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Nasze zepsucie

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny103

„Trzecia prawda. - Najlepsze nasze uczynki bywają zwykle splamione i skalane przez zło, które w
nas  tkwi  skutkiem skalanej  natury naszej.  Kiedy się  wleje  czystej  przeźroczystej  wody do  cuchnącego
naczynia lub wina do beczki, której wnętrze nie jest czyste, natenczas czysta woda i dobre wino psują się i
łatwo przesiąkają przykrą wonią. To samo dzieje się, gdy Bóg do wnętrza naszej duszy, skażonej grzechem
pierworodnym i uczynkowym, złoży rose niebieską swych łaski lub przedziwne wino swej miłości. Otóż
dary jego psują się zazwyczaj i plamią skutkiem zarodu złego, który grzech pozostawił w nas; uczynki nasze,
nawet  najwznioślejsze  cnoty,  bywają  nim  zarażone.  By  więc  osiągnąć  doskonałość,  której  niepodobna
zdobyć bez łączności z Jezusem Chrystusem, bardzo ważną jest rzeczą precz wyrzucić to, co w nas jest
złego; inaczej Pan nasz, który jest nieskończenie czysty i najmniejszej skazy w duszy nie znosi, odrzuci nas
od oblicza Swego i nie połączy się z nami.

By wyzuć się z samych siebie trzeba nam po pierwsze z pomocą światła Ducha Świętego dobrze
poznać skażoną naszą naturę,  naszą nieudolność do wszystkiego co dobre,  naszą słabość we wszystkim,
ustawiczną niestałość, naszą niezdolność do przyjęcia wszelkiej łaski i  ogólną naszą nieprawość. Grzech
pierwszego naszego rodzica zatruł nas wszystkich, przekwasił i popsuł, jak kwas przekwasza i psuje ciasto,
w  które  go  włożono.  Grzechy,  które  popełniliśmy,  śmiertelne  czy  powszednie,  choć  już  odpuszczone,
powiększyły naszą pożądliwość, słabość, chwiejność i nasze skażenie, pozostawiając w duszy złe następstwa
i skutki.

Ciała  nasze  są  tak  zepsute,  że  Duch  Święty nazywa  je  ciałami  grzechu,  poczętymi  w grzechu,
karmionymi w grzechu i zdolnymi tylko do grzechu. Podlegają one tysięcznym chorobom stają się z dnia na
dzień słabsze, aż idą na pastwę robactwa i zgnilizny.

Dusza nasza połączona z ciałem stała się tak zmysłowa, iż ją nazwano wprost ciałem: Wszelkie ciało
skaziło  drogę  życia  swego  na  ziemi.  Udziałem  naszym  to  nic,  prócz  pychy  i  zaślepienia  ducha,
zatwardziałości serca, słabości i chwiejności duszy, zmysłowości zbuntowanych namiętności i chorób ciała.
Z natury pyszniejsi jesteśmy niż pawie, więcej przywiązani do ziemi niż ropuchy, niegodziwsi niż kozły,
zazdrośni niż węże, pędliwsi niż tygrysy, leniwsi niż żółwie, słabsi niż trzcina, zmienniejsi niż chorągiewka
na dachu.  Sami  z  siebie  mamy tylko nicość i  grzech i  zasługujemy jedynie na gniew Boży i  na piekło
wieczne.

Czy wobec tego można dziwić się, że Zbawiciel powiedział, iż ten, kto chce iść za Nim, powinien
zaprzeć się samego siebie i gardzić własną swą duszą; że kto miłuje duszę swoją, straci ją, a kto nią gardzi,
zachowa ją? Mądrość nieskończona, która nie daje przykazań bez powodu, każe nam nienawidzić samych
siebie, bo zasługujemy wielce na nienawiść: nic nie jest tak godne miłości jak Bóg, nic tak godne nienawiści
jak my sami.

Po drugie: - By się wyzuć z siebie samego, trzeba codziennie zamierać sobie samemu, tzn. trzeba
dzierżyć na wodzy władze duszy i zmysły ciała, trzeba patrzeć, jakoby się nic nie widziało, słyszeć, jakoby
się  nie  słyszało,  posługiwać się rzeczami  tego świata,  jakby się  ich nie  używało.  Św.  Paweł  nazywa to
codziennym umieraniem: quotidie morior.

Jeśli  ziarno  pszeniczne  nie  wpadnie  do  ziemi  i  nie  obumrze,  pozostanie  samo  jedno.  Jeśli  nie
obumrzemy sami sobie i jeśli  najświętsze nasze praktyki religijne nie doprowadzą nas do tej śmierci tak
koniecznej, a zarazem tak życiodawczej, nie przyniesiemy owocu pożytecznego; nasze nabożeństwa będą
bezużyteczne, a wszystkie nasze dobre uczynki będą skażone miłością własną i samowolą. I dlatego pan Bóg
brzydzić się będzie największymi naszymi ofiarami i najlepszymi uczynkami, a w chwili śmierci z próżnymi
staniemy rękoma, tzn. bez cnót i zasług, i nie będzie w nas ani iskry czystej miłości. Bo miłość taką posiadają
tylko dusze obumarłe sobie, których życie ukryte jest z Jezusem Chrystusem w Bogu”.

Pismo Święte
„A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem 
wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś  



moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w 
niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż  
mnie  wyzwoli  z  ciała,  [co  wiedzie  ku]  tej  śmierci?  Dzięki  niech  będą  Bogu  przez  Jezusa  
Chrystusa, Pana naszego! Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu” 
(Rz 7,21-25). 

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (III,20))
„1. Uczeń.  Wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją  (Psalm XXXI.5) przed Tobą, Panie,

wyznam niemoc moją. 
Częstokroć mała i drobna rzecz obala mię i zasmuca.
Postanawiam sobie działać mężnie, lecz skoro mała pokusa przyjdzie, wnet wielce się trwożę.
Niekiedy rzecz bardzo licha sprawia mi wielkie pokuszenie. 
A gdy sądzę się nieco ubezpieczonym, niekiedy niespodzianie lada powiew obala mię.
2. Wejrzyj więc, Panie! na uniżenie moje i zewsząd znaną Tobie ułomność moją.
Zmiłuj się nade mną i wyrwij mię z błota, abym w nim nie ugrzązł (Psalm, XLVIII. 15) i nie został

porzucony na wieki.
Często  mię  to  zbija  i  zawstydza  przed  Tobą,  że  tak  łatwo  upadam i  żem tak  bezsilny jest  w

opieraniu się namiętnościom.
Chociaż im nie zupełnie przyzwalam, wszakże ciężką mi jest i dokuczliwą ich napaść i tęskno mi

jest żyć tak codziennie w ustawicznym boju.
A w tym nade wszystko poznaję niemoc moją, że szkaradne marzenia łatwiej daleko wdzierają się

do myśli mojej, aniżeli się z niej wygnać dają.
3. O! najpotężniejszy Boże Izraela, gorliwy miłośniku dusz wiernych, wejrzyj na spracowanie i na

boleść sługi Twojego i wspieraj go we wszystkich prawych dążeniach jego.
Wzmocnij mię Niebieską mocą, ażeby nie przemógł i nie panował stary człowiek, to nędzne ciało,

niezupełnie jeszcze duchowi poddane, a przeciw któremu potrzeba będzie walczyć aż do ostatniego tchnienia
w tym najnędzniejszym żywocie naszym.

Niestety! czymże jest to życie, w którym utrapienie i nędza nigdy nie ustawają, w którym zewsząd
jest pełno sideł i nieprzyjaciół?

Bo skoro jedna dolegliwość lub pokusa ustępuje, wnet druga nadchodzi,  a nawet gdy jeszcze z
pierwszymi bój nasz nie ustał, wiele już innych niespodzianie do nas uderza.

4. I jakże można polubić to życie, napełnione tylu goryczami, tylu klęskom i nędzom podległe?
Jakże nawet nazywać życiem to, w czym się wyradza tyle chorób i śmierci?!
A jednak lubią je i wielu zatopiło w nim serce swoje.
Przyganiamy często światu, że jest zwodniczy i marny; a jednak niełatwo go porzucamy, bo żądze

cielesne nazbyt w nas panują.
Z jednej strony świat nęci ku sobie, a z drugiej odpycha.
Lecz inne rzeczy ciągną do zamiłowania świata, inne do wzgardy jego.
Żądze ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota (List I. Jana II. 16) ciągną do zamiłowania świata;

lecz cierpienia i nędza, które słusznie idą za nimi, wzniecają nienawiść świata i rodzą tęsknotę.
Ale niestety! dusza światu oddana, zwyciężona występnym upodobaniem, ma sobie za rozkosz być

pod władzą zmysłów; albowiem słodkości Bożej i wewnętrznego wdzięku cnoty ani czuje, ani dostrzega.
Ci zaś, którzy doskonale wzgardzili światem i starają się żyć w Bogu pod świętą karnością, ci znają

słodkość obiecaną tym,  którzy się prawdziwie zrzekną wszystkiego dla  Boga:  ci  widzą jasno,  jak świat
ciężko błądzi i zwodzi sam siebie”.



MODLITWY

„Litania do Ducha Świętego”

Kyrie, elejson. 
Chryste, elejson. 
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, 
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Duchu Święty, od Ojca i Syna pochodzący, 

Duchu Święty, któryś na początku świata nad wodami się unosił i uczynił je płodnymi, 

Duchu Święty, za którego natchnieniem święci mężowie Boży przemawiali,

Duchu Święty, którego namaszczenie uczy as wszelkiej mądrości, 

Duchu Święty, dający świadectwo Chrystusowi Panu,

Duchu Prawdy, pouczając nas o wielkiej prawdzie, 

Duchu Święty któryś zstąpił na Maryję Pannę,

Duchu Pański, wszystką ziemię napełniający,

Duchu Święty, któryś jest w nas,

Duchu mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa, 

Duchu umiejętności i pobożności,

Duchu bojaźni Bożej,

Duchu łaski i miłosierdzia,

Duchu mocy, miłości i umiaru,

Duchu pokory i czystości,

Duchu dobroci i słodyczy,

Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym,

Duchu Święty, któryś na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy zstąpił, 

Duchu Święty, przez którego dostępujemy odrodzenia,

Duchu Święty, serca nasze miłością napełniający,

Duchu Święty, Duchu wybraństwa dzieci Bożych,

Duchu Święty, zstępujący na uczniów Jezusowych w postaci języków ognistych,

Duchu Święty, którym Apostołowie zostali napełnieni,

Duchu Święty, rozdający dary swe każdemu według własnej woli, 

Bądź nam miłościw, przebacz nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego, 

Od pokus i zasadzek szatańskich, 



Od zarozumiałości i rozpaczy, 

Od opierania się Prawdzie objawionej, 

Od uporu i zatwardziałości serca,

Od wszelkiej zmazy duszy i ciała, 

Od wszelkiej złej woli, 

Przez Twoje odwieczne pochodzenie Twe od Ojca i Syna,

Przez Wcielenie Jezusa Chrystusa, które się przez Ciebie dokonało,

Przez zstąpienie Twe na Chrystusa Pana nad Jordanem, 

Przez zstąpienie Twe na Apostołów,

W dzień Sądu Twego,

My, biedni grzesznicy, Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas, Panie.

Abyśmy, żyjąc z Ducha, również z Ducha działali,

Abyśmy, pomni na to, żeśmy świątynią Ducha Świętego, nigdy jej nie zbezcześcili,

Abyśmy, żyjąc wedle ducha, nie ulegli pożądaniom ciała, 

Abyśmy, nie zasmucili Ciebie, któryś jest Duchem Bożym, 

Abyśmy zachowali jedność ducha w więzi pokoju,

Abyśmy pochopnie nie dawali wiary wszelkiemu duchowi,

Abyśmy w sobie ducha prawego odnowili,

Abyś w nas odnowił ducha prawego,

Abyś nas swym Duchem wszechwładnym umocnił,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest 
prawe, i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ave maris stella

1. Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo
Felix coeli porta.

2. Sumens illud Ave
Gabriélis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Hevae nomen.

3. Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,

1. Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.



Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce,

4. Monstra te esse Matrem,
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus,
Tulit esse tuus,

5. Virgo singuláris,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solútos,
Mites fac et castos.

6. Vitam praesta puram
Iter para tutum,
Ut vidéntes Jesum,
Semper collaetémur.

7. Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.

Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,



Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i przez 
wstawiennictwo Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną 
radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen. 


