
Ćwiczenia szczególne i wewnętrzne dla tych, co chcą się stać doskonali.

257. Oprócz wymienionych praktyk zewnętrznych - a nie należy lekceważyć ich ani opuszczać z
niedbalstwa, o ile obowiązki stanu i warunki na nie pozwalają - są jeszcze ćwiczenia wewnętrzne,
mogące się bardzo przyczynić do uświęcenia powołanych do wielkiej doskonałości przez Ducha
Świętego. Ćwiczenia te można streścić w czterech słowach: spełniać wszystkie swe uczynki przez
Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi, aby je spełniać doskonalej przez Jezusa, z Jezusem, w
Jezusie i dla Jezusa Chrystusa.

[Spełniać wszystkie uczynki przez Maryję.]

258. 1. Należy spełniać swe uczynki przez Maryję, to znaczy, trzeba we wszystkim i we wszelkich
okolicznościach życia być posłusznym Najświętszej Dziewicy i pozwolić kierować się Jej duchowi,
którym jest Duch Święty. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi242.
Ci,  których  prowadzi  duch  Maryi,  są  dziećmi  Maryi,  a  więc  i  dziećmi  Boga,  jak  pokazałem.
Spośród wszystkich czcicieli Najświętszej Dziewicy prawdziwymi i wiernymi Jej poddanymi są ci
tylko, co kierują się Jej duchem. Rzekłem, iż duch Maryi jest Duchem Bożym, gdyż Maryja nigdy
nie kierowała się swoim duchem, lecz jedynie Duchem Bożym, który tak Ją opanował, że stał się
Jej własnym. Dlatego mówi św. Ambroży:  Niech dusza Maryi będzie w każdym z nas, by wielbić
Pana; duch Maryi niech będzie w każdym z nas, by radować się w Bogu. Jakże szczęśliwa jest
dusza, która na wzór zmarłego w opinii świętości brata Rodrigueza243 zupełnie opanowana jest i
owładnięta duchem Maryi, tym duchem, co jest łagodny a silny, gorliwy a roztropny, pokorny a
mężny, czysty a płodny!

259. Aby duch Maryi kierował duszą, powinna ona:

1. Zanim cokolwiek postanowi, wyrzec się własnego ducha, swojego światła, własnej woli, np.
przed odmówieniem modlitwy, przed rozmyślaniem, przed Mszą św., przed Komunią św.,
gdyż słabość naszego rozumu, złośliwość naszej woli i naszego postępowania, gdybyśmy się
nimi kierowali, stawiłyby zapory duchowi Maryi, choćbyśmy je nawet uważali za dobre. 

2. Poddać się duchowi Maryi, by on nas prowadził i nami kierował według Jej woli. Trzeba
więc pozostawać w Jej dziewiczych rękach jak narzędzie w rękach rzemieślnika, jak lutnia
w rękach artysty. Niczym kamień wrzucony do morza, tak dusza musi zanurzyć się w Maryi
i w Niej zniknąć. Dzieje się to w prosty sposób, w mgnieniu oka, jednym wejrzeniem ducha,
przez krótki akt woli, myśl jedną, albo przez słowa np.:  Wyrzekam się siebie i oddaję się
Tobie,  Matko  moja  najdroższa! A  choć  przy  tym  akcie  nie  odczuwasz  żadnego
wyczuwalnego ukojenia, to jednak jest on bardzo rzeczywisty. Również, gdyby z taką samą
szczerością - od czego niech Bóg nas broni - powiedział:  Oddaję się szatanowi, należałby
rzeczywiście  do  szatana,  choćby  słowa  te  wyrzekł  bez  najmniejszego  uczuciowego
poruszenia. 

3. Od czasu do czasu, zarówno w trakcie, jak i po dokończeniu czynności, ponawiać ten sam
akt  oddania  się  i  zjednoczenia;  a  im  częściej  będziemy  go  powtarzać,  tym  prędzej
uświęcimy naszą duszę; tym szybciej  osiągniemy jedno z Jezusem, gdyż zjednoczenie z
Jezusem jest koniecznym następstwem zjednoczenia z Maryją, albowiem duchem Maryi jest
Duch Jezusa. 

[Spełniać wszystkie uczynki z Maryją.]

260. 2. Trzeba wszystko czynić razem z Maryją, to znaczy we wszystkich pracach należy spoglądać
na  Maryję  jako  na  idealny  wzór  wszelkiej  cnoty  i  doskonałości,  ukształtowany  przez  Ducha
Świętego w czystym stworzeniu, by naśladować go na miarę naszych ograniczonych możliwości.
Musimy zatem przed każdym naszym czynem zastanowić się, jak postępowała Maryja lub jakby
postąpiła,  gdyby była na naszym miejscu. Dlatego powinniśmy rozważać owe wielkie cnoty,  w
jakich Maryja ćwiczyła się za swego ziemskiego życia, zwłaszcza:

1. Jej żywą wiarę, dzięki której bez wahania uwierzyła słowom Archanioła; wierzyła wiernie i



stale aż do stóp krzyża na Kalwarii; 
2. Jej  głęboką  pokorę,  która  sprawiała,  że  Maryja  ukrywała  się,  milczała,  poddawała  się

wszystkiemu i we wszystkim zajmowała ostatnie miejsce; 
3. Jej  prawdziwie boską czystość, która nigdy nie miała i mieć nie będzie równej sobie na

ziemi. Należy także rozważać wszystkie inne Jej cnoty. Proszę pamiętać, powtarzam to raz
wtóry, że Maryja jest jedyną i doskonałą „Formą Boga”, zdolną utworzyć z małym trudem i
w krótkim czasie żywe odbicie Boga. Dusza, co tę Formę znalazła i się w Niej zatraciła,
szybko przemieni się w Jezusa Chrystusa, którego owa Forma wiernie przedstawia. 

[Spełniać wszystkie uczynki w Maryi]

261. 3. Należy wszystko spełniać w Maryi. By praktykę tę dobrze zrozumieć, trzeba wiedzieć, że:
a) Najświętsza Dziewica jest prawdziwym Rajem ziemskim nowego Adama (stary raj ziemski był
tylko  figurą  Maryi).  W  tym  ziemskim  Raju  istnieją  więc  niesłychane  bogactwa,  piękności,
rzadkości i niewypowiedziane słodycze, które nowy Adam - Jezus Chrystus tam pozostawił. Raj ów
upodobał On sobie przez dziewięć miesięcy; tam zdziałał swe cuda, tam rozpostarł swe bogactwa z
iście  Bożą  wspaniałomyślnością.  Prześwięte  to  Miejsce  składa  się  wyłącznie  z  dziewiczej  i
niepokalanej ziemi, z jakiej przez działanie tam mieszkającego Ducha Świętego utworzony został
nowy Adam, wolny od wszelkiej plamy i skazy. W tym to Raju ziemskim znajduje się rzeczywiście
drzewo żywota,  które  zrodziło  Jezusa Chrystusa  -  Owoc Żywota,  a  także Drzewo Wiadomości
Dobrego i Złego, które dało światłość światu. W tym boskim miejscu rosną drzewa zasadzone ręką
Bożą i zraszane Jego Boską rosą, co wydawały i wydają każdego dnia owoce o smaku Bożym. Są
tam kwietniki strojne w piękne i różnorodne kwiaty cnót, wydające miłą dla samych aniołów woń.
Są tam zielone łąki nadziei, niezdobyte wieże mocy, cudowne przybytki ufności itd. Tylko Duch
Święty może dać zrozumienie prawdy ukrytej pod tymi figurami rzeczy materialnych. Jest w tym
Raju najwspanialsze powietrze o nieskażonej czystości; piękny dzień świętego człowieczeństwa,
nieznający mocy; piękne słońce Bóstwa, nieznające cienia; tam bezustannie goreje żar miłości, w
którym wszelkie żelazo, jeśli tylko doń zostanie wrzucone, topnieje i zamienia się w złoto; tam
płynie rzeka pokory, tryskająca z ziemi, a dzieląc się na cztery odnogi, którymi są cztery cnoty
kardynalne, nawadnia całą tę rajską krainę.

262. b) Duch Święty, przez usta świętych Ojców Kościoła, nazywa Najświętszą Dziewicę także:

1. Bramą  Wschodnią,  przez  którą  Arcykapłan,  Jezus  Chrystus,  wchodzi  na  świat  i
wychodzi244. Przez Nią przyszedł On po raz pierwszy na świat i przez Nią przyjdzie także
raz wtóry; 

2. Przybytkiem  Bóstwa,  miejscem  odpoczynku  Trójcy  Przenajświętszej,  Tronem  Bożym,
Miastem Bożym, Ołtarzem Bożym, Świątynią Boga, Światem Boga. Wszystkie te określenia
i pochwały są najprawdziwsze przez wzgląd na rozmaite cuda i łaski, których Najwyższy
dokonał w Maryi. Jakież to bogactwa! Jakaż chwała! Jaka radość i szczęście, móc znaleźć
mieszkanie  w  Maryi  i  przebywać  tam,  gdzie  Najwyższy  ustawił  tron  swej  chwały
najwyższej. 

263. Trudno to podobnym do nas grzesznikom uzyskać pozwolenie, zdolność i światło, by móc
wstąpić do miejsca tak wzniosłego i świętego, którego strzeże już nie cherubin, jak dawnego raju
ziemskiego245, lecz sam Duch Święty, co stał się wszechwładnym Panem tego Miejsca i mówi o
Nim:  Ogrodem  zamkniętym  jesteś,  Siostro  ma,  oblubienico,  ogrodem  zamkniętym,  źródłem
zapieczętowanym246. Maryja jest „zamknięta”, jest „zapieczętowana”; nędzne dzieci Adama i Ewy,
wypędzone z raju ziemskiego, nie mają wstępu do tego Raju bez szczególnej łaski Ducha Świętego,
a na nią muszą zasłużyć.

264. Wysłużywszy zaś sobie przez wierność ową wielką łaskę, należy z upodobaniem trwać we
wnętrzu Maryi, wypoczywać w nim w pokoju, opierać się na nim z ufnością, ukrywać się w nim
bezpiecznie i całkowicie się w nim zatracać, aby w dziewiczym łonie Maryi dusza:

1. karmiła się mlekiem Jej łaski i macierzyńskiego miłosierdzia; 



2. uwolniona była od niepokojów, obaw i wątpliwości; 
3. była bezpieczna od wszystkich swych nieprzyjaciół, od szatana, świata i grzechu, co nigdy

tu nie mieli dostępu; dlatego sama Maryja zapewnia nas, że ci, którzy w Niej swe uczynki
spełniają, nie grzeszą247, to znaczy, że duchowo mieszkający w Najświętszej Dziewicy nie
popełniają większego grzechu; 

4. była  ukształtowana  w  Jezusie  Chrystusie,  a  Jezus  Chrystus  w  Niej.  Albowiem,  według
Ojców  Kościoła,  łono  Maryi  jest  Przybytkiem  boskich  sakramentów,  w  którym  zostali
ukształtowani Jezus Chrystus i wszyscy wybrani. 

[Spełniają wszystkie uczynki dla Maryi.]

265. 4. Wreszcie, trzeba wszystko czynić dla Maryi. Jest bowiem słuszne i sprawiedliwe, abyśmy
wstąpiwszy  raz  w  Jej  służbę,  wszystko  czynili  dla  Niej,  jak  przystoi  giermkowi,  słudze  lub
niewolnikowi. Nie znaczy to, jakoby Maryja była ostatecznym celem naszej służby: jest nim Jezus
Chrystus. Maryja zaś jest naszym celem bezpośrednim; jest owym tajemniczym polem, na którym
działa  Jezus  Chrystus;  jest  łatwym  sposobem  dojścia  do  Niego.  I  tak,  jak  dobremu  słudze  i
niewolnikowi nie przystoi bezczynność, tak i nam nie wolno próżnować. Z niewzruszoną ufnością
w  Jej  pomoc  i  orędownictwo  trzeba  podejmować  i  czynić  rzeczy  wielkie  dla  tej  dostojnej
Władczyni i Królowej. Należy bronić Jej przywilejów, jeśli ich kto nie chce uznać; trzeba bronić Jej
chwały, kiedy jest atakowana; trzeba starać się przyciągnąć jak najwięcej dusz – o ile jest to w
naszej mocy – nawet świat cały: do służby Jej i do tego doskonałego i prawdziwego nabożeństwa.
Trzeba  z  całą  stanowczością  występować przeciwko tym,  co  nadużywają  nabożeństwa do Niej
obrażając Jej Syna grzechami, a równocześnie starać się, by owo doskonałe nabożeństwo uzasadnić
i krzewić z mocą. A jako nagrody za drobne te usługi nie trzeba niczego więcej od Niej żądać, nad
zaszczyt  przynależenia do tak ukochanej  Pani i  szczęście połączenia przez Nią nierozerwalnym
węzłem z Jezusem, Jej Synem, w czasie i w wieczności.

Chwała Jezusowi w Maryi! Chwała Maryi w Jezusie! Chwała Bogu samemu!


