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(piąty dzień przygotowania do zawierzenia)

Zmysłowość

CZYTANIA I ROZWAŻANIA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie 
do Najświętszej Maryi Panny

„Piąta prawda. - Słabość nasza i ułomność sprawiają, że bardzo nam trudno zachować od Boga łaski
i skarby:

Dlatego, że te skarby,  które są więcej warte niż niebo i ziemia, w kruchych nosimy naczyniach,
mianowicie  w  ciele  podlegającym  zepsuciu  i  w  duszy  słabej  i  niestałej,  którą  najmniejsza  drobnostka
niepokoi i zniechęca.

Dlatego, że złe duchy ci przebiegli złodzieje, czyhają na to, by napaść znienacka, okraść i obedrzeć.
Dniem i nocą czatują, by korzystną upatrzyć chwilę; kręcą się wokół nas bezustannie, by nas pożreć i w
jednej chwili wydrzeć nam przez grzech wszystkie łaski i zasługi, któreśmy długoletnia pracą zdobywali.
Zważywszy ich złość i doświadczenie, i dalej posunięte w świątobliwości, okradzione i obrabowane. Mój
Boże! Ileż to widziano ich cedrów Libanu, ile gwiazd na firnamencie, co marnie upadły i w krótkim czasie
straciły swą wzniosłość i świetność! Skąd ta dziwna zmiana? Zaiste, nie skutkiem niedostatecznej łaski, na
której  nie  zbywa nikomu,  lecz dla  braku pokory.  Czuli  się  oni  silniejszymi  i  pewniejszymi,  niż  byli  w
rzeczywistości;  zdawało im się,  że wystarczają sami sobie,  że potrafią o własnych siłach zachować swe
skarby;  ufali  samym sobie, opierali  się na sobie, zdawało im się, że dom ich dość pewny bezpieczny,  a
skarbiec ich dość silny,  by kosztowny skarb łaski bezpiecznie przechowywać. I właśnie, że zbytnio ufali
samym  sobie,  jakkolwiek  zdawało  im  się,  że  opierają  się  jedynie  na  łasce  Bożej,  Nieskończenie
Sprawiedliwy Pan pozostawił ich samym sobie i zezwolił, że haniebnie zostali okradzeni. Niestety! Gdyby
byli znali to cudowne nabożeństwo, które przedstawię niebawem, byleby skarb swój powierzyli możnej i
wiernej Dziewicy, a nawet poczytałby to sobie za obowiązek sprawiedliwości.

Ponieważ świat pogrążony jest w nadzwyczajnej złości, dlatego trudno wytrwać w sprawiedliwości.
Świat jest teraz tak zepsuty, że zdaje się, jakoby każde serce musiało koniecznie zaznać skalania, jeśli już nie
błotem ziemskim, to przynajmniej pyłem tego świata. To istny cud, jeżeli kto w tym burzliwym morzu nie
utonie lub nie wpadnie w ręce rozbójników morskich i korsarzy, jeśli wśród zatrutego powietrza nie ulegnie
zarazie. Tylko Maryja, Wierna Dziewica, której wąż piekielny nie tknął, dokonywa tego cudu wobec tych, co
Jej wiernie służą”.

Pismo Święte
„Błogosławieni  czystego  serca,  albowiem  oni  Boga  oglądać  będą.  […].  Słyszeliście,  że  
powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się
w swoim sercu dopuścił  z nią cudzołóstwa. Jeśli  więc prawe twoje oko jest ci powodem do  
grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich  
członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wyrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie  
jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła” (Mt 5,8.27-30).
„Jezus  im  odpowiedział:  <<Jesteście  w  błędzie,  nie  znając  Pisma  ani  mocy  Bożej.  Przy  
zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie 
Boży w niebie>>” (Mt 22,29-30).

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (I, 6)
„1. Skoro tylko człowiek nieumiarkowanie co pożąda, wnet w sobie niespokojnym się stawa.
Pyszny i łakomy nigdy nie mają spocznienia; ubogi i pokorny w duchu, żyją zawsze w obfitości

pokoju.
Człowiek, który niezupełnie jeszcze zamarł samemu sobie, łatwo popada pokusom, a drobnemi

nawet i lichemi rzeczami zwyciężon bywa.
Człowiek słabego ducha i niejako jeszcze cielesny, a do zmysłowości skłonny, z trudnością od

żądz ziemskich całkiem oderwać się może. 
I dlatego często bywa zasmucony, gdy sobie co odmawia; i łatwo się niecierpliwi, gdy się mu kto



sprzeciwia.
2.  Jeżeli  zaś dostąpi  czego pożądał,  natychmiast  niepokój sumienia dręczy go,  iż poszedł  za

żądzą swoją, która wcale mu nie pomaga do pozyskania spokoju, którego szukał.
A przetoż opierając się namiętnościom, nie zaś służąc im, prawdziwy pokój serca znajdziemy.
Niemasz tedy pokoju w sercu człowieka cielesnego, niemasz go w człowieku oddanym rzeczom

zewnętrznym, lecz w sercu człowieka żarliwego i duchowego pokój przebywa”. 

 

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.


