
Dzień 9 okresu I
(dziewiąty dzień przygotowania do zawierzenia)

Nieprawdomówność

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny

„Maryja, Matka pięknej miłości, oswobodzi twe serce z wszelakiego niepokoju sumienia i z wielkiej
niewolniczej obawy. Ona serce twe otworzy i rozszerzy, tak że będziesz biegł po drodze przykazań Jej Syna
ze świętą swobodą dzieci Bożych; Ona wprowadzi do serca twego czystą miłość, której skarb Ona jedna
posiada. Odtąd w postępowaniu twym kierować się będziesz już nie obawą, lecz czystą miłością. Będziesz
Go uważał za dobrego Ojca, któremu będziesz się nieustannie starał podobać, z którym będziesz swobodnie
obcować, jak dziecko z ukochanym ojcem. Gdybyś miał nieszczęście Go obrazić, upokorzysz się przed Nim
natychmiast, przeprosisz Go pokornie, wyciągniesz ku Niemu z prostotą ręce, powstaniesz z miłością, bez
niepokoju ni obawy, i bez zniechęcenia dalej ku Niemu dążyć będziesz”.

Pismo Święte
„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37).
„Rzekł do nich Jezus: <<Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od 
Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał.  Dlaczego nie  
rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie 
spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i  w prawdzie nie wytrwał, bo  
prawdy  w  nim  nie  ma.  Kiedy  mówi  kłamstwo,  od  siebie  mówi,  bo  jest  kłamcą  i  ojcem  
kłamstwa>>” (J 8,42-44).

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (II, 4)
„1. Człowiek wzbija się nad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami, to jest prostotą i czystością. 
Prostota  powinna  być  w chęci,  a  czystość  w uczuciu.  Prostota  dąży do  Boga,  czystość  Go

dosięga, obejmuje i w Nim się rozpływa.
Żaden dobry uczynek trudnym ci  nie  będzie,  jeśli  wewnątrz wolny będziesz  od nieporządnej

skłonności.
Jeśli  niczego innego nie pragniesz i  nie szukasz,  jeno woli  Bożej  i  pożytku bliźniego,  wtedy

wewnętrznej swobody zupełnie używać będziesz.
Gdybyś  miał  serce  proste,  wtedy wszelkie  stworzenie  byłoby ci  zwierciadłem życia  i  księgą

mądrości świętej. 
Nie masz stworzenia tak małego i lichego, któreby ci nie stawiło przed oczy dobroci Boga.
2. Gdybyś był wewnątrz dobrym i czystym, wtedy byś bez przeszkody wszystko dobrze widział i

pojmował.
Serce czyste przenika niebo i piekło.
Każdy sądzi o rzeczach zewnętrznych podług wewnętrznego usposobienia swojego. 
Jeśli na świecie jest radość taka, zaiste posiada ją tylko człowiek czystego serca.
A jeśli jest gdzie utrapienie i ucisk, człowiek złego sumienia najprędzej go dozna.
Jak żelazo w ogniu, rdzę traci, a czystem się staje, tak człowiek zupełnie zwracający się ku Bogu,

traci gnuśność i niedołężność i przemienia się w nowego człowieka.
3.  Kiedy  człowiek  zaczyna  ostygać,  wtedy  lęka  się  najmniejszej  pracy  i  chętnie  przyjmuje

zewnętrzną pociechę.
Lecz kiedy zacznie doskonale zwyciężać siebie i mężnie postępować na drodze Bożej, wtedy ma

za nic to, co mu się pierwej wydawało ciężkiem i trudnem”.



MODLITWY

„Przybądź, Duchu Święty”

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary. 

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,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce,

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

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.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem



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.

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.


