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ie masz więcej upowszechnionego
nabożeństwa nad nabożeństwo Szkaplerza świętego.
Jak wszędzie, tak przedewszystkiem
w narodzie naszym ta gorąca chęć słu
żenia Maryi i oddawania Jej czci niewy
mownej uwydatnia się najbardziej w Szkaplerzu świętym.
Zaledwie dziewczę przyjmie pierwszy
raz Kommunję świętą, już je matka pro
wadzi na odpust, gdzie wkładają Szkaplerz upoważnieni do tego kapłani i tam je
włącza do grona dzieci Maryi. Pod każdą
prawie wieśniaczą szatą spostrzegamy za
wieszony Szkaplerz — i rzec można, że
ujrzeć człowieka bez szkaplerza byłoby
osobliwością. Jakby tradycyjną powinno
ścią pocz}rtują ludzie i za najpiękniejszą
ozdobę i strój uważają Szkaplerz święty.
Lecz cóż! wielu prócz noszenia szka
plerza, nic o nim nie wiedzą... prócz

postu w środy, żadnej powinności szka
plerznej nie znają. Wielu przyjmuje Szkaplerz św. ze zwyczaju, za drugimi, nie
słysząc o jego początku, znaczeniu, o je 
go przywilejach i histoiyi.
P rzy wkładaniu Szkaplerza kapłani
objaśniają z ambon o nim nowych czci
cieli Maryi, ale wśród ścisku i wielkie
go napływu kandydatów i ograniczone
go zazwyczaj czasu, objaśnienie to zbyt
je st krótkie, pobieżne i niedostateczne,
aby oświecić zdołało nowo przyjmującego
Szkaplerz.
Wszystkim więc przyjmującym Szka
plerz św. umiejącym czytać, ofiaruję tę
książeczkę, by się z niej objaśnili o tern,
co się tyczy sukienki szkaplerznej Maryi.
Tu znajdą i dzieje Szkaplerza i obo
wiązki, które na nich ciążą, i łaski Maryi,
z jakich korzystać mogą, i nareszcie sam
sposób odprawiania Koronki.
Przyjm ijcie ją serdecznie i używajcie
czciciele M aryi!

I.

Czeóć M aryi na górze K arm elu.

N azaret — jest to miasteczko w Ziemi
Żydowskiej (w Palestynie), w którem Marya N ajświętsza się urodziła, przebywała,
i w którem wychowała swego najmilszego
Syna Jezusa.
Otóż o dwie mil od N azaretu zaczyna się
rozległa góra Karmelu, mająca około 13-u
mil obwodu, a zawsze sławna jakiemś po
daniem, i jakąś religijną cechą. Poganie już
czcili na tej górze bałwochwalskie swe bó
stwo, które także miało nazwę Karmelu.
N a tej górze za czasów wiary w prawego
Boga u Hebreów, przebywali niegdyś i mie
szkali dwaj wielcy prorocy Starego T esta
mentu: Eliasz i Elizeusz. Pono jeszcze po
kazują grotę, w której się mieścili, i źródło,
jakie cudownym sposobem Eliasz, swemi
modłami wyprowadził z ziemi tej góry. Ten
Eliasz na owej górze w widzeniu spostrzegł
obłok niezwykły, jak i powszechnie za figurę
i oznakę Najświętszej M aryi Panny po
czytują.'
Była później góra Karmelu niby wielka
pustelnia na przestrzeni której, a szczegól
niej u wybrzeży rzeki Jordanu liczni czci
ciele i naśladowcy Eliasza, którzy też od

Eliasza wyprowadzają swój początek (św.
Antoniusz)ł) pobudowali sobie jakby pustelni
cze chaty (św. Izydor), i tam tworząc ja
koby wielki zakon pustelniczy, żyli w ubó
stwie, czystości i pobożności.
Tym to mieszkańcom Karmelu najpierw
św. Jan Chrzciciel ukazał i objaśniał Pana
Jezusa, chrzcił ich w Jordanie, i z tych pu
stelników Karmelitańskich wszyscy naj pier
wszymi stali się uczniami Chrystusa, po
mocnikami apostołów w rozszerzeniu i opo
wiadaniu Ewangelii świętej.
Na tej więc górze i pierwsze zaczątki
czci Maryi się zawiązały, bo i podanie utrzy
muje, że Marya za życia tę górę nawie
dzała z matką swoją, i z Panem Jezusem.
Mieszkańców Karmelu Marya braómi albo
braciszkami swemi nazywała, a cała pustel
nia była jej tak miłą, jakby Jej rodzina.
Bo oto, co pisarze kościelni opisują. Między
pustelnikami Karmelu był mąż pewien pełen
Ducha Bożego, świętszy od innych, który
dawno, przed przyjściem Maryi, jeszcze Jej
babce, św. Emerencyannie prorokował, że
tejże Emerencyanny córka św. Anna poro
dzi Pannę Najświętszą w Nazaret, Matkę
obiecanego Messyasza.
*) Imiona zamieszczone w nawiasach oznaczają
opisujących te rzeczy.
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Maryę siostrą mieszkańców Karmelu już
za czasów apostolskich nazywano, i nazy
wają starzy pisarze, a nawet w usta M aryi
kładą częstokroć słowa, że ta Pani święta
synów Eliasza sama nazywała braćmi swo
imi. Tak np. jeden opisuje, jakoby M ary a
odezwała się raz do Syna swojego:
— „pójdę i opowiem Imię Twoje braciom
moim, ojca Eliasza synom.“
Gdy wyznawcy Chrystusa, nawracani nau
ką i życiem apostołów mnożyć się zaczęli,
gdy cudowne dzieła tych wybrańców ude
rzały wszystkich oczy, i gromadziły coraz
liczniejsze zastępy, nowych chrześcian pod
ramiona K rzyża Świętego, cześć dla Maryi
wnet w szczególny sposób uwydatniać się
poczęła! Widzieli to pierwsi chrześcijanie,
jaki był słodki stosunek ich mistrzów i apo
stołów, oraz ówczesnych mieszkańców K a r
melu ku żyjącej jeszcze Matce Zbawiciela,
jak ą czcią otaczali, jak ą miłością nieogra
niczoną darzyli tę swoją M atkę i Królowe,
za ich więc wzorem rwały się wszystkich
serca ku Tej, którą zaraz uznano za naj
słodszą pociechę, za M atkę, za Orędowni
czkę przed Bogiem. I oto na owej górze
Karmelu na cześć M aryi ci pierwsi chrze
ścijanie budują, a raczej przerabiają dotych
czasowy żydowski, na chrześcijański kośció
łek, i tam się schodzą w celu uwielbienia

i wychwalania tej już Niebieskiej Pani. K a 
pliczka Eliaszowa, stała się pierwszą, świą
tynią czci M aryi przeznaczoną.
Między innymi pisarzami świadczy Jan,
P atryarcha Jerozolimski (44 r.), że ów dawny
po Eliaszowy kościółek potem rozwalono,
a przez króla tej okolicy Agaba pobudowa
ny został nowy bogatszy i wspaniały kościół
na cześć M aryi przeznaczony 1/).
T a garstka czcicieli Najświętszej Panny
utworzyła jakoby bractwo, które potem
w zakon Karmelitów się zmieniło, i za ta 
kowy przez Kościół uznane zostało. Początek
zakonowi już formalnemu (podług Encyklopedyi kościelnej) dał pewien francuz, św.
Bertold, który ślub swój spełniając, założył
zakon Karmelitów na górze Karmelu. Byłto
człowiek rozumny, skończył nauki wyższe
w Paryżu, a ponieważ wówczas trw ały owe
sławne wojny krzyżowe, jakiemi starano się
odzyskać z rąk niewiernych grób Chrystu
sowy, i on się przyłączył do jednej takiej
wyprawy. W śród boju krwawego ślubował
on Bogu, że w razie zwycięztwa chrześcijan
zostanie zakonnikiem. Bóg wówczas po
szczęścił orężowi chrześcijańskiemu, grób
Chrystusa odebrany został niewiernym, a B a r
told zamieszkał wraz z kilku towarzyszami
*) Starowolski.

swemi na górze Karmelu. Tam wznieśli oni
sobie obok groty Eliasza lepiankę, która
się potem w klasztor zamieniła. Z tąd też
proroka Eliasza karmelici za swego patryarchę i założyciela uważają. Po Bertoldzie ł)
na przełożonego tych mnichów był nazna
czony Brokard, który uprosił roku 1209 dla
tego zakonu od Alberta, patryarchy Je ro 
zolimskiego ustawę zakonną, zawierającą
przepisy pustelnicze w 18 artykułach, a któ
ra potem przez papieża Honoryusza I I I
zatwierdzoną została. Piękne były te usta
wy dla pustelników Karmelu. Nie wolno im
było mieć żadnej osobistej własności, obo
wiązani byli mieszkać w osobnych izdebkach,
zachowywać post i wstrzemięźliwość od mię
sa, z wyjątkiem pewnych dni roku i po
dróży, obowiązani byli do ręcznej pracy
i innych ćwiczeń.
N ajstarsze więc w chrześcijaństwie to zgro
madzenie, od którego Szkaplerz pochodzi,
i które z łaski samej M aryi stało się posiada
czem tej sukienki Szkaplerznej, i jej przywilei.
Już bowiem w r. 848 papież Leon IV
nadaje temu bractwu odpusta, a w r. 862
papież A dryan I I i, inni.
Lecz Szkaplerz Święty niezaraz był za') Żył lat 115, rządził zajconem lat 45, p o ch o 
w any na Górze Karmelu. - Ś w ię t o dnia 29 Marca.
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prowadzony, a nadanie go nie sięga dalej
ja k X I I I wieku, w którym owi karmelici,
prześladowani na górze Karmelu, rozprosze
ni przez Saracenów zostali. Kiedy wszyscy
dawne miejsca w Palestynie opuszczać mu
sieli, kiedy tym miłośnikom Maryi, że tak
powiem, wszędzie ciasno było, wtedy z po
ciechą i obroną swym najmilszym dzieciom
przybywa M atka Boża, i okrywa ich jako
puklerzem swą szkaplerzną suknią, którą
sama podała Błogosławionemu Szymonowi
Sztok. I od chwili objawienia owemu świę
temu mężowi, szkaplerz stał się cechą od
różniającą karmelitów, a bractwo uwielbia
jące od początków na górze Karmelu N aj
świętszą Pannę, przybrało nazwę bractw a
Szkaplerza świętego.
II.

BłogoółaWiony Szym on Stock.
Szczęśliwym mężem, który wyprosił i ode
brał od M aryi Szkaplerz był szósty *) Ge
nerał już wówczas zakonu Karmelitańskiego,
i) Pierw szym b y ł ś. Bertold, drugim Broliard,
który reg u łę zakonną od patryarcky Jerozolim 
skiego otrzy m a ł, trzecim b y ł ś. Cyryli, czw artym
b y ł Bertold 11, o sta tn im przed b ł. Szym onem b y ł
A lan, za rządów którego rozproszenie karm elitów
po św iecie n a stą p iło .
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błogosławiony Szymon Stock. Niezmierna
miłość i pobożność jego do M aryi wyjednała
mu i światu całemu tę wielką łaskę. Uro
dził on się w Anglii, i to z pańskiej baro
nów rodziny 1164 roku 1). Anglicy podów
czas byli wiernymi i dobrymi katolikami,
a odszczepieństwo ich od religii świętej k a
tolickiej dopiero w kilkaset lat później przez
Henryka V III króla dokonane zostało.
Musieli być rodzice Szymona wielce reli
gijni i pobożni, bo dziecko to od najmłod
szych już lat w świętych cnotach i pobo
żności zaprawione było. J a k pochodzenie
jego było wysokie, ta k cnoty jeszcze większe.
Bo oto, co o nim, jeszcze jako dziecku opisują
współcześni pisarze. Doszedłszy Szymon lat
dwunastu, zapragnął naśladować żywot wielu
podówczas istniejących po świecie pustelni
ków, i w odosobnieniu oddawać się bogomyślnościi doskonałej służbie Bożej. Tak czę
sto pod owe czasy się powtarzało. K to p ra
gnął więcej się modlić, więcej doskonalić,
kto uciekał przed światem i jego pokusami,
kto ożywiony miłością Boga pragnął jakby
bezprzestannego i wyłącznego z Nim obco
wania i stosunków, ten usuwał się na puste
i niezamieszkałe miejsce, tam sobie liche
budował przeciw deszczom i słotom pomie------------

’) Geaume.

\c

14
szkanie, a owoce lasu i puszczy dostarczały
mu dostatecznego pożywienia.
Tak też zapragnął odosobnili się i chło
paczek Szymon. Celem i zadaniem jego pu
stelniczego życia miało być nie tylko uwiel
bianie Boga, ale i cześć dla najdroższej jego
Niebieskiej M atki Maryi.
Otóż więc odnajduje głęboki i wielki las
i w nim szuka dla siebie schronienia przed
pokusami świata. Lecz gdzież to dziecko
mieszkać będzie?., kto mu pobuduje domek?.
czy siły i wiek jego pozwolą mu na
dzieło? Bóg mu sam dopomógł!., boć odznajduje dąb wielki, ale to bardzo wiLiawewnątrz cały spróchniały, mający w wy
drążeniu swem tyle obszaru, że i za mie "
szkanie, i za kaplicę młodziutkiemu pustel
nikowi służyć może. W ięc też bierze się do
pracy, w spróchniałym otworze dęba urządza
ołtarz, a na nim i krzyżyk umieszcza, i obra
zek M atki Boskiej zawiesza. I tu jako
pustelnik mieszkając, czas cały modlitwie
i uwielbianiu ukochanych swych Jezusa i Ma
ryi poświęca. Jakby to największy był grze
sznik, tak" pokutnicze na swej pustyni pro
wadzi życie ten niewinny i pobożny mło
dzian. Ciało umartwia niesłychanie, jada
mało co, i to tylko co znajdzie w lesie, j a 
kieś korzonki i zioła, pragnienie gasi tylko
wodą, jaka się w pobliżu jego w dębie mie-
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szkania ze skały sączyła. Jakże nie miała
być miłą ta ofiara życia, to poświęcenie,
i ta miłość niesłychana pobożnego mło
dzieńca Bogu i Najświętszej Pannie.
Tak spędza na pustyni, samotnie, w owym
lesie bł. Szymon lat aż 20. Po takim prze
ciągu czasu nową łaską Bożą porwany, po
stanowił doskonalsze w zakonie karmelickim
prowadzić życie. Co go tak zachwyciło, pociągło, i do zmiany życia zachęciło? Oto
widok kilku z tych świątobliwych mieszkań
ców góry Karmelu (Karmelitów już zw ażnoś } którzy rozpraszani, prześladowani,
jego ganiani z miejsc swoich na wschodzie,
Bfr/hodzili się po świecie. Ci, co do Anglii
-^źybyli, pochodzili z Egiptu. Dwóch wiel
kich panów angielskich, gdy odbyli piel
grzymkę do Ziemi Świętej, w swej dalekiej
podróży zawadziwszy o E gipt, ztamtąd tycli
kilku karmelitów przywieźli. Odznaczali się
ci zakonnicy równie jak ich przodkowie
z góry Karmelu niezwykłą, wielką czcią
i pobożnością do Królowej nieba i ziemi.
Zdawało się, że to nie są ludzie, ale anio
łowie otaczający tron Niebieskiej Pani ze
szczególnemi uczuciami, nabożeństwem i mi
łością!
Widok tej niezmiernej pobożności w kilku
przybyłych do A nglii karmelitach, zachwy
cał wszystkich anglików, zachwycił i zapalił
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bardziej ku Bogu i Maryi bł. Szymona Stock.
Już mu jego pustelnia za ciasną, się wydała
do objawu synowskich jego uczuć. Zapra
gnął być zakonnikiem, karmelitą!, to jest
czcicielem osobliwym Maryi. Prosił o przy
jęcie i wstąpił do tego zakonu przy końcu
roku 1212. Już jako zakonnik karmelita
opuszcza kraj, a do głównej siedziby swego
zakonu, na Wschód, do Palestyny, na górę
Karmelu podąża.
Sześć lat tam spędza, niby ów pierwotny
pustelnik z Karmelu. Sześć lat najdoskonal
szych ćwiczeń, prób, poświęcenia, a potem
powraca do ojczyzny szerzyć dzieło karmelitańskie, krzewić swój zakon, i wzmacniać
świętą miłość i cześć ku Maryi w narodzie
swoim. I zaraz też po piątym generale, kar
melici zebrani na kapitnle odbytej r. 1245
w klasztorze Aylesforcl 1J, w Anglii jego
obierają za swego powszechnego przełożo
nego^ Gdzież nie zakwitnął podówczas sta
raniem tęgo nowego generała zakon! Mało
mu było miejsc zajmowanych dotąd przez
karmelitów, wszystkie kraje pragnął on za
pełnić braciszkami Maryi, i wszędzie poza
kładać fundamenta zakonu karmelitów. Pod
zarządem bł. Szymona karmelici rozmieścili
się prawie w całej Europie, szczególniej
') Encykl, Kościelna.
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w Sycylii, Apulii i inny cli prowincyach
Włoskich, we Francyi, w Szkocyi, Irlandyi.
On to odebrał od M aryi w objawieniu obie
tnicę opieki, oraz Szkaplerz św., a nabo
żeństwo to szkaplerzne wielce mu dopomaga
ło do rozszerzenia karmelitańskiego zakonu.
Nawet nie umarł bł. Szymon w Anglii,
swoim rodzinnym kraju, ale w ziemi francuzkiej' w Bordeaux (Bordo), dokąd wezwa
ny podążył do nowej pracy nad rozkrzewianiem świętej M aryi z góry Karmelu rodzi
ny. Śmierć Jego tam nastąpiła w dzień
M atki Boskiej Szkaplerznej (16 Lipca) roku
1265, a ciało w tamecznym kościele kate
dralnym spoczywa. L a t przeżył sto ł) ten mąż
Boży na ciągłych ćwiczeniach pokutnych
i trosce o zakon, którego był generałem. On
też wyprosił ponowne zatwierdzenie zakonu
i jego przywilejów od Papieża Grzegorza I X
roku 1230 *).
111.

Szkaplerz óWięty.
Coraz bardziej z postępem czasu prześla
dowani byli Karmelitańscy czciciele M aryi,
że już i swe schronienia na górze Karmelu
opuścić musieli, i o swej zagładzie wnioski
») B u liń sk i.—2) Tenże.
Cześć Maryi.
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wyprowadzać mogli. Ileż to bowiem różnemi czasy morderstw na nich nie popełniano,
jakże ich tępiono, jak prześladowano!
Oto naprzykład opowiada jeden z pisarzy
kościelnych (Liranus), tłomacząc w swych
pismach księgę biblijną Apokalipsę, że pe
wien król A rabski Humer, pobiwszy i opa
nowawszy wiele krajów i prowincyj, ja k Syryą, Cylicyą, Mezopotamią, nawet Hiszpanią
i Afrykańskie ziemie, pomordował przez
swych saracenów tak wielu kapłanów i za
konników, że samych Karmelitów i K arm e
litanek liczy ten mąż zabitych przez owych
barbarzyńców aż sto czterdzieści tysięcy.
Inne jakiekolwiek weźmy prześladowanie.
Z historyi Podwyższenia świętego K rzyża
wiadomo, że ten krzyż święty przez króla
Perskiego Hozdroasza z Jerozolimy z inny
mi porabowanymi przedmiotami i kosztowno
ściami uwieziony został. Jednocześnie plą
drując po całej Ziemi Świętej i innych przy
ległych prowincyach ten król ze swymi P er
sami, około Jordanu na górze Karmelu,
i w okolicy, około sta tysięcy tych pustel
ników pozabijał roku 534.
A już pod owe czasy, gdy sukienka Szkaplerza przez M aryą udzieloną została bło
gosławionemu Szymonowi, prześladowanie
Je j braciszków było najsroższe. Najprzód
roku 1126 straszne i liczne męczeństwa
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wspominają dzieje z powodu srogości i okru
cieństwa pewnego greckiego cesarza, wiel
kiego bezbożnika. M e było tygodnia, w ja kimby ten okrutnik Karmelitów, których
świątobliwy mąż Otto (biskup Fryzyi) nasie
niem Bożem z Karmelu nazywa, tysiącami
mordując dusze ich do nieba posyłał. P o 
tem znów ścigani i prześladowani przez Saracenów opuścić musieli r. 1200 swoje pu
stelnie, swą odwieczną, tylu podaniamii wspo
mnieniami sławną górę Karmelu i szukać
schronienia po dalekim świecie, po różnych
krajach Europy, gdzie było można.
Po takich srogich prześladowaniach i ró
żnych smutnych losach mieszkańców K arm e
lu, był Generałem zakonu Karmelitów bło
gosławiony Szymon Sztok, którego żywot
krótko opowiedzieliśmy w poprzednim roz
dziale. Miłośnik to był wielki Maryi, w niej
całą ufność położył, i od niej z ufnością
wyczekiwał obrony. Bezprzestannie modlił
się on do Mebieskiej Opiekunki swego za
konu, aby cudowną Jej pomoc ci braciszko
wie M aryi uzyskać mogli. Aż oto r. 1251,
sama mu się M arya ukazuje dając Szkaplerz '), jako znak odróżniający, i obiecuje
') W A nglii m a się d otąd przechow yw ać ów
pierw otn y przez b ło g o sła w io n e g o Szym ona od
Maryi odebrany Szkaplerz, czczony n aw et przez
n iek atolik ów . Jest on 2'/2 ło k c ia d łu g i, 3/4 łokcia

swą, pomoc. Tak opisuje bł. Szymon ową
chwilę radosną i wielką dla swego zakonu
i bractwa:
„Najmilsi bracia moi, niech będzie P a n
„Bóg błogosławiony, który nie opuszcza ni„gdy tych co pokładają w Nim nadzieję,
„i nie pogardza modlitwą służebników swo„ich; niech będzie także błogosławiona N aj
św ię tsz a Pauna, M atka P ana naszego J e „zusa Chrystusa, która pomną będąc na da„wne miłosierdzie swe względem ludu swo
je g o , kwapi się wspierać nas wśród nad
zw yczajnych utrapień, które ze wszech stron
„nas otaczają. J a , który niczem jestem tyl„ko prochem i popiołem, gdym wylewał swą
„duszę przed obliczem Boga, i modliłem się
„ze wszelką ufnością do Najświętszej Panny,
„aby jak raczyła już zaszczycić nasz zakon
„szczególnem nazwiskiem błogosławionej Pan„ny Maryi, raczyła także okazać się M atką
„naszą, i opiekunką naszą przez jak i widzialny
„znak łaskawości swojej, któryby nam służył
„za obronę przeciw naszym prześladowcom...
„błogosławionaDziewica objawiła się mi, oto
c z o n a orszakiem niebieskim, a 'trzymając
„w rękuszkaplerz mistyczny, rzekła: Przyjmij
szerok i, z o t w o r e m vT górze. J e s t to szary, z t k a 
n i n y szczegó ln ej, jakiej żaden z n ajz r ęc zn ie jsz y ch
s u k i e n n i k ó w n a ś l a d o w a ć n i e potrafił.

21

„synu mój, ten szkaplerz zakonu twego, jako
„znamię mojego bractw a — będzie dla ciebie
„i wszystkich synów Karmelu doskonałym
„przywilejem
I kończy temi słowry: To
„jest znamię zbawienia, tarcza w niebezpie
czeństwach^ i zakład przymierza wiecznego.“
Oto początek Szkaplerza świętego. Od
tąd bractwo Najświętszej Panny z góry K a r
melu, przybrało nazwę bractw a Szkaplerza
świętego, a Szkaplerz stał się odróżniającym
znakiem nietylko Karmelitów, ale i wszy
stkich, którzy nabożeństwem szkaplerznem
pragną czcić Niebieską swą M atkę.
Z tąd się zaczyna cały przebieg siedmiowieko wy nabożeństwa Szkaplerznego, tak dziś
rozpowszechnionego, tak wszystkim miłego.
Jeszcze za błogosławionego Szymona ta k
Karmelici jhk i nabożeństwo Szkaplerza św.
utrwaliło się w Anglii, we Włoszech, w H i
szpanii, Francyi. W Polsce nieco później,
ale zawsze nie długo Karmelici do K rako
wa sprowadzeni i osadzeni zostali na P ia 
sku przez króla W ładysław a Jagiełłę i je 
go żonę Jadw igę, roku 1B95. Praw ie w tej
samej epoce, ustanowiono klasztory i pobu
dowano kościoły dla Karmelitów w Płońsku,
Bydgoszczy, Poznaniu i wielu innych miej
scach. Bazem z Karmelitami powstawało
i zakorzeniło się w narodzie nabożeństwo
Szkaplerza świętego.
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Dziś prawie każdy przyodziany jest sza
tą szkaplerzną — oby tylko godzien był sło
dkiego imienia, którym się szczyci, — oby
tylko życiem swem odpowiadał każdy św ię
tości sukni, jaką na piersiach swych nosi.
IV.
D zień 16 Lipca.

Zwykliśmy mówić, że dzień 16 Lipca jest
Uroczystością M atki Boskiej Szkaplerznej,
lub wprost Uroczystością Szkaplerza świę
tego. Tego dnia najwięcej w kościołach,
w których się odpust na cześć M atki Bo
skiej odbywa, przyjmują szkaplerz, i za
zwyczaj dzień ten wielką liczbę nowych
czcicieli M aryi przez Szkaplerz święty przy
mnaża.
Niejednego z czytelników zapewne zacie
kawia znaczenie dnia tego — niejeden może
pyta w swej duszy, czy dzień ten nie jest
czasem pam iątką chwili, w jakiej M arya
błogosławionemu" Szymonowi Szkaplerz św.
wręczyła. Nie! To święto nazywa się:
„Wspomnienie M aryi Najświętszej z góry
Karmelu. “
Co znaczy tak a nazwa?
Otóż zauważ czytelniku, opowiem ci dzieje
i początek te j uroczystości.
Ju ż wiesz, że pustelnia Karmelu wydała
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najpierwszych i najgorliwszych chrześcijan,
że była w szczególnej łasce i miłości M aryi,
a.zarazem że wszyscy jej mieszkańcy od
znaczali się niewypowiedzianą czcią i miło
ścią ku tej" Boskiej Matce. To też cieszyli
się ciągle za J e j życia, i po Jej Wniebo
wzięciu świętą i wielowładną Jej opieką
i względami.
M arya im błogosławiła, a oni na zawsze
nazwę „braci“ lub „braciszków M aryi" prze
chowali. Zgromadzenie to pustelnicze K a r
melu, czczące M aryą, już w początkach sze
rzyć się i zwiększać i po różnych wschodnich
krajach umieszczać zaczęło. Z nich to Apo
stołowie powoływali na swych pomocników,
zastępców, na biskupstwa nowo się formują
ce. Oni się stali zaczątkiem i niejako wzo
rem dla innych zakonów, które z postępem
wieków, z różnych potrzeb kościoła zawią
zywały się i tworzyły. Z nich też najw ię
cej pono" dziś niebo ma świętych swoich.
Oto jak o nich pewien świątobliwy i uczo
ny opat napisał:
„Z zakonu Karmelitańskiego tak wielu
„było świętych, iż w żaden sposób policzeni
„być nie mogą — albowiem ktoby gwiazdy
„na niebie policzył, tenby tylko świętych
„tego zakonu policzyć zdołał."
N iechże tu jeszcze jedno zdanie staroży
tne (F ilipa opata Jerozolimskiego) przyto-

czę: „O zakonie Karmelitański, jakże wspa
n ia ły m stałeś się w domu Pańskim! Czyliż
„niegdyś nie z małego źródła od proroka
„pańskiego Eliasza wziąłeś swój początek?
„A oto teraz wzrosłeś w wielką rzekę. Nie„gdyś zasadzony zostałeś na pustyni, teraz
„stałeś się miastem pełnem ludu. Tyś miał
„jeszcze w raju założyciela, a za szczególną
„patronkę (potem) miałeś Pannę Maryą,
„Królową nieba, Panią świata. Jako z cie-„bie niegdyś powstawali patry ar chowie, pro
r o c y , tak teraz z ciebie pochodzą kapłani
„i lewitowie, doktorzy i Ewangeliści, którzy
„ojcami i opiekunami stali się wszystkich
„zakonników^
Cóż dziwnego że ta k a mnogość, świętość,
zasługi, i dzielność Karmelitów zawiść na
wet w obozie chrześcijan, a nawet zakonów
innych zrodziła! Zarzucano im samochwal
stwo, odmawiano prerogatyw, nawet kalano
ich rozmaitemi przyganami. Z jednej stro
ny prześladowania Saracenów, z drugiej
właśnie ta zawistna walka stały się udzia
łem onych wybrańców Maryi, których ona
umiłowała, protegowała, i łaskami darzyła.
W śród innych napaści na tę dzielną M a
ryi rodzinę, wytworzono przeciw Karmelitom
zarzut, że oni nie są braćmi Najświętszej
Panny Maryi, i że nie pod Jej opieką i protekcyą zostają. Patronką uznawali i głosili
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tego świętego zgromadzenia św iętą M aryę
E gipcyanke grzesznicę, a potem pokutnicę.
T w ierd zili/, że tej M aryi E gipcyanki K a r 
melici są braćm i, bo ona po rozpustach sw e
go żywota, naw rócona na pustynię wpośrod
się tych zakonników udała, od nich się po
kutniczego i doskonałego życia uczyła i wśród
nich świątobliwie dokończyła żywota. N ie
było cięższej boleści dla K arm elitów nad te n
zarzut, i nad te ciężkie ujmy. Zdaw ało im
się że wiekszej krzyw dy nie doznają nigdy.
Nie tyle odczuwali i narzekali na prześla
dowanie wrogów im ienia chrześcijańskiego,
na męki i okrutną śmierć, k tó rą ta k często
i ta k liczni z nich ponosili, ile na tę obelgę,
i na te kłam liw e zarzuty.
N ie pragnęli zmniejszenia krzyżów, mąk,
kajdan, prześladowań, ale pragnęli głosu,
coby ich do dawnej godności i znaczenia „b ra
ciszków M ary i“ przyw rócił. U dają się więc
do ówczesnego P ap ieża H onoryusza I I I ,
i prosili go, żebrali, aby powagą swoją apo
stolską, przez głos swój papiezki, chrześci
jaństw u ich chwalebny, słodki, przez sam ą
M aryą im dany ty tu ł ogłosił, i takow y im
przywrócił.
.
.
P ap ież nie zaraz prośby ich spełnił. Ohciał
sie pierw przekonać ze starych dowodów,
na jakiej podstaw ie tak ie miano pustelnicy
K arm elu sobie przypisują — chciał już nie
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chwiejnie, ale zasadnie rzecz tę rozstrzy
gnąć, i dla tego przejrzeć rozkazał swym
otaczającym go duchownym urzędnikom i k a r
dynałom wszystkie dokumenta dotyczące tej
sprawy, i zażądał objaśnienia o wszystkiem.
Nie prędko jednak sprawa ta rozebraną
była. Powiernic}7 Papieża uważali za wię
cej nagłe inne interesa, o Karmelitach p ra 
wie zapomnieli, i spraw a ich coraz dalej
się przewłóczyła. Aż oto sama Najświętsza
Panna w obronie tych ubogich pustelników
stanęła. Objawia się Honoryuszowi Papie
żowi w widzeniu sennem, i rozkazuje mu
srogo, aby natychmiast sprawą się tytułu
Karmelitów zajął, i zapowiedziała karę Bo
żą dla tych z jego powierników, co tę spra
wę niedbale sprawowali i odkładali. N a
tychmiast więc dnia następnego po tern wi
dzeniu Honoryusz zwołał radę swoją z k a r
dynałów wszystkich złożoną, opowiedział im,
jakie miał zjawienie, i po naradzie, oraz
przejrzeniu karmelitańskich dowodów, zakon
ten w Kościele katolickim uznał dnia 1
Lutego 1216 roku, i ty ty ł Karmelitom pier
wotny powrócił
A probata Papieża Honoryusza stanowi epokę od której pustel
nicy Karmelu, w zakonników się zmienili,
zamiast na pustyni, w klasztorach mieszkać
*) Paleonydorus (ztąd S tarow olsk i).
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zaczęli, zamiast góry Karmelu i Wschodu,
zakon swój i klasztory swoje w Europie za
kładać mogli i zakładali. I toć to było
przyczyną, że Karmelici rozradowani, wdzię
czni M aryi za cudowną Jej opiekę i obronę,
za przywrócenie im słodkiego icłi^ tytułu,
postanowili pamiątkę uznania papiezkiego
obchodzić nabożeństwem pod nazwą: „Wspo
mnienie Najświętszej M aryi Panny z góry
Karmelu — a obchód ten gdy później błogo
sławiony Szymon Sztok odebrał od M aryi
Szkaplerz, z pamiątką tegoż Szkaplerza złą
czony, naznaczony został na dzień 16 Lipca,
w którym to dniu uroczystość Szkaplerza
nie pod innym, tylko pod powyższym ty tu 
łem sie odprawia:
„Wspomnienie Najświętszej M aryi Panny
z góry Karm elu.“
>
.
Dzień więc 16 Lipca jest pam iątką^try
umfu braciszków Maryi, i zarazem pamiątką
udzielenia przez M aryą błogosławionemu Szy
monowi Szkaplerza świętego.
V.
Korzy ócł czczących Maryą przez
Szkaplerz óVięty.
Już z poprzednich uwag i objaśnień ko
rzyści szkaplerzne można było rozpoznać.
Rozbierzmy je po szczególe:
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1. Każdy noszący Szkaplerz ma zape
wnienie, że „nie dozna nigdy ognia wieku
istego. “ Co to znaczy?., czyżby obojej płci
noszący Szkaplerz wolni być mieli od pie
kła, choćby żyli najgorzej?., czyżby najw ię
ksze ich zbrodnie i występki nie przeszka
dzały im osiągnąć nieba?.. Bynajmniej! O wy
stępnych uczestnikach Szkaplerza świętego
nie ma mowy. Tu się rozumie takich, co
uczęszczając do spowiedzi (według przepi
sów), i modląc się do Maryi, osiągną tę ła 
skę, że nie zasłużą ognia piekielnego. Marya dopomoże im do szczęśliwej śmierci,
bronić ich nie przestanie, by bez przygoto
wania nie zakończyli życia, obudzi szczery
żal w sercu umierających za codzienne prze
winienia, słabości i oddalać, będzie ńajgw ał
towniejsze w czasie konania pokusy i n a ta r
czywość szatańską. To właśnie znaczy oca
lenie od wiekuistego ognia.
Ta pomoc o jakże ważną, jak pożądaną
dla człowieka! Umrzeć szczęśliwie w łasce
Boskiej, w pojednaniu z Bogiem i ludźmi,
bez zgryzot sumienia, w spokoju — to naj
większe szczęście, jakiego tylko pragnąć
możemy. Od szczęśliwej śmierci zależy los
nasz pozagrobowy, zależy szczęśliwa wie
czność nasza!
Jeżeli przez całe życie pożądaną jest dla
nas Opieka Najświętszej Panny, dobrze nam

29

mieć te Niebieską P a n ią za Opiekunkę
Matkę i Pośredniczkę naszą, jeżeli ulnosC
w Niej jako w Pocieszy cielce strapionych,
Wspomożeniu wiernych, Cudownej Lekarce
chorych, jest nam słodką i wdzięczną - o
iakież szczęście jest tych, których M arya
w godzinę śmierci osłaniać będzie opieką
swoja i dopomagać do pozyskania nieba....
To właśnie zapewnionem jest przez M aryą
Jej wiernym w Szkaplerzu czcicielom. ^
2 I po śmierci także przyrzeczoną jest
pomoc M aryi noszącym Szkaplerz święty.
Oto zapewnienie Jej najwyraźniej określone
znajduje się w obietnicy wyrażonej w Bulli
Sabbatyńskiej Ja n a X X II Papieża:
,
Jeśli pomiędzy zakonnikami lub braćmi
którzy z tego św iata zejdą, znajdą się ta ”cv którzy za swe grzechy pójdą do czysca,
’’ja* zstąpię jako tkliw a m atka pomiędzy
nich w pierwszą sobotę po ich śmierci,
”uwolnię kogo tam znajdę, i zawiodę na go”rę świętą, do błogosławionej siedziby zywo”ta wiekuistego.u
,
Czv powyższe słowa oznaczają, ze nale
żacy do Szkaplerza, jeśli się dostaną do mą '
c z‘ y scowych nn
po śmiprci
śmierci, tylko
tymu takowe ,do
nierwszei soboty ponosić będą?.. Nie ta k ao
słowne fest znaczenie powyższej M aryi obie
tnicy I tak Paw eł V Papież tłomaczy ze:
„Najświętsza Panini wspomoże meustannem
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„swem w stawiennictwem, orędownictwem,
„zasługami swemi i szczególną, swą opieką
„po ich śmierci, a mianowicie w Sobotę^
„w dzień Jej poświęcony, braci, którzy no„ sili za życia Szkaplerz święty, zachowywali
„posty^ nakazane przez Kościół i wstrzemię
źliw ość w jedzeniu w Środy i Soboty, wy
ją w s z y dzień Bożego Narodzenia.“
A w kościelnych pacierzach na dzień M a
tki Boskiej Szkaplerznej czytamy, że dusze
wiernych, którzy należąc do Szkaplerza wy
konywali za życia uczynki pobożne, zalecone
jego ustawą, wspomożone będą przez N aj
świętszą Pannę o ile być może najprędzej
po swej śmierci, aby przejść mogły z czyszca
do przybytku niebieskiego...
Z tych różnych wyjaśnień wypada, że Marya rzeczywiście jaknajprędzej, zaraz po
zgonie ratuje z czysca dusze tych, co speł
niając ściśle obowiązki swoje, nosili Szkaplerz,
a nadto, że dniem tym najszczęśliwszym dla
podobnych dusz w czyscu będących jest dzień
Sobotni, dzień M aryi poświęcony, w jaki
Ona nie przestaje przybywać z tak ą opieka
swym dziatkom i czcicielom! Prawdziwie
to dzień wielki, uroczysty dla dzieci M aryi
szkaplerznych, a zwłaszcza umarłych!
Jeżeli modlitwy żyjących za zmarłych tak
są dla nich pożyteczne, jeżeli Pismo święte
nazywa każde wspomnienie dusz w czyszcu
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zostających, świętą i chwalebną rzeczą
to
cóż jeżeli sama M atka Boża o miłosierdzie
dla tych dusz wstawia się do Syna swojego!.
To też powszechnie zakorzenił się wśród
nas zwyczaj dodawania do prześlicznych ty 
tułów M aryi (wyrażonych w litanii L oretań
skiej), i ten: „Wybawienie dusz w czyszcu
będących... “
. ,
Je st w jednym z kościołów K arm elitańskich w Rzymie obraz, którego treść czę
sto dostrzegać się daje i w innych z mego
przerabianych obrazach. Podług tego malo
wania, M arya siedzi na tronie otoczona
aniołami, a ciż aniołowie odbierając bezprzestannie rozkazy od swej Niebieskiej Pani
i Królowej, wydobywają z płomieni czyszcowych dusze nacechowane Szkaplerzem świę
tym. J e st to wierne przedstawienie sto
sunku M aryi z duszami swych czcicieli w czy
szcu zostającymi.
Szczęśliwi braciszkowie z Karmelu szczę
śliwe dziatki M aryi czczące J ą przez Szkaplerz święty, dla nich więcej jeszcze ja k dla
wszystkich wiernych Chrystusowych M arya
zostaje ową „M atką łaski Bożej,u owrą.
„Bramą niebieską. “ Otwiera im niebo, prze
prowadza ich do niebieskiej krainy, wybawia
z mąk czyszeowyck!
Ztąd też w dodatkach pobożnych serc

w litanii, słyszymy często śpiewaną nastę
pną prośbę:
„Orędowniczko Szkaplerza świętego, módl
się za nami.“
Bo rzeczywiście Mary a tych, co są w szkaplerzu, jest Orędowniczką przed Bogiem
w ich życin, przy ich śmierci, i po ich zgo
nie, gdy się ich dusze znajdują w czyszcu.
3. Udział w zasługach zakonu i w za
sługach bogactwa, nie małą także jest ko
rzyścią dla noszących Szkaplerz. W ielka
jest chwała tego zakonu braciszków Maryi
w dziejach wszystkich wieków, skuteczne
są modlitwy ta k licznych a świętych czci
cieli M aryi Szkaplerza po całym świecie —
taż chwała i skutki tych modlitw spływają
na wszystkich w Szkaplerz przybranych.
M ają się czem chlubić, co wspominać z roz
koszą, na czem opierać swą ufność — a za
sługi wszystkich członków zgromadzenia tak
rozpowszechnionego po kuli ziemskiej, i dla
nich kiedyś wpłyną na podniesienie ich w ła
snych zasług, i na uzacnienie ich własnych
cnót przed Bogiem!
4. P rzy wypełnieniu warunków przepisa
nych, przybrani w Szkaplerz, dostępują roz
licznych odpustów, różnemi czasy, przez ró
żnych Papieży nadanych tak zakonowi karmelitańskiemu jako też i noszącym Szkaplerz
święty. I tak:
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a) Dostępuje odpustu zupełnego ^ ka
żdy w dzień przyjęcia Szkaplerza świę
tego. (Dla tego starać się należy, aby
w tym dniu spowiadać się szczerze i kommunikować i modlić się na intencyą Ojca
świętego, oraz o zgodę panów i królów
chrześcijańskich).
b) Corocznie, każdy należący do bzkaplerza, w uroczystość Szkaplerza święte
go (16 Lipca), jeżeli się wyspowiada
i kommunię świętą przyjmie, i modli się
za potrzeby Kościoła — podobnie dostępu
je odpustu zupełnego ]).
c) Umierający, po spowiedzi i kommunn
świętej a wzywający choć sercem słodkie
Imiona Jezusa i M aryi także zupełnego
dostępuje odpustu 2).
Toż samo spotyka i tych, co się znaj 
dują na processyach wyznaczonych, lub
nawiedzają kaplicę, lub kościół, gdzie się
znajduje ołtarz M atki Boskiej ^Szkaplerz
nej, należący do zgromadzenia Szkaple
rza. (Chorzy, podróżni, uwięzieni, nie tr a 
cą powyższej łaski, choć nie bywają na
takich processyach, lub nie odwiedzają
kościoła — by tylko na zastąpienie tego
i) O dpust te n dostępuje się i przez ca łą O k tae n a tychże w arunkach. — 2> Nadany je s t ten
ip u st przez P aw ła V 19 Lipca 1614 r.
Cześó Maryi.
3
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obowiązku ze skruchą serca odmówili w intencyi 5 Ojcze nasz, 5 Zdrow aś) 3).

. Nai eszcie taż sama łaska i dla adoru
jących przez pewien czas N . Sakrament
w czasie 40 -o godzinnego nabożeństwa.
d) D ostępują przybrani w szkaplerz,
p rzy spowiedzi, kommunii św. i modlitwie
za kościół, odpustu w nastepne uroczy
stości i święta:
*
I. 2 L utego M. B. Gromnicznej. — I I . Św
A ndrzeja Corsini 4 L utego.—I I I . Św J ó 
zefa Obi. N. M. P anny a P ro te k to ra k a r m elitanskiego lub w czasie oktaw y (19
M arca). — i y . Opieki św. Józefa (3 nie
dziela po W ielkanocy).—y . W jedne z 9
si od przed 19 M arca, jeśli się przez całą
nowennę bywa na wotywie z w ystaw ie
niem N . Sakram entu (każda zaś środa
T7 T J 1
zy skuje odpust cząstkowy). —
v I. Zw iastow anie N. M. P an n y (25 M arM ęczennika karm eity W M aja).—y i l l . Św. M aryi M agda
leny de P azzis karm elitanki (25 Mai a) —
IX . N aw iedzenie N. M. P anny (2 L i p c a ! X . Sw. E liasza (20 L ipca).—X I. Św. A n 
ny (26 Lipca). -— X I I . Sw. Eilomeny (11

a

3) Są to p r z y w ile je n a d a n e przez n a s tę p n y c h
P a w ła v 30 P aździer. 1606 r. i K lem en sa
8 Maja 1673 oraz G rzegorza X III 18 W rześ. 1577 r.

Sierpnia). — X I I I . W niebowzięcie K P .
(15 S ie rp n ia ).— X IV . (27 Sierpnia) —X V . N arodzenie N. P . ( 8 , W rześnia) lub
wczasie o k ta w y .— X V I. Sw. Teresy (15
P aźd ziern ik a). — X V II. Sw. Joachim a
w niedziele po W niebowzięciu N. M. P a n 
ny. — X V I II. Ofiarowanie N. M. P anny
(21 L isto p ad a).—X IX . Św. J a n a od K rz y 
ża (24 L istopada). X X . N iepokalanego
P oczęcia *).
O dpusty powyższe ofiarowane być mo
gą i za dusze w czyszcu cierpiące.
e) D ostępują cząstkowych odpustów:
I. Noszący szkaplerz, spow iadając się i kommunikując co miesiąc, dostępują odpustu
300 dni.
II . T akiż odpust spływ a na nich za każde
w strzym yw anie się od mięsa (czyli ja k po
wszechnie dziś nazywam y, za post) w śro
dy i soboty.
I I I . Z a każde odmawianie koronki (lub otficium) 100 dni odpustu.
IV . Z a każde odm awianie 7 Ojcze nasz,^ 7
Zdrow aś M arya, n a cześć siedmiu radości
N. M. P an n y zyskuje się każdego dnia
40 dni odpustu.
’) Prócz p o w y ż s z y c h papieży nadawali^ w y l i 
czone o d p u s t a Papieże B e n e d y k t XIV 15 S t y 
cznia 1756. —P iu s VI 22 Marca 1780 i 9 Sierp. 1775.

,
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Y. Noszący szkaplerz, assystujący kapłano
wi idącemu z N. Sakramentem do chore
go, trzymający przez tę drogę zapaloną
gromnicę w ręku i modlący się na intencyą chorego—300 dni odpustu dostępuje.
VI. Idący za pogrzebem innej osoby w szkaplerzu będącej, lub też w ogóle za pogrze
bem jakiegokolwiek chrześcijanina modląc
się za spokój jego duszy — zyskuje 100
dui odpustu.
V II. Ci, którzy w uroczystości N. M. P a n 
ny spowiadają się i kommunikują—dostę
pują 200 dni odpustu.
V III. 100 dni odpustu naznaczone jest dla
wszystkich szkaplerznych czcicieli Maryi,
gdy pobożnie znajdować się będą na Mszy
świętej lub innem nabożeństwie, odbywanem w kościele, lub kaplicy M atki Boskiej
Szkaplerznej — gdy dadzą gościnność, lub
wspierać będą ubogich w ich potrzebach,
gdy wykonają jakibądź uczynek miłosier
dzia, pobożności lub nabożeństwa.
Odpusty te, równie jak i poprzednie
dają się zastosować na korzyść dusz w czyszcu cierpiących.
Aby te i jeszcze wiele innych odpustów
dostąpić, należy starać się nie być w sta 
nie grzechu śmiertelnego — i przy każdej
intencyi pozyskania odpustu akt skruchy
serdecznej uczynić należy.

im
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W ogóle z tych rozlicznych przywilejów
wnioskować można, że chęcią i pragnie
niem jest Kościoła św. aby noszący szkaplerz jak najczęściej przystępowali do Sa
kramentów świętych, czyste przechowy
wali serca, i w świętym z Panem Ęogiem
zostawali stosunku — słowem by się stali
doskonałymi chrześcijanami!
f) Oprócz powyższych łask dla wszy
stkich przytomnych na nabożeństwie, udzie
la się w kościołach karmelitańskich błogo
sławieństwo papieskie w 4 następne uro
czystości: W drugi dzień Bożego Naro
dzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek,
i w dzień Matki Boskiej Szkaplerznej.
VI.
O bow iązki czczących M aryę przez
Szk ap lcrz ó\Y. i o K oronce.

Przedewszystkiem nosić należy zawsze
Szkaplerz św. — ani w dzień, ani w nocy
z nim się nie rozłączać. Zarówno w choro
bie, jak w zdrowiu, w domu jako i
po
dróży, lub przy pracy, szkaplerz zdejmo
wanym być nie może. Jeżeli chwilowo przy
użyciu kąpieli lub przebraniu bielizny, zdej
muje go się, natychmiast napo wrót przyoblec
się weń trzeba. Bez szkaplerza chodzić—to
znaczy utracić odpusta i przywileje do nie-

38
go przywiązane, i wyrzec się niejako swego
stosunku dziecinnego do Maryi.
Szkaplerz jest to znak odróżniający czci
cieli M aryi i oznaczający szczególne poświę
cenie się na służbę Królowej nieba i ziemi,
a więc tej oznaki tak zaszczytnej nigdy
pozbywać się nie trzeba... tem bardziej, że
od tego właśnie zależą korzyści.
Nosić należy szkaplerz gdzie dogodniej,
powszechnie u nas wkładają go pod odzież
zwierzchnią, a wkłada go się na szyję w ta 
ki sposób, aby jedna połowa spadała na pier
si, a druga na plecy. Pospolicie na tych
szkaplerzach wyrabiają albo przyszywają do
nich Imiona Jezusa i M aryi—jednak to koniecznem nie jest. W ystarcza sama szata,
to jest dwa kawałki sukna koloru ciem
nego, karmelitańskiego, lub brunatnego, zwią
zanego tasiemką albo sznurkiem, który może
być albo wełnianym, albo jedwabnym lub
bawełnianym, jaki sobie kto nabędzie.
Pierwszy szkaplerz włożonym być powi
nien przez upoważnionego do tego kapłana.
Gdy się wypadkowo zatraci szkaplerz albo
się podrze—należy zaraz, spostrzegłszy brak
lub zniszczenie, zastąpić stary nowym szkaplerzem.
Ten drugi szkaplerz już którykolwiek
ksiądz poświęcić może. Naw et nie poświęco
ny wtedy wziąść można, choć nie należy.

,
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Dobrze także mieć w zapasie gotowych
parę szkaplerzy, aby na wypadek zatrace
nia jednego, natychm iast przywdziać było
można drugi.
Aby zaś ta k liczne łaski i odpusta przy wiązane do szkaplerza zyskiwać, należy wy
pełniać te wszystkie warunki, na jakich
przywileje są oparte—a więc:
1. Zachowywać czystość odpowiednią do
każdego stanu—to znaczy podnieść do wyż
szego stopnia pod tym względem doskona
łość. Jeszcze więcej skromności w mowie,
jeszcze więcej walki z namiętnościami, wię
cej powściągliwości w małżeństAvie, jeszcze
więcej czujności nad sobą, aniżeli to wyma
ga się w każdym chrześcijaninie.
2. Odmawiać officium—znane pod nazwą
Koronki. Tę koronkę u nas nieumiejący czy
tać, na paciorkach sobie odmawiają.
O Koronce w tym miejscu opowiedzieć mi
należy ').
Był w klasztorze św. Franciszka pewien
młody, wielce pobożny, nowicyusz, który
niezmiernie kochał i czcił Niebieską swą P a 
nią. Różnymi sposobami pragnął on okazać
swą miłość. Bywało często, wyszukiwał on
i dobierał najpiękniejszych kwiatów, z jakich
’) O powiadanie to w y jęte z k siążk i k azań k się 
dza Z apartow icza z r. 1793 - t e n zaś z innej znów
książki z roku 1422.

plótł prześliczne wieńce i korony, któremi
zdobił skronie Maryi, Jej obrazy i wize
runki. Choćby najdalej, biegł w tym celu
po kwiaty, i najusilniejszych dokładał sta 
rań, aby ciągle świeże, najpiękniejsze mógł
uwijać .n a ten cel równianki. Ale oto
pobożne i miłosne krzątania jego przeszka
dzały mu w nauce. Bywało, przełożeni stro
fują go o brak pilności przy książce, aż
w końcu zabraniają wycieczek na błonia
i w pola, a zmuszają do pilności w nauce.
Biedaczek zmartwił się bardzo. Jemu się
już wydało, że i Mary a odepchnie go od
siebie, jeśli zaniedba przystrój u Jej obra
zów—jemu się zdawało, że on i najmędrszym,
najlepszym i najpożyteczniejszym będzie na
świecie człowiekiem, jeśli M atkę Boską nad
wszystko kochać, i tej miłości w kwieci
stych wieńcach oznaki okazywać będzie.
Gdy więc już nie może tym się zabiegom
oddawać, zamyśla skrycie opuścić zakon.
Pierw jednak poleca się najukochańszej swej
Niebieskiej Matce, i niejako rady u Niej
z całem dziecięcem zaufaniem poszukuje.
M ary a, jakby dla okazania, że posłuszeń
stwo i praca równie jej miłe, jak ofiary
i modlitwa, ukazuje mu się widocznie i od
zywa się doń po macierzyńsku: „Nie smuć
się synu, bo cię innej korony mnie nierówmie
milszej, której kwiaty nigdy nie zwiędnieją,
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nauczę robić. Oto najprzód mów „Ojcze nasz
i po nim 10 Pozdrowień Anielskich na pa
miątkę radości tej, którą^ miałam, kiedym
w żywocie mym Syna Boskiego Człowiekiem
dla zbawienia ludzkiego poczęła. Mów zno
wu drugie „Ojcze nasz" i 10 Pozdrowień
na pamiątkę radości onej, którą przy na
wiedzeniu Elżbiety i powitaniu Mnie od niej
w sercu Mojem uczuwałam. Mów trzeci raz
„Ojcze nasz" i 10 Pozdrowień na pamiątkę
wesela Mego, w którem rodząc bez boleści
Syna Mego opływała. Mów czwarte „Ojcze
nasz" i 10 „Zdrowaś" na pamiątkę ra 
dości serca mego, którą miałam w ten czas,
kiedym widziała Trzech Królów z dalekich
stron przybyłych na ukłony Boskie i ofiary
Synowi mojemu oddawających. Mów znowu
piąte „Ojcze nasz" i 10 Pozdrowień na pa
miątkę onej radości, w której em Syna Mego
przez trzy dni z boleścią szukanego, w ko
ściele między nauczycielami zakonu prze
dziwnie pytającego ich i odpowiadającego,
znalazła. Mów jeszcze szósty raz „Ojcze
nasz i 10 Pozdrowień na pamiątkę onej
wielkiej wesołości, w którą opływałam, kie
dym Syna Mojego po śmierci krzyżowej
zmartwychwstałego i w niebo wstępującego
widziała. Mów na ostatek siódmy raz „Ojcze
nasz" i 10 Pozdrowień na pamiątkę owej
wesołości i tryumfu Mego, kiedym przez
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aniołów świętych z ciałem i duszą do nieba
z ziemi przeniesioną została. Ten to wieniec
i korona będzie najmilszą sercu memu, któ
rą Mnie więcej przystroisz, jak wszystkiemi
najozdobniejszemi kwiatami polnymi.44
Z jakąż radością usłuchał świątobliwy
młodzieniec tej namowy Słodkiej swe/ Matki!
P rzestał poszukiwać na błoniach i polach
kwiatów, na co mu czasu nie starczyło—
natomiast począł powyższe nabożeństwo od
prawiać do Maryi, co mu łatwem, nieraz
i przy pracy się stawało. Wolne, nie w ystar
czające na wycieczki chwile, wystarczały
mu na odmówienie onych siedmiu dziesiątków
pozdrowień, które są ta k miłe Maryi, ‘i tak
J ą wielbią doskonale. I oto widocznie M atka
Boża uczciła tę pobożność młodzieńca. Za
każdern bowiem odmówieniem ,, Zdrowaś
M ary a “ widzieli wszyscy otaczający, jak
prześliczna róża wypadała z ust tego nie
winnego i świątobliwego czciciela M aryi —
a po każdern odmówieniu „Ojcze nasz,“ lilje
jasne i piękne z ust jego wychodzące do
strzegane były. I już nie młodzian zbierał te
kwiaty na wieniec dla Maryi, zbierali je
aniołowie, i uplótłszy wianek, sami nim wień
czyli głowę Najświętszej Boga Rodzicielki.
Taką to miłą jest M aryi ta Koronka, przez
Jej dzieci odmawiana. Podług pobożnych po
dań, nie kto inny, tylko sama M atka Boża
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tego sposobu nabożeństwa, w osobie owego
młodzieńca, nauczyła czcicieli swoich. Zowie
się ta koronka seraficzną dla udziału, jak i
mieli w niej aniołowie. Ponieważ koronka ta
nietylko na uczczeniu siedmiu radości Maryi,
ale nadto na uczczenie 72 lat życia Jej bło
gosławionego się odprawia, przeto po tych
7 dziesiątkach pozdrowień, jeszcze ma się
dodawać dwa razy „Zdrowaś M arya
a na zakończenie jedno „Ojcze nasz" jedno
„Zdrowaś" i „chwała Ojcu i Synowi" i t. d.
Ta koronka nie tylko jest uznaną przez
praktykę pobożnych ust czcicieli M aryi, ale
nadto utwierdzoną powagą Kościoła świę
tego i zaleconą przez kilku papieży.
3. Post środowy i sobotni zachowywać,
jest także obowiązkiem dobrowolnie przyję
tym przez Szkaplerznych czcicieli M aryi.
Ten post zalecony jest rówież przez samą
Najświętszą Pannę w objawieniu Janowi
X X II papieżowi wyrażony, ja k to opisane
jest w bulli tegoż papieża zaczynającej się
od słowa: „sacratissima.“
Od tego postu nikt się z szkaplerznych braci
i sióstr wymawiać nie powinien, tembardziej,
że post ten w ścisłem znaczeniu postem nie
jest, a tylko wstrzemięźliwością od mięsa.
Zwracam tu uwagę wszystkich czytają
cych te książeczkę na dzisiejszą lekkomyśl
ność i obojętność pod względem wypełnie-
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nia niniejszego przepisu. Dla najbłacliszej
przyczyny czciciele niby M aryi nie zacho
wują tego szkaplerznego postu. Idą na we
sele, już po icb poście. Idą w drogę, i wtedy
im się pościć nie chce. M ają gości, wnet
zapominają o środzie. Słowem lada okazy a
daje powód do wymówek i lekceważenia
przepisu szkaplerznego.
Tylko ważna bardzo przyczyna słabości
lub utrudzającej pracy zaledwie zwalniać
by powinny od tej wstrzemięźliwości odzna
czonych Szkaplerzem świętym. W szak ka
żdy przyjmujący szkaplerz, post środowy
i sobotni, jako zobowiązanie się dla M aryi
przyjmuje. N ikt nie odchodzi z kościoła po
pierwszem włożeniu przez kapłana szkaplerza z innem przekonaniem, tylko, że odtąd
co środa, wstrzymywać się musi od mięsa.
Czemuż więc ta k a lekkość w niedotrzymaniu
obietnicy? czemu taka niesumienność w speł
nieniu dobrowolnie przyjętego a raczej wła
sną Wolą na siebie włożonego obowiązku?
Jeżeli zaś nie można (dla rzeczywistej,
słusznej i usprawiedliwiającej przyczyny)
pościć, wtedy dopiero, podług nauki Kościoła,
jeśli się nie chce tracić łask szkaplerznych,
przywiązanych (a wyżej wyrażonych) . do
tego postu, można zastąpić to umartwienie
zmówieniem koronki lub drugich siedmiu p a 
cierzy (jedue siedrn pacierzy codziennie już

45

*

się z osobnego obowiązku odmawia). Tak
weszło u nas w zwyczaj, który praktyką
pobożną w obowiązek się zmienił
4. Zalecane jest także i odpustami powy
żej wyrażonymi nagradzane codzienne odma
wianie siedmiu pacierzy na cześć siedmiu
radości M atki Boskiej, a nadto uczęszczanie
do Sakramentów Świętych w uroczystości
Maryi, a przede wszy stkiem w dzień M atki
Boskiej Szkaplerznej, w końcu spełnianie tych
wszystkich warunków na jakich się wspie
rają tak liczne szkaplerzne odpusta.
VII.

Cuda przez S z k a p le rz óWięty.
Bóg dobry, aby okazać, że sposób czci
M aryi przez Szkaplerz święty, jest Mu
przyjemny, a zarazem dla zachęty do tego
nabożeństwa i noszenia sukienki Maryi, uzacnił go licznymi cudami i podniósł go po
wagą swej Wszechmocności. M ary a N aj
świętsza nie tylko wspomaga swe dzieci
w życiu i przy śmierci łaskami ku zbawie
niu duszy służącemi, ale nadto dotykalnie
ii w książce u staw i in sty tu cy i szkaplerznej
oznaczone jest, że kto środy nie może poscic, po
w inien z m ó w i ć 8 2 p a c ie r z e -a jeśliby Środa w y p a 
d ła w św ię to , to zam iast niem ożebnego postu ma
się od m ów ić pacierzy 102

objaw swej litościwej opieki we wszystkich
potrzebach ludzkich w sposób prawdziwie
cudowny nieraz okazywała. Cuda wszystkie
dokonane za pośrednictwem szkaplerza przy
taczać byłoby niepodobieństwem, nam tu
wystarczy wspomnienie tych, które są n a j
głośniejsze, i najwięcej powtarzane.
Trwałość szkaplerznej czci M aryi przez
tyle wieków, chęć i miłość do szkaplerza tylu
milionów serc, już za cudowne poczytać się
powinno. Ale oto różnymi czasy rzeczy nad
zwyczajne działy się tam, gdzie szkaplerz
był w używaniu i poszanowaniu. I tak:
Śpiewamy w pieśni naszej starej, nastę
pujący wiersz o potędze szkaplerza:
„Jeszcze kula nie była, by tę szatę prze
szyła. “ Takie mniemanie pobożny autor tej
pieśni poczerpnął z licznych wypadków
stwierdzających silną pod tym względem
obronę Maryi.
Oto za czasów Ludwika X III, króla francuzkiego, wśród srogiej wojny miasto pewne
francuzkie (Montpellier) zostawało w oblę
żeniu. W tej wojnie walczył także jako
oficer pobożny bardzo czciciel M aryi. I oto
silny, niebezpieczny dostaje postrzał. Dwie
kule zabójcze jedna po drugiej uderzają
w pierś jego. Ale obie trafiają w szkaplerz
wiszący na tym pobożnym człowieku, i obie
w tym szkaplerzu więzną, nie czyniąc naj-
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mniejszego szwanku życiu i zdrowiu ozdo
bionego sukienką Maryi. Nie tylko towa
rzysze broni, ale i sani król Ludwik przy
tomny temu cudowi, zaświadczył moc Bożą
i łaskę wyświadczoną przez M aryę owemu
rycerzowi.
Inny cud tegoż rodzaju był następny: ^
Dwaj żołnierze francuzcy w roku 1667,
W incenty (Matie) szeregowiec, z Mikołajem
(Pierrot) trębaczem, pokłócili się z sobą
i posważyli do tego stopnia, że Wincenty
w zapalczywości i uniesieniu swojem strzelił
z bardzo niewielkiej odległości (bo 10 stóp,
czyli 5 łokci) do Mikołaja, i trafił go w sa
me piersi. Kula wnet przeszyła kaftan żoł
nierski i koszulę, i o B cale od bioder win
na była zmiażdżyć przeciwnika. Szkaplerz
go ocalił. Kula trafiwszy w sukienkę Maryi
spłaszyła się, a ugodzony nią pozostał bez
żadnego szwanku. Liczni bardzo świadkowie
tej cudownej sceny, potwierdzili świade
ctwem swojem prawdziwość tego zdarzenia.
Oto zakończenie protokułu opisującego ten
cud niesłychany:
„Zatem wspomnieui W incenty M atthieu
„i Mikołaj Pierrot, przebaczywszy sobie wza
jem nie, i pocałowawszy, jako prawdziwi
„chrześcijanie, potwierdzili tę rzecz przysię
g ą ja k również obecni świadkowie, którzy
„widzieli kontuzyą, kulę spłaszczoną i dziu-

^
~~

.
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„ry w kaftanie i koszuli, chwaląc Boga i N. '
„Pannę za okazanie tak widocznego cudu ;
”swojej opieki, za pośrednictwem szkaple„rza. Działo się 20 sierpnia 1667 r .“
Po podpisaniu protokółu przez różnych
świadków, księży, wojskowych, i cywilnych,
następuje świadectwo doktora chirurga puł
kowego, który wezwany do opatrunku ran
nego zeznał, że znalazł kulę, która przebiła
kaftan i koszulę tegoż trębacza zrobiwszy
tylko lekką kontuzyą, co bez widocznego
cudu staó się nie mogło “ l).
Inne jeszcze wydarzenie w tej samej treści:
W r. 1652 pewnego pana, znacznego urzę
dnika w mieście francuzkiem Bordo (Bor
deaux) nazwiskiem Andraut, napadł zbój,
i usiłując odebrać mu życie, strzelił do nie
go kulą podczas nocy, i trafił podobnie
w same piersi, i tu znowu kula znalazła
puklerz mocny, nieprzebity w Szkaplerzu,
a napadnięty cudowne swe ocalenie zawdzię
czał znowu.tej szkaplerznej sukience M aryi2).
Znów inne wydarzenie.
l) X. Geaum e przy nauce o Szkaplerzu (w sw ym
katechizm ie) opisując ten cud praw dziw y, zam ie
szcza ca ły u rzęd ow y p rotok ół z tego zdarzenia
spisany w raz z podpisam i w sz y stk ic h hardzo
liczn y ch i p ow ażnych św iad k ów .
., • >
2; Opisuje to zdarzenie ks. D elert w swej książce
lit. 106, a z n iego ks. K rukow ski.

W kistoryi zakonu karmelitańskiego znaj
dujemy wyraźny dowód kary Boskiej na
tych, co poniewierają szkaplerz i nabożeń
stwo szkaplerzne. Po wszystkie bowiem wie
ki nie brakło takich niedowiarków i niego
dziwców, co szydzić, wyśmiewać, i zniewa
żać usiłowali wszelką cześć, i wszelkie ozna
ki miłości ku M aryi, ta k jak i dzisiaj o te
bluźniercze występy nie trudno.
Był czas, w którym niedowiarkowie w szcze
gólnie namiętny sposób występować zaczęli
przeciw katolikom, napadając na ich nabo
żeństwa, ich koronki i szkaplerze. Rzucali
się ci fanatyczni wrogowie naszej wiary na
wiernych czcicieli Maryi, szkaplerze z piersi
ich zdzierali, te szkaplerze na śmieci, lub
w gnój wyrzucali i swych zniewag karę
w końcu srogą odnieść musieli. Oto zawzię
ta wojna toczyła się w (Hiszpanii) między
owymi heretykam i i katolikami. Już wiele
miast katolickich złupiono, nareszcie za
wrzeć miał bój pod Barelloną, a tam gdyby
się powiodło, ostatni by cios imieniowi k a 
tolickiemu zadano! Wściekłość niedowiarków
aż do tego dochodziła stopnia, że strzelby swe
szkaplerzami ponabijali. I zaczęła się bitwa.
Lecz jakaż pomsta niebios dosięga wrogów
religii. Kule przybijane szkaplerzami wszjistkie się na sprawców tej zniewagi obracają.
Cześć Maryi.

4
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Nie przeciwnik, ale oni sami od swych
kul giną, i pole bitwy własnymi trupami
pokrywają. Szkaplerz obroną stał się czci
cieli Maryi, a pochańbienie i klęskę" spro
wadził na głowy niegodziwców, co tej czci
uw łaczali!
A że M ary a od niespodzianej i bez przy
gotowania śmierci broni, i osłania od oczy
wistej zguby swe dzieci szkaplerzne przed
staw ią to następne cudowne wydarzenie.
Przepraw iał się pewien pobożny, ozdobiony
szkaplerzem wojak w czasie bitwy srogiej
przez rzekę, i oto dosięga go kula nieprzy
jacielska tak trafnie, że mu się w samo
serce dostaje. Szkaplerz do wnętrza jego
wtłoczonym został. Podług wszelkich lekar
skich udowodnień powinien był od razu tru 
pem zostać. Tymczasem za łaską M aryi
przez ten szkaplerz tyle jeszcze zyskał czasu
i przytomności, że mógł się doczekać spo
wiednika, pojednać z Bogiem, a nadto swój
nawet sporządzić testament. I załatwiwszy
to wszystko, dopiero po trzech godzinach
zasnął spokojnie, oddawszy ducha swego
Jezusowi i M aryi. (Działo się to r. 1636).
I znowu inny wypadek.
W roku 1640 pewien żołnierz, K roat,
z drugimi 12 towarzyszami napadnięty zo
stał w Lotaryngii przez siłę przemagającą
nieprzyjaciela. W szystkich śmierć najpe-

51
wniejsza czekała, i rzeczywiście spotkała.
Cały ten oddziałek żołnierzy legł pod ciosa
mi wroga. Żołnierz o jakim tu opowiadamy,
nosił szkaplerz na sobie i był gorącym mi
łośnikiem Niebieskiej M atki i Obronicielki
swojej. Nieprzyjaciele podobnie jak tow a
rzyszów, i jego zamordować chcieli. Zaczęto
siec, rąbać, kłuć, strzelać do niego,_ on je
dnak wciąż żył i dobić go nie mogli. Gdy
się ta k pastwią wrogowie i napróżno usiłu
ją dokonać morderstwa, on im sam objaśnia
że nadaremne są ich trudy, bo pierw nie
umrze, aż się z Bogiem pojedna i szczerze
wyspowiada, ma pod tym względem obie
tnicę Maryi, której szkaplerzem jest przy
odziany. I tak się stało. Dopiero po doko
naniu tych ważnych, przedśmiertelnych czyn
ności, zakończył żyeie.
Temi wydarzeniami M arya cudownie po
twierdziła obietnice swoje, że ten nie zginie
na wieki, kto szkaplerzem świętym okrytym
będzie.
Ale i w innych przygodach i niebezpie
czeństwach szkaplerz M aryi staw ał się oca
leniem i obroną dla wiernych Jej czcicieli.
Cudowne wydarzenie, jakie w tern miej
scu opowiem, miało miejsce we F rancji dnia
9 Lipca 1719 roku.
W mieście Ballon, djecezyi Metz, powstał
gwałtowny i wielki pożar. Zniszczenie gro-

ziło niesłychane. Pobożni ludzie, ufni w cu
downą tak często pomoc Maryi, J ą wzy
wają na ratunek i z pełnem przeświadcze
niem o pożądanym skutku, rzucają w ogień
szkaplerz święty. Jakby upusty niebieskie
zalały płonący ogień, i pożar odrazu się
uspokoił, a szkaplerz ten sam co był rzu
cony w płomienie, wyjętym został bez żadne
go uszkodzenia, ogniem zupełnie nietknięty.
Cóż tu innego uznać, tylko wielki cud należy! Prawdziwie:
„Nie ma szkody z ognia, wody,
„Kto tę tarcz nosi!..“

j

'

Za cudowne też natychmiast uznano to
wielkie wydarzenie. Biskup z Metzu kazał
spisać protokół tego cudu, aby wieczny do- ■
wód łaskawości Maryi dla Jej dzieci szka
plerznych pozostał. Protokół ten przepisany
po wszystkich kościołach Francyi, gdzie
tylko istnieje bractwo i nabożeństwo Szkaplerza świętego przechowuje się pobożnie.
Na owo miejsce cudu z rozporządzenia tegoż
biskupa, corocznie odbywały się processye,
a zapewne i dziś się odbywają, a processya
taka ma być wieczną pamiątką łaski i wie
czną zachętą dla odzianych szkaplerzem do
ustawicznej i wytrwałej ufności ku Maryi.
Nareszcie przytoczę tu cud zachowania 1
nieskazitelnego szkaplerza nawet wśród gro- >
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bu na dowód, że Bóg pragnie poszanowania
tej sukienki Maryi.
Oto roku 1751 otworzono trumnę pewnej
amerykanki, panny Luc. Um arła ona 20
lat przedtem, i na żądanie jej pochowano
ją odzianą szkaplerzem. Po otworzeniu szkaplerz znaleziono nietknięty, chociaż całe
ciało nieboszczki już zmienione zostało w je 
dną kupę zgnilizny i prochu. Zniszczenie
grobu nie zniszczyło szkaplerza świętego.
Możnaby tu przypomnieć i pewne zdarze
nie człowieka włościjanina, co płynąc łódką
z innymi po bardzo wielkiej rzece Dunaju,,
wskutek wywrócenia się łódki, utonął. Dwaj
towarzysze sądzili że towarzysza swego stra 
cili. Najęli rybaków, by choć ciało utonięte
go wynaleźli! Trzy dni odbywają się najgor
liwsze poszukiwania. Już zwątpiono o skutku
poszukiwań i w racają do domu smutni. Aż
oto po trzech dniach próżnych zabiegów
spostrzegają poszukiwanego topielca z wody
na brzeg rzeki wychodzącego. Ocalenie swo
je zaraz on przed nimi, i przed swoim spoAviednikiem opowiedział.
Rzecz się ta k miała: Gdy już był na dnie
rzeki, gdy woda go już śmiertelnie zaleAArała;
nagle słyszy w swej duszy głos: „człowie
cze! miałeś był utonąć, i dla grzechów
swoich iść na Avieczne potępienie, ale żeś
służył Pannie Najświętszej, to cię czyni
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jeszcze wolnym od śmierci, abyś się wyspo
wiadał z grzechów twoich i poprawił ży
wota. “ I czuł jakby rękę jaką, która go
z dna rzeki wodą aż na brzeg jej bez uszko
dzenia prowadziła *).
Czciciel Maryi trzy dni pod wodą nie
zginął. A choć w książce, z której to zda
rzenie jest poczerpnięte nie wspomniano
wyraźnie, że ten człowiek szkaplerzem był
odziany, ale domyślać się tej rzeczy już
z tego wypada, że właśnie do sukienki swej
Marya przywiązała obietnicę obrony od nie
przygotowanej śmierci. Wybawienie więc
swoje cudowne, ów topielec czci swej ku
Maryi, i czci zapewne przez szkaplerz św.
zawdzięczał.
Możnaby wiele, bardzo wiele innych przy
toczyć przykładów na dowód, że Marya nietyłko od potępienia, nagłej śmierci, broni
swe dzieci, ale nadto w najrozmaitszych
przygodach i niebezpieczeństwach życia osłauia swych czcicieli szkaplerznych, tarczą swej
opieki, broni ich od nieszczęść, cieszy niebieskiemi pociechami, i macierzyńską zawsze
otacza pieczą. Kroniki karmelickie niezmier
nie liczne tego rodzaju cuda opisują.
Ufność więc, odziani szkaplerzem św. Wa~
l > O p ow iad an ie to p o c z er p n ię te je s t z k sig g i k a 
z a ń ks. S zym on a S ta r o w o lsk ie g o , z r. 1619 . T en
za ś z d a w n iejszy c h je szc z e.
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sza sukienka szkaplerzna, to tarcza wasza
obronna przeciw nieprzyjaciołom duszy i cia
ła. W asze ofiary, modlitwy, koronki i cześć
ku M aryi stokrotnemi wypłacą, się wam ^ko
rzyściami. W asza Pani, Orędowniczka i K ró
lowa nie przestanie darzyć was swą opieką
i łaskami swemi.
Ufność, że przez szkaplerz zyskaliście
obronę przeciw niebezpieczeństwom życia,
ocalenie od zguby wiecznej, zapewnioną
śmierć szczęśliwą, i nareszcie ^ z mąk czyszcowych co najprędsze wybawienie.

MOmUE UWA&I
dla przyjm ujących ózkaplerz.
W idzę tysiące, rokrocznie nowoodzianyck
szkaplerzem św. Książeczkę niniejszą może
najprzód przeczytają ci, co pierwszy raz
swe piersi przyozdobią sukienką M aryi. Niech
im przydatną się okaże, jak również niech
się przydadzą im wszystkie uwagi, które tu
w dalszym zamieszczę ciągu.
Dzieci Maryi! wy światłem świata i solą
ziemi stać się powinniście przez swe przy
kładne życie i gorliwość swoją. W y wzorem
dla innych być macie, jak żyć, by Jezusowi
i M aryi, swej Opiekunce, przypodobać się
można—wam okazać w czynach, w postępo
waniu swą wierną służbę ku M aryi należy.
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Bazu jednego (podług opisu św. Alfonsa
Ligorego) grzesznik pewien w jakiemś stra 
pieniu pospieszył w progi świątyni, i klę
knąwszy przed obrazem M atki Boskiej, ze
łzami w oczach, z uczuciami gorącej prośby
i ufności modlić się zaczął do Tej, która
zawsze była Opiekunką wszelkiej niedoli
i pocieszycielką strapionych, i w swej mo
dlitwie wołał:
— O M ary o! pokaż, żeś jest M atką moją!
Aż oto słyszy głos od obrazu, jakby z ust
M aryi Najświętszej wyszły:
— Okaż, żeś jest synem moim!
_To znaczy: nawróć się, zasługuj na m a
cierzyńską opiekę i łaskę, rzuć występki,
a przyoblecz się cnotą — a zyskasz to, o co
prosisz!
Jeżeli M arya od owego grzesznika wy
magała, aby okazał, że jest jej dzieckiem
wiernem i dobrem, to cóż dopiero od tych,
co dobrowolnie służbę Je j przyjmują.
Pokażcie odziani szkaplerzem, żeście dzie
ćmi Maryi, że J ą kochacie szczerze, że Je j
i Jej Boskiego Syna nie obrażacie wcale!
P różna wasza cześć, wasze koronki, posty,
wasze noszenie pod szatą szkaplerza, jeżeli
życie wasze nie odpowiada tej wielkiej god
ności, należenia do dzieci Maryi!
Próżno trzymacie i okręcacie koło ręku
lub zawieszacie na szyi, albo i u pasa ko-
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ronki, jeżeli zaniedbujecie modlitw codzien
ny cli i obowiązków chrześcijańskich.
N a piersiach szkaplerz, a te piersi oddy
chają nienawiścią i zemstą! Koronka w rę 
ku, a ta ręka sięga nieuczciwie po krzy
wdę ludzką, plami się kradzieżą, wydzierstwem, mściwie uderza w pierś podobnie
ozdobioną szkaplerzem współbrata! Ze szkaplerzem na piersiach pijany człowiek jakże
obrzydliwe i wstrętne przedstawia widowisko!
Ach! nie ta k być ma! Szkaplerz być wam
powinien tam ą przeciw wszelkim występkom!
— J a mam szkaplerz na sobie, niechże
tej sukienki M aryi nie plamię brudnym ży
wotem! Tak każdy czciciel M aryi w duszy
swej powtarzać winien!
Samego tu rozkazu M aryi usłuchajcie.
Uważcie bowiem, jak M atka Jezusowa rze
kła do godowników w K anie Galilejskiej,
gdy im łaskę i cud przemiany wody w wi
no u tegoż Jezusa wyprosić miała. Żal Jej
sie zrobiło, że przy weselu nowożeńców brak
się okazał... Znała moc Boską swojego Syna,
wstawiła się za nimi, prosiła i wyjednała
dla nich zaspokojenie tej ważnej potrzeby,
a do przełożonych wesela odezwała się w ten
sposób:
f .
— Cokolwiek wam rzecze, czyńcie!
Takie samo M aryi wezwanie słyszeć winni
w swej duszy wszyscy Jej w szkaplerzu
czciciele.
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W am M ary a nie jedną, ale tysiączne p ra 
gnie wyświadczyć łaski, lecz zarazem ostrze
ga: cokolwiek Syn mój wam rozkazywać bę
dzie, to czyńcie! Bez tego nie ma żadnych
łask i pociech dla was Maryi! bez tego pró
żne noszenie koronki i szkaplerza, niepożyteczne należenie do szkaplerznych czcicieli
Maryi, bez tego niema nadziei, by opieka
M aryi w życiu i przy śmierci otaczała wpi
sanych i noszących szkaplerz św.
Jeszcze więc goręcej się modlić, jeszcze
wierniej spełniać przykazania Boskie i ko
ścielne, jeszcze więcej oddychać miłością
Boga i bliźniego, i z tern złączyć gorliwość
w wypełnianiu obowiązków szkaplerznych,
a wtedy odczujecie każdej chwili, w całem
życiu, przy zgonie i po śmierci cudowną opiekę
i macierzyństwo Maryi!
Niegdyś więcej ja k przed 20 wiekami,
w bardzo odległej starożytności, żył wielki
wojownik i król, którego też w historyi na
zywają Aleksandrem Wielkim. W wojsku
jego, wśród dziarskich żołnierzy, znajdował
się jeden odznaczający się tchórzostwem
i brakiem żołnierskich przymiotów, któremu,
podobnie ja k wodzowi, imię było Aleksander.
Dowiedział się król, że jego imiennik nie
tęgim jest żołnierzem, że tegoż niedołęztwo
kazi to imię, które on swem męztwem pod
nosi, przywołać go więc kazał do siebie,
i z pogardą doń rzecze:
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— Albo złóż imię Aleksandra, albo bądź
godnym tego imienia!
Ach! nie inaczej i do was w szkaplerz
przybrani odzywa się M arya, której Imię
w szkaplerzu, na piersiach i ramionach no
sicie, u której, jako u P ani i Królowej siu- .
życie, a jednak życiem cnotliwem nie odpo
wiadacie zacności swego z M aryą stosunku.
— Albo złóżcie sukienkę Maryi, złóżcie
z swych ramion szkaplerz, albo bądźcie god
nymi tego imienia i tej sukienki.
W yraźniej powiem: albo nie przyjmuj
cie szkaplerza, albo też przyj ąwszy go, świeć
cie przykładem cnót i wszelkiej pobożności.
Albo nie bierzcie na siebie szkaplerza, albo
nosząc go, nie kalajcie tej zaszczytnej i mi
łej wam sukienki M aryi grzechami i wszelkiem przestępstwem woli Jej Syna. ^
Niech nie szydzą z was, i z waszej fałszy
wej pobożności bezbożni i niedowiarkowie,
niech widzą owszem blask piękna i cnoty
w tych, którzy szkaplerzne przyjmują zna
miona... Niech podziwiają^ nawet wszelką
doskonałość w czcicielach i sługach Maryi.
A gdy upaść i zbłądzić z ułomności jak
każdemu, tak i wam szkaplerznym czcicie
lom M aryi nie trudno, kórzcie się w trybu
nale Pokuty, oczyszczajcie i umacniajcie się
w Sakram entach świętych, i wzbogacajcie
swe dusze odpustami przywiązanymi do
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spełniania obowiązków szkaplerznych. Im
częstsza spowiedź, tem czystsze sumienie.
Im częstsze przyjmowanie Kommunii świę
tej, tern większy zapał do cnoty i ochota do
wszystkiego, co się Bogu i ludziom podoba!
Dążyć do doskonałości najłatwiej z pomocą
Sakramentów świętych, do jakich przystę
pować należy według przyjętych (a powy
żej wskazanych) obowiązków.
Nie opuszczajcie koronek, pacierzy i po
stów waszych, bo jak mówi święty Andrzej
z K rety, najmniejszy chołd oddany sobie,
Najświętsza P anna wspaniałomyślnie wyna
gradza obfitemi łaskami, a wasze koronki,
pacierze i posty należą do hołdów znako
mitszych i przyjemniejszych Maryi! I przy
pracy znaleźć można chwilkę do spełnieuia
podjętego na cześć M aryi obowiązku! I we
selić się, i podróżować można nie łamiąc
tyle korzystnego dla duszy środowego i so
botniego postu! Czyż nie można odmawiać
koronki w drodze, przy robocie?.. Czyż ko
niecznie, używając mięsa, ma się człowiek
weselić?.. Dla czegóż wreszcie szkaplerzni
ludzie urządzają na środy zabawy i wesela?
dla czego w takie dni uczęszczają na gody?
Nareszcie garnijcie się ‘dzieci M aryi pod
Jej macierzyńskie skrzydła, jak się tulą
pisklęta pod pióra kokoszy swojej! Z ufno
ścią proście Jej opieki, pomocy, wstawień-
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nictwa, proście o macierzyńskie serce, i ła 
ski Jej obfite! Żaden dzień, żadne zajęcia
niechaj nie przejdą, byś na ten dzień, i na
te zajęcia nie wypraszał sobie błogosławień
stw a Maryi!
Praw ie wszyscy Ojcowie święci, wszyst
kim wiernym Chrystusowym zalecają szczegól
ne nabożeństwo i ufność ku Maryi, a, cóż
rozumieć o tych, co chodzą w Jej sukience,
szczycą się być Jej dziećmi, i do Jej czci
cieli Szkaplerza należą!
. ...
W szakże św. Efrem w swem uniesieniu
miło snem i modlitwie woła do Maryi: „T3
jesteś jedyną naszą ufnością o Najświętsza
Panno!“ W szakże św. Bernard wszystkim
nakazuje łask Bożych dopraszać się za po
średnictwem Maryi: „Szukajmy łaski, a przez
M aryą szukajmy, kto szuka znajdzie, i nie
będzie zawiedzionym,“ a cóż dopiero jeżeli
szukającym, co są w szkaplerzu, sama M a
ry a przyobiecała wyjednać te łaski Boże!
Więcej powiem ze św. Bernardynem Seneńskim, że M arya jest szafarką łask, i z nim
wołam: „Zbawienie nasze w twojem jest
o Maryo ręku;“ tembardziej pewność tego
zbawienia, mogą mieć ci, co szkaplerzem
szczycą się M aryi, i zapewnienie dla siebie
tegoż zbawienia od Niej odebrali!
Dziwnie pocieszające dla nas miała raz
widzenie śwr. Brygida. W ielka to była mi-
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łośnica Jezusa i M aryi, to też cieszyła się
częstemi objawieniami, jakiemi tak Boski
nasz Zbawca, jak i Najświętsza Jego Ma
tk a zaszczycać ją raczyli, *Otóż wśród t a 
kich objawień razu pewnego M arya wy
rzekła do św. Brygidy te słowa:
„Kiedy grzesznik upada do stóp moich,
nie uważam na grzechy, jakimi jest obcią
żony, lecz na chęć, ja k a go ożywia, jeżeli
przychodzi z postanowieniem zmienienia ży
cia, uzdrawiam go i zbawiam.“
Co za niepojęta miłość Niebieskiej M atki
do ziemskich swych dzieci! Naw et na g rze
chy nie zważa, a śpieszy z pomocą, ze
zbawieniem do ty ch , którzy jej pragną
i wzywają.
To też święty Antonin śmiało oświadcza
wszystkim, że: „kto utrzymuje, iż otrzyma
łaski bez pośrednictwa Maryi, bez skrzydeł
usiłuje latać. Cóż dopiero, jeżeli nie grze
sznicy, nie odrzuceni, ale ci, co się wybra
nymi Jej nazywają, co szczególniejszej opie
ki i macierzyńskiego Jej doznawali serca,
prosić będą i wzywać Jej wstawienictwa.
Tacy szkaplerzni czciciele Maryi, jeśli tyl
ko są wierni w spełnieniu swych obowiązków,
jeśli całą duszą pragną służyć Maryi" i Jej
Boskiemu Synowi, mogą ze św. Janem D a
masceńskim zawołać:
„Św. Matko Boża! jeżeli położę moje za-
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ufanie w Tobie, będę zbawionym! Jeżeli
mnie weźmiesz pod swoją, obronę, niczego
obawiać się nie potrzebuję.
W ięc śmiało proście i wzywajcie M aryi
szkaplerzni Jej czciciele! Proście, gdy wam
bieda, M ary a wesprze niedolę waszą obfito
ścią skarbów swoich! Proście, jeśli płacze
cie, M arya zawsze łzy dziatkom swym ocie
rała i Pocieszycielką Strapionych się zowie.
Jeżeli nieszczęściem nawet w grzechy wpa
dniecie, wiedzcie że za wami jeszcze bar
dziej, wtedy M arya wstawiać się nie prze
staje. W szakże w jednem z objawień św.
Brygida ta wierna służebnica pańska usły
szała wyraźną prośbę*Maryi za grzesznika
mi. U jrzała św. Brygida w tern objawieniu
Pana Jezusa i M atkę Najświętszą, a oto
P an Jezus pyta się Maryi: „Matko! o co
chcesz mnie prosić?" na co M arya tak ą
dała odpowiedź: „Błagam o miłosierdzie dla
nieszczęśliwych grzeszników." W ięc w naj
większe nieszczęściem popadłszy grzechy,
nie zaniedbujcie modlitwy do Maryi, i wtedy
proście, i wtedy garnijcie się do „Matki Mi
łosierdzia," a jeszczeście nie straceni, jeszcze
nadzieja wam świta za pomocą M aryi na
wrócenia, a więc nadzieja zbawienia.
Módlcie się. do M aryi w chorobie, i z cho
rób, jeśli te uzna za nieprzydatne zbawie
niu naszemu wyprowadza cudownie Marya!..

Módlcie się przy zgonie, aby obiecana po
moc w godzinę śmierci, i po śmierci, was
nie opuściła! Módlcie się o wszelkie dobro,
0 wszelką pomoc, o wszelką łaskę, i wszel
kie możebne dla siebie szczęście do Maryi,
pamiętając na słowa, jakiemi niegdyś św.
German w uniesieniu miłości, w modlitwie
swojej zawołał:
„Któż więcej od Ciebie Matko Miłosier
dzia po Jezusie Chrystusie, ma większe
staranie o naszem szczęściu!"
Niech wysłuchaną będzie każda modlitwa
wasza przez M aryąL Niech każdy wasz pa
cierz, każda koronka, każdy post szkaple
rzny stanie się prawdziwą czcią dla M aryi,
a dla was zbawiennym pożytkiem! Niech k a
żda spowiedź i Kommunja święta ściślej was
łączy i wciela do świętej Rodziny Jezusa
1 Maryi!
Niech Mary a przyjmie was za dzieci swo
je i nie przestaje was otaczać w życiu, przy
śmierci, i po śmierci macierzyńską opieką
swoją i sercem!
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DO N. MARYI PANNY SZK APLER ZA ŚWIĘTEGO.
O bjaśnienie:— Nabożeństwo to na cześć N aj
świętszej M aryi Panny Szkaplerznej, i bez
książkowej pomocy, samemi paciorkami od
praw ić można.
Tak czynią ci, co czytać nie potrafią.
Biorą w swe ręce koronkę wyrobioną z drze
wa lub kości, za każdem zmówieniem „Ojcze
nasz“ lub „Zdrowaś M ary a “ przesuwają
ziarnko jej aż dotąd, póki wszystkiego nie
odmówią. Koronkę ta k ą każdy należący do
Szkaplerza nabyć sobie powinien, cboć bo
wiem z pomocą książki odmawia się Szka
plerzne nabożeństwo, do liczenia jednak
„Zdrowaś“ jest niezbędną. Baczyć należy,
że większa kulka w koronce oznacza „Ojcze
nasz,“ mniejsze oznaczają pozdrowienie aniel
skie. Koronkę równie ja k szkaplerz poświę
cić trzeba, tego jednak każdy proboszcz
w parafii dopełni bo ma zazwyczaj w tym
względzie upoważnienie swej władzy.
Samo jednak odmawianie Zdrowasiek nie
wystarcza do zadosyć uczynienia czci M aryi
przez Szkaplerz św. Pacierze te z rozmy
ślaniem złączone być powinny.
Cześć Maryi.
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Cześć M aryi przez odmawianie Koronki
inaczej zrozumianą, i odpowiednią swemu
znaczeniu być nie może, tylko gdy cierpie
nia Jezusa, i radości M aryi przy tern na
bożeństwie rozważamy, bo wtedy tylko pa
cierze nasze za wonne kwiaty Niebieska
Pani przyjąć od nas raczy.
K siążki tu dopomagają. W książkach
znajdujemy przy każdem wskazaniu, kiedy
odmawiać „Ojcze nasz,“ natychm iast ozna
czoną intencyą a mianowicie na uczczenie ja 
kiej męki Jezusa to „Ojcze nasz“ ma się od
mawiać... Przy każdem dziesiątku pozdrowień
zaraz też i wskazana intencyą uczczenia któ 
rej z radości Maryi. Oznaczenie intencyi to
podsunięcie przedmiotu do rozmyślania.
W niniejszej książeczce wzór krótki takie
go rozmyślania przed każdą cząstką koronki
zamieszczam, łącząc je z pieśnią zawierającą
treść takiego rozmyślania.
WSTĘP DO KORONKI.
H Y M N.
Matko Szkaplerza Świętego
Broń nas od wszystkiego złego
Pośredniczko odkupienia,
Z Boskiego rozporządzenia.
Jezus, Marya, Imiona
...
Kładąc na nasze ram iona
Z tych znaków ufność w zbudzamy,
Że ła s k ę Boską, zyskamy.
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Pam ięć k rw i dla nas w ylanej
Przez'C iebie Jezu kochany
Doda sercu siły , m ęztw a!
Do w szelkich pokus zwycięztwa!

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A .
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu
człowiekowi.
(Co potrzykroć bijąc się w piersi pow tórzyć).
M ODLITW A.

Racz przyjść Duchu Święty napełnić ser
ca wiernych Twoich, a ogień miłości Two
jej racz w nich zapalić: któryś przez ró
żność języków narody do jedności wiary
zgromadził. Amen.
CZĘŚĆ PIE R W SZ A KORONKI.

Rozmyślanie: —Pierwsze „Ojcze nasz“ prze

znaczone jest w Koronce na uczczenie cier
pienia Jezusa, jakie poniósł ten Boski nasz
Zbawca przy krwawem obrzezaniu.
Od czasów Abrahama na znak przymierza
z Bogiem ludu Izraelskiego ta się bolesna
i krwawa w Starym Zakonie odbywała ce
remonia. Krew Jezusa wylana przy obrze
zaniu to jakby zadatek krwi, co strum ie
niami płynąć później miała na spłatę długu
grzechowego Adama, i odzyskanie utracone
go dla nas nieba.

Pan Jezus poddając się tej męce,_ wzór
nam zostawił, że i wśród trudów i cierpień
praw a Zakonu spełniać nam należy.
Ciężko daleką milę lub więcej, odbyć dro
gę do kościoła w niedzielę na nabożeństwo,
ale że tego wymaga Zakon nasz chrześcijań
ski, przeto znużenie i uciążliwość drogi chę
tnie przyjąć potrzeba. Niewygodny post,
milszemby było dogodzenie podniebieniu i na
miętnościom ciała—ale że zakon nasz chrze
ścijański wkłada na nas obowiązek rozli
cznych postów, chętnie to umartwienie po
dejmować należy, słowem wszystko, co K o
ściół poleca do spełnienia, bez względu na
trud, gorycz, ciężar i mękę choćby najdoku
czliwszą— ochotnie wypełnić winniśmy! K a 
żde nasze umęczenie, każda przykrość przy
wypełnianiu praw a nie zrówna cierpieniom
Jezusa podjętym już wtedy, gdy niemowlę
ciem jeszcze będąc prawu krwawego obrze
zania poddał się dla przykładu.
O jakżem na wspomnienie tych pierwszych
kropli Najświętszej K rw i Jezusa zapalić się
winien do gorliwego i ochotnego spełniania
najdrobniejszych praw i przykazań Kościoła
świętego! O jakiem prosić winien boskiego
Zbawcę o łaskę do tej świętej gorliwości!
O! Zbawicielu drogi przy krwawem ob
rzezaniu dający wzór, ja k ^ prawa zako
nu spełniać nam trzeba, wspieraj że nas ła-
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ską swoją, abyśmy bez wymówek, bez w ła
snych zachceń, podlegali woli naszej świętej
M atki — religii katolickiej, abyśmy bez py
chy i wyniosłości, bez zarozumiałych sądów,
pokornie i chętnie, wszelkie rozporządzenia
Kościoła świętego przyjmowali!..
Pierwszy dziesiątek pozdrowień w Koron
ce przeznaczony jest na uczczenie wielkiej
radości M aryi, ja k ą miała wówczas, gdy Anioł
Gabryel zwiastował Jej wielkie i święte
poczęcie Boga-Zbawiciela.
I ziszczenie pragnień świata, i koniec tę 
sknoty kilka tysięcy lat trw ającej ojców
świętych, spełnienie gorących pożądań i mo
dlitw M aryi, i zaszczyt niepojęty, jak i J ą
spotkał, że z woli bożej Ona miała zostać
M atką obiecanego M essyasza—nie mogło być
bez niesłychanej radości dla Najświętszej
Panny.
I zdumiona, i przestraszona, i zachwycona
była wówczas M arya, gdy poseł niebieski
powitał ją nadziemskiem powitaniem:
„Bądź pozdrowiona M arya, łaskiś pełna,
Pan z Tobą."
W tej radości swej woła pełna szczęścia
i pokory, wdzięczności i wesela: „oto ja słu
żebnica pańska, niech mi się stanie według
słowa twego!"
I my rozradowani cieszyć się szczęściem
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M aryi winniśmy — bo zwiastowanie Jej ma
cierzyństwa, to zwiastowanie naszego wy
bawienia, naszej szczęsnej wieczności. Więc
i my z pokorą, przyjmujmy wolą Boże—po
kornymi bądźmy we wszystkich sprawach
naszych! A czy nam Bóg na tym świecie
zsyła krzyże, czy same radości, czy pracę
krwawą, czy spokojny kęs chleba —z M aryą
N ajśw iętszą rozradowaną z błogiej nowiny,
a pokorną w swem szczęściu, wołajmy: otośmy słudzy pańscy, niech nam się stanie we
dług woli Bożej!
Matko Najświętsza! wspieraj nas w speł
nianiu woli Twojego Syna—wspieraj swą po
mocą w ochotnem poddaniu woli naszej pod
rozporządzenia boskie i Kościoła świętego.
HYMN

’).

Jezu przez tw e obrzezanie
I krw i N ajśw iętszej w y la n ie
Znieś w y n io słe , daj pokorne
Serce, a w złem nie uporne.
Maryo, Matko Z baw iciela
D la Syna Twego w cielenia
Uproś m iło ść Chrześcijańską
W iern ym ,—grzesznym Bojaźń P ańską.

Ojcze nasz... i t. d.
H ym ny w tej Koronce zam ieszczon e w zięte
sa z k siążeczk i starej, w tej m aterji drukow anej
w dawnej drukarni XX. M issjonarzy przy k o 
ściele Ś -g o Krzyża.
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Na pam iątkę w ylania krwi Pana Jezusa przy
obrzezaniu Jego.
M O D L IT W A .

O Panie Jezu Chryste! proszę cię przez
boleść, którąś miał przy obrzezaniu, umórz
we mnie namiętności cielesne. Amen.
10 razy Zdroiuaś Mary a... i t. d.
Na pam iątkę Zwiastow ania N. Maryi Panny.
M O D L IT W A .

O Panno Najczystsza! Matko Boga N aj
świętsza, proszę cię przez ową niewymowną
radość, którąś miała, kiedyś Syna Bożego
poczęła, przyczyń się za mną, aby P a n nasz
Jezus Chrystus przez swoją boleść i nie
winne obrzezanie raczył mnie oczyścić od
grzechu pychy, a przyozdobić cnotą pokory,
i umocnić darem Ducha świętego w bojaźni
Pańskiej! Amen.

CZĘŚĆ DRUGA KORONKI.
R o zm y śla n ie : —Drugie „Ojcze nasz“ poświę
ca się w Koronce rozpamiętywaniu krwawe
go potu i modlitwy w Ogrójcu Zbawiciela
naszego. Je st to jedna z okropniejszych chwil
Męki Pańskiej. Chwilę ową rozważając liczni
Ojcowie święci poczytali ją za ta k okropną,
iż się zdało jakoby owej chwili Bóstwo J e 
zusa "opuściło człowieczeństwo Jego. Ucisk
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duszy Jezusa (według rozmyślań świętego
Alfonsa Liguorego) był ta k gwałtowny, że
w ogrodzie G-etsemańskim wywołał na całem
ciele Jego pot krwawy, i ja k sam powie
dział, był dostatecznym do zadania Mu
śmierci: „smutną, jest dusza moja aż do śmier
ci^ A według świętego Bonawentury cier
pienia P a n a Jezusa doszły wówczas do n aj
wyższego stopnia, tak dalece, że na widok
mąk od których miał zakończyć życie, tak
został przerażonym, iż błagał Ojca Przed
wiecznego, aby Go od tego ochronił: „Ojcze
mój! jeśli możliwem jest, niechaj odejdzie
odemnie ten kielich. “
A w objawieniach pewnej świątobliwej
osoby f), czytamy następujące słowa o tej
okropnej scenie: „Miałam poznanie, że Jezus
wydając się sprawiedliwości bożej dla dosyćuczynienia za grzechy świata, złożył w pe
wien sposób Bóstwo swoje na łono Trójcy
Przenajświętszej, zamykając się, iż ta k po
wiem, w swem czystem, kochającem i niewinnem człowieczeństwie, a uzbrojony samą
tylko niewymowną miłością, wydawał je na
cierpienia i boleści bez miary. “
I trudno było patrzeć na tę mękę inaczej.
Tak wiele cierpień przewidzianych, ta k wiele
zbrodni świata, za jakie Zbawiciel odcierJ) Anny Katarzyny Emmerich.
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piec pragnął, tak wiele niewdzięczności i znie
wag, jakiemi za to niepojęte dobrodziejstwo
Odkupienia świat miał odpłacić Panu Jezu sowi, musiało tę okropną wywołać mękę.
Z trwogi ludzkiej, z uprzedniego poznania
tego morza boleści, tego kielicha cierpień,
jaki Zbawca aż do ostatniej kropelki wy
sączyć postanowił—zaczął się smucić, i krw a
wym potem zlewać, a krople obfite krw i J e 
go Najświętszej oblały Jego święte oblicze,
zwilżyły i zafarbowały włosy na głowie i bro
dzie, obezwładniły i w omglenie Osobę dro
gą Jego wprawiły!
A jednak nie cofa się P an Jezus przed
męką, choć może!., a jednak przy swej rze
wnej modlitwie: „Ojcze, oddal odemnie ten
kielich,“ natychmiast z rezygnacją dodaje:
„nie moja, tylko twoja niech się dzieje wola.“
Cóż to za miłosierdzie nad nędzą i niedolą
ludzką!., cóż to za litość i współczucie bez
granic dla biednych ziemi tułaczo w!.. Nie
uchyla się od żadnej katuszy, przyjmuje
najsroższe"cierpienia, poddaje swe barki pod
krzyż ciężki z miłości i miłosierdzia dla ludzi!..
Niechże miłosierdziem dla swoich współ
braci ludzie tę miłość Jezusową odpłacą!..
Litość, współczucie, dobre serce dla bliźnich,
to danina najdroższa dla Tego, który z mi
łości dla nas podjął męki okrutne!.. Niech
więc krwawy pot i modlitwa Jezusowa
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w Ogrójcu nauczy nas litości, miłosierdzia,
nauczy nas jak ratować nieszczęśliwych,
płakać z płaczącymi, pocieszać smutnych,
i nikomu potrzebującemu nie odmawiać b ra 
tniej pomocy!
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią. “
X oto czyn miłosierdzia M aryi rozpatru
jemy także, gdy przy odmawianiu lub od
śpiewaniu drugiego dziesiątka „Zdrowaś M a
ry a ,“ drugą M aryi radość rozważamy. Tą
radością była wiadomość pożądana o blizkiem
macierzyństwie Jej krewnej, świętej Elżbiety,
i odwiedziny jej dla powinszowania i opieki
nad chorą.
Rozradowana M arya szła do Elżbiety
świętej!..
. , . t
Rozradowana — bo już wiedziała o swym
własnym wielkimzaszczycie, bo już wiedziała
i o szczęściu swej krewnej, i tę radość na
tychmiast z nią podzielić pragnie.^ Nie uwa
ża na trudy podróży, na odległość miejsca,
i czemprędzej śpieszy do Elżbiety. Nie s tra 
szy sie odległością dwunastu mil drogi, jaka
dzieliła Hebron miejsce zamieszkania świętej
Elżbiety, od Nazaretu. Mimo słabej swej siły
śpieszy z pociechą do krewnej brzemiennej,
blizkiej choroby, i potrzebującej niewieściej
pomocy, aby jej w tym stanie oddać usługi

swoje. „Powstawszy M arya poszła w góry
z kwapieniem; weszła w dom Zacharyasza,
i pozdrowiła Elżbietę. “ Nie dziwota, że no
winy M aryi i Elżbieta z niewypowiedzianą
przyjmuje radością, że w uniesieniu i zachwy
cie woła: „zkądże mi to, że M atka P ana
mego przyszła do mnie,“ że niemowlę w ży
wocie Elbżiety skacze z radości, a Elżbieta
proroczo uwielbia i czci swą drogą krewną
M aryą słowy pamiętnemi, jakiemi do końca
świata czció J ą wierne dzieci nie przestaną:
„błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota T woj ego. “
Tyle radości z obu stron—tyle też czci od
nas niech będzie, ale niech będzie przez na
śladownictwo M aryi w cnocie miłosierdzia
dla chorych!
Tej cnoty wielce wśród nas potrzeba!
Nieraz ten co Szkaplerzem odziany opry
skliwie traktuje chorych domowników swoich,
w chorobie często ludzie nie doznają opieki
nawet we Avłasnych rodzinach... brak serca
pod tym względem uwydatnia się dośó czę
sto! Naw et mężowie przykrzą sobie i nie
jako mszczą się za niemocy i słabości m ał
żonek swoich, nieraz dzieci utyskują na dłu
gotrw ałą chorobę ojca lub matki!.. Smutne
to, ale niestety, dośó częste!.. A przecież
chorych ratow ać, wspomagać, cieszyć, nawret
odwiedzać, liczy się do prawdziwie chrze-
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ścijańskich, miłosierny cli uczynków. Żywoty
święty cli Pańskich przedewszystkiem zapełnio
ne są dowodami tego miłosierdzia dla chorych!
Poświęcano się chorym, oddawano mienie i oso
by swoje dla chorych, narażano się nawet
w tym celu na utratę zdrowia i życia a za
to niejedne pociechę i łaskę Bożą zyskiwano.
Tą drogą i my podążmy!.. Miłosierdziem dla
chorych zdobywajmy sobie łaskę Bożą na
ziemi, niebo po śmierci. Matko Najświętsza,
odwiedzająca świętą Elżbietę naucz nas tej
pięknej cnoty przykładem swoim!
H Y M N .

Jezu m dlejący w Ogrójcu
M odlący się Bogu Ojcu,
Przez" krw aw e potu stru m ien ie
Daj ła k o m stw a obrzydzenie.
Mary a naw iedzająca
E lżbietę, Jana, ciesząca,
Uproś m i dar pobożności
W dom u, w drodze, w gościn n ości.

Ojcze nasz... i t. d.
Na pam iątkę krwaw ego potu Pana Jezusa w Ogrójcu.
M O D L IT W A .

O P anie Jezu Chryste, proszę Cię przez
Twój krwawy pot w Ogrójcu wylany, daj
mi, aby to rozpamiętywanie męki Twojej
było mi źródłem obfitem do łez wylania. A .
10 Zdrowaś M ary a... i t. d.

Na pam iątkę radości N. Maryi Panny, gdy E lżb ietę
św iętą naw iedzała.
M O D L IT W A .

O Panno ze wszech najpokorniejsza, i Ma
tko Boża najgodniejsza! proszę Cię, przez
one niewymowną radość którąś miała, gdyś
Elżbietę świętą nawiedzała, przyczyń się za
mną grzesznym do Syna Twego najmilszego,
aby przez krwawy pot swój wylany, raczył
mnie oczyścić od grzechu łakomstwa, a przy
ozdobić cnotą ubóstwa i umocnić darem Du
cha świętego pobożności. Amen.
CZĘŚĆ TRZECIA KORONKI.
R o zm y śla n ie :— Straszna to była męka ubiczo
wania, karali nią za największe zbrodnie,
i zwykle przed wykonaniem wyroku śmierci—
do tego kara tak a spotykała samych nie
wolników. Podobnie czynili tyrani, prze
śladowcy chrześcijan, biczując męczenników
po skazaniu ich na śmierć męczeńską. Ale
Pan Jezus ubiczowany został pierw, nim wy
rok śmierci krzyżowej Mu przeznaczono—
owszem tą straszną kaźnią zmiękczyć chciał
P iłat zatw ardziałe i niemiłosierne serca za
wziętych i mściwych żydów! Okropna to by
ła scena, gdy P a n nasz na rozkaz katów
zdjął z siebie ubranie, i sam objął słup, (we
dług objawienia uczynionego świętej Brygi-
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dziej, do którego Go przywiązano. Oprawcy
zmieniając się siekli jedni rózgami, czy też
żyłami wołowemi twardemi, inni kij mi cier
niowymi, kolczastymi, inni rzemieniami za
kończonymi haczykami, co kaw ałki Najświę
tszego Ciała za każdem uderzeniem odry
wały <). P an Jezus drgał i wił się jak robak
pod razami morderców. M glał—więc Go od
wiązano, i znowu przywiązano grzbietem do
kolumny postronkami grubymi. Trzy kw a
dranse trw ało to straszne pastwienie się nad
niewinnym Barankiem 2) aż ktoś przerżnął
postronki, a P a n Jezus upadł bezprzytomny
na ziemię Krwdą Jego Przenaj droższą obfi
cie zlaną. Biczowanie to było ta k okrutne,
że całe ciało zostało zniszczone, a razami
strasznemi po prostu szarpano i darto w k a
wałki Przenajświętsze Ciało Jezusa, że i że
bra z pomiędzy poszarpanego ciała widać
było 3). Święty Hieronim rozważając tę nie
słychanie bolesną scenę wspomina, że przez
to krwawe biczowanie święte ciało Zbawi
ciela w kawałki posieczone zostało, a świę
ty P iotr Damian opisuje, że kaci póty sie
kli knutami P ana Jezusa, póki im samym
sił nie zabrakło!..
Niepojęta to miłość ku narodowi ludzkie
mu wydała Zbawcę na tak okropną mękę!
ć Objawienie Anny K atarzyny E m m erich.
2) Tamże. 3) Objawienie św iętej Brygidy.
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Pan Jezus zniósł to cierpienie ochotnie.
Aniołowie płakali otaczając krwią zlanego
P ana—a Jezus modlił się wówczas za grze
chy nasze, modlił się za katów, i krzywdy
nieopisane jaknaj cierpliwiej znosił.
Otóż i nowy sposób okazania miłosierdzia
dla bliźnich, a tym jest: krzywdy cierpliwie
znosić i urazy chętnie darować.
To też święty P io tr wskazuje cierpiącego
Chrystusa jako wzór nadzwyczajny cierpli
wego krzywd znoszenia i zachęca do tej
miłosnej spójni, nawet z tymi którzy nas ura
zili: jeśli dobrze czyniąc, cierpliwie znosicie,
to jest łaska u Boga. Albowiem na to we
zwani jesteście, bo i Chrystus ucierpiał za
nas, zostawując wam przykład, abyście n a 
śladowali tropów Jego... który... gdy M u zło
rzeczono, nie złorzeczył; gdy cierpiał, nie
groził, lecz się podawał niesprawiedliwie
sądzącemu... Oto zbawienna nauka dla nas
wszystkich przy rozważaniu krwawego ubi
czowania Chrystusa.
Za zadanie trzeciego dziesiątka pozdro
wień przeznaczone jest rozpamiętywanie tej
wielkiej radości M aryi, jak ą miała, gdy Sy
na porodziwszy, uwinęła go w pieluszki,
i na sianku złożyła, wiedząc, że to Dziecię
miało być Zbawcą św iata. Te hołdy past u-
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sze, te icli niewinne dary, te śpiewy aniel
skie, ta radość całej natury, radość Maryi
do potęgi najwyższej podnosiły._
Cieszyła się Marya, że już ziszczone na
dzieje świata, cieszyła się dzieciątkiem Bożem, cieszyła zaszczytem swoim niepojętym
macierzyństwa Boskiego. A choć i tu wsroc
róż znalazły się i kolce, wśród szczęścia,
przykrości, bo i gospody, oraz schronienia
nie znalazła wśród ludzi, i niejako ode
pchnięta od ludzi musiała Boskie Dziecię
złożyć w stajence... wśród bydląt... za mia
stem — to jednak radość Jej była tak wiel
ka, że o tamtych przykrościach nie wiedzia
ła, ludziom ich wzgardy nie pamiętała, opu
szczenie swoje nawet sobie za szczęście po
czytała!.. I znowu mamy wzór niepamięci
na doznane przykrości i krzywdy!.. I zn^ vU
jak Jezus wśród krwawego biczowania, Ma
rya wśród opuszczenia w Betleemskiej sta
jence wzór przebaczenia i miłości nam dają.
I cierpienia Jezusa wśród katowskich ra 
zów, i radość Maryi z narodzenia Boskiego
Synaczka, jedno nam powtórzyć mogą: nie
pamiętajcie uraz, przebaczcie, odpuśćcie,
miłością płaćcie za łzy i przykrości.
„Miłujcie nieprzyjacioły wasze —- _dodize
czyńcie tym, którzy was mają w nienawi
ści, a módlcie się za prześladujące i potwarzające was.“ (S. Mat. 5, 44.)
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O Zbawco mój naj miłości wszy! (wołam że
świętym Alfonsem) mało mi jednego serca,
żeby Cię miłowało! Już odtąd nie będę żyć
dla siebie samego, lecz dla Ciebie jedynie,
obfitości moja, i wszystko moje!.. I z tej
miłości naśladować Cię pragnę w przeba
czaniu i odpuszczaniu winowajcom moim.
Mary o Najświętsza! wspomóż mnie, abym te
miłosne obietnice spełniać zawsze podołał!
O! jakże często dziś ludzie ludziom złem za
złe płacą. Ludzie częstokroć Szkaplerzem
odziani temi samemi barkami, na którj^cb
spoczywa sukienka Maryi, pokonywają w wal
ce mściwej swych bliźnich... Ręce, co prze
suwają ziarnka koronki, biją, dręczą współ
braci! U sta szepczące Źdrowaśki przeklina
ją, złorzeczą, i obelżywe miotają na swych
wymarzonych nieprzyjaciół słowa. Nogi wie
dzione zawistnem sercem kierują kroki tylko
ku sądom, w processacli i skargach szuka
jąc pomsty za przewinienia bliźnich... N ie
znane dziś wytłumaczenie błędów cudzych
i przebaczenie winowajcom! Sami pełni wad
najgorzej przedstawiamy sobie, i potęgujemy
drobne przewinienia współbraci!.. "Nawet
dla upokorzonych i przepraszających litości
dziś nie^ ma!.. Nieraz zemsta bez granic,
nienawiść do śmierci, żal i gniew bez hamul
ca towarzyszy chrześcijańskim postępkom
szkaplerznych M aryi czcicieli!
Cześć M aryi.

6

Jezus i M arya innego postępowania nam
wzorem. W szyscy nieba mieszkańcy, żyjąc
na ziemi za Jezusem i M arya, krzywdy cier
pliwie znosić i urazy cliętnie darować usiło
wali, i to było najpiękniejszą cecbą ich
świętego żywota!
l \ v y czciciele i dzieci M aryi nie inaczej
postępować macie, a temi cnotami i dowo
dami chrześcijańskiego miłosierdzia okażcie
się godnymi należenia do rodziny Jezusa
i M aryi!..
H Y M N .

Jezu przez tw e biczow anie
I krw i o k ru tn e w ylanie
Daj m i serce proste, czyste,
Grzechy ciała odpuść Chryste.
Maryo, przez narodzenie
Syna Twego, niech sum ienie
Mam z Bogiem ściśle złączone
Z łą m yślą nie zarażone!

Ojcze nasz i t. d...
Na pam iątkę biczowania Pana Jezusa.
M O D L IT W A .

O!
wego
Ciała
abym
c z n ie

Panie Jezu Chryste! Synu Boga ży
proszę Cię przez okrutne i srogie
Twego najświętszego biczowanie daj mi,
w tern życiu za grzechy moje serde
pokutował i poprawił życie moje. Amen.
10 Zdrowaś Marya... i t. d.

Na pam iątkg radości, którą, m iała N.
narodzeniu Pana Jezusa.

Panna przy

M O D L IT W A .

O! Panno najczystsza! Matko Boga naj
godniejsza! proszę Cię przez ową niewymo
wną radość Twoją; którąś miała, gdyś Syna
Bożego porodziła, przj^czyń się za mną
grzesznym, aby przez swoje okrutne biczo
wanie raczył mnie oczyścić od grzechu nie
czystości, a przyozdobić cnotą czystości
i umocnić darem Ducha Świętego. Amen.
CZĘŚĆ CZW ARTA KORONKI.
Rozm yślanie: — Czwarte „Ojcze nasz“ prze
znaczone na rozważanie męki cierniem uko
ronowania Jezusa. Okropny obraz tego b a r
barzyństwa ta k jest opisany w widzeniach
pewnej świątobliwej istoty *). Ta scena
krwawa (ukoronowania) odbyła się na dzie
dzińcu wewnętrznym, na odłamku" kolumny,
na którym postawili bardzo nizki stołeczek,
i usłali go ostrymi kamykami i skorupami.
Zdarli odzież z ciała Pana Jezusa okrytego
ranami, i włożyli nań płaszcz żołnierski,
stary, czerwony, krótki zaledwie kolan się
gający. Usadowiwszy P ana dokuczliwie i drę*) A nny Katarzyny E m m erich.
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cząco, włożyli na głowę Jego koronę cier
niową. Składała się ona z trzech gałęzi
ciernia z sobą splecionych, a większa część
kolców na wewnątrz obróconą była. Do tego
trzciną gwałtownie tę koronę, a raczej jej
kolce w głowę wbijali. Niesłychane przy tern
zniewagi towarzyszyły temu okrucieństwu
katów. Pan Jezus mając berło z trzciny
włożone w skrępowane powrozami ręce, był
nie do poznania. K rew płynąca z ran cier
niem spowodowanych zalewała oczy, usta
i brodę. Ciało już tylko jedną stało się raną.
Było całe poszarpane, a proroctwo Izajaszowe w zupełności spełnione już było:
„S tarty jest za złości nasze.“
Takiż opis znajdujemy w objawieniach św.
Brygidy, gdzie mieści się wiadomość, iż ko
rona cierniowa opasywała całą P rzen aj
świętszą Głowę Jezusa, i że ciernie tak
gwałtownie wtłoczone zostały, iż krew spły
wając po tw arzy całkiem ją zamywała i za
lewała oczy, a oblicze Zbawiciela wyglą
dało jakby jedna wielka rana. Nie dość na
tern. J a k powiada Orygenes, tę okropną
koronę nie zdjęto z głowy P ana Jezusa, aż.
skonał na krzyżu! N a wszelkich więc obra
zach Ukrzyżowanego, widzimy ową koronę
wieńczącą świętą Głowę Chrystusa. Cóż to
za okropne musiało być cierpienie, ile tu
zniewag i upokorzenia!
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Już się i P iła t ulitował nad tak poranionym
Jezusem! już i jemu współczuciem przejęło
się serce i rad byłby uwolnić od dalszej kaźni i śmierci Niewinnego! Przedstaw ia więc
tak umęczonego i skrwawionego P ana żydoru i wyrzekłszy: „oto Go wam wiodę,
abyście poznali że w Nim żadnej winy nie
znajduję14, zawołał w końcu: „oto człowiek,"
chcąc tym wykrzyknikiem choć trochę obu
dzić dla umęczonego litości. Gdzie ° tam!
okrzyk ludu: „ukrzyżuj, ukrzyżuj Go" do
wiódł, że widok tak strasznych cierpień J e 
zusa nie obudził litości w zawziętych żydach!
Sam miłosierny dla wszystkich, miłosierdzia
dla siebie zyskać nie mógł!
_ O! ileż cierni przydali mordercy Zbawi
cielowi tern niemiłosierdziem swojem! Jezus
cierpiał ta k wiele, aby świat cały uszczę
śliwić, lud zebrany przy jego męce. nie
chce Go najmniejszą oznaką współczucia po
cieszyć!..
O! niemiłosierni żydowie! jacyście w strę
tni, jak przytem godni wzgardy i potępienia!
O! miłosierny Jezu! cierniem ukoronowa
ny bądź że nam Ty wzorem litości przedewszystkiem dla smutnych, strapionych i cier
piących.
Podobne uwagi wywieść możemy i z ro
zważania radości M aryi z odwiedzin Trzech
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Mędrców, czyli Królów z dalekich krain
wschodnich, co właśnie przedmiotem _rozmy
ślania przy odmawianiu czwartego dziesiątka
pozdrowień, być winno. Dotąd tylko hołdy
aniołów i ubogich pastuszów widziała M arya
otaczających żłobek Betleemski Jezusa, teraz
spostrzega ta św ięta M atka Jego, że i kró
lowie ziemscy swe berła i korony pod stopy
Jego składają, że _i wielcy tego świata
uznają w maleńkiej dziecinie K róla nieba
i ziemi, oraz Boga swojego.
Cieszy się więc Najświętsza P anna i z przy
bycia do Betleem tych królów, i z ich po
kłonu oddanego Panu Jezusowi, i z ich po
darunków, jakie złożyli dziecinie, czcząc ją
darem mirry jako prawdziwego człowieka,
podarunkiem złota, jako króla, a darem
wreszcie kadzidła jako Boga! Nie tylko
Ona to zna, że Jej Boski Syn, choć co do
człowieczeństwa z Niej narodzony, nie prze
staje być nigdy Bogiem, oraz królem nie
bieskim, widzi, że i Mędrcy przybyli ze
Wschodu, z natchnienia i objaśnienia Bo
skiego, toż uznanie swemi darami składają,
więc też i radość M aryi była bez granic.
A wśród tej radości swej staje się Ona
wraz z swem dzieciątkiem pociechą smutnych.
Syn Jej w poczet aniołków włącza grono
dzieci, co przy tej okazyi męczeńską śmier
cią przez Heroda zgładzone zostały, a sa-
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mym Trzem Królom dozgonnej i wiekuistej
radości przyczyną się stała. Bo oto, ile tru 
dów podjęli ci trzej władcy oddzielnych
krain, aby się dostać do Jezusa! Droga była
daleka i uciążliwa, a tu jeden z nich, B al
taz a r już starcem x), wszyscy trzej jako
królowie do wygód nawykli. W yszli nierazem, bez wzajemnej zmowy, różnemi naj
przód drogami, inną K acper z swego króle
stwa Tarsu, inną Melchior, król Arabii
i Nubii, a inną B altazar z Saby. Zszedłszy
się nie znali miejsca, drogi, wskazówek do
narodzonego K róla Żydowskiego! Jed n a gwia
zda ich wiedzie... Żydowscy w Jeruzalem ucze
ni miejsce obiecanego Chrystusa w Betleem
wskazują. Umęczeni, i znękani drogą dniem
i nocą odbywaną, niewiedzą, jakie tam przyję
cie znajdą, czy jako nie należący do wybrane
go ludu nie będą wzgardzeni? Aż oto najsłod
sza ich tam radość spotkała. W edług objawie
nia św. Gertrudy, z darów oddawanych przez
królów, dzieciątko Jezus samo rączką swoją
odbierało, ile tylko objąć temi drobnemi rączę
tami mogło. Ja k ąż wówczas pociechą napeł
nieni zostali! Z jakąż radością radzi byli z a 
brać do swych krajów świętą z Betleem ro
dzinę,—ileż potem szczęścia lało się w ich ser
ca przez całe dalsze ich życie! Choć B altazar
*) Beda.

był stary, wszyscy trzej na świecie zostali
i dożyli, aż Jezus umarł za grzechy ludzkie,
zmartwychwstał, i do nieba wstąpił. Docze
kali się przybycia do ich krajów ^apostoła
św. Tomasza, z rąk jego chrzest św. przy
jęli, i wraz z nim pracując wśród poddanych
swoich, wiele dusz Chrystusowi pozyskali.
Dożyli do roku 54 (po narodzeniu Chrystusa
Pana). W tym roku, w dniu, w którym po
znali i pokłonili się Zbawicielowi Świata,
postanowili dla większej radości wspólnie na
obchód tej słodkiej pamiątki się zgromadzić.
I oto zeszli się wszyscy trzej do miasta
Sewy, i tegoż dnia wszyscy trzej do nieba
powołani zostali. Ciała ich spoczywają w Ko
lonii, a lud chrześcijański wzywając ich
przyczyny, cudownej ich przed Bogiem protekcyi w różnych nieszczęściach, przedewszystkiem wśród morowego powietrza do
znaje...
Oto szczęście, i pociechy, jakich dosięgli
po trudach, umartwieniach i wątpliwościach
swoich. Marya sowitą radością ich wyna
grodziła! Marya też i wzorem tu naszym,
jak i my cieszyć przedewszystkiem smutnych
i znękanych powinniśmy, dając przez to do
wody miłosierdzia naszego dla bliźnich.
Ileż i wśród nas płaczących i umartwio
nych ludzi, ile sierot i wdów, ile biednych
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i nieszczęśliwych. Łzy płyną obficie po licach
współbraci naszych.
Te łzy nas nieraz nic nie obchodzą. Tego
płaczu boleści słuchamy obojętnie, a często
kroć i ten płacz, i te łzy, albo my sami
powodujemy, albo je brakiem serca naszego
wzmagamy i powiększamy.
Otrzej więc łzę sierocie... nie daj ją krzy
wdzić. Poratuj wdowę w jej opuszczeniu
wspomagając pracą, pomocą i obroną swoją.
W każdej niedoli współbrata poratuj do
brem słowem, otuchą, ciepłem swojego serca,
pożyczką, darem, otrzyj te łzy, które, wy
ciśnięte nieszczęściem, biedą, niedostatkiem,
krzywdami, ta k obficie w otoczeniu twem
płyną!
Tern współczuciem, tą pociechą smutnych
okażesz, że kochasz Jezusa i M aryą, że
korzystnie rozważasz i cierpienia Zbawcy,
i radości Niebieskiej Twej Pani.
O! Maryo Najświętsza! Tyś jest pocie
szy czielką strapionych, Tyś wspomożeniem
i obroną twych dzieci za twoim świętym
wzorem otworzemy serca nasze współbra
ciom, i wedle sił i możności cieszyć smu
tnych postanawiamy. O! bądź że nam wszyst
kim pocieszycielką we wszech strapieniach
życia naszego.

H Y M N.
Jezu! cierniow ą koroną
Z raniony—bądź mi obroną,
W ybaw od zazdrości grzechu,
I od szyderskiego śm iechu.
Mary o! Trzech Królów dary,
Dane Synowi ofiary,
Przyjm ując, zjednaj nam stale,
Trw ać przy Boskiej czci i chwale.

Ojcze nasz i t. cl.
Na pam iątkę cierniem

ukoronowania P ana Jezusa.

M ODLITW A.

O! Panie Jezu Chryste, Synu Boga ży
wego proszę Cię, przez okrutne korony cier
niowej na głowę Twoją świętą waśnienie,
wpój w serce moje ustawiczne męki T wo
jej rozmyślanie. Amen.
10 Zdrowaś Mary a i t. cl.
Na pam iątkę radości, którą m iała Panna N ajśw iętsza,
gdy trzej Królowie dary Synowi ofiarow ali.

M ODLITW A.

O! Pauno Najczystsza, M atko Boga N aj
świętsza, proszę Cię przez oną niewymowną
radość, którąś miała, gdy się Trzej Królo
wie Synowi Twojemu kłaniali, i dary Mu
ofiarowali, przyczyń się za mną grzesznym,
aby przez bolesne Jego koronowanie laczy
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mnie oczyścić od grzechu zazdrości i umo
cnić darem Ducha Świętego miłości. Amen.
CZĘŚĆ P IA T A KORONKI.
Rozm yślanie: — Oto P a n Jezus na śmierć
wskazanym został! Radość i tryum f nieprzy
jaciół Jego jest bezgranic! Krzyż powiązany
powrozami (według objawień Anny K a ta 
rzyny Emmerych) przyniesiono i porzucono
pod stopy zamordowanego P ana. On sam
miał ponieść go na K alw arją. Podług tegoż
objawienia Jezus ukląkł przy krzyżu, objął
go rękoma i potrzykroć pocałował. Krótko
to trwało, bo zaraz Mu wrzucono na barki
to ciężkie drzewo, i postępować kazano.
Szedł Zbawicie! boso, z pokrwawionemi no
gami, zgięty pod ciężarem krzyża, chwie
jący się, poszarpany, zsiniały, wycieńczony
u tratą K rw i Najświętszej, zgorączkowany
przez niesłychane swe cierpienia, ciągnięty
postronkiem przez poprzedzających G-o sie
paczy, popychany idącymi z tyłu. Okropny
to obraz! Nad siły ludzkie było to cierpie
nie! To też Jezus upadał w tej drodze pod
ciężarem złożonego na jego barki krzyża.
Już Mu i Szymon Cyrenejczyk pomaga
w dźwiganiu tego wielkiego ciężaru, już
i niewiasty Jerozolimskie litując się, płaczą
nad cierpieniami Jego, żydowie jednak żad-
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nej litości okazać nie chcieli, owszem, przy
każdym bolesnym upadku jeszcze więcej Go
popychano, szarpano i bito.
Nareszcie stanął Pan Jezus, dźwigając
z pomocą Cyrenejczyka krzyż na Kalwaryi.
Św. Augustyn, chociaż oburza się na okru
cieństwo siepaczy, że samemu tak zmordo
wanemu i prawie już zamordowanemu Panu
Jezusowi krzyż dźwigać kazali, z drugiej
strony oświadcza, że Chrystus pod ciężarem
krzyża, jako Wódz podąża, krzyż niosąc
jako sztandar, pod jakim kupić się miały lu
dy, i wywalczać sobie królestwo niebieskie.
I już na miejscu P an z krzyżem!
W ciągnięto Go praw ie na zaokrąglone
wzgórze. Zdjęli mordercy płaszcz ze Zbawi
ciela... na chwilę zdjęli mu i cierniową ko
ronę, aby ściągnąć zeń snknię nieszytą (we
dług powyższego objawienia) utkaną przez
N ajświętszą Jego Matkę!
Stał wtedy P an Jezus cały drżący, cały
pokryty ranam i K rw ią płynącemi, i rozpo
częła się najokropniejsza scena przybicia do
krzyża Chrystusa.
Niósł P an Jezus krzyż na K alw arją. Ten
K rzyż Augustyn św. sztandarem zowie. Św.
J a n Złotousty jeszcze piękniejsze Krzyżowi
nadaje nazwy: zowie go nadzieją chrześci
jan, zbawieniem zrozpaczonych, sternikiem
po morzu płynących, doradcą sprawiedli-
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wych, uspokojeniem strapionych, chwałą mę
czenników, lekarstwem dla chorych, źródłem
ivody dla spragnionych!
Na tę ostatnią nazwę zwróćmy uwagę.
Różne są pragnienia ludzkie. Są, co p ra 
gną tylko chleba, wody, są, co pragną p ra 
wdziwej na bojaźni Boskiej opartej wiedzy
i cnoty, są nareszcie, co pragną doskona
łości bezwzględnej objawiającej się w po
święceniu dla Boga bez granic.
Pragnieniem św. Teressy było „albo cier
pieć albo um rzeć/ pragnieniem św. M agda
leny de Pazzis było „cierpieć a nie umrzeć.“
Jezus krzyż dźwigający wszelkim pra
gnieniom zadosyćczyni. Miłośnikom swoim
największe cierpienia w lekkie i słodkie
przemienia, a według św. Teressy, miłujący
Go, ujmując się K rzyża, nie czują jego cię
żaru. P an Jezus i mniej doskonałych wspie
ra swą łaską, aby w pragnieniach swych
nie ostygli. Ileż razy w swem życiu na tym
świecie, i głód, i pragnienie zwyczajne, zmy
słowe, zaspakajał.
Otóż z pod krzyża daje Pan naukę, jak
uczynki miłosierne dla głodnych i spragnio
nych na ciele zaspakajać, jak głodnym
i spragnionym na duszy przez brak nauki
Boskiej i świętej, przez wątpliwości rozli
czne, dobrem sercem i chętną w tym wzglę
dzie ofiarą swoją dopomagać. Głodnego na-
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karm ij, spragnionego napój, ciemnego oświeć,
i poprowadź po dobrej drodze, wątpliwym
poradź i naucz, a wielce miłosiernym zosta
niesz i Zbawicielowi miłosiernemu, pod krzy
żem mglejącemu, przypodobać się zdołasz.
Jezu miłosierny! miłosierdzie Twe we
wszech objawach naśladować pragniemy.
W tej samej cząstce Koronki, w której
rozmyślamy dźwiganie krzyża i obnażenie
na Kalwaryi Chrystusa przed Jego cło krzy
ża przybiciem, rozważa się i radość Maryi,
jak ą Jej niepokalane serce przejęte zostało,
gdy po trzech dniach troskliwych poszuki
wań, wraz z św. Józefem znaleźli zgubio
nego, 12-o letniego Jezusa wśród mędrców
żydowskich, w świątyni Jerozolimskiej, na
mądrych z nimi rozprawach przestawa^ ceg0.
.
.
•
•
Trwoga M
aryi
zmieniła
się
w uciechę.

Przez trzy dni skłopotana była, gdzie się
podziało Jej Boskie Dziecię. M e zastała Go
przy Józefie św., ani przy żadnym z kre
wnych, niepokój niesłychany w Jej sercu się
zrodził. Gdzie się podział Pan Jezus? Bie
gną więc z powrotem M arya z Józefem św.,
biegną "rozpytując o M ego na wszystkie
strony, biegną aż napowrót do Jeruzalem ,
po ulicach tego m iasta szukają, po gospo-
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dacii i domach rozpytują, aż wchodzą do
świątyni—i tu cały niepokój w niesłychaną
przemienia się radość. Jezus jest! i to jest
w domu Bożym; nie między ludźmi lekko
myślnymi, ale między mędrcami żydowskimi...
uczy ich... rozprawia z nimi... mądrze im radzi, rozpowiada, naucza... „Alboż nie wiecie,
że w tych rzeczach, które są Ojca Mego,
potrzeba Mi być,“—tak odpowiada, miłośnie
Mu opowiadającej M atce stroskanie swoje,
Czcijmy tę radość Maryi, ale czcijmy bę
dąc tam, gdzie potrzeba naszej rady, nauki,
objaśnienia, tak , ja k to czynił P an Jezus.
Tego miłosierdzia potrzeba dziś bardzo.
Złych doradców namnożyło się bez liczby,
fałszywych nauczycieli nie brak w każdej
prawie wiosce, kierunku dobrego dopatrzeć
trudno. W ielce więc miłosiernymi będziecie,
wielce przypodobacie się cierpiącemu Jezu 
sowi i rozradowanej ze znalezienia Syna
Maryi, gdy te uczynki pełnić będziecie. Ma
kto ochotę nauczyć się czytać, naucz go.
On z książki, z której się modlić będzie,
wyczyta święte błogosławieństwo dla ciebie.
W otoczeniu twem znajdzie się sierota, któ
rej niema komu nauczyć pacierza i prawd
wiary, przytul ją do serca, naucz modlitwy,
którą nieraz i za ciebie do Boga zaśle;
naucz ją kochać Boga, a i ciebie ona miło
ścią dziecka ukocha.
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W śród w alk życiowych, wśród burz i przejść
rozlicznych, poradź dobrze, po chrześcijańsku,
a odczujesz nad sobą Boże zmiłowanie! N au
ka, rad a, przestroga, to piękne czyny dzieci
C hrystusowych, którym i pragną szerzyć kró
lestwo Boże na ziemi, to piękne czyny
chrześcijańskie, zyskujące nam K rólestw o
Boże w niebiosach.
A przytem niech i miłosierdzie dla głod
nych i spragnionych odznacza czcicieli M aryi.
Podziel się kaw ałkiem chleba z biedakiem,
podaj kubek wody w Im ię Boże, poratuj
zapomogą, w sparciem w niedostatku będą
cych, a miło ci będzie nazw ać P a n a Jezusa
Ojcem i wzorem swoim... a z w iększą jeszcze
ufnością, czcząc M aryą, do Je j m acierzyń
skiego S erca tulić się będziesz.
Jez u pod krzyżem m dlejący, M aryo znaj
dująca po trzech dniach poszukiwań Syna
w św iątyni, kierujcie serca i dłonie nasze
ku czynom chrześcijańskiego m iłosierdzia.
H Y M N .

Jezu krzyżem obciążony,
Żółcią, octem napojony,
Daj m i trzeźw ą w strzem ięźliw ość,
W znoszeniu krzyżów cierpliwość.
Maryo sm u tn a ze stracen ia
1 rad o sn a z znalezienia
Syna swojego w kościele,
Spraw, bym praw d ę m ów ił śmiele.

Ojcze nasz i t. d.

Na pam iątkę zw leczenia z szat Zbaw iciela na Kalwaryi.

M ODLITW A.

O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywe
go! proszę Cię przez owo wstydliwe i bole
sne z szat Twoich obnażenie, gdyś do krzy
ża miał być okrutnie przybity, daj mi grze
sznemu z złych namiętności się wyzuć, i szatę
miłości rzeczy ziemskich złożyć, abym się
mojej woli zaparł. Amen.
10 Zdrowaś M ary a... i t. d.
Na pam iątkę radości N. M. Panny, którą m iała gdy
Syn a swego znalazła w K ościele.

M ODLITW A.

O! Panno najłaskawsza i najczystsza,
Matko Boga wybrana! proszę Cię przez ową,
niewymowną radość Twoją, którąś miała
znalazłszy Syna swego w kościele między
doktorami, przyczyń się za mną grzesznym,
abym przez sromotne z szat Jego obnażenie,
raczył mnie oczyszcić od grzechu obżarstwa,
a przyozdobić cnotą wstrzemięźliwości i umo
cnić darem Ducha Św. prawdy. Amen.
CZĘŚĆ SZÓSTA KORONKI.

Rozmyślanie: — Ukrzyżowanie

przedmiotem

będzie

Cześć Maryi.

rozmyślania

Chrystusa
naszego
7
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przy odmawianiu po raz szósty „Ojcze nasz“

W
r t n |u " z y , » ^ W ?
była najokrutniejszą, gdyż opozmała smieic,
abO t S Pke" p i S 'f e s ? męka ukrzyżowania
w widimiu Anny K atarzyny Emmench.
Rozciągnęli Jezusa na
awe ral
a wyciągnąwszy prawą rękę ^ P raw ej
TCrzvża przywiązali ją mocno. Jeden
y morderców przykląkł na Jego Przenajz moMerc
^ y
otworzył Mu rękę,
f ł f f l oparł ńa ciele g w ó ź d ź m y i dłuffi i wbił go w dłoń żelaznym młotem. Jęk
łagodny wybiegł z ust niewinnego Baranka,
a Krew Jego trysła na ręce katów.
W objawieniach św. Brygidy, tego p
czatku krzyżowania następne ma \
^

^ mrria yo kiedy Pana Jezusa obalili na
krzyż ’leżący na ziemi, sam On wyciągną
praw a rekę, przyłożywszy ją do miejsca
g d z i e miała być przybita, a oprawcy dłoń
przygwoździli. Ponieważ lewa ręka me do
}.wi7iła do przygotowanego juz otworu,
przywiązali więc postronek do tej ręki, i a
ciaeli aż do naznaczonego dociągli mi J
sca Znowu w podobny sposób, jak prawą,
p r z y g w o ź d z i l i i lewą r ę k ę . Jeszcze otoutmej
łm Janiono z nogami Zbawiciela, które z ta
ką Siłą dociągane były do swego miejsca,

że aż wszystkie stawy wyszły ze swycli
obsad, piersi głośno trzeszczały, a Pan J e 
zus (według widzeń Anny K atarzyny) za
wołał: O mój Boże! mój Boże! Gwóźdź wię
kszy, tępy, wbity został przez obie nogi i do
drzewa krzyżowego przymocowany. Taż
świątobliwa niewiasta w swem widzeniu na
liczyła 36 uderzeń młota, któremi to przy
bicie dokonane zostało.
Tak ukrzyżowanego Jezusa podnieśli kaci
wraz z krzyżem, i spuścili ze straszliwem
wstrząśnieniem w otwór nagotowany w skale.
Rany się wówczas rozszerzyły, krew jeszcze
obficiej z nieb płynąć poczęła, a sam widok
ten był przerażającym dla wszystkich pa
trzących. „W isząc na krzyżu Pan nasz naj
droższy, mówi święty Augustyn, przedstawiał
widok naj okropniej szy. “
Widok P ana Jezusa na krzyżu, tak roz
myślał święty Alfons Liguori, w zdumienie
wprawiał niebo i ziemię. P atrzeć na Boga
wszechmogącego, W ładcę świata całego, ska
zanego jako winowajca, i umierającego na
haniebnem rusztowaniu pomiędzy dwoma
zbrodniarzami—o! czyż coś podobnego przy
puszczać kiedy można było? Lecz był to wi
dok spełniającej się najwyższej sprawiedli
wością Dalej zaś tenże święty w rozmyśla
niu oświadcza: „Był to widok niepojętej mi
łości: Bóg poświęca życie własne, dla wy-
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kupienia niewolników będących nieprzyja
ciółmi Jego. Ach! zbawienie, odkupienie
grzeszników było celem podjęcia strasznej
męki krzyża i krzyżowej śmierci przez Zba
wcę. Jezus miłosierdzie dla grzesznych zie
mi tułaczów najwspanialej na krzyżu okazał!
D ał się ukrzyżować — aby grzesznicy mieli
powrócone prawo do nieba, wskazaną drogę
nawrócenia, aby grzesznicy nie byli z a tra 
ceni! Oby tylko w grzechach się swych upamiętali, i zamiast obrażać, umiłowali Zbawcę
swego!
I my naśladować możemy miłosierdzie J e 
zusa dla grzeszników — upomnieniem, skar
ceniem, przestrogą, wpływem. Przedewszystkiem rodzice, błądzące dzieci, przełożeni
występnych podwładnych, jedni drugich ze
złej na dobrą sprowadzajcie drogę.
Grzesznych upominanie i przywodzenie
ich do poznania cnoty i obowiązku zawsze
się poczytywało za czyn zasługi dzieci U krzy
żowanego Zbawcy, i zowie się dobrym,
chrześcijańskim uczynkiem.
Radość M aryi ze Zm artw ychw stania J e 
zusa, ma być przedmiotem rozmyślania przy
szóstym dziesiątku pozdrowień w Koronce.
Że M arya współcierpiała wiele przy całej
męce swojego Syna, o tern _ wątpić ^ się
nie godzi. W szak to był Jej najdroższy
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Jedynak, to było kochanie Jej serca — Ona
Go też nie opuściła aż do skonania na krzy
żu, aż do złożenia w zimnym, w skale wy
kutym grobie. Szła za Panem Jezusem dźwi
gającym. ciężkie jarzmo krzyża świętego,
widziała go upadającym pod tym strasznym
ciężarem, widziała tę Krew Przenajśw iętszą,
jaką oblane było ciało Jej Syna, te rany,
któremi było pokryte, patrzyła, ja k Go
przybijano do krzyża, ja k konał i umarł
na tern twardem łożu! O Jej przy męce
Jezusa cierpieniach, w ten sposób wspomina
Hieronim święty, że wszystkie młotów ude
rzenia, wszystkie rany, gwoździe rozdziera
jące święte członki Jezusa, wszystko to po
wtarzało się w duszy bolejącej Maryi. A bło
gosławiony Leonard w tym samym względzie
objaśnia, że Jezus i M ary a to dwie struny
jednej lutni; uderzyć w jedne, a druga się
natychm iast odzywa, choć sama niedotknięta"
To też święty B ernard w swoich uniesie
niach wołając do M aryi, pyta; O Matko!
gdzie stoisz? czy pod krzyżem? Ty z Synem
wisisz na krzyżu!
Boleść tej M atki jeszcze więcej niepojętą
dla nas być musi, gdy przypomnimy sobie,"
jak M ary a na łonie swem zamordowanego
Syna trzym ała, ja k owinęła w prześcieradło
i odprowadziła do grobu nieopisanem cier
pieniem żegnając Jedynaczka Swego!

s.
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Po takich więc mękach, jakie wespół z J e 
zusem w swej duszy ponosiła M arya, czyż
nie wielką i niesłychaną była Jej radość,
gdy Syn Jej z tryumfem więzy śmierci po
targ ał, żyw z grobu powstał, gdy Syn Jej
po tak okrutnej męce i śmierci trzeciego dnia
zmartwychwstał!
Z tryumfem tu Jezusa łączy się tryum f
i Maryi. Zmartwychwstanie Chrystusa, to
największa radość Jego Matki! To też w sta
rodawnej naszej pieśni, którą na Wielkanoc
śpiewamy, czcimy wraz z tryumfem Jezusa
tę radość M aryi, kładąc Jej w usta słowa
rozradowania:
„Jestem już bardzo w eso ła ,
„Gdym Cię żyw ego ujrzała.
„Jakobym 'się narodziła,
„Alleluja, alleluja!
„Łaskaw ie z nim rozm aw iała,
„Usta Jego całow ała!
„W radości się z nim rozsta ła ,
„A lleluja, alleluja!11

W cząstce radość M aryi ze zmartwych
wstania Jezusa spłynie w nasze serca, gdy
się przyczynimy do zmartwychwstania z upad
ku i śmierci moralnej choć jednego grzeszni
ka. Radość nagrodą nam będzie, gdy kogo
oduczymy klątwy, przysięgania, gdy prze
strzeżemy o niegodnem postępowaniu, gdy
powagą albo wpływu, albo przełożeństwa
naszego, powstrzymamy ten straszny wylew
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żlego, j aki sł§ dziś roztacza po świecie.
Więc czcząc tą radość Maryi, zasłużmy na
radość i wesele dla siebie upominaniem
grzeszników—a Pan Jezus da szczęście i we
sele tym, co pragną cnoty i prawości po
między ludźmi! Niech więc już nic nie wstrzy
muje nas od naprawy wszelkiego złego! Nie
patrzmy, czy się gniewać będą ludzie, nie
zważajmy na własną naszą przyjemność, ale
jedynie na to, by okazać nasze serce p ra 
gnące, aby trupów moralnych między nami
nie było.
Zawsze i wszędzie upominaj, strofuj i karć
błądzące twe dziecię ojcze i matko! Zawsze
i wszędzie czuwaj nad moralnością swojej
czeladki gospodarzu i gospodyni! Mów śmia
ło i odważnie bratu, sąsiadowi, przyjacielo
wi o jego błędach, nieprawości, i wadach—
a tern się przypodobasz wielce Zbawcy Two
jemu i Jego najświętszej, rozradowanej,
z Jego Zm artwychwstania Matce Maryi!
O Maryo! Matko nasza! wspieraj pod tym
względem usiłowania i prace nasze.
II Y M N.
Jezu'przez Twoje przybicie
Do krzyża, i krew obficie
Z rąk i nóg w y laną—proszę
Niech bez gniew a krzywdy znoszę.
Marya pełna radości,
Gdy Syn zm artw ychw sta ł w całości,
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Uproś nam z grzechów p ow stanie
I podobne zm artw ych w stan ie.

Ojcze nasz i t. d.
Na pamiątkę przybicia do krzyża Pana Jezusa.

MODLITWA.

O! Panie Jezu Chryste! Synu Boga ży
wego, Odkupicielu świata! proszę Cię przez
srogie Ciała Twego Świętego przybicie,
przeniknij miłością i bojaźnią serce moje,
abym je pospołu z duszą moją w czystości
zachował. Amen.
10 Zdrowaś M ary a... i t. d.
Na pamiątkę radości, którą miała N. Panna przy
Zmartwychwstaniu Pańskiem.

MODLITWA.

O! Panno najczystsza! Matko Boga naj
śliczniejsza! proszę Cię przez oną niewymowną radość Twoją, którąś miała, gdyś Syna
Twego zmartwychwstałego widziała, przy
czyń się za mną grzesznym, abym przez J e 
go okrutne ukrzyżowanie, oczyszczony był
od grzechu gniewu, a przyozdobiony cimtą
cierpliwości, i umocniony darem Ducha Sw.
łagodności. Amen.
CZĘŚĆ SIÓDMA KORONKI.
R o z m y ś la n ie : —Ostatni akt poświęcenia

się
Jezusa w męce krzyżowej rodzajowi ludz
kiemu przedstawia się uwadze naszej.

f

,
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Serce Jezusa otwarte zawsze dla swych
dzieci chciał P an i na krzyżu otwarte po
kazać światu całemu.
W isi na krzyżu Dobroczyńca i Miłośnik
niepojęty wszystkich ludzi. Jego ciało zsieczone, poranione, pokrwawione, zbite, zmar
nowane, a to wszystko dla szczęścia ludz
kiego. Jeszcze wnętrze serca ma być roz
darte!... Podchodzi Longin żołnierz i prze
szywa włócznią bok Jezusowy, a zgłębi cia
ła resztki krwi sączą się ku ziemi.
Serce przebite zostało!.. Miłość Jezusa
ukrzyżowana! Dopełnioną została miara okru
cieństwa żydów, dolany aż do wierzchu kie
lich goryczy Pana. Zamordowany Chrystus,
zamordowany z miłości, z poświęcenia.
Po tej ostatniej przedśmiertnej męce, już
tylko ostatnie słowa wypowiedział, i... wy
puścił ducha!
I oto teraz patrzmy, jak Izajasz prorok
przedstawia tego Męża boleści: „od stopy
nożnej, aż do wierzchu głowy nie masz
w M m miejsca zdrowego. Głowa Jego N aj
świętsza, pokrwawiona, cierniem i kolcami aż
do mózgu zraniona, włosy stargane, powy
rywane, oczy posiniałe, krw ią zaszłe, tw arz
opuchnięta, splwana, zęby powybijane i od
bicia wzruszone, język od cierpień i niesły
chanego pragnienia ja k skorupa wyschły,
żółcią i octem napojony, szyja, grzbiet, pier-
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si, całe ciało zorane biczmi i razam i, ręce
i nogi gwoźdźmi podziurawione, kości wszy
stkie podług słów Psalmisty policzone, na
reszcie Serce Najświętsze wdócznią prze
szyte i przedziurawione... oto obraz Męża
boleści! oto obraz Boga-Człowieka, który
podług tegoż Proroka Izajasza „zraniony
jest za nieprawości nasze,, i starty dla zbro
dni naszych." O! jakaż wdzięczność należy
się Panu za te ciężkie zelżywości i Krew
Przenajświętszą, za nas przelaną.
Pytajm y z św. M atyldą, jako ona się Zba
wiciela naszego, rozmyślając Jego gorzką
mękę w swych miłosnych zachwytach i obja
wieniach pytała:
Panie mój! czemże ma ci człowiek dzięko
wać za to, żeś się dlań dał pojmać i związać?.,
czem za biczowanie Twoje?... czem za cier
niową koronę?... czem za wszystkie cierpie
nia?... A usłyszymy jak ta Święta: żądaniem
P ana od nas wdzięczności, okazanej w speł
nianiu przykazań i woli Jego Najświętszej,
opieraniu się pokusom, oraz w naśladowaniu
Jego nadziemskiej cierpliwości.
Jeśli zaś wpatrzywszy się w zranione
i przebodzone Jego serce, zapytąmy w du
szach naszych, czem możemy być wdzięczni
za tę ostatnią na krzyżu mękę, za to w ła
śnie serce tak miłosierne, ta k nas kochające,
i tak dla nas poświęcone?.. Nie inne, własne
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sumienia nasze dadzą nam odpowiedź, tylko
ze sercem za serce, miłością za nieograni
czoną miłość płacić nam Zbawcy należy!...
M ech kochamy Pana Jezusa nad wszystko,
nad szczęście, nad życie nasze, niech kocha
my dla tej miłości i bliźnich naszych, obja
wiając tę świętą miłości bliźniego cnotę we
wszech uczynkach miłosiernych tak duszy,
jako i ciała się jego tyczących.
Kocham dla mojego Jezusa każdego bli
źniego mego! więc mu przebaczam, odpu
szczam, więc go nauczę, upomnę, przestrze
gę, poradzę, więc go pocieszę, poratuję, po
mogę, więc się z nim sercem i cklebem po
dzielę! Słowem, spełniać zawsze będę wzglę
dem bliźnich wszelkie praw a współczucia
i miłości chrześcijańskiej.
O Jezu! z miłosierdzia nad nami na krzy
żu rozpięty, miłosnem sercem swem włócznią
przebitem prowadź nas sam, abyśmy speł
nianiem czynów miłosierdzie na miłosierdzie
Twoje po zgonie naszym zasłużyli.
O statnią radość, a zarazem po wszech bo
leściach największy tryum f M aryi rozmyśla
my w tej ostatniej cząstce Koronki.
M arya przez aniołów do nieba wziętą zo
stała!...
Od Apostołów, aż dotąd przechowuje się
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w podaniu świetne o tym tryumfie Królo
wej nieba i ziemi opowiadanie! Oto ja k ta
wspaniała uroczystość Niebieskiej P ani opi
sywaną jest przez licznych Ojców Kościoła.
N a kilka dni przed powołaniem do siebie
swojej Boskiej M atki, podług najdawniej
szego i ciągłego od początków chrześcijań
stwa podania, Pan Jezus ze zwiastowaniem
tej nowiny o zaśnięciu i tryumfie swej Ro
dzicielki posłał do Niej Archanioła Gabryela.
W tedy już, ja k opowiada św. Hieronim, sły
szaną była w miejscu, gdzie przebywała
M arya, słodka harmonia, któ ra była dla
Apostołów znakiem, że ich ta Święta Pocieszycielka opuszcza. W tej stanowczej
chwili, podwajając modłów i zalewając się
łzami, wznieśli oni ku Niej swe ręce i zawołali
jednomyślnie: O! Matko nasza, oddalasz się
od nas, idziesz do nieba, udziel nam swego
błogosławieństwa i nie opuszczaj nas nigdy,
bo jesteśmy słabi i nieszczęśliwi.
M arya zwracając na nich obumierające
ispojrzenie wyrzekła im ostatnie pożegnanie:
Błogosławię was synowie moi, nieprzestanę
nigdy o was myśleć.
I wkrótce Apostołowie ujrzeli samego
Zbawiciela z orszakiem aniołów spieszącego
przyjąć duszę swojej Najświętszej M atki.
Jeden z apostołów (św. Tomasz) nie był
przy pożegnaniu i błogosławieństwie M aryi,
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bo przybył dopiero w trzy dni po Jej za
śnięciu. N a prośby jego zbolałego serca
i pragnienie ujrzenia raz jeszcze swej Świę
tej Pani, grób mu odkryto. Ale o cudo!
grób był próżny, a lilie, te godła czystości
i dziewictwa zakwitły tam, gdzie spoczywa
ło niepokalane ciało M aryi, zbyt święte, aby
w grobie spoczywać miało. Aniołowie, Serafinowie i Cherubini unieśli je na swych skrzy
dłach, gdy głos Boga obudził Ją, z Jej
krótkiego uśpienia.
Tak właśnie o tern pisze św. Grzegorz
Tureński. Cóż to za radość była całego nie
ba w chwili tryumfalnego wejścia tam K ró
lowej tegoż nieba.
Jeden ze świętych ostatnich czasów tak wy
raża to chwalebne wniebowzięcie Maryi: J a 
kiż przepych musiał Bóg rozwinąć przy wej
ściu swej M atki do grodu niebieskiego? Grono
aniołów nie było dla niej dostatecznym orsza
kiem, sam K ról aniołów zstąpił dla towa
rzyszenia Jej, z całym swoim dworem. Syn
Przedwiecznego zstępuje z nieba, wychodzi
na spotkanie swej M atki, i te tkliwe do Niej
przemawia słowa: „Pójdźże Oblubienico Moja,
Gołębico Moja, Najpiękniejsza Moja, boć już
zima minęła, deszcz przeszedł i przestał.
Pójdź z Libanu M atko Moja, pójdź a bę
dziesz koronowaną!...
Jezus podaje Jej rękę, a M arya wraz
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z Nim wznosi się w powietrze, przez obłoki
i sfery niebieskie, staje u progu błogosła
wionego siedliska, otwierają się podwoje
wieczności, a Dziewica Judy wchodzi do
nieba, którego jest Królową....
Taka chwała, tak i tryum f stał się udzia
łem naszej Najświętszej M atki.
Takiego tryumfu życzyć sobie i pragnaó
winniśmy wszyscy. Każdy z tej ziemi dostać
się do nieba pożądać ma prawo. Niebo win
no być celem naszych prac, zabiegów, mo
dlitw, nawet cierpień naszych.
Niebo to zasłużymy, gdy oprócz chronie
nia się wszelkiego złego i troski o Wszelką
cnotę i zachowanie Bożej najświętszej woli,
spełniać nie przestaniemy względem współ
braci i bliźnich naszych uczynków miłosier
dzia i litości!...
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią.“
O Maryo! prowadź nas swą macierzyńską
opieką tą pewną drogą miłości i cnót wszel
kich do tego pięknego nieba, w którym,
z swoim najmilszym królujesz Synem! Maryo
Najświętsza! M atko nasza! niech Cię naśla
dujemy w cnotąch na ziemi, abyśmy z Tobą
cieszyć się i tryumfować mogli w niebie ')*.
') Treść rozm yślań ta zam ieszczonych nie jest
zgodną, ow szem zu p ełn ie odrębną od treści in -

H Y M N.
Jezu w łócznią przez m orderce,
Otworzone m ając serce,
Daj w niem m iłosne schronienie
Duszy i ciała zbaw ienie.
Maryo, przez radość onę
Gdy ciało Twoje złączone
Z duszą N ajśw iętszą je st w niebie,
Daj kochać Boga i Ciebie.

Ojcze nasz i t. d.
Na pamiątkę przebicia boku Pana Jezusa.
M ODLITW A.

O Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywe
go! proszę Cię przez przebicie boku Serca
Twego Przenajświętszego, daj sercu memu
ustawiczne i gorące Ciebie miłowanie. Amen.
10 Zdrowaś Mary a... i t. d.
tencyi i modlitw' po w szystkich książeczkach po
um ieszczanych. Z ostaw iając te drugie, jako z n a 
ne w ogóle w całości, rozm yślaniom nadałem tło
tak ie, jakie za najpożyteczniejsze poczytałem dla
dzisiejszych stosunków ludzkich. Sam olubstw o
bow iem i nieczułość w miejsce m iłości chrześci
jańskiej i w spółczucia, rozpow szechniły się bardzo.
Zresztą rozm yślając tajem n ice Męki P ańskiej i r a 
dości Maryi m ożna i sam em u sobi e snuć z w ła 
snego serca pożyteczną naukę i zbaw ienny dla
siebie obrok duchow ny. Aby tylko m odlitw y z ro z
m yślaniem połączyć, co w łaśnie jest zasadąK oronki.

Na pamiątkę radości, którą miała N.
swojem Wniebowzięciu.

Panna przy

M ODLITW A.

O! Panno Najświętsza, Matko Boga naj
pokorniejsza! proszę Cię przez ową radoso
Twoja, którąś miała, gdyś do nieba z ciałem
i dusza wziętą była: przyczyn się za mną
grzesznym do Syna Twego,, aby przez bo
lesne i okrutne bokn Jego_ Świętego otwo
rzenie, raczył mnie oczyścić od grzechu le
nistwa, i umocnić darem Ducha Sw. prawdzi
wej pobożności. Amen.
Ojcze nasz i t. d .- Zdroiuaś Marga i t . d.—
Wierzę w Boga Ojca i t. d.
A N T Y FO N A .

Bądź pozdrowiona Królowo Anielska, M a
tko miłosierdzia, Żywocie słodkości i Nadziejo
nasza, bądź pozdrowiona! Do Ciebie wołamy
wygnani synowie Ewy, do Ciebie wzdycha
my łkając i płacząc na tym padole płaczu.
A przetoż Ty Orędowniczko nasza, swe mi
łosierne oczy obróć na nas, a Jezusa, ktoiy
jest błogosławiony Owoc Żywota Twego po
tern wygnaniu racz nam pokazać. O Baskaw ” O Litościwa, o Najsłodsza Panno, M .rya. Módl się za nami do Syna Twego.
Amen.
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V. Wesel się Królowa niebieska. Alleluja.
R. Bo któregoś goclna była nosić w żywo
cie. Alleluja.
V. Już zmartwychwstał jako był powie
dział. Alleluja.
R. Módl się za nami grzesznymi. Alleluja.
OFIAROW ANIE KORONKI.

Racz przyjąć odemnie niegodnego Panie
Boże wszechmogący, w Trójcy Świętej Je
dyny tę Koronkę, którą ja niegodny ofiaruję
na cześć i chwałę Imienia Twego świętego,
na pamiątkę okrutnej męki i wylania krwi
najmilszego Syna Twego," także na pamiątkę
siedmiu radości Maryi Panny, na cześć św.
Michała Archanioła, Anioła Stróża mego,
ku czci świętych Eliasza i Elizeusza i bło
gosławionego Szymona Stokcyusza, św. Woj
ciecha, św. Stanisława Męczennika i św.
Cyrylla, św. Eufrozyny, św. Maryi Magda
leny, św. Maryi Egipcyanki, św. Kazimierza,
i na cześć Wszystkich Świętych Twoich.
Racz ją tedy przyjąć za ciężkie i niezliczo
ne złości^ moje, za św. Kościół katolicki
i wszystkie stany, za rodziców, braci i sio
stry, za dobrodziejów żywych i umarłych,
także za wszystkich przyjaciół, za chorych
i w smutkach zostających, za wszystkich
wiernych zmarłych: aby im ta Koronka była
Cześć M aryi.

«

8

pożyteczna ku otrzym aniu łaski Twojej
św iętej, ku dostąpieniu żyw ota wiecznego,
którego racz i mnie użyczyć Boże w T rój
cy Świętej Jedyny. Amen.

LITANJA LORETAŃSKA
O N a jśw iętsz ej M a ry i P an n ie.

Kyrie elejson, C hryste elejson, K yrie elejson.
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C hryste usłysz nas, C hryste wysłuchaj nas.
Ojcze z N ieba Boże, zmiłuj się nad nami. ^
Synu Odkupicielu św iata Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu Św ięty Boże, zmiłuj się nad nami.
Ś w ięta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad
nami.
Ś w ięta M aryo, módl się za nami.
Ś w ięta Boża Rodzicielko,
Ś w ięta Panno nad pannami,
g
M atko Chrystusowa,
g
M atko łask i Bożej,
^
M atko najczystsza,
M atko najśliczniejsza,
g
M atko N iepokalana,
p
M atko nienaruszona
g
M atko najm ilsza,
rM atko przedziwna,
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Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwszego nabożeństw
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 Patryarcliów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
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Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Panieńska, módl się za nami.
Królowo W szystkich Świętych, módl się za
nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
módl się za nami.
, .
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa
ta, przepuść nam Panie.
, .
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa
ta, wysłuchaj nas Panie.
^ .
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa
ta, zmiłuj się nad nami.
.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
K yrie elejson, Chryste elejson, K yrie elejson.
a n t y f o n a

.

Pod Twoją obronę uciekamy się święta
Boża Rodzicielko. Naszemi prośbami me
racz gardzić w potrzebach naszych, ale od
wszelakich złych przygód racz nas zawsze
wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona,
P ani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredni
czko nasza, Po cieszy cielko nasza! Z Synem
twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas
zalecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.
MODLITWA.

Łaskę Twoją racz wlać w serca nasze
prosimy Cię Panie, abyśmy którzy za Zwia
stowaniem Anielskiem wcielenie Chrystusa
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Syna Twego poznali, przez mękę Jego
i krzyż do chwalebnego zmartwychwstania
doprowadzeni byli, przez Tegoż Chrystusa
Pana naszego, który z Tobą, i z Duchem
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

L IT A NJ A
do Najśw iętszej Maryi Panny S z ka ple rza św iętego.
Litanji tej w e w spólnem nabożeństw ie nie u ży w a się.

K yrie elejson, Chryste elejson, K yrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu ś. Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad
nami.
Święta Maryo, w sukienkę ciała ludzkiego
Syna Bożego przybierająca, módl się za
nami.
Ś. M., któraś własnemi rękam i sukienkę ^
Synowi Bożemu utkała,
g
Ś. M., któraś ś. Szymonowi Stokcyuszowi oT
, sukienkę Szkaplerza ś. z nieba dała,
Ś. JVL, któraś oddając sukienkę ś. Szymonowi, zarazem przyrzekła, że kto t a k o - |
wą nosić będzie, ognia wiecznego uniknie, p.
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Ś. Ś L jak o R ebeka, grzeszników w suknię
S zkaplerza ś. przyodziawszy, do błogo- g
sław ieństw a wiecznego prow adząca,
0.
Ś. M., N iew iasto mocna dwojakie szaty do- ^
mowym swoim, w Szkaplerzu rozdająca, i—■
Ś. M., m ądra A bigail od góry K arm elu, m
grzesznych Nobalów przed mieczem sp ra- H1.
wiedliwości Boskiej zasłaniająca, _
ccd
Ś. M ., m arnotraw nych synów sukienką ^
' Szkaplerza ś. okryw ająca,
^
^
Ś. M., mocą sukienki S zkaplerza ś. dusze
z m ąk czyszcowych w ybaw iająca,
p
Ś. M., od mocy szatańskich, suknię Szka- 9=
pierza ś. jako ta rc z ą mocną nas zasła- g
niająca,
Ś. M ., chwało L ibanu i ozdobo K arm elu,
B aran k u Boży, który gładzisz grzechy św ia
ta , przepuść nam P anie.
, .
B ara n k u Boży, który gładzisz grzechy św ia
ta , wysłuchaj nas P an ie.
^ .
B aran k u Boży, k tóry gładzisz grzechy św ia
ta , zmiłuj się nad nami.
C hryste usłysz nas, C hryste wysłuchaj nas.
K y rie elejson, C hryste elejson, K y rie elejson.
MODLITWA.

Boże,
P anny i
tytułem
ściwie,

k tóryś najbłogosławieńszej zawsze
M atk i Twojej M aryi, osobliwszym
zakon K arm elu ozdobił, użycz miło
abyśmy, którzy wspomnienie Jego

j

119

uroczystością obchodzimy, obroną Szkaplerza
św. uzbrojeni, do wiecznego wesela przyjść
zasłużyli, przez Jezusa Chrystusa P ana na
szego. Amen.
PIEŚNI 0 N. M. PA N N IE SZKAPLERZNEJ.
Pieśń

I.

Matko Szkaplerza świętego
Broń nas od wszelkiego złego,
W szak świat cały, lud nie mały
Przez wsze wieki, Twej opieki
Doznaje!
Pomoc dajesz strapionemu,
Przybądź i mnie dziś grzesznemu;
W szak Cię proszę, niech odnoszę
W moim smutku, w samym skutku
Pociechę.
Więzy, wszelkie utrapienie
Niknie na twoje wspomnienie,
Chorzy wstają, zdrowie mają,
Zmarli głoszą, i to wnoszą
Żeś cudna.
Czego ty nie dokazujesz,
Szatą, którą ofiarujesz.
A czy mało?., powiedz ciało,
W szak ta szata, choć i czarta
Odpędza.
W ięc tej zaśpiewajmy Pannie
Niechaj Jej brzmi nieustannie:

Honor sława bo obstawa
Z a swojemi, by Bóg niemi
Nie gardził. Amen.
P i e ś ń

II.

W itaj Pani, my poddani, do nóg padamy,
Lecz nie insze mamy czynsze, które składamy,
Tylko serca skruszone,
Lecz wszystkie uniżone,
Z takiej dani, śliczna Pani,
Racz być kontenta.
J e s t to jaw na, żeśmy zdawna, dług zaciągnęli,
Gdyśmy z czystycb, macierzyńskich, rąk
[Szkaplerz wzięli:
I dobrze nam w tej barwie,
Bo tych piekło nie zarwie,
Co Szkaplerzem, ja k puklerzem,
Są uzbrojeni.
Ale za te ta k bogate Orderu znaki,
Cóż ci damy? gdy nie mamy, ziemskie żebraki,
Tylko duszę i ciało
W eźże i to, choó mało,
A ta k będzie, głośno wszędzie
Żeśmy poddani.
Niechże radzi o czeladzi Twoja opieka,
W szak po tw arzy, tam gdzie parzy, poznasz
| człowieka,
Niechaj z czyszczą wyrwani
Twoi będą poddani,
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A co prędzej, po tej nędzy
N a wolność wyjdą.
W tym ubiorze, kto go bierze, znak ma zba
w ien ia
Że nie zginie, owszem minie piekieł płomienia,
N aw et z czyszczą tarasu
Ratujesz tych zawczasu
Śliczna pani, co w otchłani
W Szkaplerzu siedzą.
W liberyi, od Maryi, zadatek wieczny,
Że w wolności, każdy gości, i jest bezpieczny.
Przed ognistym piorunem
Zasłoni się tem runem
Nie ma szkody z ognia, wody
K to tę tarcz nosi.
Nie ta k zbrojny, podczas wojny, żołnierz
[w szyszaku,
J a k w zbawiennym, dwuramiennym, Maryi
Jeszcze kula nie była
[znaku,
By tę suknię przeszyła
I granaty, od tej szaty
Odpadać zwykły.
W ięc tej Pannie, nieustannie, śpiewajmy
[dzięki,
Żeśmy taki, znak nad znaki, wzięli z Jej ręki,
Szkaplerza się trzymajmy
A M aryi wzywajmy
Z Jej opieki, żyć na wieki
Ż Bogiem będziemy. Amen.

1? i e ś ń

III.

W itaj Kwiecie Szkaplerza, Panno ozdobiona,
Nad wszystkich nieba Świętych, jestes wy
wyższona.
"Wita Cię różczko piękna, ogrod Karmelowy,
Tobie służyć, wychwalać, jest zawsze gotowy.
Ciebie, Różo kwitnąca, zdawna już świat cały
Błagał, byś mu przywilej, chciała dać wspaDałaś^liljo wdzięczna, Szkaplerz, znak zba
wienia,
„, .
. . .
D la całego na świecie, ludzkiego plemienia.
W nim Cię wszyscy chwalimy, za to dzię
kujemy,
ŻewTwej’szacie pomocy, wszelkiej doznajemy.
Bądź nam łaskaw ą M atką, z miłosierdzia
Twego,
Przybądź nam z Twym Szkaplerzem czasu
potrzebnego.
,
Pokaż nam Syna Twego, jakoś pokazała
Sługom Twym Karmelitom, kiedyc brzmiała
chwała.
, .
, . . . ,
O P ani nieba, ziemi, i Świętych kochanie!
Sporządź nam w czystem niebie, po śmierci
mieszkanie. Amen.
P i e ś ń

IV.

z Góry Karmelu Szkaplerza świętego,
Matko i P ani zbawienia naszego.

K tóraś z szczerego opatrzenia Swego,
D ała nam szatę zbawienia wiecznego.
Albowiem kiedy na nasze ramiona,
Jezus, M arya, Najświętsze Imiona,
Kładziesz zbawienne, wtenczas Swoich
[wiernych.
Klejnotów bronisz od grzechów śmiertel[nych.
Niechaj że tedy ten szarłat zmaczany,
W e krwi Jezusa, a nam przez Cię dany,
Umacnia serca nasze, daje siły,
By nam pokusy żadne nie szkodziły. A.
P i e ś ń

V.

K to chce Pannie M aryi służyć, A Jej oso
bliwszym miłośnikiem być, Ma J ą nabożnie po
zdrawiać, A Koronkę zawsze uczciwie mawiać.
K tórą Panna słudze swojemu, Zjaw iła P u 
stelnikowi jednemu, Mówiąc, kto mnie tak po
zdrawia, Łaskę sobie u Syna mojego zjedna.
O tern słysząc Bernard święty, Miłością
gorącą ku tej Pannie zdjęty, Przed Jej obraz
zawsze chadzał, Jeszcze żaczkiem będąc, K o
ronkę mawiał.
Tak pałały jego wnętrzności, I ogniem go
rzały ku Jej miłości, Iż Ciotuchnie swojej
mawiał, A z Panny najświętszej tak się prze
chwalał:
Znam ja jedną Pannę nadobną, Nad wy
rozumienie ludzkie chwalebną, Nie mogłem
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jeść ani też pić, Któregobym Jej dnia nie
miał nawiedzić.
W tej Koronce ustawca pierwszy, Poło
żył modlitew sześćdziesiąt i trzy: Bo tyle
lat Panna miała, Póki na tym świecie z lu
dźmi mieszkała.
Przez te smutki i też radości, Racz uprosić
sługom twoim z miłości, Grzechów wszystkich
odpuszczenie, Potem łaski Bożej otrzymanie.
Pierwsza boleść serca Maryi, gdy Jan
święty poszedł do Betanii, Mówiąc: o P a 
nienko moja! Żałośna dziś duszyczka Twoja.
Już pojmany Jezus, a Synaczek Twój,
Najmilszy braciszek, także i Mistrz mój, W i
działem Go związanego, A w pośrodku ludu
nie łaskawego.
Szedłem na biskupi dwór, Gdziem słyszał
policzek jak największy grom, Gdy Jezusa
uderzonoj Podobno Go Panno już umorzono.
Pójdźmyż rychło a nieomieszkajmy, A je
szcze Jezusa dziś oglądajmy, A zaż żywego
zastaniemy: A w czem będziem mogli w tern
posłużemy.
W tórą boleść Mary a miała, Gdy w Piątek
z rana Syna ujrzała, Jako łotra związanego,
Łańcuch srogi na szyi noszącego.
Chciała k ’niemu blizko przystąpić, Ale
wtenczas od smutku nie mogła chodzić, Tyl
ko głosem zawołała: „Czegomże ja smutna do
czekała! “
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Ach mój Synu! moja radości, Napełniłeś
serce moje gorzkości, Gdy Cię widzę związa
nego, Od niezbożnych sędziów prowadzonego.
Trzecią boleść Pannie zadano, Gdy Jezusa
srodze ubiczowano, Cierniem ukoronowano,
Nędznego Pannie okazywano.
Czwarty smutek Panna cierpiała, Gdy się
z Synem przed miastem spotkała, Chciała
krzyż pomódz nosić, Ale też od smutku nie
mogła chodzić.
P iąta boleść Panieńska była, Gdy złość
ludzka na krzyż Jezusa wbiła, Widząc Synaczka nagiego, Zakryła chusteczką tę na
gość Jego.
Szóstą boleść duch Panienki miał, Gdy
Jezus na krzyżu z płaczem umierał, Słońce
się jasne zaćmiło, A przez trzy godziny nic
nie świeciło.
Płacząc Stworzyciela swego, Powściągnę
ło promienie świecenia swego, Ziemia też
tak bardzo drżała, Obyczajem swoim Pana
płakała.
Siódmy smutek Marya miała, Gdy Ciało
z krzyża zdjęte piastowała, Nieutulenie na
rzekając, Maściami i łzami je oblewając.
Te tu siedm pacierzy mawiajmy, Siedmiorakie wylanie krwi rozmyślajmy, Jezusa P a 
na naszego, Miłośnika ludu chrześcijańskiego
Wylewał krew gdy był obrzezań, Gdy*
się Ojcu modlił, gdy był biczowan, Koronowan
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i naigrawan, Przybity na krzyżu, włócznią
przebodzon.
Te radości panieńskie były, Gkly Anioł do
Niej z Nieba posłany, gdy Elżbietę nawie
dzała, A Syna Bożego porodzić miała.
Czwartą radość M arya miała, Trzech kró
lów chwaląc Syna ujrzała, W Niebo była pro
wadzona, Tam od Syna swego koronowana.
Tę Koronkę kto mawiać będzie, Łaskę sobie
z Jej Syna nabędzie, Co pożąda to otrzyma,
Przez prośbę Panieńską Bóg mu wszystko da.
A więc my bracia i miłe siostry, Nie leńmy
się służyć M aryi każdy, Bo ta Panna jest
poczesna, Bo nam grzesznym bardzo jest
pożyteczna.
Już Cię miła Panno prosimy, Tę Koron
kę na Twą. głowę kładziemy, Twojej się ła 
sce polecamy, Racz pamiętać na nas, Kiedy
pomrzemy. Amen.
P i e ś ń

VI.

O Maryo dusz zbawienie
Matko wszelkiej litości,
Z góry Karm el łask strumienie
Spuszczasz na te nizkości.
Zdroje te niech nas chłodzą,
Niech gorycze osłodzą.
Łask Twoich dowody mamy
Z licznego doświadczenia,
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Bo gdy Szkaplerz odbieramy
Nosimy znak zbawienia,
I w ostatecznym zgonie,
M a nas niebo w obronie.
Piorun, miecz, ognie i wody
Szkaplerzem przybranemu
Nie uczynią, żadnej szkody.
Bo M arya takiemu
Zawsze jest ku pomocy
I broni od przemocy.
Ginie rycerz uzbrojony
I raniony umiera,
A Szkaplerzem umocniony
Stoi, bije, naciera
Świętej szkaplerznej szaty
Nie rażą i armaty.
Kiedy zaraza morowa
Ludzkie wycieńcza siły,
I już motyka grobowa
Ciała wala w mogiły:
Szkaplerz życie ocala,
I zarazę oddala.
Złe sumienie myśli miesza,
Grzesznik jęczy i stęka:
W rozpacz wpadłszy już się
Wiecznej kary się lęka:
Lecz Szkaplerzem przybrał
Rwie piekielne kajdany.
Zdobi dusze, zdobi ciała
Szkaplerz w swojem odzieniu,
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I szczęśliwość tam się stała, _
Gdzie Szkaplerz w poważaniu.
Kto ten święty znak bierze,
Wchodzi z niebem w przymierze.
W zgonie życia ma otuchę
Dobrą, Szkaplerz noszący;
Szczerą mu Marya skruchę
Jedna, i konający
W tymże znaku zniszczenia
Ujdzie piekła zbawienia.
A gdy w czyscowym tarasie
Cierpi za grzechy mękę,
Marya go w prędkim czasie
Bierze na swą porękę,
Z męki go oswobadza
I do nieba wprowadza.
0 tarczo nieprzełamana!
Tobie piekielne siły
1 moc czarta wyuzdana
Dotychczas nie szkodziły.
Bo od szkaplerznej barwy
Pierzchają piekielne larwy.
0 szato błogosławiona!
Przewyższasz wszelkie mody.
Tobą dusza ozdobiona
Wchodzi na wieczne gody,
1 z Maryi opieki
Boga widzi na wieki.
O suknio która nagoty ^
Duszy naszej troskliwie
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Pokrywasz, i w święte cnoty
Przyozdabiasz szczęśliwie:
Niech w tę suknią przybrani
Ujdziem piekła otchłani.
Czyńmy więc M aryi dzięki
Świadczmy affekt dozgonny,
Żeśmy z tej szacownej ręki
Wzięli znak tak obronny,
A w tym znaku gdy trwoga
Mamy pomoc od Boga.
Nośmy Szkaplerz z niewinnością
Bez M aryi urazy,
Chwalmy Boga z gorliwością,
Strzegąc się grzechu skazy.
Tak żyjąc Boże Ciebie
W ielbić będziemy w niebie. Amen.
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