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Pycha duchowa

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny

„Czyż nie jest rzeczą pożałowania godną; najmilszy Mistrzu mój, gdy się widzi nieuświadomienie 
i ciemnotę, panującą na ziemi względem Twej świętej Matki? Nie mówię tu o bałwochwalcach i poganach,
którzy nie znając Ciebie, nie starając się Jej poznać, nie mówię również o heretykach i odszczepieńcach,
którzy,  odłączywszy się od Ciebie i  Twego świętego Kościoła,  nie troszczą się  o nabożeństwo do Twej
świętej Matki; ale mówię o katolikach, a nawet o uczonych, co powołani do nauczania innych, sami nie znają
Ciebie ani Twej świętej Matki, chyba tylko sposobem czysto rozumowym, sucho i obojętnie. Rzadko kiedy
mówią o Twej świętej Matce i o nabożeństwie, jakie ku Niej mieć winniśmy, ponieważ, jak powiadają, lękają
się, by go nie nadużyto, a Tobie nie uchybiono, oddając zbyt wielką cześć Twej świętej Matce. Kiedy widzą
lub słyszą, że jakiś czciciel Najświętszej Dziewicy mówi o nabożeństwie do tej dobrej Matki z czułością, siłą
i przekonaniem, jako o środku pewnym i wolnym od złudzeń, jako o drodze krótkiej i bezpiecznej, jako o
cudownej tajemnicy, by Cię odnaleźć i doskonale umiłować – wnet powstają przeciwko niemu i przytaczają
tysiące fałszywych dowodów, by mu wykazać, że nie powinien tyle mówić o Najświętszej Dziewicy, że pod
tym względem dzieją się wielkie nadużycia, że należy się starać, by je usunąć. Powiadają, że raczej trzeba
mówić  o  Tobie,  aniżeli  pobudzać  wiernych  do  nabożeństwa  do  Najświętszej  Dziewicy,  którą  dość  już
kochają. Niekiedy rozprawiają o nabożeństwie do Twej świętej Matki, ale nie aby je rozszerzać, lecz aby
usuwać nadużycia, jakie w nim upatrują. Tymczasem brak im pobożności i gorącego nabożeństwa do Ciebie,
Panie, a do tego, że nie znają Maryi. Uważają koronkę, szkaplerz i różaniec za nabożeństwa odpowiednie dla
umysłów słabych i dla ludzi ciemnych; a gdy spotkają kogoś z różańcem w ręku, wnet starają się odmienić
jego  myśli  i  uczucia,  zamiast  różańca  zalecają  mu  odmówienie  siedmiu  psalmów  pokutnych,  zamiast
nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy nabożeństwo do Jezusa Chrystusa. O mój najmilszy Jezu, czyż ci
ludzie mają ducha Twego? Czy miłymi są Tobie, tak postępując? Czy może Ci miły być, kto nie dokłada
wszelkich  starań,  aby  przypodobać  się  Twej  Matce  z  obawy,  by  Tobie  nie  sprawić  przykrości?  Czyż
nabożeństwo do Twej  świętej  Matki  jest  przeszkodą w nabożeństwie do Ciebie? Czyż  Ona stanowi coś
odrębnego od Ciebie? Czyż jest Ci obca, żadnej nie mając z Tobą łączności? Czyż może nie podobać się
Tobie, kto pragnie Jej się przypodobać? Czyż oddając się Jej i kochając Ją, odłączamy lud, oddalamy się od
Twej miłości? […].

Czciciele krytycy to zazwyczaj pyszni uczeni, zarozumiali niedowiarkowie, którzy w głębi duszy
mają wprawdzie cokolwiek nabożeństwa do Najświętszej Panny, ale krytykują wszelkie pobożne praktyki,
jakie prości ludzie wykonują z prostotą i namaszczeniem na cześć tej dobrej Matki, a krytykują je dlatego, że
nie odpowiadają ich spaczonym pojęciom. Podają w wątpliwość wszystkie cuda i  zdarzenia, przekazane
przez wiarygodnych pisarzy lub  zapisane  w kronikach zakonów,  a  świadczące  o miłosierdziu  i  potędze
Najświętszej Panny. Znieść nie mogą ludzi prostych i pokornych, modlących się na klęczkach przed ołtarzem
lub obrazem Najświętszej Dziewicy. Obwiniają ich nawet o bałwochwalstwo, jak gdyby czcili drzewo lub
kamień. Z dumą zaznaczają, że nie lubią takich nabożeństw i nie są tak naiwni, by wierzyć w te wszystkie
opowiadania i historyjki o Najświętszej Pannie. A kiedy słyszą owe przedziwne pochwały, jakie Ojcowie
Kościoła głoszą o Najświętszej Dziewicy, to powiadają, że Ojcowie ci jako kaznodzieje przesadzali lub też
przewrotnie tłumaczą ich słowa.

Tego rodzaju ludzi,  pysznych i  światowych,  źle  pojmujących pobożność,  bardzo wystrzegać się
trzeba. Wyrządzają oni niezmierną krzywdę nabożeństwu do Najświętszej Dziewicy przez to, że oddalają
ludzi od niego pod pozorem walki z nadużyciami”.

Pismo Święte
„Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg  
głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości  
Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy  
Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród 



Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest  
głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 
Przeto,  przypatrzcie  się,  bracia,  powołaniu  waszemu!  Niewielu  tam mędrców według  oceny  
ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w
oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co 
nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co 
jest,  unicestwić,  tak by się  żadne stworzenie  nie chełpiło  wobec Boga.  Przez Niego bowiem  
jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i  
uświęceniem, i odkupieniem” (I Kor I, 20-30).

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (III, 43)
   „1.  Chrystus.  Synu,  niech  cię  nie  uwodzą  piękne  i  dowcipne  powieści  ludzkie.  Albowiem  nie  
w mowie jest Królestwo Boże, ale w mocy (I. Kor. IV).
Słuchaj słów moich, które zapalają serca, oświecają myśli, wzbudzają skruchę i do duszy rozliczną wnoszą
pociechę. 
Nigdy nie czytaj słowa mojego w tym celu, abyś mógł się wydać uczeńszym lub mędrszym.
Usiłuj  poskramiać  się  się  i  umarzać  wady  twoje,  ponieważ  to  ci  się  więcej  przyda  niźli  umiejętność
najtrudniejszych rzeczy.
   2.  Gdy wiele przeczytasz  i  poznasz,  zawsze do jednego Początku wrócić ci  potrzeba.Jam jest,  który
człowieka uczę mądrości i maluczkim daję jaśniejsze pojęcie niźli wszelka umiejętność ludzka dać może.
Do kogo ja przemawiam, ten prędko mądrym się stanie i wielce postąpi w duchu.
Biada tym! Którzy dopytują się u ludzi o wiele rzeczy ciekawych, a mało dbają o to, aby znali drogę służenia
Bogu. 
Przyjdzie czas, kiedy mistrz mistrzów Chrystus, Pan Aniołów, ukaże się, aby wysłuchał nauki wszystkich, to
jest aby roztrząsnął sumienie każdego.
I wtedy będzie szperał Jeruzalem ze świecami (Sofoniasz I.12), i oświeci zaklęcia ciemności (I. Kor. IV. 5), i
zamilkną języki ludzkie.
   3.  Jam jest,  który w mgnieniu  oka  tak  wznoszę  pokorny umysł,  że  w jednej  chwili  więcej  pozna  
wiekuistej prawdy, aniżeli kto drugi po dziesięciu latach szkolnej nauki i mozołów.
Ja nauczam bez szumu wyrazów, bez zamętu zdań, bez chełpliwości, bez sporu rozumowań.
Ja jestem, który nauczam pogardzać rzeczy ziemskie, nie dbać o doczesne, a szukać wiecznych i w nich
smakować; unikać zaszczytów, nie gorszyć się zgorszeniem, we mnie pokładać nadzieję wszelką, okrom
mnie nie żądać niczego i kochać mnie gorąco nad wszystkie rzeczy.
   4. Albowiem nie jeden człowiek serdecznie rozmiłowawszy się we mnie, nauczył się rzeczy Bożych i
mówił rzeczy cudowne.
I więcej się udoskonalił, opuszczając wszystko, aniżeli ucząc się rzeczy dowcipnych i szczytnych.
Lecz jednym opowiadam prawdy ogólne, drugim szczególne: jednym ukazuję się błogo pod zasłoną różnych
znaków i postaci, drugim zaś w wielkiej światłości objawiam tajemnice moje.
Jeden jest  głos Ksiąg Świętych,  lecz nie wszystkich zarówno i jednostajnie naucza;  bo ja jestem mistrz
prawdy, ja przenikam serca, wyrozumiewam myśli, pobudzam do uczynków i rozdawam każdemu podług
sądów moich”.

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,
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.

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
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.


