
Dzień 1 okresu I
(pierwszy dzień przygotowania do zawierzenia)

Wezwanie do naśladowania Chrystusa

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

List okólny do Przyjaciół Krzyża (12-23)

„Na to pełne miłości wezwanie Jezusa wznieśmy się ponad samych siebie; nie pozwólmy zwodzić
się naszym zmysłom, jak Ewa; wpatrujmy się tylko w ukrzyżowanego Jezusa, który daje początek naszej
wierze  i  ją  doskonali,  uciekajmy  przed  zepsuciem  spowodowanym  żądzą  zepsutego  świata;  Cała
doskonałość chrześcijańska polega bowiem na tym, aby: 

1. Chcieć stać się świętym: jeśli kto chce iść za mną;
2. Wyrzec się: niech się zaprze samego siebie;
3. Cierpieć: niech weźmie krzyż swój;
4. Działać: i niech mnie naśladuje.

Si quis, jeśli kto; kto, a nie wielu, by podkreślić małą liczbę wybranych, którzy pragną upodobnić się
do ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, swoje krzyże niosąc. Jest ich tak mało, tak mało! Gdybyśmy poznali tę
wielką ich liczbę, omdlelibyśmy z bólu.

Jeśli  ich  tak  mało,  że  wśród dziesięciu  tysięcy z  trudem znaleźlibyśmy jednego,  jak  zostało  to
objawione niektórym świętym, m.in. św. Szymonowi Słupnikowi, wedle relacji św. Abby Nila; a potem św.
Efremowi, św. Bazylemu i paru innym. Jest ich tak mało, że gdyby Bóg zechciał ich zgromadzić, zawołałby
do nich tak, jak to niegdyś uczynił przez usta proroka: Congregamini unus et unus, zbierzcie się po jednemu,
jeden z tej prowincji i jeden z tamtego królestwa.

Si quis vult, jeśli ktoś ma prawdziwą wolę, pełną i zdeterminowaną, nie przez naturę, obyczaj, miłość
własną, interesowność czy ludzki szacunek, a przez w pełni zwycięską łaskę Ducha Świętego, która nie
udziela się wszystkim: non omnibus datum est nosse mysteriu. Poznanie tajemnicy Krzyża, w praktyce, dane
jest tylko nielicznym. Aby wejść na Golgotę i pozwolić się przybić do Krzyża razem z Jezusem, w swoim
własnym  kraju,  człowiek  musi  być  odważny,  heroiczny,  zdeterminowany,  wywyższony  w  Bogu;  nie
przejmując się światem i piekłem, swoim ciałem i swoją wolą, zdecydowany porzucić wszystko, wszystko
przedsięwziąć i wszystko wycierpieć dla Jezusa Chrystusa. 

Wiedzcie, drodzy Przyjaciele Krzyża, że ci z was, którzy nie mają tej determinacji, stąpają tylko na
jednej nodze, fruwają tylko jednym skrzydłem i nie są godni być pośród was, bo też nie są godni miana
Przyjaciół  Krzyża,  który trzeba  miłować  razem z  Jezusem Chrystusem  corde  magno  et  animo  volenti.
Wystarczy taka połowiczna wola, by zepsuć całe stado, jak jedna parszywa owca. Jeśli weszła już ona do
owczarni przez złą bramę świata, w imię ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa trzeba ją wypędzić jak wilczycę,
która dostała się między owce!

 Si quis vult post me venire, jeśli kto chce iść za Mną, który tak się uniżyłem i ogołociłem, stałem się
bardziej robakiem niż człowiekiem, ego sum vermis et non homo; za Mną, który przyszedłem na świat tylko
po to, by przyjąć Krzyż, ecce venio, aby go umieścić w głębi mego serca, in medio cordis; aby go umiłować
od młodości, hanc amavi a juventute mea; aby tęsknić za nim przez całe życie, quomodo coarctor; aby nieść
go z radością, przedkładając ponad wszelkie radości i rozkosze nieba i ziemi, proposito sibi gaudio, sustinuit
crucem, i wreszcie uradowałem się dopiero wówczas, gdy umarłem w jego boskich objęciach.

Jeśli więc kto chce pójść za Mną, tak ogołoconym i ukrzyżowanym, niech tak jak Ja chlubi się tylko
ubóstwem,  upokorzeniami  i  boleściami  mojego  Krzyża:  abneget  semetipsum,  niech  się  zaprze  samego
siebie!

Jakże dalecy od towarzystwa Przyjaciół Krzyża są ci nadęci pychą cierpiętnicy, mędrcy tego świata,
wielcy geniusze i tęgie umysły, zbałamuceni i nadęci przez własną wiedzę i talenty! Jakże dalecy te wielkie
gaduły, które robią mnóstwo hałasu i nie wydają żadnych innych owoców poza próżnością! Jakże dalecy są
ci nadęci pychą nabożnisie, którzy wszędzie obnoszą się z wyniosłą rezerwą pysznego Lucyfera,  non sum
sicut ceteri, i nie mogą wytrzymać, gdy ktoś ich zgani, żeby się nie usprawiedliwiać; gdy ktoś ich zaatakuje
– żeby się nie bronić; gdy ktoś ich poniży – żeby się nie zerwać na równe nogi!

Uważajcie, żeby nie przyjmować do swojego towarzystwa tych wydelikaconych wrażliwców, którzy
boją  się  najdrobniejszego  ukłucia,  krzyczą  i  uskarżają  się  z  powodu  najmniejszego,  którzy  nigdy  nie
zakosztowali  włosiennicy,  pasa,  dyscypliny ani  żadnych  innych  narzędzi  pokuty,  a  w swoich  modnych



praktykach  religijnych  mieszają  wydelikacenie  z  najbardziej  fałszywym  i  wyrafinowanym  brakiem
umartwienia.

Tollat crucem suam, niech weźmie krzyż swój; suam – swój! Niech ten człowiek, czy to mężczyzna,
czy wyjątkowa kobieta, de ultimis finibus pretium ejuss, której nie dorówna wartością ziemia cała od końca
do końca, weźmie z radością, żarliwie uściska i odważnie włoży sobie na ramiona swój własny, a nie cudzy
krzyż:  - swój krzyż,  który w swojej  mądrości  sporządziłem według liczby,  wagi  i  miary;  - swój krzyż,
któremu własną ręką, ściśle i dokładnie, nadałem cztery wymiary,  czyli:  szerokość, długość, wysokość i
głębokość; - swój krzyż, który wyciosałem mu z cząstki Krzyża, który dźwigałem na Golgotę, ze względu na
nieskończoną dobroć, jaką doń żywię; - swój krzyż, którym jest największym darem, jakim mogę obdarować
swoich wybranych na ziemi;  -  swój krzyż, na którego szerokość składa się utrata, upokorzenia, pogarda,
boleści, choroby i utrapienia duchowe, jakie w mojej opatrzności muszą spadać na niego każdego dnia, aż do
śmierci; - swój krzyż, na którego długość składają się miesiące czy dnie, kiedy musi on być przygnieciony
oszczerstwem, przykuty do łoża, skazany na jałmużnę i być wydany na pastwę pokus, oschłości, opuszczenia
i innych udręk duchowych; - swój krzyż, na którego wysokość składają się wszystkie najcięższe i najbardziej
gorzkie okoliczności,  ze strony przyjaciół,  domowników, krewnych;  - i  wreszcie swój krzyż,  na którego
głębokość składają się najbardziej ukryte utrapienia, tak by nie mógł znaleźć pociechy w stworzeniach, które
na mój rozkaz odwrócą się od niego i zjednoczą się, by zadawać mu cierpienie.

Tollat, niech weźmie! A nie wlecze go za sobą, szarpie, skraca, ukrywa! To znaczy: niech go weźmie,
trzymając wysoko w górze, bez niecierpliwości ani przygnębienia, bez skargi ani dobrowolnego szemrania,
bez wstydu i bez oglądania się na szacunek ze strony ludzi.

 Tollat, niech go umieści w swoim czole, powtarzając za św. Pawłem:  Mibi absit gloriari nisi in
cruce Domini nostri  Jesu Christi!  Uchowaj Boże, bym chlubił się z czegokolwiek, prócz Krzyża Jezusa
Chrystusa, mojego Mistrza!

Niech go niesie na ramionach, za przykładem Jezusa Chrystusa, aby ten krzyż stał się dlań orężem w
podbojach i berłem w panowaniu: (imperium) principatus (ejus) super humerum ejus.

Crucem, krzyż; niech go niesie, gdyż nie ma nic równie koniecznego, pożytecznego i miłego ani
równie chwalebnego, jak cierpieć coś dla Jezusa Chrystusa.

Albowiem, drodzy Przyjaciele Krzyża, wszyscy jesteście grzesznikami; nie ma wśród was nikogo,
kto nie zasługiwałby na piekło, a ja bardziej niż ktokolwiek inny. Nasze grzechy muszą zostać ukarane na
tym świecie albo w świecie przyszłym; jeśli zostaną ukarane tu, to już nie tam.

Jeśli  Bóg  ukarze  je  na  tym świecie,  przy  naszym współudziale,  to  kara  będzie  pełna  miłości:
wymierzy je miłosierdzie, które tu króluje, a nie surowa sprawiedliwość; kara ta będzie lekka i przejściowa;
będą jej towarzyszyć pocieszenia i zasługi – po niej zaś nastąpią nagrody, w czasie i w wieczności.

Pismo Święte
„Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: <<Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci
swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat  
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoja duszę? Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według  
jego postępowania>>” (Mt 16, 24-27).

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (I, 1)
„1.  Kto za Mną idzie, nie chodzi w ciemności  (Jan VIII. 12), mówi Pan. Oto są słowa Chrystusa,

którymi  nas  upomina,  abyśmy naśladowali  życie  i  obyczaje  Jego,  jeśli  chcemy oświecić  się  prawdą,  a
pozbyć się wszelkiej ślepoty serca.

A więc, rozpamiętywanie życia Jezusa Chrystusa niech będzie główną szkołą naszą.
2. Nauka Chrystusa przewyższa wszystkie nauki świętych i kto by miał jej ducha, znalazłby w niej

ukrytą mannę. (Objaw. II. 17)
Ale się zdarza, że niektórzy często słuchają Ewangelii, a mało stąd ognia miłości Bożej czują w swej

duszy; bo ducha Chrystusowego nie mają.
Jeżeli chcesz zupełnie i serdecznie rozumieć słowa Chrystusa, usiłuj naśladować Go całym życiem

twoim.
3. Na co ci się przyda wzniosłe rzeczy o Trójcy rozbierać, jeśli dla braku pokory Trójcy podobać się

nie możesz?
Zaprawdę, górne słowa nie czynią człowieka świętym i sprawiedliwym, ale żywot cnotliwy czyni

nas miłymi Bogu.



Wolę czuć skruchę, aniżeli umieć ją słowami wyrazić.
Choćby całą Biblię umiał na pamięć i wszystkich filozofów znał zadania: na coś się to wszystko

przyda, bez miłości Boga i łaski Jego?
Marność nad marnościami i wszystko marność (Ekkl. I. 2), oprócz kochania Boga i służenia Jemu

samemu.
Najwyższą mądrością jest dążyć do Królestwa Niebieskiego przez wzgardę świata.
4. A więc marność jest szukać bogactw znikomych i na nich pokładać nadzieję.
Marność jest ubiegać się za dostojeństwy i wynosić się na stan wysoki.
Marność jest iść za żądzami ciała: i to pożądać, za co potem ciężko karanym być trzeba.
Marność jest życzyć sobie długiego życia, a o dobre życie mało się starać.
Marność jest uważać tylko na życie obecne, a nie przewidywać tego, co po nim nastąpi.
Marność jest miłować to, co szybko przemija, a nie spieszyć tam, gdzie wieczne wesele.
5. Pojmij często na tę przypowieść:  nie nasyca się oko widzeniem ani ucho napełnia słyszeniem

(Ekkl. I. 8).
Usiłuj przeto odciągać twe serce od zamiłowania rzeczy widomych, a zwracać je ku niewidomym.
Albowiem, którzy idą za zmysłowością, sumienie swoje i utracają łaskę Bożą”.

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.


