnych. Objawi  je natomiast
maluczkim, prostym, niewykszta conym rybakom. Gdy bowiem m dro  ludzka u wielu



przejawia si  w pysznym wynoszeniu si , to m dro  Bo a mo e si  zadomowi
tylko w duszy pokornej. Dlatego nie mo na ich ze sob  pogodzi , z jednej z nich
koniecznie trzeba zrezygnowa , eby drug  posi .
Teraz wi c schyl pokornie g ow , wyzb d  si  nad tej roztropno ci i gdy
zbli asz si  do ród a Boskiej M dro ci, sta  si  maluczkim, eby owocnie
zaczerpn  z niego m dro ci dla siebie i dla wielu innych.
Inspectio cordis, f. 104r-104v.

Jeszcze nie koniec

“Nie zaraz nast pi koniec” ( k 21,9).
We  to pod uwag , e powiniene  unika  duchowej wynios o ci i przesadnej
pewno ci siebie, unika  te  zadufania, jakoby  ju  umartwi  swoje nami tno ci
i móg  si  nie obawia  adnego wroga, bo nie grozi ci ju  adne
niebezpiecze stwo. Przecie  twoje ycie jeszcze si  nie sko czy o, a dopóki
trwa, zawsze powiniene  si  obawia  i wystrzega  jakiego  upadku.
Zdaje ci si , e ju  jeste  pokorny? Tymczasem np., na dnie twego serca tkwi
dot d jeszcze korze  pychy. Uwa asz si  za cierpliwego? Owszem, ale jest tak do
momentu, a  nadarzy si  okazja, by wybuchn  gniewem. Masz si  za uleg ego,
poddanego woli Bo ej? Mo e jednak przyj  czas, gdy w jednym momencie staniesz
si  sob  i zbuntujesz si .
Dlatego wi c zawsze l kaj si  jakiego  wroga i strze  si  samego siebie.
Jeszcze nie koniec panowania nami tno ci: od yj  na nowo, na nowo wypowiedz  ci
wojn .

Inspectio cordis, f. 154v-155r.

Jak trzcina

“Co cie wyszli ogl da  na pustyni? Trzcin  ko ysz c  si  na wietrze?” (Mt
11,7).
Podziwiaj i zdumiewaj si  nad wi to ci  niezmiernie pokornego Jana, który
zas u y  na pochwa  samego wcielonego S owa Bo ego, i nie bez s uszno ci. Bo
nawiedzany jako prorok, mówi, e jest trzcin 22. Uwa any za Eliasza, o wiadcza,
e jest tylko g osem wo aj cego na pustyni (por. J 1,23). Zapytany, czy nie

jest Mesjaszem, wyzna  bez wahania, e jest niegodny zdejmowa  Mesjaszowi
sanda y (por. J 1,20; Mk 1,7).
O Jezu! Jestem jak prawdziwa trzcina, ja, który tak s abo przeciwstawiam si
rozproszeniom i dystrakcjom wichru wschodniego, ja, który dotychczas jestem
smagany poszukiwaniami pró nej chwa y i pochlebstwami wiatru zachodniego, który
nic w sobie nie mam z doskona o ci i wi to ci w. Jana!
O mój Jezu, Naj wi tszy W adco wiatrów23, u mierz, uspokój te huraganowe wichry
i wycisz je w grocie mego serca. Ty, który dzi  przyszed e  do mnie i którego
w adzy zawsze si  poddaj , oddal burze, wyg ad  fale, ucisz burz  pychy, gniewu

                    

22
 Nale y tutaj zauwa y , e sam Jan Chrzciciel nie u y  tego porównania

w stosunku do siebie, a Chrystus – jak wiemy – nawet je wykluczy  (Mt 11,7).
23
 Autor czerpie tutaj nazwy z mitologii greckiej: Eolus – bóg wiatrów, Eurus –

wiatr wschodni lub po udniowo wschodni, Favonius – wiatr zachodni; zob. F.
Bobrowski, S ownik I, ss. 92, 669, 728.



i niecierpliwo ci, poniewa  przed Twoim obliczem i przed ca ym stworzeniem nie
jestem nawet ma ym py kiem mog cym si  przyda  komukolwiek, lecz tylko bardzo
cuchn cym psem.
Inspectio cordis, f. 6v-7r.

ROZDZIA  CZWARTY

Inne wa ne cnoty chrze cija skie

Cnota umiarkowania

Rozwa  to, co mówi M drzec: “Tych sze  rzeczy w nienawi ci ma Jahwe, a siedem
budzi u Niego odraz : wynios e oczy, k amliwy j zyk, r ce, co krew niewinn
wyla y, serce knuj ce z e plany, nogi, co biegn  pr dko do zbrodni, wiadek
fa szywy, co k amie, i ten, co wznieca k ótnie w ród braci” (Prz 6,16-19). One
wszystkie sprzeciwiaj  si  umiarkowaniu i pochodz  z rozpasania ducha i serca.
Skromno  ujarzmia oczy, nieskromno  puszcza je samopas, czego przyk adem jest
upadek Dawida (por. 2 Sm 11,2-27).
Umiarkowanie pow ci ga j zyk, nieumiarkowanie rozlu nia, a ile i jakie st d
pochodz  nieszcz cia, ten ci poka e, który twierdzi, e z wszelkiego z a j zyk
jest z em najwi kszym (zob. Jk 3,1-12). Umiarkowanie ka e trzyma  r ce przy
sobie, nieumiarkowanie puszcza je w ruch; a jak wielu rodzajów z a i ilu
przest pstw s  przyczyn  nieopanowane r ce, tego ci  uczy codzienne
do wiadczenie.
Umiarkowanie panuje nad sercem i kieruje nim wed ug regu  roztropno ci,
nieumiarkowanie powoduje wylewno , a ka dy, nawet lepy, widzi, do jak wielu
to prowadzi niedoskona o ci. Umiarkowanie zakre la nogom pewne ograniczenia,
nieumiarkowanie zezwala im na swobodny bieg, a kto wyliczy, ilu to ludzi ich
w asne stopy zawiod y do piek a?
Umiarkowanie jest w najwi kszej przyja ni z prawd , nieumiarkowanie jest
po ywk  dla k amstwa, a ka dy wie, z jakim wstr tem Bóg i ludzie patrz  na
k amstwo, bo dla zbawienia rodzaju ludzkiego zosta o ono zakazane przez Pismo
w.

Umiarkowanie ka e si  zajmowa  samym sob , nieumiarkowanie zawsze si  miesza do
cudzych spraw, z o nazywa dobrem i utrzymuje, e dobro jest z em, a przecie
jaka  w tym jest niegodziwo ! Umiarkowanie strze e mi o ci braterskiej,
nieumiarkowanie, jak jaka  niepokoj ca zaraza, wszystkich cz sto buntuje
i wprawia w zamieszanie, a kto z niebian czy z ludzi móg by si  na to zgodzi ?
Na te wszystkie sprawy zwró  wi c u siebie bardzo piln  uwag  i starannie
przetraw umys em i przyjmij wszystko, co zgadza si  z tym, co po wiadcza
najm drzejszy z M drców. Zechciej wi c wreszcie obra  sobie i praktykowa
umiarkowanie, a unika  i usun  bardzo szkodliw  i bardzo niebezpieczn  wad
nieumiarkowania.

Inspectio cordis, f. 168v.

Umiarkowanie jest stró em cnót



Rozwa , e umiarkowanie jest stró em i ywicielk  cnót, lub je li wolisz, jest
ich kierowniczk . Oprócz ju  wyliczonych przeciwnych mu wad, znajduj  si
nast puj ce:
1. Nieporz dna czy raczej niedba a postawa cia a, jak np. nieopanowane
gestykulowanie r kami lub inn  cz ci  cia a, ha a liwy, przykry i niezno ny
sposób mówienia. Do tego dodaj jeszcze wszystkie nieprzystojne arty, dowcipy,
z orzeczenia, szemrania, k amstwa, sprzeczki, zatargi, spory, blu nierstwa,
niesmaczne arty, uszczypliwo ci, dowcipne powiedzenia z u yciem niestosownych
s ów, oszczerstwa, obmowy, uw aczanie i znies awianie. Gdy za  chodzi o wzrok,
to umiarkowaniu sprzeciwia si  nie tylko rozbieganie oczu i ponuro  wzroku,
ale te  i przeciwnie, gdy wzrok jest zbyt l kliwy i zbyt spuszczony i wci
chorobliwie poskramiany.
2. Obcy umiarkowaniu jest brak poszanowania osób, brak oddawania czci tym,
którym si  ona nale y, tak osobom starszym, jak równym czy te  ni szym.
3. Gdy chodzi o s uch, to cnot  umiarkowania niszcz  takie rzeczy, jak
nastawianie uszu na plotki albo ich rozsiewanie, bez wzgl du na to, czy
pochodz  one z zewn trz, od ludzi wieckich, czy te  od twoich domowników,
plotki, które cho  nie dotycz  ciebie, rodz  w duszy w najwy szym stopniu
rozproszenie, powoduj  bardzo wielkie szkody. Do niszczenia umiarkowania
przyczyniaj  si  rozmowy tr c ce wiatowo ci , zaspokajaj ce niezdrow
ciekawo  czy rani ce czyje  dobre imi . Do tego mo na by jeszcze doda  setki
innych wad sprzeciwiaj cych si  cnocie umiarkowania.
4. Bardzo powa n  niedoskona o ci  i czym  wielce karygodnym, jest bez
potrzeby, zw aszcza za  bez upowa nienia, a tylko z czystej ciekawo ci,
odwiedzanie, wchodzenie, rewizytowanie i pl drowanie cudzych cel, a nast pnie
bez buduj cego po ytku wtr canie si  do cudzych prac, os dzanie ich
i pot pianie; otwieranie bez potrzeby ksi ek, wertowanie ich na wszystkie
strony, zamazywanie ich, niszczenie i brudzenie. Wreszcie znakami
nieumiarkowanego ducha jest te  niewystrzeganie si  cho by nawet najmniejszych
czynno ci, które wprowadzaj  rozlu nienie lub jemu sprzyjaj , oraz takich,
które zmierzaj  do upadku naszej doskona o ci i utraty zbawienia.
Je li si  na tym przy apiesz, wstyd  si , bior c pod uwag  to, e dzieciom
i m odzie y (cho  i im z trudem) mo na by wybaczy  lekkomy lno , ale ty musisz
uczyni  mocne postanowienie usilnego praktykowania tak bardzo odpowiadaj cej ci
cnoty powa nego umiarkowania zakonnego.
Inspectio cordis, f. 168v-169r.

Cierpliwo  Boga-Cz owieka

“Jeste  Samarytaninem” (J 8,48).
O godna podziwu cierpliwo ci Boga-Cz owieka! Zostaje nazwany op tanym
i Samarytaninem24, a tak skromnie odpowiada, tak cierpliwie znosi ostre uk ucia
z o liwych j zyków! Zdumiewaj si  i podziwiaj ten najwy szy wzór cierpliwo ci,
na laduj przyk ad! Brzydz c si  tej faryzejskiej k liwo ci i oszczerczego
j zyka, nigdy nie daj si  ponie  furii gniewu. Natomiast cudze w ciek o ci
staraj si  znosi  ch tnie i z pogodnym duchem.
Pan bowiem ma co  i przeciw tobie! Oczy Jego widz  tyle twoich wykrocze , tyle
twoich nieprawo ci, dostrzegaj  najwy sz  niewdzi czno  lub przynajmniej

                    

24
 Samarytanami ydzi gardzili jak heretykami, poniewa  nie nale eli oni do

czystej “rasy” ydowskiej ani te  nie byli wyznawcami nieska onej wiary
Moj eszowej.



letnio . Nie starasz si  zebra  adnego owocu z Chrystusowych czynów,
obfituj cych tylu cnotami, najbardziej godnych na ladowania, nie starasz si
skorzysta  z rodzaju i sposobu Jego m ki.
 Zamilknij wi c wobec k liwych ludzkich j zyków i rozwa  niegodziwo ci
i oszczerstwa, których dopuszczono si  wobec Zbawiciela. Tego Pana o nic te
innego nie pro  podczas Boskiej uczty, jak tylko o cnot  godnej podziwu
cierpliwo ci i agodno ci.
Inspectio cordis, f. 37v.

Cisi posi d  ziemi

“B ogos awieni cisi, albowiem oni na w asno  posi d  ziemi ” (Mt 5,5).
Rozwa , e Chrystus uczy  agodno ci i s owem, i przyk adem. Uczy  s owami, gdy
mówi : “Uczcie si  ode mnie, bo jestem cichy” (Mt 11,29). Uczy  przyk adem,
kiedy poprowadzony jak Baranek na zabicie, wobec strzyg cych Go nie otworzy
nawet ust (por. Iz 53,7).
Od ciebie zatem te  wymaga si  agodno ci, polegaj cej na spokojnym znoszeniu
zniewag i oszczerstw, aby  raczej w milczeniu je przyjmowa , a nie reagowa
gniewem. Wymaga si  jej w dawaniu odpowiedzi i wydawaniu rozkazów, w czynieniu
napomnie  i poprawianiu innych, chyba e konieczno  wskazuje, i  zamiast
agodno ci trzeba b dzie okaza  zapalczywo . O ile sam Mistrz Niebieski

z agodno ci  nawraca  grzeszników i celników, to jednak nieraz ostro
strofowa , zw aszcza faryzeuszów. Do tego bowiem, co nie daje si  skruszy
drewnianym narz dziem, trzeba u y  twardego m ota.
Inspectio cordis, f. 138v.

atwo gorszy  innych nieumiarkowaniem

Zwró  uwag  na to, e Naj wi tsza Maryja Panna odznacza a si  wyj tkow
skromno ci . Zwró  te  uwag  na Jezusa, Nauczyciela wszelkiej doskona o ci,
który w zakresie tej cnoty wzniós  si  na takie jej szczyty, e w ogóle w ca ym
swoim yciu, a nawet w najstraszliwszych m kach, nie okaza  najmniejszej oznaki
nieumiarkowania.
A jaki powiniene  by  w towarzystwie i podczas spotykania si  z innymi, pouczy
ci  wtedy, gdy zosta  zaproszony na wesele w Kanie. Da  wtedy uczestnikom uczty
wspania y przyk ad umiarkowania, gdy tam w a nie w ogóle nie podda  si
nieopanowanej weso o ci.
Na laduj wi c tak, jak powiniene , te dwa podstawowe wzory umiarkowania, Maryi
i Jezusa. Ponadto rozwa , e podczas gdy wiele innych wad nie wida ,
nieumiarkowanie wszystkim rzuca si  w oczy. Uwzgl dnij i to, e je li nie jest
ono przed nikim zakryte, wielu z tego powodu ulega bardzo powa nym zgorszeniom.
Wreszcie zorientuj si , w czym, tj. pod jakim wzgl dem umiarkowanie powinno by
przez ciebie zachowywane? Czy np. w spojrzeniu, ruchu, chodzie, w rozmowie?
Przede wszystkim jednak b d  umiarkowany, gdy przebywasz w du ych grupach ludzi
wieckich, którzy nie zawsze potrafi  zrozumie  intencje ludzkich czynów

i dostrzegaj  nawet ma e potkni cia i nimi si  gorsz .
Zreszt , je li zauwa ysz cokolwiek przeciwnego tej cnocie w yciu i obyczajach,
postaraj si  uporz dkowa  wszys- tko wed ug zasad skromniejszych wi tych oraz
zasad swego zgromadzenia. Bardzo atwo uda ci si  tego dokona , je li powa niej
przejmiesz si  faktem, e Bóg jest wsz dzie z tob  obecny. Podobnie jak
nieumiarkowanie jest najbardziej ewidentnym wiadectwem utraconej pami ci na



obecno  Boga, tak przeciwnie, umiarkowanie jest bardzo jasn  wskazówk , e
pami tasz o obecno ci Boga i chodzisz w Jego obecno ci. Jak w obecno ci króla
aden z dworzan nie czyni i nie mówi nic nieumiarkowanego, tak z tej samej

racji czy  jakikolwiek zakonnik móg by w obecno ci swego Pana i Nie miertelnego
Boga dopu ci  si  grzechu nieumiarkowania?

Inspectio cordis, f. 169r-169v.

T o grzechów przeciwnych czysto ci

Jak za w tkiem w tkaninie przebiegnij w my li grzechy i uchybienia przeciwne
czysto ci, a pope nione z ludzkiego niedbalstwa lub z dopustu Bo ego.
Z ludzkiego niedbalstwa grzeszy ten, kto lekcewa y drobne rzeczy. W tej
dziedzinie lekcewa enie jest bardzo niebezpieczne, poniewa , jak mówi M drzec:
“Kto ma za nic ma e rzeczy, wnet popadnie w powa niejsze” (por. Syr 19,1).
Rzeczy drobne, które si  lekcewa y, to rozbiegane na wszystkie strony oczy,
brak natychmiastowego odpierania pierwszych i nieznacznych ataków z ych duchów,
brak wspania omy lnej wytrwa o ci, niedba a modlitwa, pozwalanie sobie na
pró nowanie i na b kanie si  nie zaj tej niczym my li.
Z dopustu Bo ego grzeszy si  w dziedzinie czysto ci z powodu pychy, i to
niekiedy nawet bardzo nieznacznej, jak np. w raju, gdzie Ewa zgrzeszy a, gdy
skuszona akomstwem, chcia a sta  si  równ  Bogu.
Bardzo wielu ludzi grzeszy codziennie na skutek takich szemra , jakich dopu ci
si  naród ydowski z powodu sk onno ci do ba wochwalstwa. Wielu upada w czasie
pokus cielesnych z powodu zbytniego zadufania we w asne si y. Upadaj , bo
s usznie aska Bo a opuszcza tych, którzy na skutek niepos usze stwa s
zadufani w sobie. [...].
Wreszcie wielu upada z powodu ozi b o ci i lenistwa duchowego wed ug s ów Pana:
“Skoro jeste  letni, [...] chc  ci  wyrzuci  z mych ust” (Ap 3,16), to znaczy
pozbawi  ci  aski.
Kto wynosi si  nad innych, nawet tylko w my li, przygotowuje sobie niechybnie
ci ki upadek. Kto zbytnio ufa swej w asnej roztropno ci, rozwadze,
i ostro no ci, atwo upada, opuszczony przez roztropno  Bo . Owszem, zosta o
powiedziane: “W Tobie z o y em ufno , nie doznam zawodu!” (por. Ps 25,2). Tak
wi c za niepos usznymi zawsze idzie grzech cielesny, bo niepos usze stwo
udaremnia zastosowanie normalnych rodków zaradczych. O lenistwie duchowym czy
te  ozi b o ci mówi pewien poeta chrze cija ski: “Lenistwo duchowe to z o liwa
zaraza, nie umys em, lecz z bem niepostrze enie zadaje rany”.
Gdy wi c rozwa y e  okoliczno ci i przyczyny grzechów cielesnych, sprawd , czy
która  z nich nie wp ywa na ciebie, i stanowczo popraw si .
Inspectio cordis, f. 163v.

Kiedy nale y ratowa  si  “ucieczk ”?

“Gdy wi c ujrzycie” (Mt 24,15).
Pan radzi ucieka  na widok niebezpiecze stwa25. Czy  zatem ty, wobec
zastawionych na siebie zasadzek piek a, b dziesz móg  si  osta ? Czy wobec

                    

25
 W tym punkcie autor mówi o taktyce s u cej do zwalczania pokus przeciw

czysto ci.



gro cego niebezpiecze stwa pokusy nie b dziesz ratowa  si  ucieczk ? Wierz, e
nikt szybciej nie otrzyma zwyci skiej palmy zwyci stwa w walce z pokus  ni
uciekinier. Na zwyczajnych wojnach na wiecie ucieczk  uwa a si  za wad
i objaw braku bohaterstwa. Inaczej jest w walce duchowej, gdzie ucieczka jest
wyrazem roztropno ci, m stwa i niezawodnego zwyci stwa.
Zazwyczaj bowiem w pokusie najpierw (jak to kto  t umaczy) pojawia si  jakie
wyobra enie, potem nast puje przyzwolenie i na ko cu dochodzi upodobanie26. Po
wyobra eniu za , przyzwoleniu i upodobaniu pojawia si  al, e si  nie uciek o
przed pokus .
Chocia  w wielu pokusach w a nie zwyci stwo w walce nad sob  przynosi triumf,
w tej jednak pokusie, o której nadmieni  Aposto : “Dany mi zosta  wys annik
szatana” (por. 2 Kor 12,7), tylko ucieczka prowadzi do zwyci stwa.

Inspectio cordis, f. 91v.

Abstynencja od alkoholu

“Wina i sycery pi  nie b dzie” ( k 1,15).
Rozwa , e to Bóg wybra  syna Zachariaszowego na wielkiego poprzednika
Chrystusa i zapowiedzia  jego przysz e umiarkowanie i wstrzemi liwo . St d
wyci gnij wniosek, e bez spe nienia tego warunku nikt nie mo e by  prawdziwym
g osicielem s owa Bo ego.
Pos uga ta przecie  wymaga m dro ci, a bez wstrzemi liwo ci nie mo na osi gn
m dro ci. Poniewa  za  w a ciwym zadaniem kaznodziei jest przeprowadzanie ludzi
od wad do cnót, dlatego najpierw on sam powinien przyk adem swego ycia ukaza
to, co b dzie przekazywa  s owem. Lepiej przecie  pouczaj  czyny ni  s owa.
Dlatego Mistrz Niebieski u y  tej metody w nauczaniu swoich uczniów: “Da em wam
bowiem przyk ad, aby cie i wy tak czynili, jak Ja wam uczyni em” (J 13,15).

Inspectio cordis, f. 121r.

Cnota roztropno ci

Rozwa , e Wieczna M dro , to znaczy Chrystus Pan, bardzo pilnie zaleca  swoim
uczniom cnot  roztropno ci tymi s owami: “B d cie roztropni jak w e” (Mt
10,16). Sam równie  j  praktykowa , gdy by  podst pnie osaczany ze wszystkich
stron, czy to przez z ego ducha kusiciela, czy przez ydów i faryzeuszów.
Równie  Salomon, ten obraz m dro ci, zach caj c do jej zdobywania, mówi:
“Nak o  swe serce do poznania roztropno ci” (por. Prz 2,2).
A jak s dzisz, komu bardziej potrzebna jest roztropno , je li nie tobie, który
zostawi e  go ci ce wiata i ukry e  si  w murach zakonu niczym w raju, gdzie
starodawny w , wci  zazdroszcz c ci twego szcz cia, niewinno ci i przysz ej
chwa y, nieustannie czyha na ciebie, czekaj c z rozwart  paszcz , aby ci
chwyci , skr powa , porwa  i po kn ?
Gdyby pierwsi rodzice kierowali si  cnot  roztropno ci, mo e pó niej by nie
upadli? Ani bowiem nieogl dna Ewa nie zechcia aby s ucha  piekielnego w a, ani
te  nieostro ny Adam nie da by pos uchu oszuka czym jego s owom. Skoro wi c
uznajesz si  za potomka Adama i przebywasz w domu zakonnym, niczym w zielonych
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 Patrz O na ladowaniu Chrystusa, ks 1, rozdz. 13, § 22.



Ogrodach Elizejskich27, wiedz, e powiniene  by  w swoim duchu przezorniejszy,
ostro niejszy i we wszystkim bardzo czujny.
Unikniesz wtedy i ujdziesz mierci gro cej ci od wspólnego wroga wszystkich
ludzi, przybieraj cego ró ne formy. On, b d c anio em Lucyferem, udaje anio a
wiat o ci, pod postaci  dobra oferuje z o, pod pozorem s odkiego miodu zach ca

do picia najwi kszej goryczy i nie przebiera w adnych sztuczkach i podst pach,
by nas usidli .
Dlatego s usznie napomina Aposto : “Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe , jak lew
rycz cy kr y szukaj c kogo po re . Przeciwstawcie si  mu z wiar
i roztropno ci ” (por. 1 P 5,8-9).
 Inspectio cordis, f. 169v.

Pomy l, jakie s  akty roztropno ci

1. Celem ca ego ycia, który trzeba mie  na wzgl dzie, jest oddanie chwa y
Bogu, podobanie si  Jemu i osi gni cie szcz liwo ci niebieskiej. Ten cel
nale y mie  na uwadze i w ka dym akcie cnoty, i podczas ka dego zadania.
2. W dobieraniu rodków do osi gni cia celu nale y kierowa  si  prawami
Boskimi. Nale y Boga prosi  o wiat o do poznania Jego woli w ka dym dzia aniu
i odmawia  w tym celu specjalne modlitwy, jak równie  przynajmniej ka de
wa niejsze dzie o poprzedzi  dok adnym przemy leniem, rozwa eniem wszystkiego
i zasi gni ciem rad u innych, aby nie ufa  tylko samemu sobie.
3. Gdy chodzi o rzeczy b d ce przedmiotem rozwa a , nale y je wywa y
i odpowiednio odró ni : sprawy niepo yteczne od po ytecznych, dobre od z ych,
wa niejsze od mniej wa nych. Trzeba przy tym wzi  pod uwag  stan, w asne
powo anie czy wreszcie posiadane cnoty i otrzymane aski.
4. Nale y obiera  rodki lepsze i przydatniejsze do osi gni cia celu, do
którego zmierzamy.
5. Nale y skutecznie nagi  wol  i pozosta e w adze duszy do wykonania tych
zada , które ju  zosta y wybrane i zaakceptowane. M dry cz owiek bowiem (jak
wiadczy M drzec) jest m ny, a cz owiek uczony jest silny i aktywny (por. Prz

24,5). Na skutek tego nie tylko s usznie ocenia i wybiera, lecz to, co oceni
i co dobrego wybra , wytrwale doprowadza do ko ca.
6. By  mo e ostatnim aktem roztropno ci jest poczytywanie roztropno ci tego
wiata za nieroztropno , a jego m dro ci za g upot , i jak to si  mówi, r kami

i nogami zmierzanie do mi o ci Boga. Mówi przecie  inny M drzec: “Marno  nad
marno ciami i wszystko marno ” (por. Koh 12,8.13) oraz g upota, oprócz
mi owania Boga i s u enia Jemu samemu (por. Pwt 6,13; 11,1).
Te wszystkie akty cnoty roztropno ci uczy  przedmiotem rachunku sumienia
i je li w czymkolwiek zgrzeszy e  i zb dzi e  przeciw cnocie roztropno ci,
roztropnie to napraw. Je li za  s  to b dy nie do naprawienia, wtedy op akuj
nieroztropno  i odt d roztropniej post puj drog  doskona o ci. By  mo e
dlatego Bóg dopuszcza w twoim yciu upadki, aby  na przysz o  post powa
ostro niej.

Inspectio cordis, s. 169v-170r.
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Potrzeba m stwa

“Kaza  pozabija  wszystkich ch opców” (Mt 2,16).
Powiniene  si  zarumieni  i zawstydzi , e jeszcze dot d nic dla imienia Jezus
nie wycierpia e . Oto dzieci zaledwie dwuletnie i m odsze, od piersi matek
oderwane, jawnie wyzna y Mesjasza swoj  krwi . Jeszcze Go nie zna y, nie mog y
Go wzywa  na pomoc, a dla Niego ponios y ju  okrutn  mier . Co powiniene
czyni  ty jako m czyzna?
Niemowl ta nie maj ce jeszcze silnych r k, si  zdobywaj  niebo, porywaj  je
i wchodz  do niego, a ty b dziesz wiód  pró niaczy ywot i nie przy czysz si
do takich si aczy?
Do czynu! Zapal si  wi t  zazdro ci ! Do czego inni doszli dzi ki specjalnej
asce, ty staraj si  to samo osi gn  przez zwyci stwo. Pokonaj wiat, pokonaj

demona, pokonaj samego siebie. Je li zechcesz, to z Bo  pomoc  mo esz na
potrójnym wrogu zdoby  potrójn  palm  zwyci stwa, potrójn  koron .
Zagrzewaj si  do walki! Powiedz sobie: mogli oni, a dlaczego ja bym nie móg ?
Dzieci odnios y zwyci stwo, a ja, m czyzna, czy  mia bym nie zwyci y ? One
zosta y uwie czone, a czy  ja nie mia bym otrzyma  korony chwa y?
 Inspectio cordis, f. 151r.

Nocna wizyta

“Ten przyszed  do Jezusa noc ” (por. J 3,2).
Rozwa , co to by a za przyczyna, dla której Nikodem przyszed  do Pana w nocy.
Zapewne obawia  si  nienawi ci i prze ladowa  ze strony ydów, a zw aszcza
stronnictwa faryzejskiego. Gdyby oni go dostrzegli, e uwa nie si  przys uchuje
Chrystusowi, niew tpliwie surowo by go prze ladowali, jak to ju  robili
z innymi.
W ten sposób czasem niegodziwy strach odbiera odwag  rzetelnym ludziom do tego
stopnia, e nie maj  mia o ci ani s ucha , ani mówi  prawdy, gdy  mniemaj , e
grozi im jakie  niebezpiecze stwo.
Ty zatem pro  Pana, aby z twego serca usun  i zupe nie wykluczy  pró ny strach
tak przed s uchaniem, jak i mówieniem prawdy, skoro tylko si  on w nim pojawi.

Inspectio cordis, f. 115r.

Skutki Bo ego dzia ania w duszy

“Nie bójcie si ” (Mk 16,6).
Pan wiedzia , e Aposto owie do wiadczyli ju  mo liwo ci podst pów oraz iluzji,
i dlatego gdy si  im ukazuje, dodaje im odwagi, eby si  Go nie bali. Wiedzieli
bowiem ci wi ci uczniowie Niebieskiego Mistrza, e i z y duch, i ydzi byli do
nich wrogo usposobieni, i wobec tego strzegli si  zasadzek nieprzyjació .
Dlatego najlepszy i naj askawszy Mistrz, nawiedzaj c ich i ukazuj c si  im,
a eby w pierwszym momencie si  nie przerazili, zwraca im uwag , e to On sam
jest: “To ja jestem”.
Cz owiek powinien wiedzie , e Boskie charyzmaty, aski, o wiecenia
i niebieskie wizje nie powoduj  adnego zamieszania i trwogi w duszy, lecz
sprawiaj  najwy sze poczucie bezpiecze stwa i spokoju. Któ  móg by si  ba ,
maj c przy sobie stoj cego Pana? “Chocia by stan  naprzeciw mnie obóz (powiada



ydowski Psalmista) – a Bóg b dzie przy mnie – moje serce ba  si  nie b dzie;
cho by wybuch a przeciwko mnie wojna, nawet wtedy b d  pe en ufno ci” (Ps
27,3). Owszem, pewnie i mia o walczy ten, kto jest uzbrojony tarcz  Boskiej
obecno ci. O jak e jeste  szcz liwy ty, który dzi  b dziesz go ci  u siebie
samego Pana, obecnego w sposób substancjalny, tj. sakramentalny, któremu
wszystko podlega, przed którym wszystko dr y i któremu nic nie mo e si
przeciwstawi !

 Inspectio cordis, f. 45r.

 Nauczyciel cnót

“S owo sta o si  cia em” (J 1,14).
Pro , aby Jezus, b d cy ju  w sile wieku i znajduj cy si  na katedrze twego
serca, nauczy  ci  teraz tych samych cnót, których z ko yski uczy  ca y wiat.
Kogo bowiem masz u siebie za Nauczyciela? Tego, który, b d c niepoj ty, znalaz
si  w ciasnym obie, tego, który, cho  b d c Bogiem, Stwórc  i w a cicielem
wszech wiata, gdy sta  si  cz owiekiem, nie mia  miejsca do zamieszkania
w Betlejem, tego, który jako Najwy szy Niezwyci ony W adca, zamiast
liktorskich rózeg, mia  w r czkach pieluszki, tego, który po przebywaniu
z Ojcem i Duchem Przedwiecznym mi dzy anio ami, spocz  mi dzy wo em i os em,
pozostaj c w tym samym czasie tak w niebie, jak i w stajni.
Ucz si  od obna onego Dzieci tka, jak nale y w najwy szym stopniu ceni
ubóstwo; od Niebieskiego Króla spoczywaj cego w obie ucz si  prawdziwej
pokory; od najpos uszniejszego Syna Bo ego – pos usze stwa godnego korony. Ucz
si  od milcz cego S owa zachowywa  milczenie; od Zbawiciela gorej cego podczas
zimy wielkimi pragnieniami odkupienia ludzi ucz si  napawa  mi o ci  Boga
i bli niego; od najwy szego W adcy wiata, znosz cego ch ód, g ód, pragnienie
i zaduch stajenny, ucz si  znosi  z rado ci  przeciwno ci; wreszcie od
Przedwiecznej M dro ci, która zst pi a na ziemi , ucz si  m dro ci prawdziwej.
Inspectio cordis, f. 147r.

ROZDZIA  PI TY

Wspólnota zakonna

Jak cia o z o one z cz onków

“To jest moje przykazanie, aby cie si  wzajemnie mi owali (J 15,12).
Rozwa , e bez mi o ci nie mo e istnie  adna wspólnota. Dlatego Jezus nie
tylko swoim upomnieniem, ale tak e przykazaniem zechcia  zobowi za  Aposto ów
do wzajemnej mi o ci. Podobnie jak cz onki ludzkiego cia a s  tak wspó zale ne
od siebie, e wci  sobie wzajemnie pomagaj  i nawzajem sobie s u , podobnie
te  ludzie w Ko ciele Bo ym, w ka dej religii, zgromadzeniu i stowarzyszeniu,
z których si  one sk adaj , jak jakie  cia o z cz onków, musz  koniecznie
wiadczy  wzajemnie mi o  i uleg o .

Wiedz zatem, e tyle jest w tobie doskona o ci, ile masz mi o ci.
 Inspectio cordis, f. 152r.



Pierwsza my l o za o eniu  Zgromadzenia Marianów

W imi  Pana naszego Jezusa Chrystusa Ukrzy owanego. Amen.
Ja Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski, wed ug cia a syn Tomasza
z Podegrodzia, Diecezji Krakowskiej, lat czterdzie ci,
ofiaruj  i po wi cam Wszechmog cemu Bogu i Synowi, i Duchowi wi temu, a tak e
Bogarodzicy zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy pierworodnej Pocz tej, moje serce,
dusz  moj , rozum, pami , wol , uczucia, ca  dusz , ca ego ducha, zmys y
wewn trzne i zewn trzne i moje cia o, faktycznie nic sobie nie zostawiaj c,
abym w ten sposób ca y sta  si  S ug  Tego  Wszechmog cego Boga i Naj wi tszej
Maryi Panny.
Dlatego obiecuj  do ko ca swego ycia s u y  im w czysto ci i gorliwo ci, w tym
(które z aski Bo ej chc  za o y ) towarzystwie Ksi y Marianów od
Niepokalanego Pocz cia, a tak e dostosowa  swój sposób ycia do jego praw,
statutów i obrz dów, i nigdy nic nie czyni  ani cho by tylko po rednio
pozwala , lub wyra a  zgod , eby w jaki  sposób zosta y one zniesione, lub
zmienione albo dyspensowane, chyba tylko w razie powa nej i s usznej
konieczno ci.
Poza tym obiecuj  roztropnie poj te pos usze stwo Jego wi tobliwo ci
Wikariuszowi Jezusa Chrystusa i maj cym od niego w adz  delegatom oraz
wszystkim moim po rednim i bezpo rednim Prze o onym; obiecuj  te , e nie b d
mia  adnej prywatnej w asno ci, lecz wszystko wspólne.
O wiadczam, e wierz  we wszystko, w co wierzy wi ty Ko ció  Rzymski i w co
zobowi e wierzy , lecz w szczególny sposób wyznaj , e Naj wi tsza Bogarodzica
Maryja zosta a pocz ta bez zmazy pierworodnej i Jej honor, cho by za cen  mego
ycia, zobowi zuj  si  szerzy  i broni  go. Niech mi pomo e w tym Bóg i ta
wi ta Bo a Ewangelia.

W Rezydencji Ksi y Regularnych Ubogich Matki Bo ej Szkó  Pobo nych,
w obecno ci Najczcigodniejszego Ojca Micha a od Nawiedzenia, Wiceprowincja a
Polskiego, zakonnika ojca Józefa od Matki Bo ej, Prze o onego wspomnianej
rezydencji, i wielebnych kleryków ni szych wi ce , Kazimierza od Anio ów
i Bernarda od M ki Pa skiej.
Dnia 11 grudnia 1670
Positio Pap., ss. 213-214.

Cel Zgromadzenia

Poniewa  adna wspólnota nie mog aby istnie  bez pomocy ustaw i nawet nie
wypada oby, aby w tym yciu doczesnym nie by a zwi zana prawem, dlatego wy,
zgromadzeni w jednym Stowarzyszeniu, yj cy w ma ych klasztorach pod
kierownictwem jednego Prze o onego, starajcie si  dok adnie zachowywa , dla
Waszego wewn trznego spokoju i bezpiecze stwa waszych sumie , oprócz Regu y
wi tego Augustyna, te nieliczne Statuty.

*

Przede wszystkim rozwa ajcie pilnie i cz sto cel [ogólny] waszego Zgromadzenia,
który jak dla wszystkich naj wi tszych zakonów, tak i dla was powinien by
wspólny: wi kszy wzrost chwa y Bo ej i staranie o w asne zbawienie, po czone
z powa nym wysi kiem d enia do doskona o ci. “Có  bowiem za korzy  odniesie
cz owiek, cho by ca y wiat zyska , a na swej duszy szkod  poniós ?” (Mt 16,
26).



By cie jednak nie stali bezczynnie w Pa skiej Winnicy, w miar  waszych
skromnych si  b dziecie szerzy  kult Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej
Bogarodzicy Dziewicy oraz z najwy szym staraniem, pobo no ci  i zapa em
b dziecie nie  pomoc wiernym zmar ym, poddanym oczysz- czaj cym karom,
szczególnie za  duszom o nierzy i ofiar zarazy.

*

Owszem, tym, którzy b d  mieli odpowiednie talenty, nie b dzie zakazane pokorne
wspieranie Proboszczów w pracach ko cielnych, je li przez nich byliby wzywani,
i uprzednio uzyskali pozwolenie Ordynariuszy i Prze o onych, poniewa  dla was
w a ciwe jest ycie nie ci le kontemplacyjne, chocia  zostali cie za o eni
w stanie eremickim.
Norma Vitae, rozdz. 1, § 1-3, s. 33-34.

Wszystko w mi o ci

Bardzo trafnie Aposto  Narodów przyrówna  s ug  Bo ego nie maj cego gor cej
mi o ci, do miedzi brz cz cej i cymba u brzmi cego. W mi o ci bowiem znajduje
si  warto  potrzebna do nabycia ycia wiecznego i zas u onej nagrody. St d te
niech ka dy z was jak najskuteczniej stara si  posi  dla siebie ten klejnot,
najcenniejszy ze wszystkich dóbr, ten skarb ukryty w roli. Bo chocia mi o
Boga jest darem, to jednak otrzymuje si  j  i zachowuje dzi ki gorliwo ci
w modlitwie i umartwieniu. “Wszystkie wasze sprawy niech si  dokonuj
w mi o ci” (1 Kor 16,14).

***

Przykazania Bo e i rady ewangeliczne, prawa, przepisy, postanowienia, obrz dy,
zwyczaje i dogmaty wi tego Katolickiego Ko cio a Rzymskiego, a tak e niniejsza
Regu a i ewentualne ustawy, wydane w przysz o ci, niech b d  zachowywane
z mi o ci do Boga. Tak bowiem nakazuje Niebieski Nauczyciel: “Je li Mnie kto
mi uje, b dzie zachowywa  moj  nauk ” (J 14,23). Przez ni  nale y rozumie  nie
tylko Jego wi t  doktryn  i Pismo w., lecz w równej mierze, od Niego
pochodz ce, lub przez Niego potwierdzone, polecenia i dokumenty oraz
postanowienia starszych Jego Ko cio a, który On sam poucza i prowadzi przez
Ducha wi tego.

***

Poza tym z mi o ci do Boga b dziecie czyni  wszystko co dobre, a unika
wszelkiego z a: b dziecie si  wiczy  we wszelkiej mo liwej cnocie, a brzydzi
ka d  wad  i grzechem. Z mi o ci do Boga, duchem ochoczym i m nym, b dziecie
znosi  umartwienia, utrapienia, nagany, krzywdy, oszczerstwa, trudy, smutki,
niedostatek, surowo  i inne tego rodzaju rzeczy. Z mi o ci do Boga jak
najdoskonalej b dziecie wykonywa  wasze wiczenia, obowi zki, zlecone wam
zadania oraz to wszystko, co odnosi si  do waszego Stanu i Powo ania. Mi o ci
Bo ej b dziecie po wi ca  wszelkie sprawy ca ego waszego ycia, a mianowicie
codzienne czynno ci i cierpienia, wszystkie chwile i ka dy moment, a nawet
najmniejsze u amki czasu, okoliczno ci i zmiany, dotycz ce ca ej dzia alno ci
oraz poszczególnych czynno ci i cierpie , co jest równoznaczne z ufnym
i pobo nym ofiarowaniem si  na o tarzu mi o ci czystym sercem, powiadam, na



ca  wieczno , razem z zas ugami Chrystusa Pana i Jego Niepokalanej Matki oraz
Wszystkich wi tych i ca ego Ko cio a. Taka wreszcie niech b dzie wasza wspólna
Regu a i najbezpieczniejsza droga do Nieba, jak  M dro  Bo a zechcia a uzna
w obu Testamentach za najbardziej godn  polecenia: “B dziesz mi owa  Pana, Boga
twego, z ca ego serca swego, z ca ej duszy swojej i ze wszystkich si  swoich”
(por. Pwt 6,5).

***

Gdy chodzi o mi o  wzajemn , niech b dzie wiadome, e ten z was b dzie dro szy
Boskiemu Majestatowi, kto we wzajemnej mi o ci b dzie si  bardziej wyró nia .
Niech ka dy bierze pod uwag  to, e dusz  jego zgromadzenia jest mi o , i na
ile od niej odejdzie, na tyle odst pi od ycia. Dlatego jak b dzie popiera  na
serio dobro, s aw , jedno  i wi to  ca ego Zgromadzenia, tak samo
poszczególnym jego cz onkom to wszystko b dzie czyni , czego samemu sobie
yczy. B dzie wi c unika  owej szkodliwej zarazy i choroby najbardziej

przeciwnej mi o ci: zazdro ci, nienawi ci, zawzi to ci, niezdrowego
wspó zawodnictwa, podejrzliwo ci, znies awiania, antypatii, mi o ci
partykularnej, zawi ci, donosicielstwa, szyderstw, szemra , obmowy, krzywd,
chorobliwej ambicji, pogardy dla innych, wichrzycielstwa, zam tu, k ótni
i sporów; i jako pilny stra nik mi o ci b dzie czuwa , by mie  spokój zarówno
dla siebie, jak te  b dzie dba  o spokój dla innych i domowników. Wreszcie te ,
tak od ca ego Zgromadzenia, jak i od ka dego jego cz onka b dzie w odpowiedni
sposób oddala  wszelkie z o. Pami tajcie o mi o ci pierwotnego Ko cio a,
o której mówi autor Dziejów Apostolskich: “Jeden duch i jedno serce o ywia y
wszystkich wierz cych” (4,32).

***

Ponadto przy ka dej nadarzaj cej si  sposobno ci nie zaniedbujcie okazywania
wszelkiej mo liwej mi o ci obcym i to nie tylko z pobo n  mi o ci  towarzysz c
tym, których yczliwo ci do wiadczacie, ale tak e przeciwnikom
i nieprzyjacio om (których Pan Nasz s usznie poleci  kocha ). Zawsze
pami tajcie o dzie ach mi osierdzia, które s  okazywane Najwy szej G owie –
Chrystusowi w Jego cz onkach, bo one jedyne b d  triumfowa y na Jego surowym
s dzie.
Norma Vitae, rozdz. 2, § 1-5, s. 36-38.

Mi o  we wspólnocie

Rozwa  te s owa w. Paw a: “Gdybym mówi  j zykami ludzi i anio ów, a mi o ci
bym nie mia , [...] by bym niczym” (1 Kor 13,1-2). To tak samo, jakby
powiedzia : “Cz owiek bez mi o ci, zakonnik bez mi o ci, jest cieniem bez
s o ca, cia em bez duszy, jest niczym. Czym w ciele jest dusza, tym w Ko ciele,
w zakonach, w domach zakonnych jest mi o . S usznie wi c kto  powiedzia ,
zalecaj c t  cnot : “Usu  ze wiata s o ce, a wszystko zabierzesz; zabierz
cz owiekowi mi o , a nic mu nie zostawisz”.
Mi o  jest dusz , wiat em, yciem zakonów oraz ka dej ludzkiej spo eczno ci.
Dlatego ten, kto gwa ci mi o , jakby zadawa  gwa t yciu, jakby gasi  wiat o,
jakby u mierca  dusz . Dzieje si  tak dlatego, e brak mi o ci w jednym cz onku
odbija si  na ca ym ciele. Wida  to na przyk adzie cia a ludzkiego: je li jeden
palec skaleczy si  zatrutym elazem, trucizna, przenikaj c przez r k , powoli



opanowuje ca e cia o i wszystkie cz ci cia a odczuj  ran  jednego cz onka.
Dzi ki mi o ci powstaje jedno cia o zakonu, z poszczególnych osób zakonnych
jako cz onków. Chodzi tu o prze o onych oraz o cz onków równych sobie
i ni szych.
Przeciwna za  mi o ci jest nienawi . Nienawi  jest trucizn  szkodliwsz  od
ka dej innej trucizny, zara liwsz  od wszelkiej zarazy. Chrystus surowo nas
napomina, by my jej unikali: “Gdy zbli asz si  do o tarza, zostaw tam dar swój
przed o tarzem, a najpierw id  i pojednaj si  z bratem swoim” (por. Mt 5,24).
O jak e sprawiedliwie i s usznie Zbawiciel nam to nakaza ! Kto bowiem nie ma
mi o ci bli niego, nie jest godzien mi o ci Boga. Z niej pochodzi to, e Bóg
chce si  z nami pojedna , dobrze nam czyni  i okazywa  nam mi osierdzie. Je li
zatem cokolwiek z ego uczyni e  przeciw tej najcenniejszej i najchwalebniejszej
cnocie, je li dopu ci e  si  przeciw niej nawet jakiego  ma ego wyst pku, jak
najszybciej to odpokutuj. B d  niezbicie przekonany, e nie znajdzie drogi do
niebieskiej krainy i dziedzictwa ten, kogo nie prowadzi i któremu nie
towarzyszy mi o , a to dlatego, e ta droga i brama do niebieskich przybytków
zosta a wynaleziona i otwarta przez Mi o , czyli przez Chrystusa.
 Inspectio cordis, f. 166r.

 Byli razem zgromadzeni

“Stan  Jezus po rodku uczniów” (por. k 24,36).
Jak wielka rado  wype ni a wtedy serca strapionych Aposto ów, jak wielkie by o
ich wesele, jakie uniesienie w rado ci, gdy ujrzeli w ród siebie zwyci zc
mierci Jezusa w najwi kszej chwale, w Jego w asnym uwielbionym Ciele, które

bi o w oczy majestatem i by o ozdobione tyloma przywilejami!
Tak  pociech , duszo moja, takie dobrodziejstwo przygotowuje ci dzie
dzisiejszy. Bo zmartwychwsta y zwyci zca piek a, wiata i mierci,
niezwyci ony Jezus, przyjdzie do mieszkania czy te  do wieczernika twego serca
i zatrzyma si  w twym wn trzu.
Co wi c uczynisz, co przygotujesz na przybycie tak wielkiego Pana? Pozbieraj
swoje rozproszone zmys y i rozbiegane my li, skoncentruj swego ducha, aby tylko
Jezusa stara  si  widzie  i potrafi  tego dokona , aby gor cym pragnieniem
chcia  Go przyj , aby si  Nim pokrzepi , wzmocni  i rozkoszowa , aby z Nim
samym tylko obcowa , wykluczaj c i odsuwaj c daleko wszelkie inne rozmowy
i uciechy. Poniewa  On sam nawiedzi  Aposto ów dopiero wówczas, gdy byli razem
zgromadzeni, i ukaza  si  im dopiero wtedy, gdy pa ali najwy szym pragnieniem
ujrzenia Go.
 Inspectio cordis, f. 44r-44v.

Przychodzi Jezus

“Przyszed  Jezus” (J 20,19).
Rozwa , jak Pan ceni jedno  i zgod , bo gdy zobaczy , e uczniowie zgromadzili
si  razem i s  zjednoczeni, zaraz zjawi  si  po ród nich. Jedno  bowiem ro nie
przy zgodzie. Gdzie panuje jedno , tam te  jest mi o . A gdy jest prawdziwa
mi o , nie mo e zabrakn  tam Jezusa, który jest sam  Mi o ci .
Ilekro  wi c zrywasz wi  mi o ci lub zak ócasz jedno , tylekro  wykluczasz
Chrystusa i usuwasz Go z grona Jego uczniów a twoich braci.
Pami taj wi c o tym, jak seraficzny patriarcha w. Franciszek nie pozwoli



pój  na spoczynek pewnemu bratu, którego dusz  dr y a pretensja do drugiego
brata, zanim z siebie nie wyrzuci  tego wirusa niewczesnej gorliwo ci, a mo e
nawet nienawi ci. O wiele bardziej stosowne, a nawet konieczne jest to, eby
bez podobnej ó ci przyst powa  do wi tego sto u Jezusa. A zatem, id
i pojednaj si  najpierw ze swoim bratem (por. Mt 5,24).
Inspectio cordis, f. 46r-46v.

Jeden by  nieobecny

“Jeden z Dwunastu [...] nie by  razem z nimi, kiedy przyszed  Jezus” (J 20,24).
Mo esz sobie wyobrazi , jak w. Tomasz by  w pewnym sensie nieszcz liwy z tego
powodu, e nie znajdowa  si  razem z Aposto ami, kiedy ukaza  si  im Pan.
Dlatego mo e ta w a nie nieobecno , dzi ki której nie móg  wzi  udzia u we
wspólnym zgromadzeniu, sta a si  przyczyn  jego oci gania si , wahania
i niedowiarstwa.
Ile  ty tracisz duchowych korzy ci, gdy nieraz czy to z niedbalstwa czy przez
nieroztropno  opuszczasz wspólne wiczenia, to jest modlitwy, zebrania
i publiczne wyznawanie win. St d rodzi si  u ciebie ozi b o  ducha, st d mg y
ignorancji, st d te  budz  si  fale nieodpowiednich my li.
Dlatego aby  nie popad  w tak  nawa nic  i nie znalaz  si  niemal w desperacji
co do odzyskania aski pobo no ci i pozbycia si  swoich niedoskona o ci oraz
poprawienia si  ze swoich wad, staraj si  by  obecny na wspólnych wiczeniach
i módl si  dzi  z Królem Psalmist  do Pana: “Przywró  mi rado  z Twojego
zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym” (Ps 51,14).
 Inspectio cordis, f. 145r.

Wspólne dzia anie dla Chrystusa

“ eby pój  nama ci  Jezusa” (Mk 16,1).
Rozwa , e przez sam  Mari  Magdalen  Chrystus by  kilkakrotnie namaszczany
bardzo cennymi pachn cymi olejkami. Ale gdy udaje si  ona do grobu najbardziej
umi owanego Pana, bierze za towarzyszk  drug  Mari , Salome, nie tylko po to,
by przeby  razem z ni  drog , lecz zapewne te  po to, by roz o y  koszty
przedsi wzi cia. “Nakupi y (pewnie obydwie) wonno ci – mówi Pismo w. – eby
pój  nama ci  Jezusa” (Mk 16,1). I chocia  obydwie kupowa y, do jednej tylko
nale a a nagroda. Ty podziwiaj ich wspó dzia anie w zbo nym dziele. Razem id
nama ci  Chrystusa i wspólnie nara aj  si  na wszystkie niebezpiecze stwa.
Faktycznie pouczaj  nas, aby my ch tnie do czali pomocn  d o  do innych ludzi
pracuj cych dla Pana i dopóki w ci g ym pocie i trudach yjemy na tym
miertelnym padole, aby my wzajemnie wy wiadczali sobie dobro.

Co za  do Cia a Chrystusa, gdy nie mamy ju  adnej mo liwo ci udzielenia Mu
pos ugi namaszczenia, nale cej do gestu najbardziej ludzkiego, a nadto pe nego
mi o ci, pokrzepmy Go bardzo wonnym zapachem i aloesem cnót oraz nama my Go
balsamem wi tych uczynków. Je li nape nieni zapachem cnót (jak uczy Grzegorz
Wielki), ze s aw  dobrych dzie  b dziemy szukali Pana, na pewno dojdziemy
z wonno ciami do Jego grobu.
 Inspectio cordis, f. 41r-41v.

Wnoszenie pokoju

“Najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!»” ( k 10,5).



Uwa aj, e to do ciebie Pan powiedzia , aby  przede wszystkim stara  si
o spokój ducha, eby  nie popada  dobrowolnie w roztargnienie. Wypada bowiem,
aby  maj c w swoim sercu Ksi cia Pokoju, w najwy szym stopniu za ywa
wewn trznego pokoju. Musisz jednak stara  si  o to, aby w domu, a mianowicie we
wspólnocie, w której przebywasz, w aden sposób nie zak óca  spokoju.
Owszem, poczytuj sobie raczej za jeden z pierwszych obowi zków, aby ludzkie
serca wzajemnie do siebie zbli a . “B ogos awieni, którzy wprowadzaj  pokój,
albowiem oni b d  nazwani synami Bo ymi” (Mt 5,9).
Inspectio cordis, f. 153r.

Dobrowolnie podj te pos usze stwo

Rozwa , e szcz liwe s  te dusze, które ch tnie podejmuj  pos usze stwo jako
bardzo s odkie jarzmo. By  pos usznym to tyle co lata  na cudzych skrzyd ach,
to opiera  si  na ramionach kogo  innego, to tyle, co da  si  nie  innym na
r kach; to tyle, co przechadza  si  zawsze po bardzo przyjemnym raju i upaja
si  wewn trznym pokojem, to mie  przedsmak nieba ju  w tym yciu, to wreszcie
poskramia  nami tno ci i zdobywa  cnoty. Kto  to w a nie powiedzia , e
pos usze stwo wszczepia w dusz  wszystkie inne cnoty, wszczepionych strze e,
a strze one koronuje. By  pos usznym, na koniec, to by  anio em w ludzkim ciele
i prawdziwym na ladowc  Chrystusa Pana. Ponadto najbezpieczniej kroczy ten, kto
stawia kroki pod kierunkiem kogo  innego, a to w a nie robi  pos uszni. Ten te
nie narazi si  na adne niebezpiecze stwo utraty zbawienia ani nie b dzie si
tego obawia , kto swoje sumienie odda  w r ce drugiego i kieruje si  jego
os dami. Takim szcz ciem ciesz  si  pos uszni.
a uj wi c szczerym sercem za wszystkie zaniedbania i pragnij posi  cnot

pos usze stwa. Pro  o to przez zas ugi pos usznej Dziewicy Maryi. Postanów
wiczy  si  w na ladowaniu najpos uszniejszego Syna Bo ego a twego Pana

i Zbawiciela.
 Inspectio cordis, f. 163r.

Rachunek sumienia z pos usze stwa

Najpierw wi c zrób rachunek sumienia z pos usze stwa, matki wszystkich cnót, od
którego zale  dwa pozosta e luby. Przypomnij wi c sobie najpierw, czy
ch tnie, pogodnie i bez zw oki by e  pos uszny swoim prze o onym, przykazaniom
Bo ym i regu om? Czy mo e czasami nie szemra e ? Czy mo e si  nie
sprzeciwia e ? B d  przekonany, e wada niepos usze stwa jest najwi ksza
spo ród wszystkich. Przypomnij sobie, e w a nie z braku pos usze stwa Bóg
odrzuci  Saula (1 Sm 15,22-23). Lud ydowski by  nazywany i uchodzi  za lud
twardego karku, i ma o brakowa o, by i on zosta  odrzucony, gdyby tylko
Moj esz, naj agodniejszy wódz (por. Lb 12,3.6-8), na to przysta  (Wj 32,9-14).
Zastanów si  wreszcie nad t  zasad  Ducha Pa skiego: “Lepsze jest pos usze stwo
ni  ofiara” (por. Sm 15,22). Podaj c jej uzasadnienie, tak mówi Doktor Rzymski:
“Bo w ofiarach sk ada si  cudze mi so, przez pos usze stwo za  sk ada si
w ofierze w asn  wol ”28.
Inspectio cordis, f. 162r.

                    

28
 Gregorius Magnus, Morale in Iob, l. 35, c. 42, PL 76, col. 765 (n. 1155-

1156).



Wytrwa e pos usze stwo

“B d cie gotowi” ( k 12,40).
Rozwa , e Chrystus Pan ci  napomina, aby  przez okazywanie pos usze stwa swoim
prze o onym by  gotów s ucha  Go w ka dej chwili. Jednocze nie ma te  na my li
tych, którzy szemrz , wymawiaj  si  i oci gaj , gdy si  ich czym  obarcza.
Uwa aj  oni, e wystarczaj co zado uczynili lubowi pos usze stwa, gdy raz
kiedy  szczerze pos uchali, a maj  si  ju  nawet za wi tych, je eli mo e
kiedy  dali innym jeden przyk ad szczerego pos usze stwa.
Tymczasem Pan przecie  nazwa  b ogos awionymi tych, których, gdy przyjdzie,
zastanie czuwaj cych, i to nie tylko o pierwszej stra y (to jest w okresie
formacji zakonnej), ale i podczas drugiej i trzeciej (por. k 12,38), to jest
pos usznych przez ca e ycie.
Ty wi c b d  gotów do pos usze stwa w ka dej chwili. Teraz za  masz w a nie
w sercu Mistrza pos usze stwa, który tak e biczuj cym Go i oprawcom by  bardzo
ch tnie pos uszny.
 Inspectio cordis, f. 144r.

Mi uj cy Boga zachowuj  przykazania

“Je li Mnie kto mi uje, b dzie zachowywa  moj  nauk ” (J 14,23).
Rozwa , e wyrazem doskona ej mi o ci jest zachowywanie w yciu Boskiej nauki.
Jak bowiem dzieci, które naprawd  darz  mi o ci  swoich rodziców, usi uj
bardzo dok adnie wype nia  ich wol , tak te  i ci, którzy jako synowie Bo y
chcieliby nale e  do mi uj cych najlepszego i najwy szego Ojca, powinni
troszczy  si  o bardzo pilne zachowywanie Jego przykaza . I przeciwnie,
niegodny nazwy syna jest ten, kto daremnie wbija sobie do g owy wszystkie i to
liczne przykazania na o one przez Ojca, a pozostaje g uchy na ich tre  i uwa a
je za bajki.
Na skutek tego ten, kto nie troszczy si  o sprawy Bo e, nie mo e by  uwa any
nawet za s ug  Bo ego. Na takich skar y si  Niesko czona Dobro  tymi s owami:
“Czemu to wzywacie Mnie: «Panie, Panie!», a nie czynicie tego, co mówi ?” ( k
6,46).
Do ciebie wi c b dzie nale a o podejmowanie stara , aby przez rzetelne
zachowywanie Boskich praw i nauki oraz polece  tych, którzy Boga zast puj ,
zmierza  do doskona ego zjednoczenia z Nim.
Inspectio cordis, f. 56r.

Przyk ad pos usze stwa Chrystusa

“I by  im poddany” ( k 2,51).
Chrystus uczy ci  teraz wznios ej cnoty pos usze stwa, gdy przygl dasz si , jak
by  poddany woli rodziców. Nie u ywa przy tym mnóstwa s ów, lecz uczy
przyk adem.
O Jezu, wi cej tutaj zdumiewa mnie to, e z uleg o ci  s uchasz Józefa, ni  to,
e moc  przedziwnych s ów i wiedzy przekonujesz ydowskich uczonych. Có  w tym

dziwnego, e rozprawiasz z nimi w najm drzejszy sposób, gdy jeste  wieczn
M dro ci ? Lecz któ  móg by si  nie dziwi , e Ty, Pan nieba, dobrowolnie



poddajesz si  rodzicom, e jako Bóg jeste  pos uszny ludziom?
Mój Jezu, wpatruj c si  w Twój przyk ad, uznaj  warto  i konieczno  cnoty
pos usze stwa. By o konieczne, aby sta  si  pos uszny rodzicom Ten, który
pó niej mia  by  pos uszny swoim katom i któremu ca y wiat mia  zosta
poddany. Gdyby s siedzi lub krewni zauwa yli, e Jezus buntuje si  wobec Matki
Dziewicy i przybranego ojca Józefa, mogliby podejrzewa , e znajduje si  On pod
wp ywem z ego ducha, e jest ob udny i pyszny. Pos usze stwo jest bowiem
prawdziwym wiadectwem i dowodem wszelkiej wi to ci.
 Inspectio cordis, f. 14v.

Wa niejsze od czynienia cudów

“Kto ma uszy do s uchania, niechaj s ucha” ( k 8,8).
Pomy l, e Chrystus wiele razy mówi  o tym i tego chcia , aby my raczej
wprowadzali w ycie tre  Jego nauki, ni  zwracali uwag  na cuda. Dlatego te
nie powiedzia : “Kto ma oczy, niech ogl da moje cuda i wierzy”, lecz “Kto ma
uszy do s uchania, niechaj s ucha”. Ani te  na innym miejscu nie uwa a za
b ogos awionych cudotwórców, lecz tych, którzy okazuj  si  pos uszni, ch tni
i gotowi do s uchania Jego s ów. Poniek d ich beatyfikuje, mówi c:
“B ogos awieni ci, którzy s uchaj  s owa Bo ego” ( k 11,28), s  bowiem wybrani,
przeznaczeni do zbawienia.
Wstyd  si  i a uj, je li niekiedy opiera e  si  s owom i yczeniom swoich
prze o onych, bo ich s owa s  s owami Boga, co po wiadcza sama Prawda: “Kto was
s ucha, Mnie s ucha, a kto wami gardzi, Mn  gardzi” ( k 10,16).
Inspectio cordis, f. 27r.

Praktyka ubóstwa

Rozwa aj c t  cnot , zatrzymaj si  nad faktem, jak bardzo liczni wi ci
ojcowie, gorliwie j  praktykowali za przyk adem Chrystusa. Czynili to albo
dlatego, e aden umys , gdy jest uwik any w sprawy ziemskie, nie pragnie ju
wtedy dok adniej kontemplowa  i ubiega  si  o rzeczy wy sze, albo te  z tego
powodu, e gardz cy rzeczami przemijaj cymi ca kowicie oddaj  si  praktykowaniu
wszelkich cnót i e nawet trudne rzeczy wielkodusznie podejmuj , oddaj  si  im
i doprowadzaj  do ko ca.
Dlatego Chrystus, Najwy sza M dro , wybra  biednych Aposto ów, by wiat zosta
atwiej nawrócony przez nich ni  przez dnych dóbr bogaczy. Chcia  równie ,

aby oni i inni wierni po wi cali swój czas tylko sprawom Ducha. Dlatego uczy
ich tej cnoty, by jej nie lekcewa yli; pokazywa , e trzeba j  praktykowa ,
i nakazywa , eby j  zachowywa .
Dlatego te , przychodz c na wiat, wybra  sobie biednych rodziców, unika
obcowania z pysznymi i bogatymi faryzeuszami, wyj wszy sprawy ich zbawienia.
Traktowa  ich tak dlatego, e byli nauczycielami chciwo ci, a nie
bezinteresownej mi o ci, e byli najemnikami, a nie prawdziwymi pasterzami.
Rozwa  na koniec przera aj cy upadek Judasza, do którego dosz o z powodu
wrogiej ubóstwu chciwo ci. Ulegaj cy jej Judasz sprzeda  nawet swego Mistrza,
Pana, Odkupiciela i Stwórc , i to za tak marn , nisk  cen .
Na modlitw  twoj  niech si  z o  uczucia wobec ubogiego Jezusa i Maryi oraz
mocne postanowienia dotycz ce ubóstwa. Pro , by raczej mier  ci  spotka a, ni
mia by  ulec najgorszej po dliwo ci otrzymywania rzeczy materialnych i ich



posiadania.
Inspectio cordis, f. 165r.

Przywi zanie do rzeczy materialnych

Odpraw bardzo dok adnie rozmy lanie o cnocie ubóstwa. Im bardziej po dliwo
i zami owanie do posiadania s  ukryte, z tym wi ksz  uwag  trzeba je wy ledzi ,
odkry  i odrzuci . Dlatego sprawd , czy uczuciowo nie jeste  przywi zany do
posiadania jakiej  rzeczy, nawet je li j  masz za pozwoleniem. Jakkolwiek
bowiem wielu osobom nawet jakie  wielkie i liczne dobra materialne, posiadane
za pozwoleniem, w najmniejszej mierze nie przynosz  szkody, to jednak
przeciwnie, tobie mo e bardzo zaszkodzi  nawet najmniejsza rzecz, je li jej
zbyt emocjonalnie po dasz lub si  do niej przywi zujesz. Wielu poczytuje sobie
za zaszczyt posiadanie wielu dóbr, ale ty, zwi zany zakonnym lubem ubóstwa,
powiniene  hamowa  i ogranicza  ch  posiadania nawet przedmiotów koniecznych,
cho by np. czego  z ubrania.
Je li za  chodzi o te rzeczy, które, jak sam jasno widzisz, s  nie do
pogodzenia z cnot  ubóstwa, to uwa aj je za jadowite w e, które bardzo szybko
i tobie, i zakonowi przynios  szkod . Dlatego te  natychmiast oddalaj je od
siebie i wyrzucaj ze swej celi, by drogocenna per a ewangelicznego ubóstwa nie
straci a przez to warto ci, i nie zosta  przy miony jej blask.
 Inspectio cordis, f. 164r.

Na pierwszym miejscu

“B ogos awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale y Królestwo niebieskie”
(Mt 5,3).
Zwró  uwag  na to, e M dro  Niebieska postawi a to b ogos awie stwo na
pierwszym miejscu. Uczyni a to nie dla innej przyczyny, jak tylko dla
pokazania, e spo ród innych ono najbardziej Jej si  podoba.
wi ty Bazyli tak powiada: “Chcia  bowiem narodzi  si  z ubogiej Matki, w

n dznej stajni, aby spowitego w marne pieluszki z o ono w obie” (por. k
2,7).
Aby za  wyja ni , e ubóstwo nie na tym polega, i  kto  nie posiada niczego,
Chrystus powiedzia , e b ogos awieni s  “ubodzy w duchu”. W ten sposób
potwierdzi , e ten te  jest ubogim i cieszy si  b ogos awie stwem ubóstwa, kto
posiadaj c wiele rzeczy, nie ma do nich przywi zania, traktuje je jako dobra
przechodnie, dane mu do hojnego przekazywania bardziej potrzebuj cym.
Ty jednak wst puj w lady Aposto ów, którzy, wyruszaj c w ró ne strony wiata,
mieli polecenie, aby si  obywali nawet bez laski i torby podró nej. Praktykuj c
skrajne ubóstwo, nie obawiaj si , e ci b dzie czego  brakowa o, poniewa  – jak
powiada znany autor [Kasjan]: “Ubogi mnich jest panem ca ego wiata”.
 Inspectio cordis, f. 138v.

Ubóstwo “w duchu”

“B ogos awieni jeste cie wy, ubodzy, albowiem do was nale y Królestwo Bo e” ( k
6,20).
Rozwa , e Pan nazywa b ogos awionymi nie tych ubogich, co yj  w stanie n dzy,



lecz ubogich w duchu. Kto bowiem nie maj c niczego, ma w sobie dz  posiadania
wszystkiego, nie jest b ogos awiony, lecz biedny. Ten za , kto obfituje
w bogactwa, jest b ogos awiony, je li nie zanurza w nich swego serca.
O takich mówi Aposto : “Ci, którzy nic nie maj , a posiadaj  wszystko” (por. 2
Kor 6,10). Nie my l te , e faktycznie jest ubogi w duchu ten, kto dla mi o ci
Chrystusa wszystko zostawi , ale zatrzyma  wielkie pragnienie posiadania
jakiej  b ahostki albo zaszczytu, albo s awy swego imienia! Takie ubóstwo jest
fa szywe, oszukuj ce ciebie samego!
Ty b dziesz b ogos awiony i staniesz si  naprawd  ubogi, je li b dziesz
zadowolony z samego tylko Jezusa przyj tego w Naj wi tszym Sakramencie. Pro  Go
wi c ze w. Bonawentur , aby by  twoj  cz stk , twym dziedzictwem i twoim
skarbem, w którym b dzie mocno utwierdzony i mocno zakorzeniony twój umys
i twoje serce29.
Inspectio cordis, f. 99v-100r.

Ubóstwo jest ród em pokoju

Powiniene  sobie w jak najwi kszej mierze gratulowa , e Bóg wezwa  ci  do
najszcz liwszego stanu i do z o enia najcenniejszego lubu, bo on zapewnia ci
najwy szy pokój, spokój i rado .
Znasz te  i przeciwn  sytuacj : jak bardzo cierpi  posiadacze wielkich skarbów,
które zdobyli z najwi kszym wysi kiem, a zdobytych, z wielk  trosk , strachem
i czujno ci  strzeg , a je li zdarzy si , e je strac , ogromnie cierpi ,
niekiedy nawet targaj  si  na swoje ycie. Có  z gromadzenia skarbów, kiedy
i tak z nimi nie mog  posi  Boga jako Dobra Najwy szego? Nikt nie mo e
jednocze nie s u y  Bogu i Mamonie (por. Mt 6,24; k 16,13) i nikt nie mo e
pój  za Jezusem i osi gn  Go, je li nie pójdzie i nie sprzeda wszystkiego
(por. Mt 19,21).
Ponadto bogaczom bardzo trudno jest wej  do nie miertelnego ycia, jak
za wiadcza o tym sama Prawda, e “ atwiej jest wielb dowi przej  przez ucho
igielne, ni  bogatemu wej  do królestwa niebieskiego (Mt 19,24). I przeciwnie,
ta sama Prawda mówi, e ubodzy odziedzicz  dobra nie miertelne: “B ogos awieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich nale y królestwo niebieskie” (Mt 5,3).
 Inspectio cordis, f. 164r-164v.

Rachunek sumienia z ubóstwa

Rozwa , e b dziesz musia  zda  Bogu cis y rachunek ze wszystkich cnót,
a szczególnie z cnoty ubóstwa. J  bowiem bardziej ni  inne cnoty umi owa
Chrystus, j  najwi cej zaleca  w swych ewangelicznych radach i przykazaniach,
gdy kaza  Aposto om i  bez torby podró nej i bez laski (por. Mt 10,10; k
9,3). Chcia  te , aby ci, którzy decydowali si  i  za Nim, wiedzieli, e maj
si  wyrzec wiata, przyjació , bogactw i w ogóle wszystkiego (por. Mt 19,21; k
14,26.33). Ty za  zdecydowawszy si  i  za t  nauk  i sugesti  Zbawiciela,
zapar e  si  samego siebie ze wzgl du na Niego. Wyrzek e  si , opu ci e
i uciek e  od wiata, od wiatowych dóbr i od doczesnych rodziców.
Dlatego by oby brzydko i haniebnie, gdyby  teraz ugania  si  za czym , co jest
o wiele bardziej liche ni  to, czym tak szlachetnie i wi cej ni  z heroicznym

                    

29
 Por. Missale Romanum, Desclee 1951, Oratio S. Bonaventurae “Transfige” etc.,

s. CXXVI.



duchem wzgardzi e  i co porzuci e  z mi o ci dla samego Boga, a nie tylko dla
jakiego  przyjaciela. Dlatego zrób sobie teraz rachunek sumienia:
Po pierwsze co do swoich uczu : czy i ty te  nie przywi za e  si  do rzeczy,
które ci zosta y dane tylko do u ytkowania?
Po drugie co do pragnie : czy nie pragn e  mie  tego, co z woli prze o onych
ma twój wspó brat, albo mo e niech tnie, by nie powiedzie  z szemraniem czy
bólem, rozstawa e  si  z przedmiotami, które traci e  lub które ci zabierano?
Po trzecie co do woli: czy nie chcia e  nabywa  i mie  te rzeczy, które s
wymienione i okre lone w Konstytucjach i prawie ko cielnym jako przeciwne
ubóstwu? Czy te  odwrotnie, raczej u innych zaszczepia e  mi o  do ubogiego
dla ciebie Chrystusa, gdy mia e  ku temu okazj , gdy od ciebie byli oni
zale ni. Czy uwalnia e  si  te  od wszelkiej ch ci posiadania?
Inspectio cordis, f. 164v.

***

Oce , czy nie jeste  uczuciowo przywi zany do jakiej  rzeczy, z któr  móg by
si  rozsta , lub której si  pozbywaj c, czyni by  to z pewnym smutkiem
i zak óceniem wewn trznego pokoju. By oby to czym  znacznie powa niejszym
i gorszym, ni  gdyby  mia  w posiadaniu ca y wiat, ale bez wewn trznego do
niego przywi zania.
Sprawd  te , czy nie da e  komu  innemu okazji do pogwa cenia lub lekcewa enia
ubóstwa, czy to pozwalaj c mu na zatrzymanie jakiej  rzeczy, czy te
dostarczaj c mu czego , by stara  si  o otrzymanie pozwolenia albo te  wnosz c
do zakonu lub do domu zakonnego nawet drobne przedmioty, ale niezgodne z duchem
wi tego ubóstwa. Nast pnie, czy mo e nie ukrywa e  przed prze o onym czego ,

co godziwie móg by  mie ? A mo e tego, co ci zosta o przez innych ofiarowane,
nie odda e  na wspólny u ytek lub naleganiem wymusi e  na prze o onym, by  móg
tylko sam z tego korzysta ?
Pomy l o tym, e tak jak nagi z prochu ziemi powsta e , tak nagi tam te
powrócisz. Dla ciebie Chrystus, pozostawiwszy niebo, nagi narodzi  si
w stajni, aby  ty w takim ogo oceniu Go na ladowa . Nie maj c nic, b dziesz
mia  wszystko, wed ug powiedzenia: “Ubogi mnich czy zakonnik jest panem ca ego
wiata”.

Inspectio cordis, f. 164r

***

Rozwa  teraz te sprawy, które dotycz  zachowania schludno ci w ubóstwie.
A mianowicie, czy utrzymujesz w najwi kszej czysto ci pokój, habit i inne
rzeczy, pami taj c o powiedzeniu pewnego wi tego: “Zawsze lubi em ubóstwo, ale
czyste”. Nast pnie, czy mo e nie domaga e  si  wyszukanych pokarmów lub innych
ni  zwyczajne, bez adnej koniecznej racji, a tylko dla podsycania swego
akomstwa, albo mo e zwyk e potrawy jad e  niech tnie i z jakim  wstr tem?

Wreszcie, czy mo e nie usi owa e  gromadzi  ksi ek, nawet pobo nych, tylko
z czystej ciekawo ci, i zape nia e  nimi sw  cel ? Mo e te  nie zawsze stara e
si  wspina  na doskonalszy i wy szy stopie  wznios ego ubóstwa?
Po tym rozwa aniu wzbud  al za to, e dopu ci e  si  niektórych z powy szych
uchybie , i postanów odt d powa nie praktykowa  ubóstwo.



 Inspectio cordis, f. 164v-165r.

Cnota i lub czysto ci

Rozwa , e czysto  to cnota anielska, a nawet wi cej ni  anielska ze wzgl du
na kruche naczynie, w którym znajduje si  ten najdro szy i bardzo pachn cy
p yn. Zwa  te , e jeste  zobowi zany do zachowywania czysto ci nie tylko
dlatego, e j  sobie upodoba e , ale dlatego e zobowi za e  si  j  zachowywa
pod przysi g  nie tylko na zasadzie cnoty, ale na mocy lubu.
Rozwa  tak e, e o ile czyste dusze wi cej od innych podobaj  si  Bogu, o tyle
dusze oddane nieczysto ci wzbudzaj  w Nim wstr t i obrzydzenie. Teraz wi c masz
okazj  do zastanowienia si  nad tym, jak zachowywa e  ten lub.

***

Rozwa , e ka dy cz owiek jest zobowi zany do zachowania cnoty czysto ci nie
tylko z pozytywnego prawa Bo ego, ale i z prawa naturalnego.
Ty za  jeste  zobowi zany z potrójnego powodu, a mianowicie oprócz dwu
wymienionych praw, dodatkowo jeszcze z racji lubu. I dlatego, im bardziej
nara a e  si  na niebezpiecze stwo z amania tego lubu, tym ci ej grzeszy e ,
bo pope nia e  wi tokradztwo. Zrozum, e grzeszy e  tak samo jak Lucyfer,
który pragn  zasi  na tronie Bo ym albo jak inny anio , który zbuntowa  si
przeciw Bogu.
Je li za dopuszczeniem Bo ym nie odczuwasz pokus przeciwko tej cnocie, to
wiedz, e nie jeste  tego godny lub jeste  za s aby, aby  móg  by  poddawany
próbie. Je li natomiast jeste  próbowany, to faktycznie dzieje si  to
z wielkiej aski Najlepszego bardzo przewiduj cego Boga, i dlatego sk adaj Mu
za to najwi ksze dzi ki.
 Inspectio cordis, f. 163r.

Warunki zachowania czysto ci

Zastanów si  nad tym, czy zastosowa e  rodki s u ce do ochrony tej cnoty. Czy
trzyma e  na uwi zi swe oko, czy pow ci ga e  sw  r k , czy stara e  si  o to,
aby my l by a czysta i jasna, czy wstrzymywa e  si  od mi kkich szat,
wyszukanego pokarmu, s odkiego pró nowania, które s  rabusiami czysto ci, i czy
unika e  nieprzyzwoitej lektury.
Cho  to wszystko powinno by  ci obce jako osobie zakonnej, niemniej jednak
je li czyta e , s ucha e  i z innych podobnych przyczyn w jaki  sposób
zorientowa e  si , e te ró ne okazje mog  prowadzi  do popadni cia w g bok
przepa , to przebadaj si  pod k tem tych spraw, które dla ciebie stanowi
wielkie niebezpiecze stwo i zagro enie czysto ci twej duszy.
 Inspectio cordis, f. 163r.

Strze enie zmys ów

Postaraj si  oceni  wszystkie swe my li, czy one czasem nie wnios y do twego



serca jakiego  brudu. W dziedzinie bowiem cnoty czysto ci bardzo powa n  spraw
jest my l nieczysta, i to nie tylko podtrzymywana w sercu, lecz nawet w jaki
sposób dopuszczana do umys u, poniewa  tak samo zabija dusz  jak ka dy
nieczysty czyn.
Powiniene  te  zbada , jak strzeg e  i w jakim stanie utrzymywa e  swoje zmys y
z tej racji, e to one dostarczaj  duszy wszelkiego dobra i z a. A mianowicie,
jak strzeg e  oczu i s uchu, podobnych niejako do bursztynu, który przyci ga do
siebie przybli ane drobne przedmioty; dotyku, niczym jadowitej mii; smaku,
jako niepo ledniego wroga czysto ci; w chu, niebezpiecznej przeszkody do
utrzymania w czysto ci wspomnianej ju  my li.
Wiesz chyba, jak bardzo zaszkodzi y Dawidowi jego oczy sk onne do podgl dania
(por. 2 Sm 11,1-27). Niech nie ujdzie twej uwagi i to, dok d ch  posmakowania
czego  zaprowadzi a matk  rodzaju ludzkiego (por. Rdz 3,1-24). Nie pomi  te
faktu, e tylu cierpi w piekle z powodu niestrze enia swych uszu, tylu z powodu
nieopanowania r k, tylu wtr ci o si  do cuchn cego wi zienia piek a przez
szkodliwe rozkoszowanie si  zapachem.
Dlatego jako wierny egzaminator swego sumienia rozmy laj o tych sprawach
i dzia aj, póki jest czas na pokut .
Inspectio cordis, f. 163v.

B d  ogl da  Boga

“B ogos awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl da  b d ” (Mt 5,8).
Stopniowanie, jakie zastosowa  Chrystus Pan, Boski Nauczyciel, jest godne
najg bszego zastanowienia. Od ubóstwa, agodno ci, smutku, mi osierdzia,
dochodzi w ko cu do czysto ci serca. Ubogim obieca  Królestwo niebieskie,
cichym posiadanie ziemi, p acz cym wieczn  pociech , akn cym i spragnionym
sprawiedliwo ci nasycenie, mi osiernym obieca  mi osierdzie. Co za  obieca
tym, którzy s  czystego serca? Im zapewni  uszcz liwiaj ce widzenie Boga.
Skoro wi c widzisz, e za czysto  s  ustalone wi ksze nagrody, to tym pilniej
strze  serca. Je li bowiem splamienie serca wiedzie do utraty ogl dania Boga,
to z kolei zachowanie go w czysto ci jest równoznaczne z zapewnieniem sobie
Boskiej wizji.
Inspectio cordis, f. 139r-139v.

Pot ga ufnej modlitwy

“O cokolwiek by cie prosili Ojca w imi  moje, da wam” (por. J 16,23).
Niebieski Nauczyciel Chrystus, prawdziwy Syn Bo y, zach caj c swoich uczniów do
ufnej modlitwy, przyrzeka im, e adna ich modlitwa nie b dzie nieskuteczna.
Mówi: “O cokolwiek by cie prosili Ojca w imi  moje, da wam”.
To tak, jakby powiedzia : “Dopóki przebywa em z wami, nie mieli cie adnych
k opotów i nie brak o wam niczego. Ja broni em was przed faryzeuszami, ja was
karmi em s owami zbawiennej nauki, a równocze nie pokarmem cielesnym. Stara em
si  o wszystko, co by o potrzebne tak dla duszy, jak i dla waszego cia a. Do
tego stopnia mia em staranie o was, e za niektórych z was nie zawaha bym si
nawet zap aci  podatku. Teraz za , gdy zbli a si  czas mego odej cia i mam
pój  do Ojca mego, jako jedyn  ostoj  zostawiam wam modlitw . Ona pomo e wam
pokona  waszych nieprzyjació  i wyprosi  tak dla siebie, jak i dla innych dary
Ducha wi tego. W ka dej wreszcie sprawie w niej tylko szukajcie obrony, do



niej si  uciekajcie jako do skarbu, do rogu Amaltei30. Obiecuj  za  wam, e nic
nie zostanie odmówione waszemu sercu, czego b dzie pragn o i o co prosi o.
Je li natomiast kto  z was b dzie mia  w tpliwo , czy otrzyma to, o co b dzie
prosi , niech prosi w imi  moje, a na pewno otrzyma” (por. J 16,23-26).
Uwa aj wi c modlitw  za rodek na tyle pot ny, e Bóg si  przychyli do tego,
czego cz owiek b dzie chcia , jak po wiadcza to niebieski mówca, gdy powiada:
“Modlitwa jest t , która zdobywa niebo i zniewala Boga” (por. Syr 35,17-18).
A wobec tego nie ma czy te  nie mo e by  dok adnie niczego, czego by pobo na,
arliwa, s uszna i pokorna modlitwa nie wyjedna a od Boga. Dlatego, jak zawsze

w takich przypadkach, tak i dzisiaj, powiniene  nie tylko przyby  i sta
biernie wobec woli Bo ej, lecz przyjmuj c samego Boga, który po z o eniu
swojego Majestatu zst puje do ciebie, marnego robaka, w szczególny sposób
domaga  si  w modlitwie tego, czego ci potrzeba.
Inspectio cordis, f. 52v.

O co nie mo na prosi ?

“Pro cie, a otrzymacie” (J 16,24).
Rozwa  to, e cho  Zbawiciel powiedzia , i  prosz cy mog  wszystko otrzyma ,
uwa a si  jednak, e s  pewne rzeczy, o które chrze cijanin i zakonnik w ogóle
nie powinien prosi , ze wzgl du na to, e albo sprzeciwiaj  si  one
sprawiedliwo ci, albo te  godz  w mi o . Prosi  bowiem o szkod  na czyim
yciu lub dobrach, prosi  lub yczy  komukolwiek mierci, eby posi  jego

dziedzictwo, k óci si  ze sprawiedliwo ci . A znowu domaga  si , aby Bóg
dokona  pomsty na twoich wrogach, jest przeciwne mi o ci, która ka e mi owa
równie  nieprzyjació .
Wi c o trzy ró ne, bardzo s uszne, rzeczy masz prosi  Ojca Niebieskiego w imi
Jego Syna: o przebaczenie grzechów, o ask  wytrwania w dobrym
i o nie mierteln  chwa . Oprócz tego za , je li pos uchasz Prawdy: “Pro
naprzód o Królestwo Bo e, a wszystko b dzie ci dodane” (por. k 12,31; Mt
6,33).
Inspectio cordis, f. 52v-53r.

Prosi  w imi  Jezusa

“Do tej pory o nic nie prosili cie w imi  moje” (J 16,24).
Mo esz tu doceni  pot g  imienia Jezus: przez to imi  op tani przez z ego ducha
zostaj  uwolnieni, chorzy s  uzdrawiani, lepi widz , g usi s ysz , chromi
odzyskuj  w adz  chodzenia. Mówi o tym sam Zbawiciel: “W imi  moje z e duchy
b d  wyrzuca ” (Mk 16,17); a gdzie indziej czytamy: “Aby na imi  Jezusa zgi o
si  ka de kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych” (Flp 2,10).
Pilniej wi c rozwa , i  modlitwy wielu ludzi s  bezskuteczne z tego powodu, e
wprawdzie modl  si  oni do Przedwiecznego Ojca, ale nie prosz  Go w imi
Jezusa. Tote  jak zapewne zauwa asz, Ko ció  zosta  dok adnie pouczony, eby
zawsze dodawa  w swoich modlitwach to zako czenie: “Przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa” itd., i dlatego jego modlitwy nigdy nie pozostaj  nie wys uchane.
Ty wi c, pouczony tymi wyja nieniami, przyst puj do Pana i z wielk  ufno ci
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pro  w imi  Jezusa o wielkie i trwa e cnoty, bo nie nale y si  naprzykrza
W adcy niesko czonego majestatu o rzeczy ma ej wagi. A zatem domagaj si
wi kszych, i to domagaj si  w imi  Syna. Nawet kiedy b dziesz o co  prosi
Ojca, nie b d c jego przyjacielem, ufaj i wiedz, e wszystko zostanie ci bardzo
hojnie udzielone.
Inspectio cordis, f. 53r.

 “Nadano Mu imi  «Jezus»” ( k 2,21)

O imi  s odsze nad wszelkie miody, milsze od ka dej ambrozji, przyjemniejsze od
wszelkich nektarów, od wszelkich gromów pot niejsze, nad wszystkie imiona
ludzi i anio ów chwalebniejsze! Oto imi  Jezus. Zajmij nim my l swoj  i cho
pilnie b dziesz nad nim rozmy la , nigdy [do ko ca] go nie ogarniesz. S
w imieniu Jezus tysi ce dóbr.
Smucisz si ? Wzywaj Jezusa, a pocieszy ci . Atakuj  ci ? Wo aj Jezusa, a obroni
ci . Pragniesz by  zbawiony? Kochaj Jezusa, na laduj Go, czcij, Jezus jest
Zbawicielem. Jeste  ubogi? Biegnij do Jezusa, a wzbogaci ci . Jeste  nagi? Pro
Jezusa, a przyodzieje ci . Jeste  chory? B agaj Jezusa, uzdrowi ci . Jeste
cz owiekiem nieuczonym? Jezus jest Nauczycielem. Osaczaj  ci  wady? Jezus jest
Panem cnót. Jeste  pe en grzechów? Jezus przyszed  zbawia  grzeszników.
Jezus niech wi c b dzie twoim rozwa aniem, twoj  mi o ci , twoj  rado ci ,
twoim pokrzepieniem, twoim yciem, twoim niebem. Obejmij Jezusa, aby On obj
ciebie, kochaj Jezusa, aby On ciebie ukocha , nie opuszczaj Jezusa, aby On
ciebie nie opu ci .
Nie ma na wiecie i w ca ym niebie nic cenniejszego od Jezusa, a zatem nie ma
nic, co od Niego by oby god- niejsze do mi owania. Oddaj si  ca y Jezusowi,
a ca y Jezus b dzie twój.
Inspectio cordis, f. 96v.

Pro cie i dzi kujcie

“Pro cie!” (J 16,24).
Zale nie od charakteru potrzeb prosz cych modlitwa przyjmuje ró ne formy. Jedni
modl c si , wyra aj  al za grzechy; drudzy prosz c, zwracaj  si  o ich
przebaczenie; niektórzy z najgor tszymi pragnieniami zwracaj  si  o dary Ducha
wi tego i wi te cnoty; s  za  i tacy, którzy z najwi kszym po daniem

i ci g ym naprzykrzaniem domagaj  si  wiedzy, bogactwa, maj tków oraz innych
dóbr naturalnych lub u miechu fortuny.
Lecz ty po wi  obecnie na dzi kczynienie czas wyznaczony ci na modlitwy przez
Opatrzno  Wiecznej M dro ci czy to za niezliczone dobrodziejstwa, jak np. za
dar stworzenia, zachowania przy yciu, usprawiedliwienia, odkupienia,
o wiecenia i podwójnego powo ania, czy te  za ustanowienie tego przeobfitego
daru wi tego posi ku. Widzisz bowiem, jak Bóg potraktowa  dzi  wspaniale twoj
dusz  przy swoim Stole.
Nie miej w tpliwo ci, e skoro bardzo wdzi cznie przyjmiesz obecn  ask  i za
ni  z o ysz godne dzi kczynienie, Pan u yczy ci jeszcze wiele innych ask.
Ka de dzi kczynienie, z o one najlepszemu i najwy szemu Bogu, przygotowuje
cz owieka do otrzymania jeszcze wi kszych darów i uzyskania charyzmatów. Kto
darzy najwy szego Boga podzi kowaniami, czyni Go sobie d u nikiem bardzo pew-
nej dla siebie zap aty.



Inspectio cordis, f. 53r-53v.

Skuteczna ostoja i obrona

“O cokolwiek by cie prosili” (J 16,23).
Po swoim zmartwychwstaniu Niebia ski Mistrz poucza  Aposto ów o wielu sprawach,
zanim nie znikn  im z oczu i triumfalnie wst pi  do nieba. Ale w ród innych
spraw na pierwszym miejscu poleci  im praktyk  modlitwy i wytrwa o  w niej.
Uczyni  to jednak roztropnie i nie bez starannego wzi cia pod uwag  przysz ych
wydarze . Przewidywa  bowiem ich przysz e krzy e i prze ladowania, a tak e
liczne inne rodzaje z a, i uczy , e aby móc ich unikn  lub je znosi , powinni
wiedzie , e nie ma niczego odpowiedniejszego od modlitwy i to zw aszcza tej
zanoszonej w Jego imieniu. Pozostawi  im polecenie, aby z niej korzystali, jako
prawie jedynego rodka zaradczego przeciw wszystkim nieszcz ciom i potrzebom,
czy te  jako z zasady d enia do wszelkiej doskona o ci i do jej poznania.
Ty, po dzisiejszym nawi zaniu z Bogiem przyja ni, b d  przekonany, e modlitwa
jest ci w najwy szym stopniu potrzebna. Zaopatrzony w t  kotwic , bezpiecznie
przep yniesz przez wszystkie burze; uzbrojony w t  tarcz , nietkni ty
przejdziesz przez ogie  i wod , przez tysi czne niebezpiecze stwa mierci.
Maj c takiego towarzysza, bez adnej szkody b dziesz szed  naprzód mimo
czatuj cych zbójców na drodze wiod cej do doskona o ci i do wieczno ci. Komu
za  bardziej wypada by  gorliwym w modlitwie, jak nie zakonnikowi, jak nie
tobie?
Inspectio cordis, f. 53v.

Obietnica dana wszystkim

“Da wam” (J 16,23).
Rozwa , e nie tylko Aposto om zosta a dana obietnica, e o cokolwiek b d
prosi  Ojca Niebieskiego w imi  Syna, otrzymaj  to. W istocie zosta a ona dana
tak e wszystkim wiernym, a zw aszcza zakonnikom, na których przesz y od
Aposto ów prawem dziedziczenia rady ewangeliczne.
I owszem, Naj askawszy Pan uwzgl dni  tak e ciebie, gdy dawa  t  obietnic
i zapewnia , e nic ci nie zostanie odmówione, je li w a ciwie b dziesz prosi
o co  s usznego. Ponadto w tak wielkiej cenie s  u Boga modlitwy ludzi, e
nawet wypowiadane przez usta niewierz cych dochodz  do Jego Boskiego majestatu.
W adnym wypadku nie s  bezowocne, jak mo na si  dowiedzie  tego z historii
o dobrym setniku (por. Dz 10).
Trzymaj si  wi c silnie tej tak wi tej i tak owocnej praktyki modlitwy. Wiedz
równie  o tym, e je li w jakim  czasie j  zaniedbasz, zrobisz jeden krok
w kierunku piekielnego pot pienia. Kto bowiem odchodzi na krok od modlitwy,
zbli a si  do piek a: tyle kroków czyni w kierunku piek a, ile razy zaniedba
modlitw . I przeciwnie: tym cz ciej obcujemy z Bogiem, im gorliwiej i cz ciej
oddajemy si  modlitwie.
Nic bardziej nie krzewi wad i nie powoduje niedoskona o ci jak zaniedbanie
modlitwy, i to do tego stopnia, e gdy badasz samego siebie, zauwa ysz, e
pope ni e  wiele wykrocze  zawsze z tego powodu, i  z lenistwa zaniedba e  co
ze zwyczajowych modlitw. I przeciwnie, có  lepiej, szybciej i pi kniej mo e
uprawi , zasadzi  i oczy ci  nowe ro liny cnót w ogrodzie duszy, jak nie
podj te i powtarzane wiczenie si  w modlitwie.



Po rozwa eniu i dojrza ym przemy leniu tych rzeczy staraj si  modli , b agaj c
Pana, aby – skoro ju  u yczy  ci aski podczas wi tej Uczty, tak te  ze
wzgl du na swoj  chwa  oraz twój i bli niego niezmierny po ytek – nigdy ci jej
nie odebra . Razem z Dawidem staraj si  aja  siebie: “Zasn a moja dusza ze
zgryzoty, pod wignij mnie wed ug swojego s owa” (por. Ps 119,28) i umocnij mnie
w bardzo ci mi ym, a mnie bardzo po ytecznym praktykowaniu modlitwy.
Inspectio cordis, f. 54r.

Najlepszy czas na modlitw

“Ca  noc sp dzi  na modlitwie do Boga” ( k 6,12).
Po zastanowieniu si  nad miejscem, gdzie powinno si  sp dza  czas na modlitwie,
pomy l te  o najbardziej odpowiednim czasie na ni , mianowicie o nocy. Noc jest
czasem najbardziej odpowiednim, bo pomaga do modlitwy. W nocy nikt ci  nie
widzi, a ty wype niasz to zalecenie: “Gdy si  modlicie, nie b d cie jak
ob udnicy. Oni lubi  w synagogach i na rogach ulic wystawa  i modli  si , eby
si  ludziom podoba ” (Mt 6,5). Nikt ci nie przeszkadza, a ty mo esz wiele
osi gn : “Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie si  wam, tylko wierzcie,
e otrzymacie” (Mk 11,24).

Zwró  uwag  na to, e pierwszym rodkiem do dokonania wielkich rzeczy jest
modlitwa. Czy  by a jaka  wi ksza sprawa ni  za o enie Ko cio a? Chrystus
rozpocz  j  od modlitwy. Dlatego s usznie napomina Ambro y: “Oto dla ciebie,
chrze cijaninie, dla ciebie zosta  podany wzór, przepisany model, który
powiniene  wciela  w ycie. Có  bowiem powiniene  czyni  dla swego zbawienia,
gdy Chrystus za ciebie sp dza noce na modlitwie? Có  ci wypada czyni , gdy
chcesz co  wyb aga  przez jakie  pobo ne wiczenie, skoro Chrystus przed
pos aniem aposto ów najpierw si  modli , i to modli  si  sam jeden, modli  si
w nocy?”31

Tote  i obecne przyj cie Komunii w. powiniene  poprzedzi  arliw  modlitw .
Inspectio cordis, f. 132r-132v.

Modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym

Pomy l, e Duch twego Zbawiciela nie tylko jedn  godzin  trwa  na rozwa aniu
z a i nieszcz  dotykaj cych wszystkich ludzi. Widzia  swoim przenikliwym
umys em wszystkie cierpienia wszystkich ludzi, ich niepokoje, bóle, choroby,
udr ki, prze ladowania, uciski i wszelkiego rodzaju niepowodzenia, które
kiedykolwiek b d  ich dotyka . Gdy pe en goryczy uprzytamnia  je sobie,
doznawa  dotkliwszej udr ki i bólu, ni  zwyk  doznawa  przyjaciel z powodu
bardzo wielkiego nieszcz cia swego przyjaciela, albo rodzice, gdy prze ywaj
niepowodzenia i nieszcz liwe wypadki swoich dzieci. Mówi to jasno Izajasz
w proroctwie: “Lecz On obarczy  si  naszym cierpieniem, On d wiga  nasze
bole ci” (Iz 53,4).
Przywo a  w pami ci wyst pki wszystkich ludzi, którzy yli przed Nim, za Jego
czasów, i którzy po Nim y  mieli na wiecie. Poniewa  za nich si  ofiarowa
niebieskiemu Ojcu na cierpienie i zado uczynienie, dlatego przej  si  tak
gwa townym smutkiem, e a  krwawy pot wyst pi  Mu na ciele i sp ywa  a  na
ziemi  (por. k 22,44).
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 Inspectio cordis, f. 176r.

Potrzeba ci g ej modlitwy

Nale y si  wi c modli  my l , s owem, wzdychaniem i zami; i takim zapachem
modlitwy nale y usun  wszys- tko, co w nas jest zepsute. Najlepiej poleca to
w. Bernard: “Gdziekolwiek b dziesz, módl si  w swoim sercu. Je li b dziesz

d ugo poza kaplic , nie szukaj specjalnego miejsca, poniewa  ty jeste  miejscem
modlitwy. Je li b dziesz w ó ku lub w innym miejscu, módl si , a tam b dzie
wi tynia”.

Templum Dei Mysticum, s. 62.

ROZDZIA  SZÓSTY

Idee i za o enia  nauczyciela retoryki

Dedykacja podr cznika wymowy i jego zako czenie:

Matce Przedwiecznego S owa,
pobo nie wypowiadaj cej si  Dziewicy Maryi bez adnej zmazy pocz tej,
tego Zwiastuna Królowej Sztuk
dedykuje Jej ubogi z powo ania zakonnego Stanis aw.
O Pani! O Pani! O Pani!
Naucz o Najczystsza Rodzicielko M dro ci
i dobrze y , i dobrze mówi .
 Prodromus, s. II.

***

Mi o niku krasomówstwa, bierz cz sto z wdzi czno ci  to dzie ko, które zosta o
dla ciebie opracowane i pomódl si  za jego autora do Sprawcy naszego zbawienia.
Pro  Go, aby i dla ciebie te  okaza  si  przychylny i nauczy  ci  sztuki tak
dobrego mówienia, jak i dobrego ycia.
 Prodromus, Appendix, s. 65.

Niektóre my li

“Ten posiada sztuk  dobrego przemawiania, kto poszerza swe serce przez wysi ki
dobrego ycia; wtedy sumienie nie kr puje przemawiaj cego, kiedy yciem
wyprzedza on przemawianie” ( w. Grzegorz Wielki).
Prodromus, s. IV.

***

“Za dobrego mówc  uwa am tego, który to, co pojmuje umys em, umie jasno wyrazi
mow ; nie za  tego, który uczonymi i wyszukanymi s owami zaciemnia nawet to, co



jest jasne i wyra ne. Pierwszy to, co jest ukryte, wydobywa na wiat o, drugi,
nawet to co dla wszystkich jest jasne, pogr a w ciemno ciach. Tote  imi
tamtego, który pragnie s uchaczom wyjawi  rzeczy ukryte, jest nagradzane
pochwa ami, tego natomiast, który p onie dz  chwa y, pozostaje bez czci
i nagrody” (Izydor z Peluzjum)32.
Prodromus, s. IV.

***

Dobrym mówc  jest ten, kto ma e rzeczy umie przedstawi  skromnie, rednie
z umiarem, a wielkie wyrazi  wznio le. Jest nim ten, kto potrafi zdoby  si  na
wietny pomys , wspaniale go wyrazi , przejrzy cie zaplanowa  i przedstawia

w ró norodny sposób.
Prodromus, s. IV.
***

W adza ludzka opiera si  na rozumie oraz wymowie; z tych jedno nie mo e samo
rz dzi  narodami, drugie na to nie zas uguje; razem daj  w adcy mo no
rz dzenia. I to jedno tylko jest mi dzy nimi wspólne, a dla rozumu wydaje si
jasne. W innych za  sprawach rozkazuje sama wymowa (Ludovicus Borbonius33, in
praef. Pal. Reg. Eloquentiae).
Prodromus, s. IV.

Zach ta do nauk humanistycznych

Na laduj c Cycerona, Muretus te  podaje tak  sam  argumentacj  dla zalecenia
nauk humanistycznych. W naukach w ogóle jest zawarta wielka si a. Maj  one
bardzo du e znaczenie dla utrzymania Pa stwa oraz gromadzenia odpowiednich mu
dóbr. Gdy bowiem powszechne powodzenie, do którego wszystko nale y odnosi ,
zale y od pomy lno ci jednostek, szcz cie za  jednostek osi ga si  zw aszcza
przez uprawianie i wiczenie w cnotach, a do zdobycia doskona ych cnót, pewnego
pocz tkowego bod ca dostarczaj  nauki, z tego po prostu wynika, e z ca
pewno ci  tylko to pa stwo mo e istnie , w którym rozwija si  i kwitnie
uprawianie nauk.
Prodromus, s. 121.

Po ytek z wiedzy

Nie na darmo dla zdobycia nauk traci si  drogocenny czas i zrasza czo o
perlistym potem, gdy  ci, którzy je uprawiaj , góruj  nad pospólstwem
i zdobywaj  obfite nagrody doczesne i wieczne.
Prodromus, s. 138.

Warto  retoryki i poezji

Nast pnie, sztuka wymowy ma owe trzy bezcenne talenty: nauczania, upi kszania
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i przekonywania. Nauczyciele wymowy nadali nazwy rodzajom spraw s dowych.
Wymowa wiele znaczy w s dach, wiele w senacie, wiele w ka dej akcji i w ka dym
miejscu; broni niewinnych, oskar a winnych, wyró nia zas u onych, gani
niegodziwych, naucza niewykszta conych, nawet niech tnych sk ania do tego, do
czego chce.
Uwa amy jednak, e tych bardzo pi knych, tych godnych podziwu talentów nie brak
te  i poezji. Gdy ona zechce, mo e przemawia  najja niej, s awi  najlepiej,
przekonywa  najskuteczniej. Mo e bra  w obron  niewinnych, pot pia
przest pców, wynosi  w pochwa ach zas u onych, gani  niegodziwych; mo e te
powo anych pobudza , przywodzi  i poci ga  do uczciwo ci i do wszelkiej cnoty.

Prodromus, s. 81.

Potrzeba sztuki przemawiania

Wiadomo, i  takie jest stanowisko ludzi, e nic nawet najlepszego i najbardziej
uczciwego nie przyjm  ch tnie, zanim im to nie zostanie odpowiednio polecone.
I nie jest to pozbawione s uszno ci. [...].
Nikt z ca  pewno ci  lekkomy lnie nie zgani wodza, który nie zechce przyj
o nierza zg aszaj cego si  do wojska bez jakiegokolwiek polecenia. Nikt nie

mo e zg osi  s usznych zarzutów wobec pana, który nie chce mie  innego s ugi,
jak takiego, którego poleci a mu nie tylko jego w asna cnota, lecz jeszcze
i czyje  s owo. Zaszczyty s  udzielane nie innym, lecz tym, którzy s  najlepiej
polecani. Przyja  ofiaruje si  wy cznie ludziom dobrze poznanym
i wypróbowanym. Towary kupuje si  jedynie o tyle, o ile zosta y uznane za warte
ceny. A wreszcie do samego przybytku uprawiania nauk kogó  dopuszcza si  bez
polecenia?
Prodromus, Appendix, ss. 15-16.

Zasady przygotowywania mowy

Powiniene  si  uczy  w miejscu spokojnym i oddalonym od wszelkich wiadków,
powtarzaj c wiczenie pó g osem, a nie dono nie. Jeszcze lepiej uczynisz, je li
b dziesz przyswaja  przedmiot po cichu, tylko w my li, w ten bowiem sposób bez
wysi ku i zm czenia utrwalisz go sobie w pami ci.
Przestrzegaj pory snu, a wstawszy z jutrzenk , wiele si  nauczysz. Tak wi c,
udaj c si  na spoczynek, a równie  wstaj c z ó ka, przynajmniej raz przeczytaj
to, czego masz si  nauczy , a potem przebiegnij jeszcze my l . Do sta ego za
wiczenia pami ci pomo e ci, je li po po o eniu si  do snu b dziesz czyta

jak  pobo n  ksi eczk , z któr  za niesz.
Podejmij wiczenie pami ci, lecz do wiadczaj odpowiednio postami brzuszek.
Je li on b dzie przepe niony pokarmem, soki o dkowe id c do g owy, b d
obci a y organ, czyli w adz  zapami tywania, i uczyni  ci  niezdolnym do
nauki.
Wreszcie, nie nale y na pocz tku wyczerpywa  pami ci przed u aj cymi si
wiczeniami, lecz trzeba krok za krokiem stosowa  stopniowanie, tak co do

trwania okresów czasu wicze , jak i do ilo ci materia u.
 Prodromus, s. 191.

Kultura mówienia



Co si  tyczy g osu, to nale y go tak ustawi , eby by  naturalny i ani nie za
niski, ani sztuczny, ani ch opi cy, ani kobiecy. Pewni ludzie w taki sposób
u ywaj  g osu, e wydaje si , i  mówi  raczej nosem ni  j zykiem. Inni znów
tak, e raczej piewaj , ni  wyg aszaj  mow . Niektórzy za  wbrew naturze
u ywaj  s owa raczej do paplania, uwa aj c mówienie za ozdobniejsze, gdy g os
naturalny zast puj  sztucznym, jak gdyby sztuka u ywania g osu nie polega a
raczej na stosowaniu odpowiedniej liczby wyrazów, lecz na owym d wi ku
w a ciwym piszcza kom. Có  ci wi cej wska ? To jedno: na mównicy nie b d
muzykiem, lecz mówc .
Oblicze uk ada si  odpowiednio do powagi tematu: mowa smutna wymaga smutnego
oblicza i z takim musi by  wypowiadana; ostra, wymaga surowego; weso a –
weso ego, gorliwa – p omiennego; wyra aj ca dezaprobat  – oburzonego. Nie gani
si  u mówcy ez, je eli chc c pobo nie innych do nich pobudzi , sam pierwszy je
wylewa. Jednak kto mo e by  znakomitszy od takiego mówcy, który gromi c
s uchaczy srogimi s owami, bez wylewania w asnych ez, bez p aczu, wywo uje
w ich oczach zy jak Moj esz lask , krusz c ska y ich serc? zy wywo uje te
mowa mi a i agodna, podobnie jak to cz sto widzimy, gdy nie grzmi, a pada
deszcz.
Gest polega na harmonijnym panowaniu nad ca ym cia em oraz nad jego pewnymi
cz onkami. Staraj si  zatem nie wprawia  w ruch ca ego cia a na podobie stwo
Izraelitów odmawiaj cych psalmy. Nie rozk adaj te  przesadnie r k ani ich
zbytnio nie przyciskaj do piersi; nie podrzucaj ramionami; nie przekrzywiaj
g owy to tu, to tam, nie opadaj na mównic , niby z wyczerpania (innym prawem
kieruje si  kaznodzieja); nie chrz kaj cz sto, nie kas aj ani nie spluwaj; nie
wycieraj nosa, nie ocieraj potu, wyj wszy konieczn  potrzeb . Zw aszcza za
powiniene  si  strzec tego, eby  wyst puj c jako mówca, nie wpada  w rol
aktora.
Prodromus, s. 191-192.

Przed wyg oszeniem mowy

Przed akcj  [przed przemówieniem] mówca, kimkolwiek by by , najpierw niech si
poleci Bogu, ród u M dro ci i Wymowy. Niech wzbudzi dobr  intencj , eby nie
mówi  dla zdobycia jakiej  tam s awki; nast pnie w skupieniu ducha niech uda
si  na mównic , z odkryt  g ow , lub przeciwnie, zale nie od okoliczno ci,
miejsca i czasu. Je eli przemawia z ko cielnej ambony, niech najpierw odda
cze  o tarzowi lub obecnemu w nim Naj wi tszemu Sakramentowi, a nast pnie
mniej g boko uk oni si  s uchaczom. Zaraz potem niech si  prze egna
(w przemówieniach politycznych nie nale y si  egna  jawnie), i gdy to wypada,
z g ow  odkryt , troch  dla skupienia i o mielenia si , zach ci s uchaczy do
lepszego przyjmowania nauki.
Prodromus, s. 193.

Po przemówieniu

Po akcji [po przemówieniu] najpierw niech z o y jak najwi ksze dzi ki
Naj askawszemu i Najwy szemu Bogu. Nast pnie zastanowi si , w jaki sposób
przemawia : wychwyci to, w czym pope ni  b dy, nie doci gn  lub przesadzi ;
b dy przemówienia niech przypisze sobie, natomiast zalety – Bogu.
Niech wreszcie te  umie wybada  s dy innych o swoim przemówieniu. Je li oni



mo e lepiej zauwa yli b dy przemawiaj cego, niech si  o nich dowie i na
przysz o  je skoryguje. Niemniej s dy ludzi zazdrosnych [w tej dziedzinie],
jak te  kieruj cych si  niew a ciw  intencj  i prostaków powinno si
lekcewa y .
Prodromus, s. 194.

Potrzeba i warto  nauk i sztuk

Wszystkie nauki, które nazywamy humanistycznymi, s  potrzebne ka demu stanowi
ludzi. Powiem nawet, e tak bardzo s  nam potrzebne, i  bez nich nasze ycie
ani by nie by o prawdziwe, ani by si  takim nie mog o nazywa .
Prodromus, Appendix, s. 17.

Potrzeba gramatyki

Któ  bowiem z ludzi nie chc cych by  papug , mo e bez gramatyki prawid owo
tworzy  zdania? Czy  tych, którzy nie znaj  jej regu , nie nazywamy
barbarzy cami? [...]. I jak nie znajdzie si  nikt, kto nie oddali by takiego,
który by chcia  budowa  dom bez fundamentów, podobnie i tych, co by mniemali,
i  bez podstaw gramatyki mog  posi  b d  to inne sztuki, b d  wy sze nauki,
nikt nie móg by oceni  inaczej, jak maj cych inteligencj  os a. Poka cie mi
cz owieka maj cego znajomo  fizyki, matematyki czy wi tej teologii, a nie
znaj cego regu  gramatyki!
Prodromus, s. 17.

Warto  poezji

Tutaj wielu mo e si  u miecha , s ysz c jak twierdz , e równie  poezja jest
bardzo potrzebna ludziom ró nego stanu, cho  niezliczeni mog  si  mia , lecz
chyba dlatego, e albo nie s  zdolni jej zrozumie , albo e gardz  jej
uprawianiem. Je li bowiem dok adniej zbadamy spraw , stanie si  dla nas bardzo
jasne, e sztuka ta z aski Najwy szego Boga zosta a dana miertelnikom nie
dlatego, aby si  zajmowali rzecz  zupe nie niepotrzebn . Z jakiej bowiem sztuki
czy nauki przy przygotowywaniu modlitw pochwalnych jest cz stszy u ytek, jak
nie ze wi tych utworów poetyckich? Na rytm poetycki nastraja  swoj  lutni
Król Psalmista. W poetyckim rytmie m odzie cy niepokonani przez piec babilo ski
wy piewali swój hymn dzi kczynny. W poetyckim rytmie wódz izraelskiego ludu
rozg asza  triumf nad faraonem zniszczonym przez fale morza. W tym rytmie
Zachariasz, Ojciec Poprzednika Wiekuistego wiat a, w nim te  sama Dziewicza
Matka Bo a s awi a Nie miertelnego Boga. W ko cu te  najpi kniejsza Królowa,
nasz prawowierny Ko ció , czy  we wspólnocie nie pos uguje si  poetyckimi
utworami, ilekro  w jaki  sposób czci g o no i rado nie swego Króla?
Lecz aby nie narzuca  ludziom spraw wy cznie Boskich, pytam was, mili
S uchacze, czy do s awienia bohaterów mo na wynale  odpowiedniejszy sposób ni
ten, który by  stosowany przez Homerów, Wergiliuszów, Lukanów, Klaudianów,
Sylów34 i niezliczonych innych? Kto zaprzeczy, e dla rodzaju ludzkiego utwory
poetyckie s  po yteczne i konieczne? Bo przecie  poeci zwykli uczy  i cieszy .
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 Najs awniejsi staro ytni poeci i epicy: Homer (VII w. prz. Chr.), Wergiliusz

(ur. 70, zm. 19 prz. Chr.), Lukan (ur. 39, zm. 65 po Chr.), Klaudian (IV-V w.
po Chr.), Sylla Faustus Cornelius. (ur. 138, zm. 78 prz. Chr).



[...]. Kto tego nie przyzna, chyba chce by  zupe nym wrogiem prawdy! Bo
przecie  z dzie  poetów mo na wydobywa  najg bsze skarby tajemnej m dro ci,
z poezji mo na gromadzi  najszlachetniejsze klejnoty my li, mo na te  zbiera
najbogatsze zasoby mowy i czerpa  prawd  nie t  uci liw , któr  wbijaj  do
g owy morali ci, lecz mi  i lekko wnikaj c  do dusz miertelników pod
urzekaj cym powabem opowiada .
Prodromus, Appendix, s. 18-19

Znaczenie historii

Jak bardzo, na Boga! jak bardzo konieczna jest historia! Bez niej ca y wiat
by by zupe nie g uchy, lepy i niemy!
Komu z nas wszystkich by by wiadomy pocz tek cz owieka, gdyby go nie wyjawi o
pióro Moj esza? Kto zna by pocz tek wszystkich rzeczy, kto nieba i wiata
podstawy, kto wiek Olbrzymów, ich zbrodnie i kary, kto prace i sprawiedliwo
Noemi, pobo no  i pos usze stwo Abrahama, zmienny los Józefa oraz jego
czysto , kto narodu izraelskiego wygnanie i odzyskan  wolno , kto by zna
godn  zdumienia zag ad  faraona, gdyby tego wszystkiego nie zapisa a by a
wi ta r ka tego  Boskiego pisarza i nie przekaza a potomno ci? Nikt by nie

s ysza  o uczciwo ci Samuela, nikt o upadku i pokucie Dawida, nikt o m dro ci
i bogactwach Salomona, nikt o g upocie Roboama, nikt o prawo ci Jozafata, nikt
te  o niewoli i uwolnieniu Manassesa, gdyby Pismo w. nie przekaza o tego
naszym czasom. Nie znan  by nam pozosta a wielkoduszno  Debory, nie znane
m stwo Judyty, nie znane powodzenie Estery, nie znana roztropno  Abigail,
niewinno  Zuzanny, nie znane wreszcie by by o umiarkowanie Eliasza, gorliwo
Elizeusza, si a Samsona, wiara Gedeona, pobo no  Tobiasza, cierpliwo  Hioba
i innych niezliczonych postaci niezliczone cnoty, czyny, zwyci stwa, triumfy,
gdyby nam nie opowiedzia a tego Bo a Ksi ga. Kto by zna  wielko  Aleksandra
i Pompejusza? Kto bogactwa Krezusa i Krassusa? Kto kl ski Kserksesa, Cyrusa
i Dariusza? Kto s awne imiona Hektora i Achilesa? Kto losy Juliusza i Augusta?
Kto m dro  Platona i Arystotelesa? Kto dar wymowy Cycerona i Demostenesa?35 Kto
zburzenie Troi, Kartaginy i Jerozolimy, gdyby historia, wierna g osicielka
spraw minionych, nie dopu ci a nas do udzia u w znajomo ci rzeczy tak wielkich
i tak licznych!?
Prodromus, Appendix, ss. 19-21.

Historia wychowawczyni

A przecie  nie mieliby my przyk adów dobrego post powania ani bod ców do
uprawiania cnót, ani podstawy do unikania ró nych b dów, poprawiania wad
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 Cesarze, królowie, politycy, bohaterowie: Pompejusz (ur. 106, zm. 48 prz.

Chr.), wódz rzymski i cesarz; Krezus (zm. ok. 546 prz. Chr.), król Lidii
i wielki bogacz; Krassus (ur. ok. 112, zm. 53 prz. Chr.), polityk rzymski
i wielki bogacz; Kserkses, Cyrus i Dariusz: królowie perscy z VI i V w. prz.
Chr.; Hektor, Achiles: bohaterscy wodzowie z Iliady Homera; Juliusz: Caius
Iulius Cezar (ur. ok. 102, zm. 44 prz. Chr.); August: Octavian Augustus (ur. 63
prz. Chr., zm. 14 po Chr.), cesarz; filozofowie: Platon (ur. 427, zm. 347 prz.
Chr.), Arystoteles (ur. 384, zm. 322 prz. Chr.), mówcy: Cycero (ur. 106, zm. 43
prz. Chr.), rzymski mówca i polityk; Demostenes (ur. 384, zm. 322 prz. Chr.),
ate ski mówca i polityk.



i osi gania szcz liwego ycia, gdyby ich nie dostarcza a nam historia, ta
bardzo wymowna matka wszystkich rzeczy. [...].
Historia to mistrzyni prawdy. Potrzeba komu wiat a? wiat em jest historia
wiata. Kto  ma zamkni te uszy? Otworzy mu je historia. Gdy nie ma nikogo, kto

by przemówi , bardzo wymowny j zyk ma historia. Pragniesz pozna  czyny
przodków? Poznasz je, gdy udasz si  do historii. Chcesz zobaczy  ukarane
zbrodnie? Poka e ci je historia. Chcesz z przyjemno ci  ogl da  cnoty ozdobione
zas u onymi nagrodami? Poda ci je historia. Chcesz wiedzie , co masz czyni ,
a czego powiniene  unika ? Pouczy ci  historia. Chcesz wreszcie znale
w a ciw  drog  do szcz cia? Otworzy ci j  historia.
Prodromus, Appendix, s. 21.

Godno  teologii

Antoni Muret36 w taki sposób przedstawia godno  studium teologii:
 “O Teologio, przewodniczko ycia i rodzicielko cnót! niszczycielko wad!
i oswobodzicielko dusz! Czym by my byli nie tylko my bez ciebie, lecz w ogóle
czym by oby ycie wszystkich ludzi? Ty umys y ludzkie spaczone najb dniejszymi
pogl dami uczyni a  zdrowymi. Ty podzielonych i rozproszonych ludzi na skutek
kultu ró nych ba wanów, zgromadzi a  w spo eczno  jednej prawdziwej religii.
Ty by a  Mistrzyni  obyczajów i karno ci. Jak wschodz ce s o ce rozprasza
ciemno ci chmur, jak gwiazdozbiór zwany Kastorem i Polluksem ukazaniem si  swym
uspokaja gwa towno  morza i odp dza burze, tak ty, która wzesz a  z aski
Bo ej, rozproszy a  ciemno ci ignorancji i tym swoim zbawczym jasnym wiat em
rozproszy a  burze starych zabobonów. Ty jeste  dla nas jak gwiazdozbiór
Wielkiej czy Ma ej Nied wiedzicy, w kierunku którego zmierza ca a egluga, to
jest bieg naszego ycia.
Ty jeste  owym ogniem niebieskim, który przyniós  z sob  na ziemi  prawdziwy
Prometeusz37, to jest Chrystus, bez którego ycie nie mog oby istnie . Ty jeste
dla nas i obfito ci  pokoju ycia i oddalasz strach przed mierci . Ci wi c s
b ogos awieni, którzy do ciebie jak do portu si  uciekaj ; ci s  b ogos awieni,
którzy dog bnie i ca kowicie oddaj  si  w twoje delikatne d onie. I odwrotnie,
biedni s  ci, którzy jak owi zalotnicy u Homera, usidleni mi ostkami s u ebnic,
zaniedbuj  ciebie, która jeste  królow  wszystkich nauk. Ty g osisz wiedz  tych
rzeczy, których pe ne poznanie zapewnia ludziom wieczn  szcz liwo ,
a zlekcewa ona niewiedza wieczne wygnanie”.
Prodromus, s. 178-179.

Doktor Anielski – w. Tomasz z Akwinu38

Anielskie s  wszelkie dzie a, które s  cudowne, a cudowne s  te, które s
anielskie. I st d, je li chcieliby my dowie , e doktryna w. Tomasza jest
anielska, pozostaje nam do wykazania tylko to, e jest cudowna. I owszem, taka
jest. Przecie  oprócz tego, e on jest jej twórc , cho  to przekracza o
wszelkie ludzkie mo liwo ci, nale y j  podziwia  zw aszcza dlatego, e jest
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 Antoni Muret (ur. 1526, zm. 1585), humanista, filozof i teolog.
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 Prometeusz, mityczny tytan, który wykrad  z nieba ogie  i przekaza  go

ludziom: tutaj pozytywny sens alegoryczny.
38
 w. Tomasz z Akwinu (ur. 1225, zm. 1274), dominikanin, filozof, teolog

i doktor Ko cio a.



powszechnie ceniona, kochana i uprawiana przez doktorów, akademie,
zgromadzenia, a wreszcie przez ca y prawowierny Ko ció .
Uwa a si , e j zyk Marka Tuliusza [Cycerona] mia  moc poci gaj c , dzi ki
której [Cyceron] zjednywa  dla swego zdania zarówno senatorów, ekwitów, jak
i lud rzymski. Tego w a nie rodzaju jest doktryna w. Akwinaty, za któr  id ,
jak wiecie, wszystkie szko y teologów i katedry doktorów, a je li nawet nie
zawsze id , to przynajmniej zachwycaj  si  ni , zdumiewaj  i szanuj  j . I tak
jak niegdy  ca y wiat udawa  si  do wyroczni delfickiego Apollina39, by
poznawa  przysz o  i dowiadywa  si  zarówno o skutki przyczyn, jak
i o przyczyny wydarze . Podobnie te  i w czasach dopiero co minionych
i wspó czesnych ca e chrze cija stwo zwraca si  niby do wi tyni M dro ci, do
ksi g wype nionych niezwyk  nauk  tego najm drzejszego Feba Teologów. Znajduje
si  w nich tyle rozstrzygni , tyle wyroczni, ile zawieraj  zda  i odpowiedzi.
O tym samym mówi cz owiek zarówno bardzo wymowny, jak i bardzo m dry, per a
pisarzy, w ten sposób sk adaj c bardzo wyborne wiadectwo: “M dro  Tomasza
jest do tego stopnia znakomita, gruntowna i boska, e podziwiaj  j
i zachwycaj  si  ni  nawet wielkie, przenikliwe i bogate umys y. Nie ma w ca ej
teologii nic tak wznios ego, a w filozofii tak trudnego i niejasnego, czego by
on nie wyja ni ; nic do tego stopnia niezrozumia ego, czego by on nie
wy wietli : niczego tak dalece ukrytego i zagmatwanego, czego by nie wydoby
i nie rozpl ta , i owszem czyni to metod  tak lakoniczn , i  wydaje si , e
tyle jest u niego tre ci, ile s ów; w krótkich zdaniach zawiera wszystko
o rzeczy, o której inni doktorzy skomponowali ogromne tomy. Cudowna jest
nast pnie do tego stopnia jasno  jego nauki, cis o , podzia  i wzajemne
powi zanie zagadnie , e gdy j  si  porówna z fizycznym wiat em, jego nauka
wydaje si  nie czym innym, jak w a nie wiat em”.
Doctor Angelicus, f. B2r-B2v.

Tajemnice wiary

“Zakry e  te rzeczy przed m drymi i roztropnymi” (Mt 11,25).
Rozwa , e nikomu z m drców i roztropnych nie uda o si  ods oni  tajemnicy
Naj wi tszej Eucharystii, poniewa  w badaniach chcieli si  oprze  raczej na
argumentach rozumowych, ni  zaufa  wierze. W tym za  tak tajemniczym i ukrytym
Sakramencie wiara dope nia to, czego brak zmys om40.
Ten jednak w praktyce nie wierzy, e jest tu prawdziwy Bóg i Cz owiek, kto po
przyj ciu Go nie zachowuje si  tak, jak przed Jego obliczem czyni  anio owie;
kto rozprasza si , wbija w pych , kto nie zajmuje swojej my li rozwa aniem tak
wielkiego dobrodziejstwa, wreszcie ten, kto w obecno ci przyj tego przez siebie
Boga nie p onie ogniem mi o ci i nie goreje zapa em pobo no ci, ale wmawia
sobie, e wystarczy, je li podzi kuje za Komuni  jedyn  modlitewk  i zaraz
potem zajmie si  innymi sprawami. Faktycznie tajemnica Cia a Pa skiego jest
zakryta przed takim m drym i roztropnym cz owiekiem. Ty wystrzegaj si  takiej
m dro ci i roztropno ci!
Inspectio cordis, f. 105r.
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 Do Delf udawali si  staro ytni politei ci po boskie wyrocznie Apollina,

które w jego wi tyni przekazywa a im Pytia.
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 Por. hymn z nieszporów Bo ego Cia a S aw, j zyku, strofa 5, Liturgia godzin

III, s. 507.



Najcenniejsza jest teologia praktyczna i mistyka

Ju  wi c przybywam do was, M odzie cy bardzo zapaleni do nauki, i patrz c na
was, zastanawiam si , czy ch tnie odpowiecie na Bo e wezwanie nie tylko przy
waszym projektowaniu dalszych studiów, lecz równie  przy wszelkich zamiarach
g bszego kszta towania waszych dusz ró nymi naukami. To za  z jakiego powodu?
Poniewa  z racji powo ania b dziecie musieli podepta  przepisy ziemskiej
retoryki, a uczy  si  zasad niebieskiej; b dziecie musieli wzgardzi  teoriami
poga skiej filozofii o naturze rzeczy, o ruchu cia  niebieskich, o po o eniu
ziemi, a przyj  doktryn  filozofii chrze cija skiej o rzeczach ostatecznych.
Wreszcie te , po odrzuceniu owej szeroko uprawianej przez ró ne szko y teologii
spekulatywnej b dziecie uprawia  mistyczn  i praktyczn . [...].
Czy jednak z tego powodu mieliby cie zosta  pozbawieni wiedzy? Bynajmniej!
Stracicie wiedz  gorszej jako ci, a zyskacie cenniejsz ; pozostawicie ludzk ,
a otrzymacie Bosk . T  w a nie wiedz , powiadam, któr  ukazywa  w. Augustyn,
s o ce i twierdza wi tej wiedzy, kiedy ca ym sercem wo a :
“Panie, pozna em siebie, gdy pozna em Ciebie”. T  wiedz , któr  ju  posiadaj c,
powtarza  w. Franciszek z Asy u, Patriarcha zakonników, w rozmowie ze swoim
Jezusem, “Kim e Ty jeste , Dobry Jezu, a kim ja jestem? Czy  Ty nie jeste  Tym,
KTÓRY JEST, a ja jestem tym, który jest nico ci ?” T  wiedz  wreszcie, do
zdobycia której pieszy o tylu filozofów, pozostawiaj c swoje portyki, tylu
teologów opu ci o swe katedry wyk adowe, tylu biskupów zdj o swoje mitry, tylu
królów podepta o swe ber a, tylu cesarzy z o y o swoje korony, a nawet pewien
zwierzchnik chrze cija skiego wiata, Najwy szy arcykap an, Ojciec wi ty (mam
na my li Piotra Celestyna)41, piesz c do tej wiedzy, pierwszy da  przyk ad,
przez innych nie powtórzony, z o ywszy w inne r ce najwy sz  po Bogu w adz
i rz dy na ziemi.
Prodromus, Appendix, s. 7-8.

Wi ksza warto  wiedzy wlanej

Skoro wi c tak si  ma sprawa, nie w tpcie o tym, M odzie cy bardzo pilni
w naukach, e gdy dla szybszej odpowiedzi na Bo e powo anie zaniechacie
kontynuowania waszych studiów, powiadam, e przez Boga b dzie wam wlana
wszelkiego rodzaju m dro , albo przynajmniej (co uwa am za bardziej po dane)
b dzie wam udzielona pomoc dla osi gni cia maksymalnej doskona o ci we
wszelkich naukach. A je li jeszcze nie zostali cie przeze mnie co do tego
przekonani, eby dla zadbania o wasze powo anie zaniecha  waszych dalszych
studiów, to w ko cu we cie pod uwag  i to, e ycie wieczne jest lepsze od
doczesnego. To, co Mistrz Niebieski w pewnym momencie przy innej okazji
dobitnie powiedzia : “Có  bowiem za korzy  odniesie cz owiek, cho by ca y
wiat zyska , a na duszy swojej szkod  poniós ?” (Mt 16,26). Wystarczy to

zastosowa  z pewn  adaptacj  i powiedzie : Jaki po ytek przyniesie jakiemu
cz owiekowi znajomo  wszystkich nauk, je eli dla nich pozbawi siebie
nie miertelnego ycia? Jaki zysk przyniesie komu  to, e b dzie najlepszym
gramatykiem, chemikiem, geometr  czy te  e b dzie dzia a  jako najlepszy
filozof i bardzo doskona y teolog, je liby z kolei na skutek uprawiania tych
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 w. Piotr Celestyn (ur. 1215, zm. 1296), eremita, benedyktyn, papie . Po

abdykacji kontynuowa  benedykty skie ycie zakonne.



sztuk i tych nauk w sposób niegodny, zosta  ukarany wyrokiem pot pienia,
pozbawiony ogl dania Boga i wydziedziczony z Królestwa Niebieskiego?”
Prodromus, Appendix, s. 11.

ROZDZIA  SIÓDMY

Wychowawca obywateli Rzeczypospolitej

Jaki cz owiek jest dobry?

To samo jest z w a ciwo ci  rzeczy, jak i ludzi. Nie ten okr t nazywa si
dobrym, który zosta  pomalowany w pi kne kolory, ani ten, który ma srebrny
dziób, ani ten, którego burty z twardego drewna s  rze bione, ani ten, który
jest za adowany królewskimi skarbami i obsadzony wojskiem, ale ten, który jest
stabilny i mocny, a jego wi zania s  szczelne i nie przepuszczaj  wody, który
dobrze znosi ataki morza, poddaje si  sterowi, jest szybki i pos uszny wiatrom.
Miecz nazwiesz dobrym nie wtedy, kiedy jego pas jest poz acany, a pochw  zdobi
szlachetne kamienie, lecz kiedy ma cienkie ostrze, a kling  tak mocno
zahartowan , e wszystko przetnie. Od linia u nie wymaga si  tego, eby by
pi knego kszta tu, lecz eby by  prosty. I ka d  rzecz chwali si  o tyle, o ile
przy weryfikacji si  stwierdza, e ma to, co jest dla niej w a ciwe.
A zatem i u cz owieka te  nie to ma znaczenie ile ziemi orze, ile pieni dzy
po ycza na procent, przez jak wielu ludzi jest pozdrawiany, na jak kosztownym
o u sypia, z jak drogiego pucharu pije, ale w jakim stopniu jest dobry. Jest

za  dobry wtedy, gdy jego rozum jest prawy i szczery. To nazywa si  cnot  i to
jest jedyne wyró niaj ce cz owieka dobro.
Prodromus, s. 118-119.

Prawdziwe szlachectwo

Do dzie a! To mówi nam s awa i pokazuje synów niskiego pochodzenia, lecz
wykszta conych alumnów, których uczyni a nie miertelnymi. Wed ug s du Apollina
któ  spo ród wszystkich ludzi kiedykolwiek przewy szy  s aw  i chwa
najm drzejszego Sokratesa? A on urodzi  si  z ojca rze biarza. Jaki wiek nie
podziwia  geniuszu Euripidesa? Matka jego handlowa a oliw . A czy jakie
szczególne mieszkanie mia a s awa Demostenesa? On te  by  tylko synem
sprzedawcy no y. Wychwalasz Eschinesa? By  synem perkusisty. Wielbisz Epikteta?
By  kiedy  niewolnikiem. Podziwiasz Demada? By  w a nie rybakiem. Równie
Lukana?42 I ten by  tylko kamieniarzem. Odwa y bym si  na opró nienie oceanu,

                    

42
 Sokrates (ur. 469, zm. 399 prz. Chr.), filozof; Euripides (ur. ok. 480, zm.

ok. 406 prz. Chr.), poeta ate ski; Demostenes (ur. 384, zm. 322 prz. Chr.),
ate ski mówca i polityk; Eschines, y  po Sokratesie, pisarz i filozof; Epiktet
(ur. ok. 50, zm. ok.130 po. Chr.), filozof stoicki; Demad (ur. 380, zm. 319
prz. Chr.), mówca ate ski, polityk; Lukan (ur. 39, zm. 65 po Chr.), epik
rzymski, bratanek Seneki M odszego.



gdybym szuka  ko ca przyk adów w staro ytno ci, ale i nasze czasy dostarczy yby
mi obfitego materia u do wyk adu, je li w jego toku pragn bym przejrze  dwory
ksi t i urz dy Rzeczypospolitych. Lecz w tej sprawie dla po piechu tylko
tamte przyk ady b dziemy mieli na uwadze i tamte zachowajmy w pami ci.
Szlachectwo polega nie na wietnym urodzeniu, nie na s awnych portretach
przodków, nie na mnóstwie tytu ów, lecz na cnocie, na wiedzy, na duszy
ozdobionej tymi znakomitymi przymiotami.
Prodromus, s. 182.

Cnota odró nia cz owieka od zwierz cia

Skoro cz owiek, jako posiadacz prawego rozumu i rozs dku, z tego tylko powodu
zosta  wyró niony, eby, jak mówi , “ aglami i wios ami” d y  do nabycia
cnoty, to moim zdaniem, ca kiem s usznie nale y takiego postawi  ni ej, nie
tylko od godnego pogardy t umu pod ych ludzi, lecz nawet od samych
nierozumnych, bez rozs dku zwierz t i dzikich bestii, który nie stara si
z wytrwa o ci  i najwi ksz  gorliwo ci  o nabywanie cnót i uk adanie wed ug
nich swego ycia. Tylko z tego powodu, a nie z innego, nazywamy zwierz
nierozumnym, e po da tylko tych rzeczy, które mu smakuj  i je n c .
Przeciwnie za  rzecz si  ma z cz owiekiem. Za doskona ego uwa amy takiego,
którego ciesz  tylko rzeczy uczciwe, który nie b dzie lgn  do niczego, co nie
zawiera przynajmniej jakiej  odmiany cnoty. Bo wed ug wiadectwa bardzo m drego
Arystotelesa dzi ki cnotom ludzie staj  si  dobrze uformowani i wykszta ceni.
Có  innego, jak nie cnota, która ma w sobie co  z bosko ci, czyni ludzi
doskona ymi i w jaki  sposób “bogami”, i to nie tylko z zewn trznego pozoru
i pobie nej oceny? A zawieraj c w sobie przymioty jasno ci i wieczno ci, nam
tak e rodzi niesko czon  jasno  i nie miertelno .

Prodromus, s. 113-114.

Warto  czysto ci

Faktycznie chyba nikt nawet z najbardziej sprawiedliwych s dziów nie b dzie
uwa a  inaczej, ni  tylko tak, e czysto  ma taki sam prymat po ród
pozosta ych cnót, jaki ma s o ce w ród wszystkich gwiazd. Co bowiem mo e
bardziej zaleca  miertelników nie miertelnym niebianom, jak niewinno  czystej
duszy? Co mo e sprawi , e b d  równi anielskim duchom, a mo e nawet ich
przewy sza , jak nie ta znajduj ca si  w kruchym krysztale (mam na my li cia o
ludzkie), cenna, najpi kniejsza, najdoskonalej strze ona i ca kowicie
nieskalana lilia dziewictwa? Co wreszcie rozsiewa po ziemi i po niebie
wonniejszy zapach od tego dziewiczego kwiatu, im rzadziej spotykanego, tym
szlachetniejszego, pi kniejszego i cenniejszego?
Je li za  mówimy, e ta cnota jest moc  duszy, to dlatego, e panuje nad
cia em, e przyjmuje uczucia, doznaje ich i to, co poleci prawa intencja, ona
przeprowadza i ukierunkowuje, a trwaj c przy niej, na pewno uzyskuje najlepsze
usposobienie duszy i w ko cu te  pozwala radowa  si  Bogiem.
Kto tego wszystkiego nie przyzna czysto ci? Kto nie uzna, e jest ona t  cnot ,
która panuje nad cia em? Kto wreszcie zaprzeczy, e ona pozwala obcowa
z Bogiem, skoro samo Boskie Pismo po wiadcza, e ludzie czystego serca b d



ogl dali Boga?
Wszyscy wi c powinni mi owa  i czci  czysto . Czysto ci nale y ze szczególn
pilno ci  strzec i wci  zachowywa  nienaruszon . Zw aszcza za  przyk adanie
si  ze szczególnym wysi kiem do zachowania czysto ci jest rzecz  konieczn  dla
tych, którzy przez dobrowolne wyznanie wiary, wi cej si  zbli yli do
Najczystszego Boga. Oni powinni wci  do tego powraca  i rozwa a , co
powiedzia  Hieronim: “Je li b dziesz silny w ka dej cnocie, je li b dziesz
ja nia  wszystkimi dobrymi uczynkami, a brak ci b dzie pasa czysto ci, wszystko
na tej ziemi roztrwonisz”.
Prodromus, s. 114.

Potrzeba rzetelnych obywateli

Najchwalebniejsz  w a ciwo ci  szlachetnego charakteru obywatela jest
po wi cenie maj tku i ycia sprawom publicznym. Jak bowiem gwiazdy nie tylko
pojawiaj  si  na niebie po s o cu, lecz przejmuj  równie  jego obowi zki, tak
samo synowie bohaterów, tego niebieskiego rodzaju, uzyskuj  w spu ci nie nie
wy cznie tylko prywatne sprawy domowe, lecz równie  dziedzictwo obowi zków
publicznych. Szlachta jest wolna, a nawet nie d wiga ci aru pracy domowej.
Jest tak dlatego, aby ka dy inny, kto nie dba o sprawy publiczne, nie by
pozbawiony prac prywatnych. [...].
Faktycznie jednak by by to wstyd, gdyby zamyka  szcz cie publiczne w domowej
zagrodzie i z powodu warto ci z ota stawa  si  targowiskiem ciemno ci. Je li
pragniecie, by wasz dorobek by  przez potomków nale ycie zachowany,
udost pnijcie go ogó owi. Niech lud b dzie wiadomy, e ich dobrobytem si
wzbogaca. Niech wszyscy rozumiej , e ycie ksi cia i jego yciowe sukcesy s
wspólne ze wszystkimi jego podw adnymi. To wiedzie do prawdziwej chwa y, do
s awy i do wieczno ci. Któ  b dzie mia  nadziej  wydobycia si  z ciemno ci na
wiat o, je li na skutek z ego u ywania wzroku – od dawna to wiadomo – i b d c

pozbawiony mo liwo ci patrzenia, ju  w ko cu nie widzi s o ca?
Wszyscy d cy do nie miertelno ci powinni posi  wielkiego i naprawd
szlachetnego ducha, aby Rzeczpospolit  uwa ali za wspólnot , której my wszyscy
powinni my si  ca kowicie odda  i po wi ci . Nale y wierzy  napominaj cemu
Tuliuszowi, e “w ród wszystkich ludzkich spraw nie ma innej doskonalszej
i cenniejszej jak ta, aby dobrze zas u y  si  Rzeczypospolitej”. [...].
Zostali my zrodzeni nie tylko dla nas samych, lecz dla Ojczyzny. Obywatelem
Ojczyzny nie jest ten, kto yje tylko dla siebie, cho  w takim przypadku nie
mo na nawet mówi , e yje dla siebie, kiedy dla nikogo nie yje.

Jest rzecz  haniebn  przez tyle lat nie wyrosn  z ko yski, zawsze ogl da  si
na ni  i na niej si  opiera . Zapewne niektórzy uwa aj  siebie za do
wspania o- my lnych, je li widz  wypieszczone swe potomstwo towarzysz ce im za
op otki. A my l , e jest to ju  a  nazbyt wiele, je li prowadz  je do
trybuna ów czy do sejmu. Mo e jednak powinienem doda , e prowadz  te  na uczty
i pijatyki, czego nie godzi si  czyni  nie tylko Polakowi, ale w ogóle
cz owiekowi.
M ów nam potrzeba, nie popleczników, nie szarego t umu! Polaków dajcie
Ojczy nie, nie pacho ków! To znaczy dajcie ludzi silnych, ludzi pot nego
ducha, gotowych do podejmowania si  spraw trudnych, wy wiczonych do walk
i przygotowanych do narad. Na takiego ciebie te  czeka Ojczyzna, takiego
potrzebuje, z takiego zacznie korzysta .

Prodromus, Appendix, s. 63-64.



Moc jedno ci

Scillurus43 mia  osiemdziesi ciu synów [...] Ka demu poda  p k strza ,
zach ciwszy, aby go z ama . Gdy wszyscy zacz li si  wymawia , e mo na by tego
dokona  tylko r k  Herkulesa44, on sam wyjmuj c strza y po jednej, wszystkie
s ab  ju  prawic  z atwo ci  po ama . Tymczasem zach caj c wszystkich
powa nymi s owami do duchowej jedno ci, tak mówi : “Je li b dziecie yli
w zgodzie, wierzcie mi, e staniecie si  bardzo silnymi i niezwyci onymi;
je eli za  dacie si  wci gn  w ró ne wzajemne wa nie i bunty, w przysz o ci
niew tpliwie czeka was to, co widzieli cie, e sta o si  z moimi strza ami”.
[...].
Gdzie mo e wybitniej kwitn  zgoda, jak nie mi dzy tymi, którzy wyznaj  t  sam
religi , wicz  si  w tych samych cnotach, równi s  co do obyczajów, równi co
do troski o cia o i dusz , równi co do lubów, równi co do narad, równi co do
celu wszystkich czynów? Którzy maj  tych samych przyjació  i wrogów? Którzy
oddaj  i obracaj  na wspólny u ytek wszystkie posiad o ci, zasoby i maj tki?
Którzy wreszcie nawet dobrami chc  si  cieszy  nie inaczej, jak tylko dziel c
je mi dzy siebie i z o cierpie  nie inaczej, jak w takim samym zjednoczeniu?
[...]. O dusze silne, które macie jeden rozum i jedn  wol ! Kogo nie
pokonacie!?
Dajcie mi natomiast cesarstwo najrozleglejsze, ale niezgodne; lub
Rzeczpospolit  najpot niejsz , ale zwa nion ; lub najbardziej obronne miasto,
ale poró nione; lub jak kolwiek najbardziej powa n  i najbardziej wi tobliw
spo eczno  ludzi, ale niezgodn , to i jej dobre imi  i s awa wi to ci przez
niezgod  pójdzie w cie ; i moc miasta na skutek buntów obywateli stanie si
pokonalna; i si y mieszka ców Rzeczypospolitej z powodu wa ni os abn ; i obszar
cesarstwa przez niezgod  ludów zmniejszy si  lub nawet przestanie ono istnie .
[...].
O wyp ywaj ca st d nauko! której przestrzeganie wiele pomog o niezliczonym
ludziom, a której zlekcewa enia a owali te  niepoliczeni! Aby cie i wy nie
a owali, Najmilsi Przyjaciele. Do ó cie wszelkich si  do tego, by zachowywa

wi  jak najbardziej trwa  i cis  z kim mo ecie i z kim musicie, oraz
w najwy szym stopniu zgod  jako najwi ksz  i najpo yteczniejsz  spo ród
ludzkich cnót.

Prodromus, s. 19-23, fragmenty z rozdz. III.

Potrzeba sprawiedliwo ci

“B d  znaki na s o cu, ksi ycu i gwiazdach” ( k 21,25).
Rozwa , e bez sprawiedliwo ci nie da si  kierowa  adn  spo eczno ci  ani te
jej zachowa . Odnosi si  to zarówno do miertelnych ludzi, jak i do Boga.
Dlatego staro ytni poganie wymy lili sobie Ajaksa, Radamantesa i Minosa45, jako
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 Chodzi tu o króla Scytów z II w. prz. Chr.

44
 Herkules lub Herakles, obdarzony du  si  mityczny bohater, syn Zeusa

i Alkmeny.
45
 Mityczni sprawiedliwi s dziowie, dzia aj cy w wiecie podziemnym. Zob.

Bobrowski F., S ownik aci sko-polski, t. I, Wilno 1841, Aeacus, s. 83; tam e,
t. II, Wilno 1844, Rhadamanthus, s. 582; Minos, s. 131.



s dziów dzia aj cych w podziemnym wiecie i os dzaj cych dusze miertelników,
aby pokaza , e adne przest pstwo nigdy nie ujdzie karze i bez niej nie
zostanie ono nikomu darowane.
Lecz my o wiele bardziej powinni my unika  z a z obawy przed s dem, zw aszcza
dlatego, e nie z bajek, ale z ust Odwiecznej Prawdy dowiedzieli my si , i  nie
staniemy przed s dem mitycznych lub wymy lonych s dziów, lecz zostaniemy
powo ani przed trybuna  prawdziwego S dziego, Syna prawdziwego Boga, by zda
spraw  ze wszystkich naszych my li, s ów i czynów. [...].

Inspectio cordis, f. 3r.

Honor bez wyrachowania

W ogóle uwa am, e ktokolwiek nie zabiega w sposób wyrachowany o w asny honor
i powa anie, lecz z radosnym usposobieniem gardzi wszystkimi znikomymi
i przemijaj cymi dobrami wiata, tego nic nie potrafi zasmuci  ani wytr ci
z równowagi.
Prodromus, s. 138.

Niemoralna postawa “pseudopolityków”

Powszechny t um pseodopolityków w sposób niemoralny wielbi takiego cz owieka,
który na skutek chorobliwej ambicji posiad  wszelkie znajduj ce si  pod s o cem
królestwa, wydar szy je innym królom przemoc , oszustwami i podst pami. Ja za
uwa am, e nie jest godny ani urz du, ani czci i królewskiego imienia ten,
który w najmniejszej mierze nie zastanawia  si , by napa  na cudze pa stwo
i je zagrabi , niezale nie od tego, e w jednomy lnym g osowaniu zosta  on
wyniesiony na tron królewski. Nie mog  bowiem sobie wyobrazi , eby wznios y
tytu  królewski i wielki szacunek nale a o oddawa  takiemu cz owiekowi, który
otworzywszy do swego serca dost p dla bardzo niegodziwej ambicji, pogwa ci
przykazanie Najwy szego Króla wszelkiego stworzenia i w ten sposób pozbawi  Go
czci nale nej Mu jako Nie miertelnemu Bogu.

Prodromus, s. 28.

 “Nie kradnij”

Nie jest to prawo ustanowione przez ludzi, lecz przez Boga. Nie nauczyli my si
go od jakiego  Solona czy Likurga46, nie sami te  je dla siebie wymy lili my.
Faktycznie otrzymali my je do zachowywania od Boga, Najwy szego Prawodawcy,
aby my po adne cudze dobra nie si gali, i to nie tylko po jakie  królestwo,
lecz aby my nie kradli nawet najmniejszej rzeczy. Co mówi , “nie kradli”, je li
nawet jej po danie jest niegodziwe.
Prawo to, chocia  jako pocz te w wi tym umy le Bo ym i przez Boga do
zachowania nam podane, wystarczy oby do opanowania chciwo ci cudzych rzeczy, to
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 Solon (ur. ok. 635, zm. 500 prz. Chr.), ate ski prawodawca, m  stanu

i poeta; Likurg (ok. IX w. prz. Chr.), legendarny król i prawodawca Sparty.



jednak, aby zadowoli  m ów, którym wydaje si , e “maj  wi ksz  od Boga
og ad ”, tych, którzy zawsze odrzucaj  nielubiane przez siebie sprawy
niebieskie, wtr c  tutaj napomnienie “og adzonego” rzymskiego filozofa
politycznego: “Porzu , powiedzia  on, ambicj , której nale y si  l ka , bo jest
to rzecz pró na, zmienna i nie maj ca kresu”.
Lecz któ  ci uwierzy, Lucjuszu47, cho  jeste  bardzo m drym cz owiekiem, gdy
mówisz, e ambicja nie ma ko ca, je li tych s ów bardziej nie wzmocnisz?
Wypowiedz obszerniej, co masz na my li – prosz  – nie wahaj si . Poka , jak
nienasycon  przepa ci  jest ambicja.
I oto ukazuje on: “Niegodziwej nadziei nigdy nie wystarczy to, co otrzyma.
Uwa a, e zas u y a na wszystko; s dzi, e nigdy nie jest wystarczaj co
doceniona. Gdy bowiem wi cej nam przybywa, wi cej po damy, a nasz apetyt coraz
bardziej ro nie.
Ambicja zmierzaj ca do gromadzenia coraz wi kszych bogactw jest jak p omie ,
który jest tym gwa towniejszy, im z wi kszego wydobywa si  po aru. O jak
niegodziwe jest rzucanie si  w tak ar oczn  przepa !”

Prodromus, s. 28-29.

Spo eczna potrzeba ukrócenia ambicji

Jak bardzo jest nie tylko chwalebne, lecz i po yteczne niepo danie cudzej
w asno ci. O ile pow ci gniemy si  od tej wielkiej plagi, od dzy posiadania,
b dziemy przez wielu akceptowani, staniemy si  dla wszystkich bardzo drodzy,
b dziemy mieli licznych przyjació , ze wszystkimi osi gniemy i zachowamy pokój.
A przeciwnie b dzie, gdy zostaniemy pobudzeni bod cem ambicji: wtedy pozrywamy
nawet bardzo silne wi zy mi o ci, dla wielu staniemy si  nie do zniesienia,
zostaniemy opuszczeni przez przyjació , stracimy towarzyszy i nie b dziemy
mieli sprzymierze ców, natomiast b dziemy mieli wi cej wrogów ni  mieszka ców.
Bo godz  w nas ci, których uzbrajamy przeciwko nam o cieniami pod ego
po dania, gdy jak jakie  bardzo drapie ne harpie rzucamy si  na czyje  honory
i dobra.
Tak to s usznie i bardzo m drze powiedzia  pochodz cy z Arpinii wybawiciel
miasta Rzymu48: “Nie mo e by  adnej wi kszej zaka y w przyja niach, jak wtedy,
gdy toczy si  w nich walka o honor i s aw . Z jej powodu mi dzy najwi kszymi
przyjació mi powstaj  najwi ksze nieprzyja nie”. Kogo o tym nie pouczaj  wojny
domowe Cezara i Pompejusza? Byli oni nie tylko przyjació mi, lecz krewnymi, nie
tylko domownikami, lecz osobami zaprzyja nionymi, a pobudzeni ambicj , zapa ali
do siebie tak wielk  nienawi ci , e walcz c ze sob , niemal ca y wiat
podnie li do wojny. I wcze niej nie z o ono broni, zanim jeden nie zosta
pokonany, a cesarstwo, którego oddania za ycia odmawia , gdy umar , pozostawi
do zdobycia. Drugi, jako zwyci zca, to, czego za ycia rywala nie móg
osi gn , dokona  po jego mierci, gdy je [cesarstwo] najecha , zdoby  i wzi
w posiadanie.
Prodromus, s. 29-30.
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 Prawdopodobnie chodzi tu o Senek  M odszego: jego pe ne imi  brzmi: Lucjusz

Anneus Seneka (ur. 4 prz. Chr., zm. 65 po Chr).
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 Arpinium w Lacjum, to miejsce urodzenia Caiusa Mariusza (ur. 157, zm. 86

prz. Chr.), wodza pochodzenia plebejskiego, który ok. 100 prz. Chr. ocali
Rzym, pokonawszy barbarzy skich Cymbrów i Teutonów.



Sprawiedliwo  spo eczna

Je li kto , jako najbardziej rzetelny mi o nik sprawiedliwo ci i bardzo gorliwy
jej czciciel, chcia by s ucha  sprawiedliwo ci, jako e jest ona w pierwszym
rz dzie córk  Boga, rodzon  siostr  pokoju, w adczyni  wiata, szafark  nagród
dla dobrych, a karcicielk  z ych, jakim innym sposobem móg by to szybciej
i doskonalej osi gn , jak nie tylko takim, e nie b dzie po da , nie b dzie
naje d a  i nie b dzie wyrywa  cudzych terytoriów, okr gów i królestw? Je li
bowiem ta opiekunka królestw i jednocze nie w adzy ka e oddawa  ka demu, co si
mu nale y, to tym bardziej domaga si , aby my nie po dali nie swoich rzeczy
i eby my potem z wielk  przykro ci  nie musieli ich zwraca , nie obarczali si
dodatkowymi troskami i nie oblewali haniebnym wstydem. Przeciwnie te , wed ug
wiadectwa Tuliusza “bardzo atwo ten jest pobudzany do rzeczy

niesprawiedliwych, kto jest wynios ego ducha, ambitny i dny chwa y”
 Prodromus, s. 30.

Nast pstwa utraty wolno ci

Poni sze zdanie jest wyj te z dzie a “Orator” uczonego o. Micha a Radau:
“Zaniedbanie wolno ci poci ga za sob  ró ne szkody”.
Ze wzgl du na wynikaj ce st d konsekwencje, tak rozszerza on swoj  my l: “Czy
powinni my znosi  to, e wolno  jest zaniedbywana? Dopuszczaj c do tego,
jednocze nie zaniedbuje si  trosk  o mienie, nie dba si  o posiadanie dóbr,
zaniedbuje si  ochron  wierno ci, nie dba si  o obron  obywateli, o ochron  ich
przed zuchwalstwem szale ców, nie dba si  o ycie ludzi oraz bezpiecze stwo
publiczne, a otwiera si  na o cie  drog  bezprawiu. Wnet te  bez przeszkody
zaczn  si  panoszy  gwa ty, b d  mia y miejsce nieprawo ci bez sposobu ich
os dzenia, zbrodnie bez mo liwo ci ich zaskar enia, morderstwa uchodz ce kary”.
Prodromus, s. 181.

Zgubny “z oty osio ”

Na wieczn , nie mierteln  chwa  zas u y  ten, niezale nie kim by , kto uwa a ,
e pot ga z ota mo e wszystko zrobi , owszem, przezwyci y  wszelkie

przeszkody. Mówi on: “Kogo nie zepsuje z oto?” Tym bardzo jasnym i z otym
powiedzeniem chcia  nas upomnie , a ci lej bior c pouczy , eby my odrywali
naszego ducha od zgubnej dzy marnego z ota. Nie tak szybko ujarzmia nas
dobyty miecz, jak pociski z otego rodzaju. I dlatego nic w takim stopniu nie
mo e zaszkodzi  Rzeczypospolitej, w jakim mo e to uczyni  z oto, gdy jest
po dane.
Byli przecie  najm drzejsi, najsilniejsi, najs awniejsi ludzie, których trosce
zosta a powierzona sprawa ocalenia Ojczyzny i jej zarz d. Skoro jednak nie
odwrócili oczu, czy raczej ducha od z ota i zostali przez nie urzeczeni
i ujarzmieni, do swego upadku dodali jeszcze ruin  Rzeczypospolitej.
Oczywi cie, kogo nie zachwyci blask z ota? Kogo nie popsuje pieni dz? Kogo nie
pokona jego si a?
Ale te  i przeciwnie, taki duch, który jest daleki od po dania tego marnego
metalu, jak kto  opiewa, “nie dr czony przekl tym po daniem z ota”, nie tylko



szcz liwie kieruje samym sob , lecz mo e te  bardzo pomy lnie rz dzi
miastami, narodami, prowincjami, królestwami i cesarstwami. Nie ma obawy, aby
moc jego zwyci y o z oto, z ama o jego stanowczo , os abi o niez omno
sprawiedliwo ci, zaciemni o wiat o m dro ci i wydar o j  lub rzuci o na ni
cie .
Natomiast ci, których spustoszy a chciwo , s  podobni do eglarzy, którzy
nastawiaj c uszu na pochlebny piew syren, nie tylko siebie gubi , ale te
i okr t, na którym p yn . Tote  i ci, których ogarn o po danie z ota, razem
ze sob  ci gn  w przepa  ca  Rzeczpospolit . Dlatego to mawia  ojciec bardzo
m drego Aleksandra49, nazwanego Wielkim ze wzgl du na dokonane dzie a: “Nie ma
takiej niezwyci onej twierdzy, do której nie mo na by wprowadzi  z otego
os a”. [...].
Kto wi c nie b dzie czci  najwi kszymi pochwa ami tego cz owieka, który widz c,
e z oto wszystko psuje, pragn  sw  bardzo jasn  wypowiedzi  odsun  wszystkie

dusze od jego po dania? Któ  nie tylko z najwi ksz  ch ci  nie zaaprobuje jego
z otej sentencji, ale te  nadto nie postara si  uwzgl dni  jej w yciu?
Prodromus, s. 24-26.

Mi owanie bli niego

wi ty Jan Chryzostom powiedzia : “Cho by  postem i spaniem na ziemi trapi
swoje cia o, a nie mia  adnej troski o bli niego, jeszcze niczego
nadzwyczajnego nie b dziesz czyni ”.
Prodromus, s. 24.

Pietyzm i mi owanie rodziców

Eneasza50 jako nieustraszonego bohatera przekaza y pami ci zarówno wiadectwa
poetów, jak i historyków. Lecz, moi s uchacze, niczego w równej mierze tak
jednak nie podziwiam, jak jego pietyzmu do ojca Anchizesa. Podczas wznieconego
przez wroga po aru Troi, metropolii ca ej Azji, jego to z k bi cych si
p omieni wzi  na swoje barki i wyniós  na bezpieczne miejsce. Z tego bardzo
wspania ego wyczynu uczmy si  wszyscy pietyzmu, najwi kszego szacunku
i najwy szej mi o ci nale nej od nas naszym rodzicom. I to na pewno b dziemy
s usznie czynili. Je eli Bóg, najwy szy nasz Prawodawca, nakaza , w a nie nam,
tak  sam  mi o  wiadczy  bli niemu, jak  mamy do samych siebie, to o ile
wi cej powinni my darzy  ni  swoich rodziców, od których nie mo emy mie  nikogo
bli szego, nikogo bardziej spokrewnionego, nikogo, komu by my wi cej
zawdzi czali i nikogo bardziej godnego mi owania. Tej mi o ci Bóg poleci  nie
odmawia  nawet nieprzyjacio om. Do tego stopnia j  poleci , e w przypadku
pierwszych rodziców pouczy  nas swym przyk adem. A zatem bardzo ywym i nigdy
nie wi dn cym wie cem chwa y powinien by  ukoronowany ów Eneasz, który zapalony
wrodzon , prawdziw  synowsk  mi o ci , wyniós  na swoich barkach os abionego
wiekiem ojca z pal cej si  ojcowizny. Ten bardzo rzadki, najwspanialszy czyn
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zas uguje zarówno na najwy szy podziw, jak te  na bardzo chwalebne
na ladowanie. [...].
A wy, na co zas ugujecie? Wy, w których twardy i zimny lód barbarzy skiej
nienawi ci wygasi  synowsk  mi o  do rodziców?
Prodromus, s. 14-16.

Przebaczanie winnym

“Przebacza  winowajcom”, którzy nam le uczynili, wraca  do przyja ni
z nieprzyjació mi, to sprawa, powiem, ju  nie tylko w a ciwa chrze cijanom,
lecz Bogu. W czym e bardziej wyra amy dobro  Bo , jak nie w darowaniu obrazy
oraz mi owaniu nieprzyjació , je li Dobro  Boga w tym najbardziej nam
zaja nia a, e gdy byli my Jego nieprzyjació mi, nie tylko pojedna  nas z sob
przez Syna, który wyjedna  nam ask  w miejsce grzechów, ale aby zado uczyni
sprawiedliwo ci, zechcia  Tego  samego Syna za nas z o y  w ofierze?
Przypominaj c to, Aposto  mówi (Rz 5,6-8.10): “Chrystus bowiem umar  za nas,
jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy my jeszcze byli bezsilni. A nawet
za cz owieka sprawiedliwego podejmuje si  kto  umrze  tylko z najwi ksz
trudno ci . Chocia  mo e jeszcze za cz owieka yczliwego odwa y by si  kto
ponie  mier . Bóg za  okazuje nam swoj  mi o  w a nie przez to, e Chrystus
umar  za nas, gdy my byli jeszcze grzesznikami [...]. B d c nieprzyjació mi,
zostali my pojednani z Bogiem przez mier  Jego Syna”.
Ty, który to czytasz, rozwa  ka d  rzecz z osobna oraz, na ile to mo liwe dla
cz owieka, na laduj. Kto daje swemu d u nikowi pieni dze, aby nimi sp aci
zaci gni ty u siebie d ug? Kto zechce umrze  dla swego wroga, aby ten nie
umar ? Uczyni  to dla nas Syn Bo y, Stwórca nasz i Zbawiciel. Czy  i my
z mi o ci dla Niego nie mieliby my przebacza , prosz cym o to? Nie mieliby my
okazywa  yczliwo ci nieprzyjacio om? [...]. Pobudzaj c nas do tego rodzaju
mi o ci, Zbawiciel g osi  i napomina : “Je li wi c przyniesiesz dar swój przed
o tarz i tam wspomnisz, e brat twój ma co  przeciw tobie, zostaw tam dar swój
przed o tarzem, a najpierw id  i pojednaj si  z bratem swoim. Potem przyjd
i dar swój ofiaruj” (Mt 5,23).
S uchajcie wy, którzy sprzyjacie wiecznym nienawi ciom i podtrzymujecie w duszy
nieprzerwan  zawzi to , oczekuj c tylko okazji do zemsty, a tymczasem
w Naj wi tszej Eucharystii wraz z Judaszem dajecie Chrystusowi Panu poca unki:
gdyby wam tak odpuszczano wasze winy, jako wy zwykli cie odpuszcza  je waszym
nieprzyjacio om, sprawa waszego zbawienia by aby przes dzona: zgin liby cie.
Dlatego “mi ujcie waszych nieprzyjació  – jak to poleca Jezus Chrystus – tak
b dziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,44-45).

Templum Dei Mysticum, s. 175-179.

Darowanie krzywd

Nie mniejszym uczynkiem pobo no ci jest “darowanie krzywd”. Gdyby chrze cijanie
tak jak powinni, zechcieli go starannie pe ni , usta yby zwady, wygas yby
sprawy s dowe, nie by oby oszustw, podst pów oraz wielu, daj cych si  we znaki,
machinacji wywo anych nieraz przez niesprawiedliw  zemst . Wielu za  mog oby
zosta  obdarzonych przez Boga wawrzynem cierpliwo ci. Ju  w. Pawe  niegdy
surowo zalecaj c to Koryntianom: “A tymczasem brat oskar a brata, i to przed



niewierz cymi? Ju  samo to jest godne pot pienia, e w ogóle zdarzaj  si  w ród
was s dowe sprawy. Czemu  nie znosicie raczej niesprawiedliwo ci? Czemu  nie
ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie si  niesprawiedliwo ci
i szkody wyrz dzacie, i to w a nie braciom? Czy  nie wiecie, e niesprawiedliwi
nie posi d  królestwa Bo ego?” (1 Kor 6,6-9).
Templum Dei Mysticum, s. 195-196.

Pomaganie g odnym i spragnionym

Nast pnie, dzie em wielkiej pobo no ci jest dostarczanie pokarmu i napoju tym,
którzy go potrzebuj . Klemens IX51, zmar y bardzo wi tobliwie przed dwoma laty
(pisz  to w rozdz. 1671), id c za zwyczajem Grzegorza Wielkiego, cz sto do
sto u zaprasza  ubogich. Wsz dzie mówili o tym mi osierdziu ci, którzy go
do wiadczyli. Ale t  cnot  ja nia y tak e s awne niewiasty: El bieta, Jadwiga,
Kinga52. By yby one szcz liwe, gdyby teraz mia y na ladowców! A je li kogo
odwodzi od tego dzie a b d  majestat, b d  sprawy publiczne, czyni c je przez
innych, te  nie b dzie pozbawiony nagrody.
Templum Dei Mysticum, s. 167-168.

Umiar w przyjmowaniu pokarmów i napojów

Drekseliusz53 zalecaj c umiar w od ywianiu, bardzo pi knie [...] tak ukazuje
warto  postu (Józef 1, rozdz. 1, p. 3): “Ja sam zna em wielu, którzy do yli do
osiemdziesi ciu, dziewi dziesi ciu i wi cej lat ycia, a o ka dym z nich
mówiono: «Gdyby ich stó  by  d u szy, ich ycie by oby krótsze»”.
Taki stó  nazywamy d u szym, na którym do woli, wed ug zachcianki jada si
i pije; stó , do którego cz sto si  zaprasza do popijania, i przy którym do
oporu si  je i pije. Taki stó  z ca  pewno ci  jest d ugi, ale przeze  ycie
staje si  krótkie (zob. Cycero, in Verr. 39).
 Prodromus, s. 184.

Unikanie pija stwa

Tego, kto nadmiernym piciem obci a o dek i rozum, mo esz uwa a  za wyj tkowo
zdolnego do dokonania wszelkich przest pstw. Dlaczego tak jest? Dlatego, e
pija stwo jest bram  do wszelkich przest pstw. W jaki sposób? Poniewa  wtedy,
kiedy cz owiekowi oddanemu pija stwu zabraknie pieni dzy, nie b dzie si  waha
dokona  kradzie y.
Nast pnie, cz owiek, który si  upije nie my li o czym innym jak tylko
o przyjemno ciach zmys owych. Gdy jest pozbawiony rozumu, staje si  zwyk ym
srogim, dzikim i lepym zwierz ciem. Uniesiony wtedy pych , czy  nie lekcewa y
te  ludzi wy szych od siebie? Pobudzony gniewem, czy  nie zabija nawet
niewinnych? Pozbawiony wiat a rozumu, czy  nie profanuje wi t? Gardzi te
zwierzchnikami, tysi c razy fa szywie przysi ga, sk ada niesprawiedliwe
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wiadectwa, kala cudze o a i zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich innych
jest nie tylko zgorszeniem, ale i szkodnikiem. Co wi cej? Przypominaj sobie
rodzaje przest pstw, jakie tylko zdo asz, lecz pijak i tak dokona ich wi cej,
ni  b dziesz w stanie wymy li . Do tego stopnia pija stwo jest p odn
rodzicielk  przest pstw!

Prodromus, s. 172-173.

Inne chrze cija skie dobre uczynki

“Nawiedzanie chorych” jest czynem pi knym, pochwalonym przez samego naszego
Pana i Zbawiciela: “By em chory, a odwiedzili cie mnie” (Mt 25,36)
Rzeczywi cie, w sposób godny pochwa y realizuj  to ci, którzy do o a ubogich
chorych nie przyst puj  z pró nymi r kami. Jan Bo y54, nazwany tak dlatego, e
by  cz owiekiem bardzo wi tym, za o y  zakon, którego zadaniem i powo aniem
jest szukanie chorych, pozbawionych dostatecznych warunków materialnych i ich
leczenie. Ten bardzo pobo ny zakon, przez w a ciw  mu mi o  tak zas yn
w Europie, a  po wszystkie jej kra ce w ród prawowiernych chrze cijan, e dla
dobrego dzie a, które naprawd  dobrze prowadzi, jego cz onków popularnie
nazywamy “bonifratrami” [tj. Dobrymi Bra mi].

Templum Dei Mysticum, s. 165-166.

Uwalnianie wi niów

“Wykupywanie je ców”, zw aszcza od niewiernych, jaka  to rzecz chwalebna! Jak
bardzo zas uguj ca! Paulin, biskup Noli55, wydawszy na ten cel wszystko
z zasobów ko cielnych, jak i w asnych, za syna ubogiej wdowy zap aci  w ko cu
samym sob , oddawszy si  w niewol . A co na to powiedz  niewolnikom j cz cym
u Maurów i Tatarów ci, u których j czy w wi zieniu z oto, które najs uszniej
nale a oby za tamtych wymieni ? wi ty Piotr Nolasko, a równie  w. Rajmund56

za o yli wi te wspólnoty zakonników, po wi caj ce si  z tak wielk  gorliwo ci
wykupywaniu niewolników, e ich cz onkowie cz sto samych siebie oddawali
w niewol  dla uwolnienia je ców.

Templum Dei Mysticum, s. 168-169.

Przyodziewanie nagich

“Nagich przyodzia ” nakazuje nam samo prawo natury. Jak e mogliby my dopu ci ,
aby cia o, które pochodzi z naszego cia a, by o ods oni te? Nie mog a tego
znie  owa siene ska cudotwórczyni, która ogo oci a si  ze spodniej szaty, aby

                    
54
 w. Jan Bo y (ur. 1495, zm. 1558), za o yciel zakonu bonifratrów.

55
 w. Paulin (ur. ok. 354, zm. 431), bp Noli.

56
 w. Piotr Nolasko (ur. 1189, zm. 1256) i w. Rajmund de Pennafort (ur. 1175,

zm. 1275), dominikanin, to dwaj z za o ycieli zakonu mercedariuszy.



odzia  ubogiego. I dlatego otrzyma a od Chrystusa dar, dzi ki któremu nigdy ju
pó niej nie do wiadczy a zimna.
Nie móg  te  by  oboj tny na to Marcin, katechumen, dopóki po ow  p aszcza nie
okry  nagiego cz owieka; winienem powiedzie : “Chrystusa”. Nie móg  te  znosi
tego Jan Gamrat, biskup krakowski, zreszt , wcale nie wi ty, któremu podczas
podró owania towarzyszy y wozy z odzieniem. Ubrania dawa  napotykanym po drodze
potrzebuj cym i dlatego z aski Bo ej zas u y  na to, e zosta  przez Boga
w odpowiednim czasie uprzedzony o swojej mierci, aby do mi osierdzia do o y
pokut  i zosta  zbawiony.
Templum Dei Mysticum, s. 170-171.

Udzielanie go ciny podró nym

“Przyjmowa  w go cin  podró nych”, jest to rzecz bardzo zas uguj ca. Syn Bo y
pochwali  t  cnot  u swoich aposto ów ukasza i Kleofasa. Zmuszony przez nich
do udania si  na wieczerz , podczas amania chleba objawi  si  im jako Bóg
i Cz owiek. Szcz liwe to miasto, które, jak wspomina dawna historia wi tych
Ojców, mia o tak pobo nych obywateli, e wyrywali sobie przybyszów, aby mie
zaszczyt ich go ci . Biada wam, je li mo e ywicie liczne psy, a znosicie to,
e ludzie bezdomni umieraj  z g odu!

Templum Dei Mysticum, s. 171-172.

Udzielanie rady potrzebuj cym

“Udziela  rady” potrzebuj cemu jej, jest rzecz  uczciw , zbawienn  i dla duszy
najlepsz . Dlatego Pan Bóg stwarza m drców, aby ci, którzy nie maj  m dro ci,
otrzymywali od nich pomoc i kierownictwo. Kto czyni to bez ubiegania si
o zap at , jest prawdziwie pobo nym cz owiekiem. Nieraz bowiem dobra rada
wi cej znaczy, ni  nie wiem jak wielkie pomoce pieni ne. Wielu wpad oby do
piek a, gdyby nie znale li doskona ych doradców, nie ma o by zgin o, gdyby
przez cudz  rad  nie zostali ocaleni. Niech wi c biegli udzielaj  rad, które
b d  uwa ali za najodpowiedniejsze, w zakresie sumienia, w dziedzinie
s downictwa, urz dów, wojskowo ci, i niech czyni  to z bezinteresownej mi o ci.
Niech przez tak wielk  cnot , udzielaj c rad wielu ludziom, czyni  to tak e dla
w asnego zbawienia. Jak wiele dokona a w Ko ciele Bo ym jedna dzieweczka
Teresa, która i sama oprócz natchnie  Ducha wi tego, korzysta a z najlepszych
doradców!

Templum Dei Mysticum, s. 174-175.

Pocieszanie utrapionych

 “Strapionych pociesza ” nie tylko s owami, lecz czynami. Nie koliduje to
z pobo no ci . Takim pocieszaniem chwali a si  Dydona57 (u Wergiliusza, Eneida,
ks. I): “Nieobca kl sce, umiem wspomaga  n dzarzy”. Niegdy  wygnana z Tyru,
z ca ej Kartaginy ona jedna bardzo po ludzku przyj a wygna ca Eneasza. [...].
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Co mo e by  bardziej przygn biaj ce, jak w swym bólu nie mie  wspó czuj cego?
Co bardziej pod ego, ni  do utrapienia dodawa  drugiemu jeszcze nowego
utrapienia? Strze cie si  tego wy, chrze cijanie, i gdy mo ecie, rozweselajcie
nawet smuc cego si  nieprzyjaciela. Zwyci zca Aleksander litowa  si
wielkodusznie nad zwyci onym Dariuszem. Czy nam nie wypada tego czyni ?

Templum Dei Mysticum, s. 179-181.

Nauczanie niewykszta conych

Ci, którzy zazwyczaj “nauczaj  nieumiej tnych”, niech zastosuj  do siebie s owa
proroka Daniela: “Ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwo ci, b d  wieci  jak
gwiazdy przez wieki i na zawsze” (por. Dn 12,3). Ma o powiedzia em: dorównaj
tytu ów Matki Bo ej ci, którzy poznanie Boga, Jego mi o  i boja  b d  ws cza
w serca innych.
O! jak e znakomici s  pomocnicy Chrystusa, którzy ze wzgl du na sam  tylko
mi o  do Niego, wyk adaj  szczerze i pilnie, zw aszcza dzieciom, osobom
niewykszta conym lub barbarzy com, albo b dz cym, rzeczy konieczne do
zbawienia, do prowadzenia ycia na sposób chrze cija ski, do opanowania wad
i nabywania cnót. Ponad to dzie o pobo no ci nie ma innego bardziej cennego,
bardziej b ogos awionego! Niech wi c podejmuj  takie zadanie nauczyciele
w szko ach, a w naszych zakonnych niech to czyni  osoby duchowne, w domu za
rodzice. Niech ucz  dzieci tego, bez czego nie mo na osi gn  wiecznego
zbawienia. Zw aszcza za  niech czyni  to ci, którzy zawodowo wyk adaj  nauk
chrze cija sk . Niestety, na skutek zaniedbywania tego zadania ile  dusz popada
w ca kowit  ruin .
Ja sk adam tu niesko czone dzi ki tym wszystkim, którzy mi dostarczyli wiedzy
o Bogu i o cnocie, którzy mnie niewiedz cego pouczyli. Prosz  Jezusa, aby tym,
którzy to czynili czy s owami, czy dobrymi przyk adami, nie omieszka  da
nagrody w niebie. Mnie za , oby Jego Majestat udzieli  raczy  tej aski, abym
niczego pod tym wzgl dem nie zaniedba . Ponadto modl  si  do Niego, aby
wszystkim, którzy sprawuj  piecz  nad duszami, udzieli  tyle wiat a i aru,
ile potrzebuj  do nape nienia sprawiedliwo ci  tych, którzy s  im powierzeni,
aby ich nauczyli wiary i cnotliwego ycia. A zw aszcza aby udzieli  ducha
apostolskiego kaznodziejom i proboszczom, gdy  w rezultacie ich pracy
niesko czenie wielka liczba ludzi powinna osi gn  niebo.
Templum Dei Mysticum, s. 189-192.

Prawo wrodzone

Cycero w obronie Milona: O s dziowie! Istnieje to niepisane, ale wrodzone
prawo, którego si  nie uczymy, nie otrzymujemy i nie wyczytujemy, lecz które
z samej natury bierzemy, czerpiemy i odtwarzamy. Którego nie musimy by
nauczeni, bo z nim zostali my stworzeni, nie otrzymali my jego przepisów, lecz
zostali my nim przepojeni w takim celu, eby wszelki uczciwy rodek dla
ocalenia siebie móg  zosta  przez nas wtedy zastosowany, kiedy nasze ycie
b dzie zagro one w wypadku jakich  zasadzek, przemocy, napa ci zbójców czy
wrogów.

Prodromus, s. 187.



Wolno  przechodz ca w bezprawie

Lecz kto nazwie wolno ci  to, e yjemy swobodniej od barbarzy ców? Prawdziwa
wolno  opiera si  na przestrzeganiu praw i to o wiele bardziej praw Boskich
ni  ludzkich. Ale w tym przypadku kogo i ilu  znajd  w Polsce takich, którzy
twierdz , e nie czuj  si  skr powani adnymi prawami z tego powodu, i  s
wolni? Wielu mówi, jestem urodzony w domu szlacheckim, ciesz  si  wolno ci ,
kto mi narzuci wi zy? Kto mnie zmusi do zachowania prawa? Kto jako przest pc
ukarze? Kto zbuntowanego ujarzmi? Jestem wolny, nie mam Pana! Chyba e
w ca kowicie wolnych wyborach sam go sobie wybior  i to takiego, który pod
przysi g  si  zobowi e, e nie b dzie mnie gani , cho by widzia  moje
zuchwalstwo. O jaka  nadzwyczajna wolno ! je li s uszniej nie powiedzie :
niegodziwa swawola.
Prodromus, wyd. II, s. 35.

W obronie Ojczyzny

I faktycznie, “kto uwierzy, e w a ciwo ci  polskiej wolno ci jest to, e
Rzeczpospolita najbardziej wtedy uwa a si  za woln , gdy w najwy szym stopniu
s u y?” Cz sto zbieraj  si  dostojni przedstawiciele wi tych stanów, eby
radzi  nad dobrem publicznym. Stan rycerski te  wysy a swych pos ów na sejm.
I oto masz ci! Przy zgodzie senatu, przy jednomy lno ci ducha szlachty, tylko
jeden cz owiek, rozumie si  “wolny”! Wyrywa si  spo ród wszystkich, grzmi dwa
lub trzy razy jednym tylko owym s owem “nie zgadzam si ”, i ju  natychmiast
wszystkie obrady burzy. Do tego stopnia burzy, e cho  mia o by  uchwalone co
najbardziej zbawiennego, natychmiast traci swoj  wa no , na skutek tego
jednego cz owieka, najcz ciej niegodziwego i wroga Ojczyzny, którego uporu nie
wzi to dostatecznie pod uwag . Czy wobec tego mam ci  nazywa  woln , Polsko,
której faktycznie jeden cz owiek mówi cy wiele i nierozumnie, kiedy chce, to
rozkazuje? Ty nie oddalasz adnego jarzma, którym ci  uciska jaki  zdradziecki
Dra  i to pos uguj c si  jednym s ówkiem, bo jest wolny. Twierd  sobie ile
chcesz, ale wiat zaprzeczy, e jeste  wolna; lecz powie, e jeste  s u c  lub
rozwi z , co brzmi jeszcze haniebniej.
Musisz prowadzi  walk  o religi  i o Ojczyzn : sama, bez zgody wszystkich, nie
mo esz si  obroni . Pozostajesz wdow  i musisz sobie znale  króla, ale króla
mie  nie mo esz bez zgodnego g osowania wszystkich stanów. Nale a oby
powi kszy  twoje skarby: czy to na konieczne wydatki, czy na potrzeby
uzbrojenia. Og osisz wi c ustaw  roln , lecz kto j  przyjmie? Na o ysz podatki,
kto je ui ci? Ci, którzy dzi ki twojej obronno ci staj  si  bogaci, którzy
b yszcz  twoimi maj tkami, ci sami ciesz  si  z n dzy swojej dobrodziejki
i z twojego dobra nie chc  ul y  twej n dzy. Widz c ci  w tak wielkim ucisku –
chyba tylko ob kany b dzie ci  nazywa  woln !

Prodromus, wyd. II, s. 35-36.

Przeciw niesprawiedliwo ci spo ecznej



Przechodz  ju  do twoich przes awnych praw, które, gdyby nie obawa obra enia
twoich zbyt wolnych rycerzy, nazwa bym herezj . Có ? Ty o mielasz si  surowo
Boskiej sprawiedliwo ci agodzi  swoimi ustawami? Bóg kaza  oddawa  “oko za
oko, ycie za ycie”; ty ustanawiasz niewielk  zap at  pieni n  za pozbawienie
ycia wielu ludzi. Bóg nie ma wzgl du na osoby. Uwa a, e wszystkich

zbrodniarzy nale y kara , niezale nie od tego, z jakiego stanu pochodz  i jak
zajmuj  pozycj . Ty s dzisz, e kiedy plebejusz podniesie r k  na szlachcica,
powinien zosta  rozsiekany. Ale przeciwnie, nie pozwalasz nawet dotkn
szlachcica, jakkolwiekby ten najokrutniej zamordowa  wielu ludzi pochodzenia
plebejskiego. G osisz, e jest wolny, karzesz kies  tyrana, a nie g ow ! Czy
nie taka jest ta twoja wolno ? O Polsko! Wstyd mi twojej ha by, któr  cz sto
ci p odz  i nak adaj  twoi wolni synowie. Ach, jak  z  opini  masz za granic
na skutek ob ka czej wolno ci swoich domowników!

Prodromus, wyd. II, s. 36-37.

Przeciw uciskowi religii

Czego za  nie nazw  wi tokradztwem, a co jest czynem szkodliwym, to gwa cenie
wi tych immunitetów: czy  nie jest to cecha w a ciwa twoich wolno ci? Nawet

narody barbarzy skie tak szanowa y i dotychczas szanuj  religi , e uwa aj  za
najwi ksz  zbrodni  zbezczeszczenie czego , co zosta o po wi cone Bogu, cho by
przez dotkni cie palcem naczynia po wi conego Bogu.
Ty zn casz si  nad naczyniami Naj wi tszego Boga, gdy jego Pomaza ców nie tylko
dotykasz, lecz szarpiesz, gdy twoja wolno  dusi ich wolno . Jakie sejmy
odby a , na których by  nie atakowa a przedstawicieli Ko cio a? Ile zgromadze
zwo a a , na których by  nie uciska a duchownych? Jakie podatki na o y a ,
z których wyj aby  Prze wi ty Stan Najwy szych Ojców?
o nierz potrzebuje le  zimowych? – w duchownych umieszczasz go dobrach. Jest

g odny? – zostaje nakarmiony Chrystusowym chlebem. Zi bnie z braku odzie y? –
odziewa go Ko ció . Ba! nawet gdy da wypitki? – cz onkowie Ko cio a
dostarczaj  mu grosza. To ha ba, a nie wolno ! Sto y w pa acach b yszcz  od
srebra i z ota; o tarze Pa skie pe ni  s u b  Bo  na miedzi, o owiu i drewnie,
poniewa  pod pozorem patriotyzmu przetopiono wi te naczynia, przeznaczywszy je
do najbardziej wieckiego u ytku.
Prodromus, wyd. II, s. 37.

ycie w grzechu ci kim

Drekseliusz w dziele “Józef” (rozdz. 12), opisuje stan grzesznej duszy: “Dopóki
grzech miertelny ci y na duszy, aden czyn, cho by by  trudny i dobry, nie
mo e by  zas uguj cy. Mo esz pój  na pielgrzymk  do Composteli58 i doj  a  do
wi tyni w. Jakuba, dr czy  postem cia o, rozda  na ja mu n  ca y maj tek, ale

dopóki jeste  wrogiem Boga, niczego nie zas u ysz. Grzech miertelny wszystko
zatruwa i zaprzepaszcza, zagrabia wszystkie warto ci naszych czynów.
Prodromus, s. 186.

                    

58
 Miasto Santiago de Compostela w Hiszpanii, w którym znajduje si  sanktuarium
w. Jakuba Aposto a, cel licznych pielgrzymek.



Upominanie grzesz cych

“Upominanie grzesznego”. Wielu mog oby si  poprawi  z wad, gdyby mieli
roztropnych upominaj cych. Powiedzia em “roztropnych”, bo gdy upominanie jest
wynikiem przesadnej gorliwo ci, rzadko przynosi korzy , tym bardziej za , gdy
jest robione w gniewie, gwa townie. Jak bowiem ludzie stopniowo przywykaj  do
wad, tak te  trzeba ich powoli z nich uwalnia . Gwa towno  wsz dzie jest
szkodliwa. St d Dawid, jak mniemam, maj c przed oczyma bardzo agodne i bardzo
ostro ne upominanie Natana, piewa  w Ps 141,5: “Niech sprawiedliwy mi  bije:
to czyn mi o ci; olejek wyst pnego niech nigdy nie ozdabia mej g owy”. Nie
inaczej zarz dzi  Aposto : “Bracia, a gdyby komu przydarzy  si  jaki upadek,
wy, którzy pozostajecie pod dzia aniem Ducha, w duchu agodno ci sprowad cie
takiego na w a ciw  drog ” (Ga 6,1).

***

Nie nale y te  ujawnia  cudzych s abo ci wpierw, zanim nie upomni si  ich po
bratersku prywatnie. Kiedy czyj  wyst pek, a tym bardziej wi cej osób czy te
wspólnoty jest podawany do publicznej wiadomo ci wielu, wtedy zwyk  by  ostro
broniony. Cho  jest to bardzo nieroztropne, ale ka dy atwiej cierpi zamach na
swoje zdrowie ni  na swoje dobre imi . Od tego z a mog  by  odwróceni przez
m drych upominaj cych. Dlatego M dro  Niebieska zostawiaj c nam tu doskona
regu , mówi: “Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, id  i upomnij go w cztery
oczy. Je li ci  us ucha, pozyskasz swego brata. Je li za  nie us ucha, we  ze
sob  jeszcze jednego albo dwóch, eby «na s owie dwóch albo trzech wiadków
opar a si  ca a sprawa». Je li i tych nie us ucha, donie  Ko cio owi. A je li
nawet Ko cio a nie us ucha, niech ci b dzie jak poganin i celnik” (Mt 18,15-
17).

***

Zwró  uwag , jak stopniowo, jak ostro nie nale y post powa  przy napominaniu
braterskim. Niektórzy ju  si  poprawiaj , gdy s ysz , e inni s  ganieni za to,
co z ego im si  przydarza. Niektórzy nie uznaj  wad, dopóki nie zobacz  swoich
win, i uwa aj , e przez ich strofowanie chce si  innych poprawia . Niektórzy
na skutek cz stego poprawiania staj  si  gorsi. Niektórzy pragn  by  poprawiani
nawet w najdrobniejszych rzeczach. Upominaj cym mo e s u y  wypowied : “Kto
kogo  strofuje, w ko cu znajdzie wi cej aski ni  j zyk, co schlebia” (Prz
28,23). I s usznie! Czemu uciekamy od karania, e ju  nie mówi  – od poprawy,
skoro “lepiej jest s ucha  karcenia m drca, ni  s ucha  pochwa y g upców” (Koh
7,5). Czemu uciekamy od upominania, gdy “lepsza jest jawna nagana ni  mi o
tajona”? (Prz 27,5). Czemu uciekamy od karcenia, gdy lepsze s  “razy
przyjaciela, bo s  znakiem wierno ci, ni  poca unki wroga, bo s  zwodnicze”
(por. Prz 27,6).

***

Wracam znów do roztropno ci strofowania i nie na arty mówi : nale y bra  pod
uwag  natur  i charakter upominanych, uwzgl dnia  m drze okazje i obra
w a ciwy sposób post powania. Co wi cej, za upartych i yj cych bez aski
nale y bardzo gor co si  modli , aby Bóg sprawi  w nich swym wiat em to, co
przekracza nasz  moc i roztropno , by nawet najwi kszych przest pców zmieni



w naj wi tszych ludzi. Bardziej tu pomaga modlitwa ni  surowe upominanie czy
ostra nagana. St d doskonale kto  powiedzia : “Te rzeczy, których cz owiek nie
jest w stanie w sobie lub w innych poprawi , powinien cierpliwie znosi , a  Bóg
inaczej zarz dzi. Je li kto  raz albo dwa razy napominany nie podporz dkowuje
si , nie tocz z nim sporu, lecz pole  wszystko Bogu, aby si  dzia a Jego wola
i aby mia  cze  u wszystkich s ug swoich, Który doskonale wie, jak z e rzeczy
obraca  na dobre”.

***

Nie odradzam jednak upominania. “Ka demu bowiem powierzony jest jego bli ni”
(por. J 15,17). Nie zgadzam si  te  na pob a anie z u, bo to psuje ca e
wspólnoty. Chc , aby mi o  by a po czona z roztropno ci  i cierpliwo ci .
Aposto  mówi c do Tymoteusza, czy je obydwie: “G o  nauk , nastawaj w por ,
nie w por , karz, pro , aj, z wszelk  cierpliwo ci  i nauk ” (por. 2 Tm 4,2).
Zreszt , do wype nienia regu y braterskiego upominania, gdy innym sposobem nic
nie mo na zdzia a , wystarczy niezaaprobowanie post powania.
Któ  móg by podj  walk  o dobro z mo nymi? Chyba je li jeste  uzbrojony ask
Bo , tedy b d  doradza , aby  wyst pi  do walki i albo pad , albo zwyci y .
Masz wspania e przyk ady wielkich ludzi. U ydów – Jana Chrzciciela;
u acinników – Boecjusza i Symmachusa59, Marcina i Grzegorza; u Greków –
Chryzostoma i Bazylego; u Anglików – Tomasza z Canterbury i drugiego Tomasza
Morusa60; u Polaków ( e pomin  milczeniem inne narody) – s awnego biskupa
Stanis awa oraz innych dobrze znanych. Nieustraszenie oskar ali oni lub
korygowali cudze b dy lub te  nie podpisywali si  pod bezbo no ci .
I znajdowali albo najwy sz  nienawi , albo wygnanie, albo mier . A ty, czy
masz tyle aski? Je li tak, odwa  si  nie darowa  z oczy com, a posi dziesz
wieniec zwyci stwa.
Templum Dei Mysticum, s. 182-189.

yczenia Autora

ycz  sobie i innym, aby u mnie oraz u ka dego cz owieka krzewi y si  dobre
uczynki. Przez nie odnawia si  Mistyczny Dom Bo y i przez nie uzyskuje si
mi osierdzie Bo e. Czyny nasze id  za nami. Kto  wyrazi  si  pobo nie: “Na
pewno gdy nadejdzie dzie  s du, nie b dziemy pytani, co czytali my, lecz co
czynili my; ani te  czy dobrze mówili my, lecz czy religijnie yli my”. Kiedy
to nast pi? “Gdy Syn Cz owieczy przyjdzie w swej chwale, a wszyscy anio owie
z Nim (Mt 25,31). I zgromadz  si  przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli
jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od koz ów. Owce postawi
po prawej, a koz y po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie si  Król do tych po
prawej stronie: «Pójd cie b ogos awieni Ojca mojego, we cie w posiadanie
królestwo, przygotowane wam od za o enia wiata»” (Mt 25,32-34).
Templum Dei Mysticum, s. 197-199.
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 Boecjusz (ur. 480, zm. ok. 525), filozof, m  stanu, stracony przez króla

Ostrogotów, Teodoryka; Symmachus (zm. 514), papie  (498-514), prze ladowany
przez tego  samego Teodoryka.
60
 wi ci m czennicy: Tomasz Becket z Canterbury (ur. 1117, zm. 1170) i Tomasz

Morus (ur. 1477, zm. 1535).



Amen – Niech si  stanie!

Moi s uchacze, je li staro ytni poganie zas uguj  na pochwa  dlatego, e
wynale li wiele sposobów dla zjednywania, czczenia i wychwalania swych bogów,
to na pewno prawowierny Ko ció  powinien by  darzony najwi kszymi hymnami
pochwalnymi za to, e dla ub agania Prawdziwego Boga czy te  dla oddawania Mu
chwa y wprowadzi  wiele hymnów i modlitw. Wykaza  przy tym tak  pomys owo
i rozs dek, e nie tylko na poszczególne dni, lecz na godziny i pewne chwile
zaleci  swym uczniom okre lone sposoby proszenia i chwalenia Boga. Ale nie móg
wynale  niczego równie godnego pochwa y i owocnego, jak to jedyne s owo
“Amen”, nadaj ce si  do zako czenia ka dej modlitwy. Gdy bowiem pilniej je
rozwa am, dostrzegam, e nie oznacza ono niczego innego, jak “Niech si
stanie”, czyli wypowiedzenie jednego czy drugiego ma to samo znaczenie. Gdy za
ju  kto  nie widzi jasno niebieskiego wiat a, tym s owem “Niech mi si  stanie”
– mo e bardzo skutecznie przed o y  Bogu b agalne pragnienia i w ogóle przez
nie wla  tak wiele ciep a w modlitw , jak wiele przekazuje go krew ludzkiemu
cia u. Z pewno ci  pro ba, od której s  zale ne te ogniste w gle: “Niech si
stanie” i ”Amen” powinna by  bardzo gor ca.
Widzimy, e dzieje si  przeciwnie wtedy, gdy nie s yszymy s owa rodz cego
ogie . Oczywi cie, wtedy stygn  wszystkie pro by, które nie s  rozgrzewane
gor cymi p omieniami pragnie , a nawet zupe nie ustaj , gdy s  pozbawione s ów
“Niech si  stanie” czy “Amen”, które s  jakby ogniem roz arzonych pragnie .
Czym przy strza ach pióra, tym przy modlitwach s  s owa: “Niech mi si  stanie”
i ”Amen”. Dzi ki piórom strza y lec  wy ej, a gdy ich nie maj , pe zaj  po
ziemi i nie osi gaj  celu. Pozbaw modlitwy piór “Amen” czy “Niech si  stanie”,
jakie s  do niej do czone, a na pewno nie wzbije si  do gwiazd, nie przeniknie
Bo ego Serca, nie osi gnie celu, który zamierzy e .

Doskonale pokaza  Przedwieczny Stwórca wszechrzeczy, jak wielkie znaczenie ma
to s owo, jak  wag , jak wielk  warto , skoro przez nie stworzy  ca y
wszech wiat. Powiedzia  Bóg: “Niech stanie sklepienie po ród wód i niech ono
oddzieli jedne wody od drugich, i tak si  sta o” (por. Rdz 1,6). Nast pnie, kto
sprowadzi  z nieba Syna Bo ego i przyci gn  do ona Niepokalanej Dziewicy? Nie
co innego, jak s owo “Niech si  stanie”. Rzecz t  potwierdz  wiadectwem
pewnego Doktora, który mówi: “Jak po s owach «To jest Cia o moje», natychmiast
pod postaciami sakramentalnymi staje si  obecny Chrystus, tak samo po owych
s owach «Oto ja s u ebnica Pa ska, niech mi si  stanie wed ug twego s owa» ( k
1,38), Chrystus sta  si  obecny i ukszta towany w onie Maryi. [...].
O Niebiosa! jaka  wielka si a tego s owa! jaka pot ga! jaka moc! Porusza
zawiasy, amie rygle, otwiera bramy! Jakby jakim  m otem nale y uderza  nim
w bram  niebiesk , do czego zach ca sama Prawda: “Ko aczcie, a otworz  wam” (Mt
7,7).
Moi s uchacze, jakimi m otami b dziemy ko ata ? Nie innymi, jak tylko s owami
“Niech si  stanie” i ”Amen”. Te pot ne m oty s  najodpowiedniejszymi
narz dziami do otwarcia nieba. Skoro rzecz tak si  przedstawia, s usznie
powinien by  wys awiany za to nasz prawowierny Ko ció , e nauczy  nas tymi
s owami ko czy  ka d  modlitw . S usznie te  nie nale y nigdy tych s ów
opuszcza  na ko cu adnej modlitwy czy to przez niedbalstwo czy z jakiego
lekcewa enia. Natomiast powinny by  one zawsze u ywane jak najodpowiedniejsze
strza y do ugodzenia Boskiego Serca i jako najw a ciwsze m oty do odryglowania
bram niebieskich. Najlepiej i najskuteczniej modli si  ten, kto na ko cu
modlitwy dodaje “Amen”.

Prodromus, s. 16-19.



Dodatek

Wybrane teksty umo liwiaj  czytelnikowi wyrobienie sobie zdania o bogatej
duchowo ci o. Papczy skiego. Nale y jednak doda , e nie wszystkie aspekty
zosta y tu uwzgl dnione, np., misteryjno-pasyjny, który wymaga by jeszcze wiele
miejsca.
Ostatnie przytoczone fragmenty mog  nam u atwi  zrozumienie powodów, dla
których o. Stanis aw by  kontestowany. Jako gorliwy zakonnik stara  si  ju
u pijarów rzetelnie realizowa  idea y wskazane przez za o yciela ich zakonu. Na
tym tle powsta y tak silne napi cia z kilku wp ywowymi wspó bra mi o odmiennej
orientacji, e o. Papczy ski poczu  si  moralnie zmuszony do opuszczenia
zgromadzenia pijarów. yj c “w czasie mi dzy Skarg  a Konarskim”61, nie by
tak e w stanie oboj tnie patrze  na post puj cy upadek moralno ci
w Rzeczypospolitej. Starano si  go nie s ucha , grozi  mu, a nawet wyciszy .
Czwarte wydanie Prodromus ju  nie mog o ukaza  si  z rozdzia em krytykuj cym
“z ot  wolno  szlacheck ”. Dostrzegany przez o. Papczy skiego, a niestety,
zlekcewa ony egoizm “gigantów”, prywata, konsumpcyjny tryb ycia rz dz cych
klas spo ecznych, po czony z krzywd  innych stanów, stopniowo powodowa  erozj
si  pot nej “Rzeczypospolitej Narodów”, wiod c j  nieuchronnie ku przepa ci,
do rozbiorów i tragicznej niewoli.
Chocia  “Dekret heroiczno ci cnót” o. Papczy skiego zosta  ju  og oszony 13
czerwca 1992 r. i nie trzeba wi cej “dowodzi ” wi tobliwo ci za o yciela
Zgromadzenia Ksi y Marianów, mimo to na zako czenie zapoznajmy si  cho
z kilkoma wiadectwami ludzi wspó czesnych o. Stanis awowi lub tych, którzy
jeszcze spotykali znaj cych go wiadków naocznych.

Ojciec duchowny

Jest prawd , e S uga Bo y by  dobrym Teologiem i pe ni  funkcj  Spowiednika
Króla Polski Jana Trzeciego, jak równie , e by  wzi ty za Teologa przez
Pra ata Pignatellego, wtedy Nuncjusza Apostolskiego w Polsce [pó niejszego
Papie a Innocentego XII]. To, co zezna em, s ysza em tak od naszych Ojców, jak
od Ja nie Wielmo nego W adys awa Trzci skiego Kasztelana Rawskiego, który zna
ycie S ugi Bo ego; a tak e listy od wspomnianego Króla i Nuncjusza pisane do

S ugi Bo ego ja sam czyta em.

O. A. P. Fia kowski, APS 10, f. 132r-132v.

Charyzmatyk
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 Piotr Skarga (ur. 1536, zm. 1612), jezuita; Stanis aw Konarski (ur. 1700,

zm. 1773), pijar.



Wielebny w Bogu Stanis aw cz sto po kryjomu uchodz c od konwersacji dworskiej
na pobo ne swoje modlitwy a  do gumien, cz sto widziany by  od pos a ców, czy
do obiadów czyli na kolacje, [wys anych] na proszenie Jego do sto ów, od ziemi
wi cej ni  na okie , przez d ugi czas trwaj c, podniesiony.

 Katarzyna z Karskich ebrowska, APS 5, f. 32r.

Opinia dawnych pijarów

Pisz  list do Ojca Rektora Wile skiego, aby ywot Jego jako mi przyobieca
poda  do druku [...], z której to edycji i my czego nie wiemy wiele si
dowiedzie  b dziem mogli, gdy  u tych Ojców wielkie ma zaszczyty i onego sobie
du o powa aj , niemal za drugiego po b ogos awionym Kalasancjuszu.
O. K. Wyszy ski, DW 3, f. 20r.

***

[O. Hausenka] pochwala  wszystko to, co mówi  i czyni  Stanis aw; przez listy
do innych naszych zakonników poleca  i chwali  Stanis awa, twierdz c, e jest
on m em, którego mi o  do braci jest najwy sza; którego gorliwo
przestrzegania obserwancji zakonnej jest ywa; w którym jest synteza i wzór
wszystkich cnót zakonnych; który ca y jest jakby drugim ywym ojcem Janem
Dominikiem od Krzy a. Niczego osobnego dla siebie nie chowa : cokolwiek
z pieni dzy wina, czy czegokolwiek innego do picia i jedzenia przysy ano mu od
dobrodziejów, zaraz to wszystko rozdawa  na u ytek bardzo kochanych wspó braci;
jednym s owem: wszystko przeznacza  do wspólnego u ytku. Opisywa  te rzeczy
chwalca Stanis awowej cnoty mnóstwem s ów do wielu, do mnie te  napisa  podobny
list.

 Kraus, Historia Polskiej Prowincji Pijarów,  Positio Pap. s. 291.

Uwa any za wi tego

Jako prawda, i  wi tej pami ci Wielebny Ojciec Stanis aw Papczy ski, pierwszy
Wielebnych Ojców Marianów Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny,
Fundator i Proboszcz Generalny, y  i umar  ze s aw  wi tobliwo ci
i Heroicznych cnót, lubo wiele mia  przeciwników i na miewców swojej wi tej
prostoty, bo wiele i ró nych przezwisk na niego s ysza am rozg oszonych od
Wielebnych Ksi y Pijarów.
Zawsze w Bogomy lno ci zatopiony i w modlitwach za Dusze w Czy cu zostaj ce
tak gorliwy, i  zakon na ra- tunek Dusz Czy cowych, to jest wspomnianych
Marianów, fundowa . Dlaczego w Puszczy Korabiewskiej kilka lat y w wi tej
Bogomy lno ci i ostro ci [umartwie ] cia a, bo tam za rozg oszon
wi tobliwo ci Jego s aw , ró ni w utrapieniach i duchownych potrzebach do

niego si  udawali o porad  zbawienn  i z po danymi po ytkami Duchownymi
odchodzili [...].
Jako prawda, i  tam w Górze gorliwie i nieustannie na chwa  Bo  i po ytek
dusz ludzkich pracowa  kazaniami, naukami, spowiedziami.
Ka dego w utrapieniach, chorobach i dolegliwo ciach cieszy  i ratowa , to



jednak z pokory wi tej wszystko przyczynie wi tego Raphaela przypisywa , do
którego nabo e stwa i mnie namawia . [...].
Te jako prawdziwe wiadectwa wi tobliwo ci Wielebnego Stanis awa Papczy skiego
mnie dobrze wiadome z szczero ci  sumienia zeznawam i potwierdzam, tak i
ka dy którykolwiek je ode mnie kiedy s ysza , bezpiecznie na nie, jako ode mnie
s yszane poprzysi c mo e i ja sama poprzysi c przed Bogiem i S dziami, gdzie
trzeba b dzie, deklaruj  si , bo B ogos awie stwa Jego og oszenia serdecznie
pragn , wiedz c, i  zapewne by  M  wi tobliwy i dla tego nie w tpi c, i
teraz jest w asce i w Chwale Bo ej, którego przyczyny sama wzywa  nie
wzgardzam.

 Siostra Otolia, dominikanka, APS 5, f. 32r-33r.

***

Jak za  w drog  [do Portugalii] puszcza  si  b dziemy, nie zaniecham oznajmi ,
i po egna , tylko z tym dok adem, abym zas ychn  o Procesie naszego wi tego
Instytutora, któremu z mojej strony ja wiadectwo daj , i  wielkim wi tym
jest, jakosz Jego w wielu okazjach nie raz przyczyny od Boga dozna em i dot d
doznaj , za osobliwego go sobie Patrona mego i ca ej Kongregacji naszej
obrawszy, za którego opiek  nie jestem zawstydzony, i owszem, z wielu wypadków
zostaj  [szcz liwie] wyrwany.

O. K. Wyszy ski, List do o. K. Polaka, DW 3, f. 22r.

***

Ale ja obliguj  Waszmo  Pana i Dobrodzieja aby im [tj. Marianom] pobudk  do
tego dawa : b dzie to nagrod  niezmiern  przez przyczyn  S ugi Bo ego, który
jak wi tym by , tak i wi tym jest i króluje z Chrystusem w niebie, bo gdy
spraw  Jego kiedykolwiek promowujemy, zaraz nam si  zaczyna niejedno darzy ,
gdy ustajemy, to nam si  odmiana czyni.

O. K. Wyszy ski, List do rodzonego brata,  2 lutego 1753 r.; DW 2, s. 23-24.

Erem staje si  sanktuarium

Prawd  by o i jest, e s awa wi to ci S ugi Bo ego, która rozesz a si
szeroko, ci ga a do tego m a wi tego do Pustelni, jak do wyroczni, wielu
w ich utrapieniach, tak e zaniedbany z pocz tku le ny erem, zacz  by
z czasem uwa any powszechnie za sanktuarium, a to dlatego, e wielu st d
odchodzi o pocieszonych, a tak e w sumieniu uspokojonych i rozradowanych;
jednych wspiera  modlitwami, innym pomaga  zbawiennymi radami, wielu chorych
dzi ki jego modlitwom powraca o do dawnego zdrowia; wskutek tego przez
wszystkich dooko a by  og aszany za wi tego.

Zapa kowicz, APS 10, f. 61r., a. 16.


