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PRZEDMOWA 

Szron jesienny na skroniach pobudził mnie do wi�zania 
w snopki jakkolwiek chudego żniwa umysłowych prac moich. 
Postanowiłem zatem przyst�pić do zebrania w jedno i wydania 
wszystkich pism moich, zaczynaj�c pierwsz� ich seryę od Kazań 

i Mów przygodnych. Ukazały się one naprzód r. ł845 w Paryżu 
w jednym sporym zeszycie. Przy drugiem wydaniu paryzkiem, 
na pocz�tku r. ł848już się były w tom rozrosły. Obie te edycye 
wyszły od lat kilkunastu z handlu księgarskiego. Odt�d przybyło 
ich więcej niż drugie tyle, wydanych b�dź osobno, b�dź w róż
nych pismach peryodycznych, b�dź też nieogłoszonych jeszcze. 

Cały ten materyał rozdzielam na dwa tomy; w pierwszym 
umieszczam same Kazania przygodne, w drugim same Mowy : 
a) pochwalnf! Świętych, b) pogrzebowe, c) iY-ekrologi, dla łę.czności 
ich z mowami pogrzebowemi. 

Zamierzałem sobie dodać na końcu niektóre pisma drobniej
sze, którebym słusznie mógł także przygodnemi nazwać : uzna
łem wszakże po namyśle, że nie wypada ich mięszać z kazania
mi. Zast�piłem je dwoma Mowami pochwalnemi Świętych i Życio
rysem Błogosławionego Andrzeja Boboli, które wszakże już nie 
w miejscu odpowiedniem, ale na końcu drugiego tomu umiesz
czone być mogły. Czytelnik raczy przebaczyć ten mały niepo
rz�dek w układzie przedmiotów. 

Ogłosiłem przedpłatę, aby znaleźć pomoc u braci kapłanów 
na pokrycie kosztów wydania; a że dziś przy zamknięciu szczel
nem granicy rossyjskiej, prenumeratorowie nie Sll łatwi do zna
lezienia, położyłem przeto cenę franków piętnastu; jedynie dla 
xięży wikarych i ucz�cej się młodzieży .zniżyłem ję do franków 
dwunastu. Obecnie, gdy za łask� Boż� i pomoc� kilku łaskawych 
rodaków, oba tomy jui s� odbite, bacz{IC na niezamożność Du-
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chowieństwa, mianowicie w Galicyi, zostawiam dziełu i nadal, 
cenę prenumeracyjnę franków piętnastu. Aby jednak szanowni 
przedpłaciciele nie czuli się tern pokrzywdzeni, każdy z nich 
wraz z dwoma tomami Kazań przygodnych, odbiera w dodatku 
dwa inne dzieła, to jest: dziesięć obszernych Nauk o Rozwodach, 

po raz pierwszy osobno odbitych, i dziełko o Bulgaryi. 

Dalsze prace moj.e, to jest Kazania niedzielne i świąteczne, Listy 

z podróży, oraz inne pisma przygodne, o ile to odemnie zależeć 
będzie, wychodzić będę w formacie dwóch obecnych tomów. 

Winienem się oskarżyć, iż przygotowujęc to nowe wydanie, 
w cięgu kilkotygodniowego pobytu w Paryżu, zmian i poprawek 
czysto stylowych tak mało moglem w Kazaniach tych poczynić, 
iż właściwie wychodzę. one takiemi, jakiemi zrazu były; jedne 
więcej, drugie mniej opracowane. Może Bóg da przejrzeć raz 
jeszcze przed śmiercię, jeżeli i czas się ku temu znajdzie i dosyć 
jeszcze świeżości umysłu pozostanie. Tymczasem ostrzfgilm 
młodych :kaznodziei: że z postępem wieku, przy rosnęcych co
raz bardziej zajęciach, styl mój z konieczności wytworzył się 
jakoby w telegraficzny; okresy zwykle za krótkie, myśl nieraz 
nie dosyć rozwinięta: niechże mnie w tern, jak i w wielu innych 
wadach pisarskich, nie naśladuję. 

Daleki od przyznawania wyższej wartości pracom moim, ani 
też ukrywajęc, że kaznodziejstwo u nas świetnie nie stoi; pusz
czam w świat te tomy, proszęc, by im Bóg pobłogosławił, i by 
jakikolwiekowocwduszach sprawiły. Co mię też pobudziło wielce 
do ogłoszenia na nowo tych Kazań przygodnych, to widok tego 
co się dzieje śród nowej emigracyi, i w Galicyi. Dostrzegam 
tam bowiem nie mało fermentacyi w umysłach, arcypodobnej do 
owej, jaka się odbywała lat temu trzydzieści, śród emigracyi dziś 
starej, i w Poznańskiem: sędzę zatem, że te Kazania i Mowy 

przygodne będę na czasie. Tern bardziej zatem proszę Boga, by 
im błogosławił. 

Pisałem w Rzymie, 15 listopada ł869 roku. 

X. HIERONU! KAJSIEWJCZ. 



DO CZYTELNIKA 

PRZY PIERWSZEl\l WYD ANIU 

KAZAŃ I MÓW PRZYGODNYCH 

Łatwo zwykle wierzymy obietnicom pochlebnym sercu naszemu_: i ja też, 
ulegajiJC pobożnemu ŻiJdaniu wielu z rodaków, którym się zdaje iż rzecz 
pożyteczniJ uczynię, odważam się nareszcie część moich kazań drukiem 
ogłosić. l\lówię odważnm się, bo znam ileto słowo żywe traci ujęte w mar
tw<J głoskę, zwłaszcza gdy przyjdzie, jak mnie wypadło, nie raz po roku 
i później, z niedokładnych notatek i przy wystygłem natchnieniu, opisywać 
myśli już dawno zapomniane. Nadto, treść mięszana tych kazań przy. 
godnych nie jedniJ nastręczyła trudność. Tak się tu czas z wie�zności<J 
zbiega, tak myśl religijna z narodowiJ spotyka, że według różnych usposo
bień, czytelnik znajdzie za wiele lul.J za mało jednego lub drugiego żywiołu. 

Wszakże Bóg miłościwy, do każdej pracy, dla chwały Jego podjętej, 
laskę swojiJ przywi<Jiać może. Druk, czyni<Jc słowo kazane, z przyrodzenia 
miejscowe, dostępnem dla dalekich, większiJ też liczbę ludzi dobrej woli 
obiecuje. PragniJC być naśladowciJ Tego· któremu najbardziej o zbl<Jkan� 
chodziło owieczkę, miałem szczególnie na myśli braci co prawdy religijnej 
nie mog<J jeszcze poznać ze strony czysto duchowej. Puszczamwięcwświat 
te karty, prosziJC pokornie Pana i Zbawiciela naszego aby im błogosławił, 
otwierajiJC wstęp do serc wielu : aby ta jakakolwiek praca, a zawsze dobra 
(jak się spodziewam) wola i zamierzenie moJe, nagrodzone były pociechiJ 

ducliowniJ dla braci, a dla mnie zachę!<J na robocziJ przyszłość, 

Pisałem w podróży, dnia i 7 czerwca t 845 r, 

X, HIERONIM KAJSIEWICZ. 
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PRZY OTWORZENIU NABOŻEŃSTWA DLA EMIGRACYI POLSKIEJ W PARYŻU 

NA DNIU 10 WHZEŚNJA n. P. 1842, w KOŚCrnLE ś. ROCHA 

W Kaplicy MQki Pańskiej (Chapelle du Calvaire). 

DRODZY BRACIA! 

u Judicia \Domini vera, justificata in semet ipsa. 

r Są.dy Boże prawe, usprawiedliwione same w sobie. )> 

PSAI„M xv1u, łO. 

Co mi dodaje otuchy, wstępuj:;icemn po raz pierwszy na tę 
kaznodziejsk:;_t mównicę, i staj:;icemu wobec was w całej osobi
stej nędzy mojej, dla opowiadania prawdy i dróg Par\skich, to 
ta sama Opatrzność, tajemnicza zarazem i miłosierna, nad wa
mi jak nademnll, Ona nie bez celu nas tu przysłała, nic bez celu 
wcześniej garstkę opamiętała, nie bez celu wygnanie nasze prze
dłuża, nie bez celu dziś tu was zgromadza, nie bez celu nam już 
kapłanom mówić każe. 

I ja jeden z tych, i najpodlejszy, cieszę się w Bogu, przed Bo
giem i przed wami, iem nie sam siebie wybrał i posłał : ale 
kiedym najmniej o tern myślał, gdy i \Ve snach moich nie ma
rzyło mi się o kapłaństwie, podobało się Panu powołać mię 
z pośród was « kość z kości i ciało z waszego ciała, n powołać 
z pośród was i dla was. A powoławszy, snadź lituj:;ic się grze
sznej przeszłości mojej, zaprowadził mię na puszczę do Świętego 
Miasta, abym tam oddychaj:;ic już niejako cisz:;_t wiecznosc1, 
łacniej zapomniał dziennego gwaru, a przejltł się gor:;_tc:;_t, czystę 
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ku wam wszystkim bez wyj{ltku miłości{l, i wrócił, nie samo
zwańcem, jakich niestety dziś bez liku, ale z porz{_ldnego i wie
kami sławionego stanowienia a posłannictwa kapłańskiego. 
Abym wrócił służyć Kościołowi bożemu, polskiemu szczególniej; 
ale wam przedewszystkiem i najprzód : tyle bowiem szczegól
nych węzłów miłości i przyjaźni ł{lczy nas wzajem. Razem z wa
mi, Bracia, cierpiałem i cierpieć przychodzę; razem z wami 
bł{ldziłem; to też mam w Bogu nadzieję, ie kuszonemu przez 
wszystko da łaskę g0t·{_lcego spółczucia i zrozumienia potrzeb 
dusz waszych, i daj{lc mi bezpiecze1istwo do mówienia, da wam 
powolność i wyrozumiałość do słuchania. 

Wybaczcie, drodzy Bracia, ie przy zaczęciu mojego do was 
posłannictwa, śród serdecznego wylania się, wspomniałem o 
sobie. Bo mi potrzebna ufność wasza, i przekonanie ie nie mam 
innego pragnienia kromia waszego zbawienia i pociechy, iem 
się więcej lękał niż poż{ldał tak trudnego do was poruczenia. 
Dla tego, dziękuję Opatrzności która mię stawia przed wami, 
pod szczególn{l opiek{l Najświętszej Panny Nieba i Polski kró
lowej, pośród samych Jej świ{_lt. Tylko cośmy obchodzili rocz
nicę narodzenia się Boga rodiicy, któr{l lud na�z. Najświętsz{l 
Pann{l siewn{l zowie; tylko cośmy święcili J mię Maryi szabl{l 
Sobieskiego i krwi{l polsk{l pod Wiedniem przelan{_l zapisane 
w kalendarzu kościelnym; dziś bolejem z Matk{l siedmiu boleści. 
O Matko boleści ! o matko ludu mojego i moja ! o matko miło
sierdzia, wszelkiej płodności i wszelkiego błogosławieństwa, 
matko prawdziwie siewna! błogosław młodemu siewcy, rzuca
j{lcemu niewprawn{l ręk{l ziarno słowa, na tak spracowan{_l i 
zryt{l w boleściach rolę serc braci moich ! Aby z czasem, choć 
po najtwardszej zimie, bujnie wszedł na tej roli dusznej ewan
geliczny zasiew słowa syna Twojego, abyśmy na tern wygnaniu, 
siej{lc w płaczu, w weselu zbierali, i błogosławili Opatrzność 
święt{l, której dróg dziś przez łzy nasze rozeznać i ocenić nic 
umiemy, i przyznali ie « s{ldy boże S{l prawe 1> i w czasie swoim 
usprawiedliwiaj{l same siebie. 

Ojcowie zjedli kwaśnq, jagodę ..... a zęby synów trętwiejq, ..... Nie 
jest prosta droga Pańska, (Ezech. XVIII, 2, 25.)- 'l'emi sło
wy żydzi w długiej niewoli, zawiesiwszy lutnie swoje na wierz
bach babilońskich, (bo serca nie mieli ku chwaleniu Pana), 
a łzy gorzkie i obfite mięszaj{lc z wodami Eufratu, skarżyli 
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sil,! na Opatrzność. Ale nie sani lud tylko. Hiob, on wzór cierpli
wości, w zlej chwili swojej pyta: Dla czego bezbo:;ni żyjg,? (XXI, 7) 
Jeremiasz patrz{lc na pobite ludu swego, a zniszczenie świętego 
miasta : Dla cugo, prawi, droga bezbo:.nych pomyślna. (XII, 1) I 
prorok królewski wyznaje : Moje prawie zachwiały się stopy, kie
dym patrzał na pokój grzeszników ... jakże to wie Bóg, i czy jest 
wied::.a na wysokościach ... (LXXII, 2, 3) Zarzuty widzicie jak świat 
stare, żal wszystkim właściwy którzy cierpi{\ wiele, tern bardziej, 
którzy cierpi:;t długo. 

Podobnie się i wy skarżycie, Bracia moi, acz innemi może 
wyrazy skarżycie się, choć rozumni i chrześcianie. Wiecie że 
Bóg nie może tworzyć, ani rz:;tdzić stworzeniem, jak tylko do
brze i doskonale; że w miarę tworzenia, części i wszystko w koń
cu pochwalił jako dobre i bardzo dobre; sami nareszcie tego 
dostrzegacie, w ozdobie, ladzie i m:;tdrości tego fizycznego świa
ta. Slusznaby zatem było wnieść, że cokolwiek Bóg czyni i za
mierza z rozumnem stworzeniem jakiem jest człowiek, musi być 
i jest dobre i bardzo dobre, ile że sam nas zapewnić raczył że 
mu o nas więcej niezmiernie chodzi, niż o resztę stworzenia. 
(Mat. VI, 27, Luc. XII, 22). Słuszna byłoby jeszcze wnieść i wie
rzyć, że co Bóg chciał i umiał tak m{ldrze a pięknie stworzyć, tern 
chce i może bez trudu i bez zniżenia się zawiadować. Ale zuchwali 
ż{ldamy zgłębiać płytkim naszym rozumem, i to dokładnie, taje
mnice m:;i.drości Bożej; kus:;i. piędzi:;t krótkiego naszego i niecier
pliwego żywota, chcemy zmierzyć wiekuiste, spokojne rozmiary 
dróg Bożych. S{ldzim przeto jako nieświadomi prawideł opty
cznych o perspektywie obrazu, dopóki nie staniemy w stosownym 
i prawdziwym punkcie widzenia. Z razu nas uderza nieład, grubość 
rysów; powoli jednak a cierpliwie wpatruj:;i.c się, szczególnie 
jeżeli słuchamy rad ludzi biegłych w tej sztuce, zaczynamy coraz 
więcej odkrywać harmonię, kształty, i nareszcie piękność całości. 
Podobnie się dzieje w s:;i.dach naszych o rz{ldach Opatrzności nad 
światem. Z razu uderza nas i gorszy chropowata nierówność, 
krzycz:;i.ca niesprawiedliwość; ale w miarę jak się zbliżać będzie
my do prawdziwego punktu widzenia, do ogniska wieczności 
w którem Bóg sam mieszka, z którego wychodzi, do którego 
wszys�ko zwraca; coraz więcej odkrywać- będziemy powodów 
do podziwiania, miasto S\łdzenia i gorszenia się: z razu ciemniej 
jakoby przez mgłę, w coraz większej jasności potem, w dosko
nałej kiedyś. 
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Koleje osób moralnych, narodów, społeczeństw długo żyj�
cych, a żyj�cych jedynie w czasie, jasne już tutaj : ciemmeJsze 
osób pojedyńczych a ściśle nieśmiertelnych. Jednakże i przeto, 
nie aby zranić więcej, ale przeciwnie ulżyć tyle już cierpi�cym 
sercom waszym, drodzy mi nad wszystko bracia, i nie zasłużyć 
z waszej strony na zarzuty jakie spotkały Ezechiela proroka : 
Objawienia jakie ten człowiek ogłasza, SIJ, na przyszłe czasy, i pro-
1·octwa jego nie grożg nam jeno zdaleka (XII, 27), przy pomocy 
bożej i na większ� jego chwałę, pokuszę się o usprawiedliwienie 
Opatrzności Pańskiej w objawianiu się jej doczesnem nawet, 
tak co do pojedyńczych osób, jak i całych narodów. bior�c za 
przykład Ojczyznę naszę. A to aby pokazać, że sgdy boże sci pra
we, usprawiedliwione same w sobie, i aby Pan był uspmwiedliwiony 
w mowach swoich, i zwyciężył, gdy jest posg,dzany (Ps. L, 6). 

I. 

Zli s� szczęśliwi, nieszczęśliwi dobrzy, mówi� zwykle ludzie, 
a przynajmniej pierwsi daleko szczęśliwsi od di;_ugich. Do tej 
treści sprowadzam zarzuty przeciw Opatrzności, i chcę na nie 
odpowiedzieć pokrótce, bo dług� mamy dziś. przebiedz drogę. 
Zobaczmy czy te zarzuty prawdziwe, o ile, a nareszcie będziem 
szukali dla czego taki porz�dek rzeczy. A naprzód rozróżnijmy 
same dobra doczesne na wewnętrzne i zewnętrzne, moralne 
albo duchowe i fizyczne czyli materyalne, na stanowi�ce istotę 
szczęścia jestestwa rozumnego, i będ�ce tylko pewnemi doń 
warunkami. Otoż twierdzę, że dobrzy maj� wyższość w pier
wszych, a przeto większtt dostai� miarę szczęścia rzeczywistego, 
choćby równymi tylko byli w drugich, a nawet upośledzonymi. 

Do dóbr zewnętrznych, podrzędnych, policzę zdrowie, do
statki, zaszczyty; dobre zaś imię, pogodę umysłu, pokój serca 
do wewnętrznych, istotnych. Zastanówmy się teraz, porównaj
my, ostidźmy. 

Źli SI_! szczęśliwi; a przecie doświadczenie i głos powszechny, 
filozofia że tak powiem ludzkości, skrystalizowana w przysło
wiach wszystkich niemal ludów, co innego utrzymuje. 

Źli S(! szczęśliwi; tymczasem namiętności niszcz� siły orga
niczne, tępiti umysł, wycieńczajtt, zużywaj� serce, niszcz� ja
sność, blask, świeżość umysłu, wypijaj� wszelk� dziewiczość, 
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tkliwość, szlachetność, podniosłość uczucia. Zmysłowe roskosze, 
które maj� w rozumieniu ludzi cielesnych stanowić tak znacznę. 
część szczęścia ziemskiego, sprowadzaję. rychło, w chwili cza
sem, długie, ciężkie, bolesne, wstydliwe, haniebne choroby, 
które jeszcze przelewaję. się smutnem dziedzictwem na następ
ców z dopłatę. ich przekleństwa. Zgnilizna, podług wyrażeń 
Pisma, włazi w ich kości, i drzymie z niemi jeszcze pod popio
łem, w ziemi. Sę. pewne stałe choroby, pewnym odpowiadaję.ce 
występkom, wyraźnie palcem naznaczone hożym, zadatki kar 
cięższych, ostatecznych : upomnienie, albo proroctwo, podług 
ich użucia. Kiedy tymczasem, życie cnotliwe może nawet mierne 
zdrowie dziedziczne, zwykle mówi:,ic, utrzymać, podnieść do 
stopnia niechorobliwości. Skarż� się filantropowie, że niedo
statek sprowadza choroby, a nie skarżę., że zbytek sprowadza 
ich dziesięć razy więcej i cięższych. Niedostatek, bardzo rzadko 
by umorzył kogo; zbytek codzień mnóstwo zabija. Widziałem 
pokutników, Trapistów, Kartuzów, blisko wiekowych, czer
stwych i rumianych; widzicie codzień dwódziesto i trzydziesto
letnich starców, z wygasłem i osłupiałem wejrzeniem. 

Źli sę. szczęśliwi : Prawda że prędzej przychodzę. do dostat
ków, ale czy się niemi zawsze ciesz� do końca życia, czy je prze
kazuję. następcom? Sumienie ludów wierzy w niebłogosławie1i
stwo przywię.zane do nieprawego dostatku, który też rychło ma 
w ręku nabywców lub ich dziedziców topnieć lub niszczeć. Bóg 
nie robi cudów bez celu, zostawia rzeczy ziemskie zwykłemu 
ich biegowi. Kto więcej pracuje, zbierze więcej. Kto czas cały, 
siły całe skieruje ku nabyciu dostatków, dost�pi ich prędzej od 
ludzi którzy ziemi� sam� duszy wypełnić nie umieję.. Zt�d z je
dnej strony i w części zarzut sprawiedliwy, że narody katolic
kie, jako takie wierzę.ce i żyję.ce, mniej s� powszechnie prze
myślne i bogate. Jeżeli kto jeszcze i sumienie swoje poświęca, i 
nieprawych środków nie stroni, może innych wyprzedzić. Ufność 
jest zaletę. rodzaju ludzkiego, jest koniecznym warunkiem spo
łecznych stosunków. Cnotliwy przeto łatwiej się da podejść i 
oszukać, ale to tylko do czasu. Mówię do czasu, bo zwykle chci
wość, jak wszystkie namiętności, w nadużyciach własnych znaj
d uje swę. chłostę. Nieraz chwila niszczy, c9 lata mozołu krwa
wego i podłości uzbierały. 

Tymczasem cnotliwi, wolniej i trudniej nabytego, mierniej
szego maję.tku bezpieczniej używaję., zachowuję. go i pewniej 
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przekazuj� potomkom. Szczęśliwe ubóstwo ewangeliczne ! szczę
śliwa mierności! ogrzewasz nie palisz, oświecasz nie razisz! fijołek 
pokorny obok róży, równie wonny, mniej okazały, lecz bez kol
ców róży. Szczęśliwa mierności ! jakżeś mało ceniona. 

Żli S<J. szczęśliwi; dla nich godności, dla nich zaszczyty tego 
świata. Prawda niestety i nazbyt czgslo prawda ! z tych samych 
powodów i w skutku tych samych środków jakie do bogactw 
prowadz�. Jakież to dobra dziwne, woła Święty Augustyn, któ
rych Bóg jakoby za karę najgorszym udziela : władza, panowa
nie nad królestwy, mocarstwy wielkiemi. Ale zaszczyty nabyte 
mniej jeszcze od bogactw trwałe. Wielkość ta mniemana i sława 
najczęściej jeszcze ich za życia opuszcza. Im wyżej się wynieśli, 
tern niżej spadaj�, tern boleśniej się rani�; nienawidzeni w po
myślności, wzgardzeni i opuszczeni w nieszczęściu; bez przyja
ciela i bez Boga, zostaj� na świecie samotni jakoby w wielkiej 
pustyni. Nareszcie, coś tak zawsze nieprzewidzianego odkrywa 
zbrodnie najlepiej zatarte, iż niepodobna nie uznać wdawania 
się Opatrzności w wymierzanie sprawiedliwości nawet ziemskiej. 
Tymczasem dobre imię, uczciwa sława, koniec końców zostanie 
zawsze przy cnocie, jeżeli nie za życia, to po śmierci, w dziejach 
lub ludzkiej pamięci. Wiem że potwarz się miota na cnotę, że 
j� walczy; wiem że cnota chlubnym dla siebie przywilejem, nie 
chce, nie może, nie potrzebuje oddawać wet za wet, i tern już 
samem pokazuje sw� wyższość: rzadko jednak panowanie po
twarzy długie i stałe; córa ciemności musi nareszcie ust�pić 
przed słońcem najgęstsze mgły i dymy przebijaj�cem; a w każ
dym razie zostaje ostateczny s�d potomności, powszechnie jak 
sam s�d Boży sprawiedliwy. 

Przypuściwszy jednak, że miara darów zewnętrznych, mate
ryalnych, większa u złośników; zostaje przy dobrych wyższość, 
wył�czność prawie dóbr wewnętrznych, moralnych, stanowi�
cych istotę, treść szczęścia nawet doczesnego. Dary czystej mi
łości, świętej przyjaźni, pokój umysłu, pokój serca, czyim s� 
udziałem jeżeli nie cnoty? O pokój! pokój ! ten skarb nieocenio
ny, to zdrowie duszy, ten wdzięk żywota który wszystko zastę
puje, a którego nic zast�pić nie może. Przez jakież nieszczęsne 
zaślepienie, ludzie zwykle zdaj� się na to nie dawać baczenia. 
Ale właśnie dla tego obowi{!zkiem naszym jest przypomnieć szczę
ście człowieka, który nie czuje w sobie żadnej namiętności nie
nawistnej, żadnego zbrodniczego pragnienia, który co wieczór 
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może sobie powiedzieć, że dnia zupełnie nie stracił, i upoko
rzaję.c się przed Bogiem ze słabości swoich, prosi o nOwe siły 
do nowych poświęceń! - Obierzcie takiego, jeżeli chcecie, ze 
,vszystkich dóbr tego świata, i porównajcie z szczęśliwym potę
żnym Tyberyuszem piszę.cym z wyspy obrzydłych swoich rosko
szy, do Senatu: (Tacit. Annal. VI, 6) c, Niech mię bogowie i 
boginie każę. zniszczyć okropniej jeszcze, jak czuję codzień że 
sam niszczeję. » Obok występnego zdaje mi się widzieć całe 
piekło poetów terribites visu formm : straszne na wejrzeniu 
postacie : pożeraję.ce troski, blade choroby, haniebnę. i wcze
snę. starość, strach, niedostatek (smutnego doradzcę), kłamane 
pociechy umysłu, wojnę wewnętrznę., jędze mścicielki, ponurę. 
rozpacz, sen sumienia i śmierć. - O ! bracia, którzy postępu� 
jecie drogę. cnoty, nie skarżcie się na Opatrzność, nie zazdrość
r,ie mniemanego szczęścia złośnikom, którzy, wierzajcie mi, czu
ję. w głębi nędzę swoję, szukaję. nieraz waszego towarzystwa dla 
ozłocenia się blaskiem waszym; nie zazdrośćcie tym ofiarom 
tuczę.cym się na dzień gniewu Bożego, jak powiada Tertulian. 

Szukajmy teraz powodów, dla których Bóg dozwala tak dłu
giego nieraz tryumfu zbrodni, tak długich cierpień cnoty. 

Jesteśmy wolni, tego nikt zaprzeczyć nie może; jesteśmy więc 
odpowiedzialni, czemu przeczyć jest interesem namiętności na
szych. Cokolwiekbę.dź, Bóg szanuje wolność naszę, aby czynno
ści nasze były prawdziwie moralne, to jest były wypływem na
szej woli i wolnego wyboru. Głębokie w tej mierze, jak zwykle, 
sę. słowa ś. Augustyna (de Civ. I. IV, 10): ce Gdyby Bóg, mówi on, 
c, grzech wszelki teraz widocznę. dotykał kaźnię., zdawałoby się 
« że nic nie zachowuje na sę.d ostateczny. A znowu gdyby ża
cc dnego teraz grzechu nie karał, sę.dzonoby że wcale Opatrzno
<t ści nic ma. Podobnie w rzeczach pomyślnych; gdyby ich Bóg 
ce niektórym proszę.cym z najwidoczniejszej nie udzielał szczo
<c droty, mówilibyśmy, że nie do niego te dary należę.; i znowu 
,, gdyby je wszystkim proszę.cym dawał, mniemalibyśmy, że dla 
<c podobnych jedynie nagród służyć mu mamy, i nie poczciwych
<c by z nas taka tworzyła służba, ale chciwców. n I zaprawdę, 
niech topór w te pędy spada na rękę złoczyńcy, a dobry uczynek 
natychmiast brzęczę.cę. się płaci monetę., mniej wprawdzie bę
dzie zbrodniarzy, ale też cnoty wcale nie będzie na ziemi. Sło
wem, by�by p�rzę.dek mechaniczny, konieczny, nie byłoby mo
ralnego, Jedyme godnego istot rozumnych i wolnych. 
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Powtóre, Bóg, najmilsi bracia, wiele rzeczy za jednym zacho
dem robi. Miłosierny i cierpliwy nad pojęcie nasze, czeka długo 
złośników z popraw�, On, który wie jak jest slraszna popaść 
w ręce jego sprawiedliwości; a współcześnie chce aby dobrzy, 
cierpi�c przez nich i od nich, mieli pogodę do opłacenia win 
swoich, do poprawy, do zasługi. A i gdzież ci całkiem bez winy, 
o których tak głośna mowa, a przynajmniej ilu ich pokażecie? 
Nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, mówi mędrzec 
Pański, (Eccle. VII, 2ł ), któ1°yby czynił dobre i nir: grzeszył. 
Najniewinniejszy bodaj klo mniej przekroczy, a rychlej pokutuje. 
Bo jak niepodobna znać liczbę przestępstw naszych, tak niepo
dolmiej jeszcze wiedzieć ile przekroczenie nasze osobiste nad
werężyło porzę.dku ogólnego. Złe zrodzone z jednego naszego 
słowa, z jednego uczynku, płynie nieraz przez całe rodziny, po
kolenia, wieki. Zrozumiał to król Dawid, kiedy wołał: « wz·ny 
(to jest całę. ich obszerność), kto zrozumie? od tajemn'yc!i oczyść 
mię Panie, i za obce (których byłem powodem) wybac::; słudze 
twemu. » (XVIII, ł3). A kiedyż uzna, jak odpokutuje, jeżeli nie 
w przeciwnościach, jeżeli nie w cierpieniu? , 

Bo, drodzy bracia! nie wchodzę.c teraz dla czego, pewna jest 
że pomyślność psuje człowieka, i na i1ajomylniejsze cię.gnie bez
droża. Pycha żywota zaślepia umysł, dostatek niszc,1y hart woli, 
a serce na cierpieni1 bliźniego zatwardza. Chłopek irlandzki 
chętnie się dzieli ostatnim ziemniakiem z nic nie maję.cym, na 
którego śmierć, lord z okien zamku swego spokojnie patrzeć 
będzie. Dla czego? czy innej sę. p1·zyrody? Nie, tylko chłopek 
lepiej wychowany, wyżej ukształcone ma serce, bo sam cierpi, 
więc umie czuć. wespół z cierpię.cymi. 

Iluż z was samych dziękuje może dzisiaj miłosiernej Opatrzno
ści za wstrzymanie siebie nad brzegiem przepaści, lżejszem lub 
cięższem, według potrzeby cierpieniem. Błogosławiony kto zro
zumie i przyjmie upomnienie! O ! jak szczytny widok człowieka 
upamiętałego, walczę.cego z przygodami ! Niebiosa jak sę. szero
kie roztwieraję. się, a Święci Pańscy poględaję. w lituję.cero się i 
spółczuję.cem podziwieniu; a z niemi, co jest w ludziach świętego, 
stara się ich wesprzeć i pocieszyć. Gdyby nie było cierpień na 
ziemi, nie odzywałyby się w sercu naszem najszlachetniejsze, 
najczystsze dźwięki uczuć; nie byłoby miłosierdzia, przyjaźni, 
słowem cnótby nie było które nas godzę. z ludźmi i światem, i 
każ{l nam nieraz kochać cierpienie i wzdychać za niem. Jak 
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słodka pamięć tych któreśmy pl'zebyli, jak o nich myśleć i mó
wić lubiemy; o ! bo człowiek tyle wart tylko, tyle wie, tyle jest 
istotnie, ile wycierpiał. Przeciwnie, nieszczęśliwy kto się za
twardza pod ojcowsk:;t ręk:;t Pana. Przyznaje Opatrzność tem 
samem, że przeciw niej bluźni; « Kto cię opuszcza, woła ś. Au
« gustyn, (Conf. IV, 9) gdzie idzie, albo gdzie ucieka? od Ciebie 
« łaskawego, do zagniewanego Ciebie; bo gdzież nie spotka 
« prawa twego, w chłoście swojej? » Cierpi równie jak sprawie
dliwy, tylko bez pociechy i nadziei : pierwszy od Ojca który 
karz:;tc pieści go jeszcze, i pokazuj:;tc twarz zagniewan:;t wyci:;tga 
ku uściskowi objęcia; drugi stawia się pod nieużyt:;t ręk:;t jakie
goś losu, jakiejś żelaznej doli, be� serca i rozumu. 

Drodzy Bracia! id:;tc za rad:;t S. Augustyna, aby nie zaczynać 
od potępienia tajemnic Bożych, ale od pokornego ich śledzenia, 
przedstawiłem wam kilka uwag, nie wyczerpuj:;tcych zapewne 
przedmiotu, a na rozmiary mowy mojej już za długich, które 
sami, przy dobrej woli, wszechstronniej rozwin;;tć potraficie, 
wskazan:;t postępuj:;tc drog:;t. Sankcya moralna jak:;t widzimy 
w porz:;tdku moralnym tego świata, tern bardziej zadziwia, iż 
nie żyjemy już pod zakonem przyrodzonym, ani mojżeszowym, 
i pomyślność doczesna nie jest koniecznie znakiem i nagrod:;t 
cnoty. W zakonie naszym wyższym, czysto duchowym, ewan
gelicznym, Chrystus Pan bynajmnićj jćj nie przyrzekł, owszem 
przepowiedział przemoc złych na tej ziemi, łzy i cierpienia do
brym, każ:;i.c czekać na przemianę położenia aż w przyszłem ży
ciu. Ale te same łzy i cierpienia, ta troska o własne i bliźnich 
szczęście i zbawienie, wierzajcie mi, jest największ:;t, najczystsz:;t 
pociech:;tjakiej człowiek doświadczyć może. « Biedni wy ludzie 
« światowi, woła ś. Bernard, widzicie na barkach naszych drzewo 
« krzyża, suche, ciężkie i pełne sęków, ale nie widzicie namasz
c1 czenia, nie widzicie niebieskiej oliwy kapi:;i.cej z niego ku na
ce maszczeniu biódr naszych. 1> Mimo to, wzdychamy, nic przeczę 
za szczęściem wiecznem, niezmiennćm, doskonałćm, i nikt się 
g� z was zapewne nie wyrzeka. Chcieliby tylko niektórzy, co 
mepodobna, jak zapewnia Apostoł, być wieńczonymi bez walki. 
Walczmyż, czekaj:;tc jasnego widzenia w przyszłćm tego, co nas 
gorszy nieraz w teraźniejszem życiu. 

Pozorna niesprawiedliwość, rzeczywista nierówność doczesna 
jest jednym z potężnych dowodów przyszłego żywota. Bo wiar,; 
w Boga i jego przymioty, drzemie w głębi dusz naszych, i sta-
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nowi pierwszy zasób naszego umysłu. To tez Mędrzec Pański, 

zdziwiony zrazu nieporz�dkiem jaki ujrzał pod słońcem, nie 

wykrzykn�ł z bezrozumnym : nie ma Boga, ale owszem, rzekł 
w sercu swojem : sprawiedliwego i bezbożnika osg,dzi Pan kiedyś, 
i ws:.elkiej rzeczy i sprawie wtedy czas będzie. (Eccle. III, i 7) Prze
konanie to tkwiło zawsze głęboko, tkwi jeszcze, i tkwić będzie 
w sumieniu rodzaju ludzkiego. Cała rzesza żydowskich, pogań
skich i nowożytnych epikurejczyków, nie potrafi go przytłumić, 
tern bardziej zatrzeć zupełnie. Powstawali oni, i to jest ich po
tępieniem w oczach każdego prawego człowieka, powstawali 
oni zawsze w chwilach zepsucia i zbytku, kiedy głos sumienia, 
wiary, niewygodny, a umysł usłużny ku zgłuszeniu go, plecie 
baśnie, których wola niestety ! więcej zawsze skłonna do złego, 
chętnie słucha. Przeciwnie, ufne w Opatrzność Boż�, nie wyrze
kaj�c ani się gorsz�c, żyły i umierały w pokoju, pckolenia wie
rz�cych po wszystkich czasach. Kmiotek nasz pociesza się, że 
chwilowem cierpieniem okupuje doczesne swoje przewinienia, 
że jest Pan który go nie zawiedzie! Lud jeden w narodzie na
szym, mógłby się lepszem prawem dopytywać dla c�ego cierpi; 
a przecie się nie skarży, lub się w cichości skarży Bogu Zbawcy 
swemu; bo pokorny, nie wmawia w siebie niewinności, wierzy, 
więc wszystko rozumie. On s�dów Twoich ni'e s�dzi, o Panie! ale 
się s�dzi niemi; on słowy swemi wyroki Twoje usprawiedliwia. 
Błogosław mu o Panie! i b�dź pochwalony. 

II. 

Ale cierpienia wasze, o dobrzy bracia! wszystkie prawie po
chodz� z położenia waszego jako Polaków, i te s� wam najdo
tkliwsze. Znam ja was za dobrze abym nie wiedział, że o wszyst
kich innych łatwobyście zapomnieli. Pójdźmyż do ogniska cier
pień waszych, i szukajmy ich przyczyny. 

Bóg sprawiedliwy, co większa miłosierny nawet, a Polska 
cierpi; trzeba raz odważnie rozebrać dla czego. Wybaczcie je
żeli z obowi�zku mego kapłańskiego, najdraźliwszym nawet 
uprzedzeniom niemił� powiem prawdę. Tak mało j� kto głosi 
bez namiętności ! a któż j� wam powie, jeżeli nie kaznodzieja? 
Nie mogę iść w ślady fałszywych proroków, którzy, jak Izajasz 
powiada, podkładaj� poduszeczki pod łokcie, i głaszcz:;ic oszu-
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kuj� lud mój. A i sam przedajny Balaam oświadczał się, iż nie 
może inaczej mówić, jeno jak mu nakazał Pan, Bóg Izraela. 
Kocham was bracia moi nad wszystko na ziemi, i tę Ojczyznę 
naszę biedn�, tę naszę jedyn�; ale zarazem, i więcej jeszcze ko
cham Pana mojego na niebie; zanadto mam na sercu usprawie
dliwić Go w s�dach Jego, abym i wam sfolgował, choćby mi się 
serce krajało od boleści. 

Bóg sprawiedliwy! miłosierny nawet ! a Polska cierpi ! Rzecz 
dziwna, tern bardzićj, uważajcie bracia moi, tern bardziej że 
dla narodów jest zupełna sankcya doczesna na tej ziemi, bo 
w wieczności zostanie jak dziś jest myśl któr� wyobrażały, któ
r{l żyły; w rzeczy, jednostki tylko czas przeżyj�. Narody, jako 
takie, nie będ� karane ani nagradzane w przyszłem życiu. A 
królestwo Boże, chociaż nie jest z tego świata, jest przecie, jak
kolwiek niedoskonałe, i na tym świecie. 

Narody i narodowości s� dziełem Bożem, powiadacie : pra
wda; ale nie łudźcie się aby były same celem swego istnienia; 
S\ł tylko środkami w ręku Boga do rozkrzewiania Jego królestwa 
na ziemi, do wyznawania, bronienia prawdy i sprawiedliwości. 
Dla tego losy ludu żydowskiego, który wtenczas jedyny stanowił 
to królestwo Boże na ziemi, jako ciało przynajmniej, s� dotych
czas doskonałym wzorem losów doczesnych narodów katoli
ckich, a i naszego, dziwnie jak bardzo. Jak długo stali i chadzali 
w. zakonie, żyli w pokoju i pomyślności. Ile razy wpadali w nie
wiarę i bałwochwalstwo, Bóg posyłał proroków, posłów ze 
swego ramienia, którzy lud zbuntowany napominali i karcili. 
Jeśli ich nie słuchano, zabijano, spuszczał Bóg narody dzikie i 
niewierne, ku przykruszeniu twardych karków Judy i Izraela. 
Świsn�ł Pan na Assura, a przyłatał z północy lud mnogi, skory 
do rozlewania krwi, a łupu głodny, jak roje pszczół leśnych, jak 
chmury szarańczy stepowej. I próżno się miotali żydzi, próżno 
wołali bardo że s� synami Abrahama, próżno wyglitdali pomocy 
z Egiptu, próżno wybiegali na puszcze : na nic się wszystko 
zdało, dopóki się nie opamiętali, dopóki nie wyznali : Ty sp1·a
wiedliwy jesteś we wszystkiem co przys::.lo na nas : boś prawdę uczy

nił, a myśmy niezbożnie czynili: (Ezdr. IX, 3_3), dopóki nie pono
wił i Bogiem przymierza. Natenczas odrzucał Pan kij już 
niepotrzebny, ba czasem druzgotał, bo straszne powołanie być 
narzędziem gniewu Bożego. Oto jest treść dziejów. Głęboko a 
w prostych słowach wyraził jeden z latopisców filozofi� bistoryi : 
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dzieje ludzkie, prawi, sę dziejami grzechów, i chłosty za nie. 
W ręku Boga jeden naród jest młotem a drugi kowadłem, i na
wzajem. Ani się gorszyć trzeba, że równie albo i więcej grzeszne 
ludy sę karcicielami innych; sprawiedliwość Boża jak ludzka, 
nie używa najświętszych w spółeczeństwie ku wypełnianiu swoich 
wyroków. Przewaga ludów doskonale cnotliwych, nie byłaby 
karę.; raczej nagrodę. 

Ostateczne więc Boga w rzeczach ziemskich widoki, nie z je
dnego lub drugiego, ale z ciMu wypadków powinny być oce
niai1e. Nieraz tajemne rady Boże, nie rychło w długiem życiu 
narodów zaczynaj; się rozwijać. I godna uwagi, że najczęściej 
wypadki które rodzinę jakę albo lud, w mniemaniu ludzkiem, 
do najwyższego szczytu zdaję się wynosić potęgi, lub stręcać do 
przepaści, w końcu przeciwne zupełnie sprowadzaję skutki. Przy
kładów nam dostarcza i Pismo Święte w poniżeniu i wywyższe
niu następnem Józefa wraz z ludem jego, i dzieje świeckie 
w cesarstwie rzymskiem i w tylu innych dawniejszych lub no
wożytnych narodach. Ale my postawieni w dole, wę,zki widno
luęg krótkim obejmujęc wzrokiem, sędzimy o drogach Opa
trzności, jak prosty żołnierz, stojęcy bezczynnie pod upałem 
działowym, sędzi o planach swego wodza, który wszystko widzi 
z daleka i kieruje z góry. « Gdy kiedyś w końcu wieków, mówi 
cc Fenelon, cały ciM ludzkich wypadków od poczętku świata aż do 
ce dnia ostatecznego, i tych wypadków zgodność i odpowiedność 
ce z Bożemi myślami, w samemże świetle Bożem ujrzemy, wtedy 
« zdziwieni zawołamy : Panie! 'l'yś sam mędry, Ty sam spra
cc wiedli wy. » Ale dziś co się tyczy blizkiej nas teraźniejszości, 
szczególniej co się tyczy wypadków w których samiśmy udział 
mieli, w skutku których cierpiemy, niepewni pomyślnej przy
szłości, skłonni jesteśmy do skarg na Opatrzność. Nieraz z Pio
trem, śród wałów pogrężaj�cych łódź naszę, wołamy że giniem, 
kiedy Pan zdaje się zasypiać i krzykiem naszym przebudzony 
spokojnie odpowiada : ludzie małej wiary, dla czegoście ZW{ttpili. 
(Mat. VIII, 26. - XIV, 3i). Kiedy w piętym wieku barbarzyńcy 
Aryanie zaleli katolickie Włochy, Hiszpanię, Gallię, lu.dy te gło
śno sarkały na Opatrzność tak iż Salwian uczony i pobożny ka
płan Marsylski, musiał się jęć pióra w Jej obronie. Dziśby, i 
rychło potem, tego nie potrzebował, bo wiemy, że to chwilowe 
nieszczęście było powodem upamiętania i przerodzenia tych lu
dów już zepsutych. Grube zbrodnie najezdców zbrzydziły im 
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podobne, choć mniej wyd�tne występki. Niewiara ciemięzców 
obudziła wiarę w ciemiężonych; ci się odrodzili, i tamci nawró
cili, pierwotnej zbywajęc dzikości. Zobaczmy tedy dla czego i 
my cierpiemy i czyśmy już nie zyskali na cierpieniu. Zobaczmy 
na. dziejach ojczystych lepiej nam znanych i żywiej nas obcho
dzęcych. Nie sędzę bym podobnym przegl:;idem ubliżył świętości 
tego miejsca, powadze tej mównicy. Prorocy Pańscy, i wielki 
Apostoł Paweł, nakazujęc potężnę dłoni� milczenie słuchaczom, 
podobnie sobie z ludem Bożym poczynali. 

Po przyjęciu wiary świętej katolickiej w Polsce rozszerza ję 
Chrobry poprzedzany świętym Wojciechem; spółcześnie rozsze
rzaję się granice, spółcześnie rośnie ład, prawo, wielkość i po
myślność kraju. Syn gnuśny wraz z narodem odpada w bałwo
chwalstwo, Polska się rozpada. Wraca Kazimierz zwany Mni
chem, pierwszy bodaj wygnaniec Polski, wraca z nowemi Apo
stoły, podnosi Ołtarze, krzewi dobry obyczaj, oświatę; wraca i 
doczesna pomyślność. Bolesław Śmiały, dopóki za młodu słu
chał ś. Stanisława, przewodzi Rusi, Węgrom, jest sędzi� pokoju 
w Słowiańszczyznie ; za zbrodnię na nim dokonanę spada mu 
z głowy korona, i Polska maleje. Dźwiga j� znowu pobożny i wo
jenny Krzywousty, i nawracaj�c Pomorze, szeroko granice za 
Odrę rozpościera ... Widzicie bracia mili, że nie tworzę ani na
kręcam faktów, tylko je wam poprostu przypominam. A po nie
szczęśliwym podziale, za Łokietka potrójnego wychodźcy, poku
tnika pielgrzyma, zewnętrzne odrodzenie i zjednoczenie Ojczy
zny, poprzedziło wewnętrzne, jak zawsze musi, jeżeli tamto ma 
być trwałe i prawdziwe. Przysłani opatrznie z Rzymu kaznodzieje 
z śś. Jackiem i Czesławem i Fraciszkanie, nie tylko Polskę 
oświecili i uświęcili, ale nadto, nawracaj�c odszcepieńców Rusi
nów a pogarisk� Litwę, pot apostolski i krew męczeńsk� hojnie 
przy tej pracy rozlewajęc, znaczyli przyszłe granice Polski. Ko
ścioły przez nich stawiane, święte ich zwłoki tam złożone, pier
wszemi Polski były w tych krajach warowniami i osady. Zawsze 
mnich u nas chodził w przedniej straży. Kwitnęły współcześnie 
ŚŚ. Salomea, Jadwiga i Kunegunda, wonne lilie, aniołowie po
koju, wśród burzliwych waśni i namiętnego nierozumu. Pokuta 
ich, modlitwa tylu osób świętych, krew męczeńska 30,000 ryce
-rzy pod Lignic�, zjednały nam wyraźnie miłosierdzie Pańskie, i 
zewnętrzne powstanie z pod obcej przemocy. Poświęcenie szla
chetne ze strony drugiej Jadwigi dla miłości Boga, Kościoła i 



KAZAN! E 

Ojczyzny, wszystkich uczuć narodowych i domowego szczęścia, 
nie tylko jej zjednało wieczn{l nagrodę, ale zjednało doczesn{l 
dla Polski, przez poł{lczenie Litwy i przez ni:;tż odbitej na Tata
rach Rusi. 1 krew wylana pod Warn:;i nie była bez zapłaty : wró
ciły pod berło Jagiellońskiel Węgry i Czechy odrzucone przez 
Jagiełłę dla herezyi, i krzyżackie Prusy zaludnione i bogate. 
Bóg sam zjednoczył wielk:;t, największ:;i monarchi:;t słowiańsk:;i. 
I patrzcie, ta wielkość Polski współczesna jest znowu czasom 
ś. Kazimierza i mistrzów jego Ś. Jana Kantego, wielebnego Dłu
gosza, Izydora Kijowskiego sprawcy Unii Ruskiej, i tylu innych 
Świętych; współczesna żarliwości w wierze, czystości w obycza
jach. Skarga wiek XV złotym zowie, i dosyć się go nachwalić 
nie może. Ten wiek największego zdrowia i potęgi Polski, przy
gotował rozkwitnienie i świetność Zygmuntowskich czasów ; 
uczeni i hetmani XVI wieku wtenczas się porodzili. Bóg nam 
dał wszystko, czego dziś tylko najśmielsza rozpalona nieszczę
ścierrr wyobraźnia zapragn:;ić może, myśmy tylko dzierżyć nie 
umieli, i samochc:;ic z r:;ik upuścili. Przyjęliśmy z oświat:;i i han
dlem zbytek i zepsucie obyczajów, zt:;id zobojętnien{e dla su
rowej wiary przodków, a chwytanie się nowych, wygodniej
szych wiarek, skrzywienie umysłowych pojęć. Chciwość osobistej 
wolności , kosztem rzeczy publicznej, wyrodziła się w samo
lubstwo: Współcześnie za nasz:;i niebaczności:;i i nadużyciami 
podnosi głowę schyzma. Nie pozwalamy innym uskromić, 
owszem dla zwi:;izków krwi bierzemy pod opiekę ożenionego 
krzyżaka , usadawiamy ostatecznie protestantyzm , i wszystkie 
klęski zt:;id dla nas aż do dni dzisiejszych, sobie wył:;icznie 
przypisać winniśmy. W domu rokosze szlacheckie , prote
stantyzm i schyzma polityczna. Złe się szerzy za Zygmunta 
Augusta, umiera bezdzietnie ostatni niepowsci:;igliwy Jagielloń
czyk, jak Piast ostatni umarł, chociaż wiele błędów nagrodził 
przyjęciem Soboru Trydenckiego i dokończeniem narodowej 
Unii. Odt:;id zaczynaj:;i się przepowiednie o nast:;ipić maj:;icej 
karze i upadku narodu. Ostrzegam was Bracia mili, że nie przypi
suję im tej samej powagi jak{l maj{l proroctwa w księgach świę
tych zawarte, ani twierdzę aby były koniecznie owocem szcze
gólnego Boskiego objawienia. Ale że wszystkie wyszły z ust pobo
żnych, więc dowodz{l przynajmniej, że dusza chrześciańska oświe3 
eona wiar{l, przy czystem a spokojnem sumieniu, dalej i zdrowiej 
widzi w samejże przyszłości doczesnej, od mędrców tego świata. 
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Wielki Hozyusz, największy człowiek jakiego Kościół polski 
wydał, kiedy się dowiedział o utracie Smoleńska, w skutku 
buntu Glińskiego, rzekł z żalem : c1 Liście to dopiero zaczynaj:,!. 
padać, przyjdzie kolej na gałęzie i na sam pień drzewa. )) Nie 
powtórzę dla braku czasu, znanych wam zreszt� wyroczni Skargi, 
następcy Hozyusza, jak dosłownie opisał poniżenie, rozprosze
nie i tułactwo nasze. Wielcy ci dwaj ludzie i ich następcy 
wstrzymali protestantyzm religijny, ale przeszedł on w pojęcia, 
w życie publiczne i obyczaje. Restauracya Batorego i Wazów, a 
bardziej wysiłki ich ku temu, przedłużyły życie, ale nie uleczyły 
z gruntu choroby w skutku złej woli narodu. A i to jakiekolwiek 
polepszenie, wskrzeszenie Unii na Rusi, świętość Stanisława 
Kostki i męczeństwo błogosławionego Józafata, krew rycersk� 
przelan� pod Chocimem, natychmiast Opatrzność nagrodziła. 
Ochroniliśmy raz Moskwę dla miłości Boga i Kościoła, dał nam 
Bóg j� kilka razy jeszcze w ręce, i dał więcej, cała północ i 
wschód Europy w naszej znalazły się dłoni; winaż Opatrzności 
żeśmy trzymać nie umieli? Znane wam nareszcie słowa Jana 
Kazimierza, mnicha, kardynała i króla, jak nawet oznaczył czę
ści ziemi, któr� każde z trzech mocarstw s�siednich zagarnie. 
Ale wszyscy ci byli ludźmi światłymi i Polakami, wierzyli Ewan
gelii i rozumowi, że każde królestwo rozdwojone upadnie, a nie 
ślepocie szlacheckiej która utrzymywała, że Polska stoi nierz�
dem. Przytoczę więc współczesn� przepowiednię cudzoziemca, 
prostaczka który ledwo czytać i pisać umiał. Było to w r. 1655, 
kiedy Litwa i Ruś, zalane zostały po Grodno i Lwów przez Mo
skwę i kozactwo, a reszta Polski zajęta przez Szwedów. Król 
schronić się musiał na Szl�sk. Królowa ciesz�c męża i Polaków, 
powtarzała : c1 Zasmucić a nie zatracić Bóg Polskę dopuścił. ii 

Ale zarazem pisała do Francyi do Ś Wincentego a Paulo i innych 
świętych, prosz�c o modlitwy. Między temi był i braciszek 
Augustyański, mieszkał przy kościele (1) gdzie się tak często i 
dziś za was modi�, a gdzie wy może nie chodzicie. Zamkn�ł się 
on w tym celu na ćwiczenia duchowne, a miał zwyczaj spisywać 
natchnienia jakie z nieba odbierał. Między niemi znajduj� się te 
dziwne słowa godne Izajasza, które wypi_sałem z jego żywota, 
wydanego na pocz�tku przeszłego wieku : <c O! Polsko, jak twoje 
ce grzechy s� wielkie ! o Polsko, nie mów że ten albo ów przez 

(1) Notre-Dame-des•Victoires, 
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« swoje rady podniecił mi tę wojnę (2); mów że to grzechy twoje 
<C o ludu całkiem pogq�żony w obżarstwie i rozpuście! O jak 
ce prawda mało się wciska do pałaców panów ! O grzechy kró
<C lów,które sprowadzacie tyle złorzeczenia na ludy wasze! Gdzież 
« s� Ludwiki, Amedeusze, Karole, którzy nie przedsiębrali ni
« czego, nie poradziwszy się Boga w modlitwie? Królowie ziem_ 
ce scy,nie igrajcie sobie z Bogiem! Polsko, ty s�dziłaś że małe 
ce muszki nie odważ� się rzucić na ciebie, a te muszki (chociażeś 
« lwem) wyruszaj� cię z twej kniei. n Król tegoż roku czyni ślub 
i oddaje się z całym narodem pod opiekę N. Panny, obieraj�c j� 
za Polsk� Królowę. Wyznaje, że grzechy możnych i uciemięże
nie ludu (ten grzech od tylu wieków wołaj�cy o pomstę do nieba, 
o który tyle razy strofowali papieże bezskutecznie) sprowadziły 
na naród zasłużone kary, obiecuje wreszcie swojem i następców 
imieniem starać się o poprawę. Bóg-ci się zmiłował, kazał się 
cofn�ć wszystkim wojskom najezdców, <C zasmucić istotnie a nie 
« zatracić Polskę dopuścił. n Ale czy się Polska poprawiła, czy 
ślubów dotrzymała? Czy owszem zbytek i bezprawia możnych 
nie rosły z ciemiężeniem biednych? Wewn�trz już ani myśleć 
nawet o politycznej poprawie; na zewn�trz trzeba było przyjść 
do płacenia haraczu sułtanom, aby się duch dawny raz jeszcze 
ocucił, a Polska zaświeciwszy szeroko na świat cały pod Wie
dniem, uwinięta w tę święt� szatę, snem ciężkim zasnęła na dłu
gie czasy niesławy i nieszczęścia. Miejsce Sobieskiego zaj�ł na
tychmiast Piotr, zwany Wielkim. Polska przy wszystkićm złem 
nic już dobrego nie robiła, a raczej nic nie robiła. Bóg ze złych 
nawet działań wielu narodów umie w m�drości swojej wyci�gn�ć 
dobre, ale kiedy który przychodzi do zupełnej otrętwiałości, ja
kież może mieć prawo do istnienia? A nie możemy się skarżyć, 
aby Opatrzność nie zostawiła nam czasu do opamiętania się i 
poprawy. Nie brakło i napomnień. Wołał z zagranicy mędry do
świadczeniem Leszczyński, wołali później w domu wielcy Biskupi 
Sołtyk i Załuski, wołał i święty Berdyczewski Karmelita. Była 
wprawdzie myśl poprawy, ale prosto zewnętrzna, polityczna, 
ziemska, bez polepszenia wewnętrznego w sercu, w obyczajach, 
w obliczu Boga który śledzi nerki i biodra. 1 kiedy większa 
część narodu trzymała się wiary katolickiej, ale przy niej chciała 
utrzymać wszystkie niekatolickie narosłości, przesędy i naduży-

(I) Polacy spędzali istotnie wszystko na Radziejowskiego, 
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cia, słowem kanonizować calQ. złQ. swojQ szlacheczczyznę; strona 
reformatorska znosiła część nadużyć, w imiQ państwa i ziemskiej 
filantropii, a otwierała wrota nowym, w zmienionym tylko 
kształcie. W takiem usposobieniu narodu, i kiedy Bóg spełnił 
groźbę swoję] dajQ.c mu za karę niemQ.drego króla, zaczęła się 
pierwsza wojna o niepodległość, i z pomienionych powodów 
upadła. Przynajmniej Barscy rycerze postawili walkę narodow{.l 
na stanowisku wiary i Kościoła; wołali że wolność przenoszQ. 
nad życie, ale wiarę nad samQ. wolność. Wkrótce jednak i to sta
nowisko, w sobie zawsze jedno, niezrozumiałem się stało i skrzy
wionem, pod wpływem wyobrażeń i wypadków francnzkich. 
Wzięto się do nauk,_ do przemysłu; - pt·awodawcy, wielkiego 
sejmu piękne pisali prawa, chcieli się papierem skwitować ze 
sprawiedliwości{.! Boż{.l; ale jakie spędzali noce? Współcześnie 
więcej było rozwodów w jednej Warszawie, niż w reszcie kato
lickiego świata. Szczyciliśmy się ngdzni, że stolicę nasz<;: nazy
wano małym Paryżem, kiedy wielki był wielkim domem nierzQ.du 
serca i umysłów. Do podłej i dziecinnej przedajności, niezgody, 
przybyła naśladowana z Francyi nienawiść a przynajmniej obo
jętność ku religii, targanie się na kościoły i osoby duchowne, 
jakkolwiek zreszt{.l może winne; i sami sprawę naszę tak czysL{.l 
ochrzciliśmy imieniem rewolucyj zachodnich, i potem skarżymy 
się, że nas Kościół ma w podejrzeniu. Kara Boża posuwała się 
jednak zwolna, czQ.stkowemi rozbiorami, jak wylew wody dla 
dania jeszcze czasu;-w końcu« powiedział Pan słowo w Izraelu, 
<( aby zadzwoniło w uszach wszystkich, >) i w krwi, dymie a po
żarze Pragi, znikła Polska z oblicza narodów. 

Nie nauczyły nas dawniejsze emigracye obronić się i zacho
wać od upadku, zaczęto inne aby się nauczyć i słać godnemi 
odzyskania wolności. Czy się lepiej udały? Daleka odemnie uwła
czać poświęceniu i wielkim czynom rycerskim i zasługom oby
watelskim tych mężów, pojmuję ile ich uniewinnia zły wiek 
w którym się zrodzili; ale cóż, kiedy te same zasługi, czQslo 
rozwiedzione z pobożności{.!, tćm większ{_l zadały klęskę młodym 
pokoleniom, nawykłym religijn{.l czcitL otaczać zasłużonych oj
czyznie mężów. O! pamiQtam dobrze jak nieskromne słowa nie
wiary, z pod zarosłej splywajQ.ce wargi, nagłtt a śmicrteh1Q. tru
cizntt wsiękały w serca nasze, i rozczarowY\vałv młodzie11cza 
świeżość duszy. Chcicliżbyścic i teraz wró�ić ;1icnawróccni: 
podobn{.l oddać usługę młodemu pokoleniu, aż nadto już od na· 

T. I. 2 
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j ez dców psutemu? Na co były obrocone piętnaście lat pokoju? 
na !'Ozszerzanie nędznych płodów zeszłego wieku, na pokętne 
zwi{lzki, które schlebiaję miłości własnej, a nie wymagaję we
wnętrznej poprawy ani cichego, skromnego, stałego poświęce
nia; gdzie każdy myśli o wszystkiem a nie robi dobrego koło 
siebie, ku któremu dość się schylić aby je podnieść. 

Mieliśmy kościoły pod bokiem, aleśmy chodzili do nich naj
częściej dla zgorszenia i uręgania się pobożności ludu. Mieliśmy 
szkoły i uniwersyteta, ale nauka pozbawiona balsamu religii 
rozkładała się i psuła, i szliśmy wielkim krokiem do największej 
ciemnoty jaka być może, do ciemnoty fałszywej, próżnej, dumnej 
umiejętności. Tak się sposobiły przyszłe pokolenia, w oczach 
których pobożność była bez wyj{ltku niemylnym dowodem nie
rozumu i pokrytości. Cała opozycya była zewnętrznie narodowa i 
wyłęcznie świecka na ostatnim jeszcze sejmie ; kiedy sam rz{ld 
schyzmatycki chciał zabezpieczyć śluby kościelne i pohamować 
rozwody, piętnaście tylko głosów świeckich w obu razem izbach 
poparło prawa Kościoła. W takiem usposobieniu, z takiem zdro
wi.em i gotowości{l wewnętrzn{l zaczęliśmy walkę o iliepodle
głość. Mogliśmy zapewne liczyć na łaskę Bożę i błogosławieństwo 
Kościoła! Jakaś tradycyj na poezya, jakaś \\;odnista religijność, 
wkrótce wywietrzała, zamierzchła. Nie rozumiał nas lud nuc{lcy 
c;obie wśród grzmotu dział hymny Dawidowe, a myśmy aż w obo
zach ścigali jego wiarę. A jednak dla tego ludu może, dla małej 
liczby sług swoich, Bóg nam dał raz jeszcze w ręce losy Ojczyzny 
naszej, sami to dziś przyznajecie. I znowu w skutku nieuleczonych 
grzechów narodu upuściliście je z ręku. Opatl'zność temuż win
na? Okryła nas ona jak czuła matka miłe zawsze, bo swoje, choć 
,,l'zeszne dzieci, pięknę sukienk{l niezasłużonej chwały na przy
he lata tułactwa. A wy zamiast okrycia ni{l nagości naszej, za
miast słusznego 'upokajania. wzbici w dumę poklaskiem niero
zumnej tłuszczy, samiście j{l poszarpali, i wzajemn{l oszpecali 
potwarz{l. I nie spędzajcie jeclni na drugich, starzy na młodych, 
podwładni na dowódzców, boście, bośmy raczej wszyscy winni; 
ci co nie mieli czasu wydobyć się na wierzch w kraju, pokazali 
za granicę jakimby byli szli torem. Z jakimi zł{lczyliście się tu 
ludźmi? jakie pokochaliście księgi? jakieście wyznawali, rozsze
rzali zasady? Na czćm zużyliście świeżość dusz waszych, na czćm 
siły waszego ciała? o! bogdajby tylko w skutku nędzy i cierpie
nia. llu subie sau101Jujstwew Llui przyśpieszyło, ilu z bratniej 
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polei;ło ręki? O dziękujcie Bogu, że was na ten czas goręczki 
wysłał bezbronnych z kraju! niepodobna byście sami tego dziś 
nie czuli. Tuście zużyli wiele piór, zmęczyliście prasy, ale 
w kraju _byłaby się lała krew bratnia, bratnieby się kruszyły 
oręże. 

I w końcu oddalibyście byli wielkę pustynię w posiadanie na
jezdcy, i zapewne na zawsze ..... Ucisk obcy podnosi, skupia, 
czyści; ale wojna domowa kazi charakter narodowy, rozdwaja 
umysły, kala serca i wiekuiste nieraz waśnie zasiewa. Macie 
przykład na zachodniej Europie, gdzie jakoby po kilka narodów 
w jednym, Bóg wie sam jak na długo, i Bóg wie tylko ile się je
szcze krwi rozleje, nim się zupełnie wewnętrznie zjednoczę. 
O! nie zazdrośćcie im pozornej pomyślności, porównywajęc się 
z niemi w grzechach i karaniu. Miały one swoje dni żałoby i 
jeszcze mieć mog�. A potem, mniej trzeba sił do stania kto stoi 
jeszcze, niż do podniesienia się temu kto już raz w skutku osła
bienia upadł. Zdrowy, może długo bezkarnie nadużywać zdro
wia; schorzałemu lada rzecz szkodzi i na powrót rzuca na łoże 
boleści. I zwykle, kiedy naród jaki Bóg karze, karze tak długo, 
aż oczyszczonego cierpieniem może postawić na świeczniku, aby 
świecił n.a okoliczne kraje i służył ku zbudowaniu wielu. 

Dzięki wrogom naszym, sprawa nasza sekularyzowana że tak 
rzekę od wieku, znowu się przykleiła do niepożytej sprawy 
Boga i Kościoła : a wy nie chcecie tego pojęć i przyjęć, nie chce
cie pokutować, nie chcecie stać się'wyznawcami wiary, pod
nieść tułactwo wasze do godności męczeństwa, i skarżycie się 
potem na Opatrzność! 

Ale powiecie, że się poprawiacie. Tak jest po części, dzięki 
Bogu. Widzę poznaki życia, choć ich najmniej w sferze czysto 
religijnej. S� jednak: ufam, że zasmucić tyłku nie zatracić naród 
nasz Bóg dopuścił. To mi dało odwagę do powiedzenia prawd 
przykrych; inaczej wolałbym płakać w ukryciu. Ta poprawa ja
kakolwiek usprawiedliwia właśnie Opatrzność; sę to już błogie 
owoce cierpienia. Czy ta poprawa jednak już zupełna i powsze
chna, czy przynajmniej dostateczna? .... niestety nie! niedziw 
zatem, że jeszcze cierpiemy. Od nas samych z�leży skrócenie 
męk naszych i narodu. Nie chcę, mówi Pan, śmierci grzesznika, 
ale by się nawrócił i żył. 

(< Prawe sę sędy Boże, usprawiedliwione same w sobie. u 
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Lat temu siedm, mę.ż od Boga dany (i) wywiesił wpośród was 
sztandar wiary. On upadł, stargawszy siły na niewdzięcznej pra
cy : zwłoki jego spoczywaję. w ziemi męczenników, wyglę.daję.c 
zmartwychwstania. Ale przed skonaniem, zsiniałemi jąż wargi, 
polecał nam pracę koło waszego zbawienia. Wielu myśl jego 
opuściło, ale my, da Bóg, nie opuścim. 

W tych dniach obchodzić mamy święto podniesienia krzyża 
Pańskiego. Otóż ten sztandar, czysto duchowny i wspólny wszys
tkim, to drzewo nagie i skrwawione, zatykamy wam na nowo 
zaklinaję.c na wszystkie świętoście, abyście przy niem skupili się 
i wytrwali. Znajdziecie wszędzie więcej wymowy, więcej wy
stawy w służbie Bożej, ale nigdzie nie znajdziecie tej myśli reli
gijnej zarazem i narodowej; gdzieindzicj uczęszczaję.c nie do
pełnicie powołania waszego katolików Polaków, cierpię.cych 
zarazem za wiarę i ojczyznę. Nieprzyjaciel zaprzysię.gł zgubę Oj
czyzny i Ołtarzy zarazem, zgromadzajcież się aby koło jednego 
Ołtarza, proszę.c o Ojczyznę. Zacznijcie modlić się wspólnie, 
a wspólnie radzić dobrze rychlej się nauczycie. Jedno west
chnienie wasze ale wspólne, pocieszy Kościół, zbuduje- narody 
katolickie, zawstydzi potwarców, 'dojdzie braci w kraju myję.
cych łzami podnoża coraz to rzadszych ołtarzy, jęczęcych po 
więzieniach, po górach Kaukazu, po sybirskich lodach. Co po 
słowach! pokażcie czynem lepiej czem jesteście, jakiej sprawy 
i jak bronić myślicie. 

Wytrwajcie zatem, wytrwajcie! możemy i my upaść pod pra
cę., to nic nie znaczy. Wszystkośmy przewidzieli, na wszystkośmy 
gotowi; nie o nas tu chodzi, nam dusza nasza od każdej z wa
szych by jednej, nie droższa. Nie kocha ten czysto myśli św\ętej, 
klo dla jej tryumfu, nie gotów rzucić tułowu w przekop, po 
którym przejdzie inny lepszy lub szczęśliwszy.Jak kiedy się ogieri 
podłoży pod wilgotne drzewo, długo się zaję.ć nie może duszo
ny kłębami dymu, ale w końcu, w końcu nagłym bucha pło
mieniem : tak będzie z nawróceniem polskich pielgrzymów; 
taka wiara nasza i nadzieja. Pomimo wszystkiego, Bóg wybie
rze sobie co ma być zbawionem z Izraela. Tylko wy Bracia ! 
rne opóźniajcie tej błogiej chwili. 

Zbliża się jeszcze tajemnicze dla nas święto, święto siedmiu 
i)Oleści Najświętszej Panny. L:.idu mój, ludu boleści! wzywam 

(li f1. ;,, Bogdan Jański, ap,,etot emigracyi, zmarły w Bogu w Rzymie, roku Pańskiego 
1840. 
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cię słowy kościelnemi. « Stójmy podle krzyża z Mary� Matk� 
« Jezusow�, której duszę przebił miecz boleści. » Stójmy podle 
krzyża, w tych smutnych dla nas czasach. Wielka mędrość, 
umieć przetrzymać zwłoki Pańskie. Nie już przyszła poż�dana 
chwila łaski, przeto że nam się cierpieć sprzykrzyło. Nie odcho
dźcie na krok od znaku zbawienia, choćby w około wołali, że 
tł'. albo tam jest Chrystus. Przyjdzie do was herezya jak żona 
do Hioba na śmietnisku, mówięc : złorzecz Panu i umrzyj. Ludu 
mój, Hiobie ludów! siedź odważnie podle krzyża na śmietni
sku ojczyzny twojej, i zgartujęc skoruN przeszłej chwały dzi
siejsze rany twoje, odpowiedz ze sprawiedliwym : widzę żeś 
niemędra niewiasta, dobre mogliśmy przyj�ć, złego dla czego 
przyjęć nie mamy? Pan zasmuca, Pan pociesza. Bóg dał, Bóg 
wzięł, Bóg znów dać może. 

Przyjdzie i niedowiarstwo, każęc bluźnić ze złym łotrem na 
krzyżu : jeżeliś Bogiem pomóż nam i sobie. Ludu mój, ty ;;ię 
bij w piersi z pokutujęcym, dobrym łotrem, świętym jednym 
z polskich patronów, a oskarżaj\f.C się serdecznie, usłyszysz sło
wo zbawienia. Do krzyża wszyscy, do krzyża I czy kto jeszcze 
nie przyszedł, czy już chciał odchodzić, do krzyża wszyscy, do 
krzyża! Ludu mój, ludu siedmiu boleści, Hiobie narodów, stój 
podle krzyża z Maryę, Matlq1 Jezusa, proś aby się koronowała 
na nowo cierniowę dziś twoję koron:;i., a będziesz z Hiobem na 
ziemi jeszcze pocieszon, będziesz z dobrym łotrem w wieczności 
zbawion. Co daj Boże. Amen. 
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TRWANIU WIARY CHRYSTUSOWEJ 

Z POWODU OSTATNICH WALK KOSCIOLA KATOLICKIEGO W POLSCE.(!) 

• A Domino factum est istud : et est mirabile in oculis nostris.• 

• Od Pana to się stało : a jest rzecz dziwna w oczach naszych., 

Ps. łl7-23. 

DRODZY W PANU BRACIA! 

Prawda pańska trwa na wieki, (Ps. cxv1:) śpiewa tylko co 
spomniany król prorok. Prawda wcielona stwierdza to samo 
słowem uroczystem a ważnem jak wieczność mówi\łC : Niebo 
i ziemia przeminą,, ale słowa moje nie pr·zeming,. (Mat. 24, 35) 
Dziewiętnaste oto płynie stólecie, a przecie nikt i nic im jeszcze 
nie zadało kłamstwa, i jako żyw Pan wobec. którego stoję, do 
końca nie zada. Prawda pańska trwa na wieki ; a słusznie do
dać można: prawda pańska trwa od wieków. Bo prawda po
wszechna, ostatecznie dopełniona przez Chrystusa Pana, wydo
byta na jaśni�, rozwinięta, wyłuszczona przez Kościół, pojawiła 
się z pocz\łtkiem rodzaju ludzkiego, z pierwszym człowiekiem. 
Z poczętkiem czasu wynurzyła się w czasie, jak bez poczętku 
spoczywał:t w źródle swem, w wieczności. Ustnie przekazywa
na, zapisywana w sercach, doświadczona przez lat przeszło dwa 
tysięce w życiu patryarchalnem, zwan:1 prawem przyrodzonem; 
następnie ustalona pismem, by ostatecznemu nie uległa skażeniu 

(IJ Pierwsze to kazanie którem ułożył, i wstępne ci�gu konferencyj, których ov,taszać 

nie uznałem za stosowne. 
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i zagładzie; była doświadczan� na mniejsz� niejako stopę na 
narodzie żydowskim, przez drugie blisko lat dwa tysi�ce, aż do 
przyjścia pełności czasów. Tam nad brzegami śródziemnego 
morza, przyrodzony środek ciężkości ludzkości, (około którego 
kr�żył świat starożytny 'i śrr�dniowieczny, jak nowożytny ku 
niemu zd�ża) : przechodzili mędrcy i prawodaw2y pogańscy, 
głodni prawdy pielgrzymi, zapalić zgasł� w domu pochodnig 
żywotnego światła, aby za powrotem choć częściowo oświeca! i 
krainy swoje, drzemi�ce w cieniach śmierci. Nareszcie dopełnio
na ostatecznie zakonem ewangelicznym, i podana całemu świa
tu, znowu blisko od lat dwóch tysięcy prawda, rozlewa się po 
ziemskim obszarze. Podbiła i dzierży narody stoj�ce na najwyż
szym szczeblu oświaty, i ludy pogr�żone w ciemnościach bar
barzyństwa, wszystkim zarówno dostępna i zrozumiała, ró
żnym językiem, to wzniosłym to poziomym, ale zawsze ja
snym (wył�czna cecha prawdy !), jedn� i t� sam� straw� karmi 
i nasyca umysły na najróżniejszym stopniu ukształcenia stoj�ce, 
a wszystkie nowości i zmiany chciwe, jak jarzma niecierpi�ce. 
Prześladowana wszędzie o<l przemocy, rozpusty i dumy; zgo
dnie nienawidzona od niewiernych, różnowierców, niedowiar
ków, zresz� najsprzeczniejszych z sob� i walcz�cych się nawza
jem; (bij�ce znów w oczy piętno prawdy powszechnej, bez
względnej, Boskiej); ciśnięta z zewn�trz, wewn�trz zdradzana. 
przecie nietylko żyje ale posuwa się naprzód, c1 e pur si muove» 
mówimy my z kolei. Od Panv się to stało a jest dziwna w o

czach naszych. » - Czas już towarzyszyć tej arce przymiet'za 
w twardych kolejach jakie przebyła i wci�ż odbywa śród czasów 
i narodów, przypomnieć pokrótce przynajmniej jakie złamała 
zawady, jakie skutki jakiem i otrzymała środki, a wnioski ucz�ce 
przyjd� już same z siebie. Bo nareszcie rozszerzenie się tak na
głe i utrzymanie się od ośmnastu wieków nauki tak ciemnej 
w tajemnicach, tak surowej w przani1-aeh obyczajowych, zwy
ciężenie przeszkód, łamame trudności ni1)1.miernych, środkami 
po ludzku prawie żadnemi, każe nam pri:spuścić koniecznie siłg 
ukryt�, nadludzk�, nadprzyrodzon�. Bosk� : skutki bowiem nic 
mog� być większe od swej przyczyny. <1 Od Pana się to stało, o 
jest d:iwng, w oc:ach naszych. W chwilach kiedy wiara na
sza Chrystusowa tak mocno zagrożona, tak słaba po ludzku na
dzieja zwycigztwa. spodziewam się bracia! i ufam za łask� 
Boż� i przyczyn� Najświętsz1::j Panny do której sig uciekam, iż 
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rozważaj:;tc sumiennie wraz ze mn:;i wszystkie okoliczności Lego 
największego w dziejach świata wypadku, a dostępnego rozu
mieniu każdego, znajdziecie pocieszaj:;ice stwierdzenie wiary 
waszej i nadziei, poczujecie żywiej obowi:;izek wyznawania, peł
nienia, bronienia tej wiary, najdroższego, jedynego już prawie 
dobra waszego, nietylko w wieczności ale i w czasie. 

I. 

Rozszerzenie się i trwanie nauki Chrystusowej, jest skutkiem 
jego przepowiedni. Po swćm zmartwychwstaniu, a przed wnie
bowst:;ipieniem rzekł do uczniów swoich : ce Jak Ojciec mię po
<< słał, tak ja was posyłam... będziecie mi świadkami aż do koń
ce czyn ziemi ... Dana mi jest wszelka moc na niębie i nn ziemi ... 
ce idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, ucząc je pi·zestrzegać 
ce wszystkiego com wam przykazał ... Kto was slncha, mnie siu-
ce cha, kto wami gardzi, mn(i gardd ... !(to uwierzy zbawion be-
ce dzie, kto nie uwiei·zy będzie potępiony ... A oto ja jestem z wa-
c1 mi po wszystkie dni aż do skoi'tczenia świata ... (l\fat. 'XXVIII). 
Na słowo niebieskiego Mistrza, Apostołowie poskoczyli jako 
olbrzymie zapaśniki ku przebieżeniu wskazflnego zawodu; za
czynaj:;i kaznodziejstwo w bogobójczćm mieście. Pierwszego 
dnia 3,000 ludzi, za drugićm kazaniem ś. Piotra 5,000 (Act. II, 
M) uznaje Chrystusa którego ukrzyżowali, bije się w piersi dło
ni:;i, na której kre,v ciepła Zbawiciela jeszcze nie zaschła. Po- · 
wołanym przed s:;id synagogi, kapłani i piśmiennicy zabraniaj:;i 
kazać w imię Jezusa. Oni tak dawniej lękliwi, teraz po przyję
t:iu Ducha Śgo, drugiego pocieszyciela którego im Pan obiecał 
i zesłał, odpowiadaj:;i bezpiecznie : ce Nie możemy tego cośmy 
(( widzieli i słyszeli nie mówić. Jeżeli to sprawiedliwa przed obli-
li czem Bożem, was rnczej słuchać niż Boga, rozsądźcie ... » 

(Act. IV. 19, 20). Słowa proste a wielkie, które pokazujl_l nowi_!, 
niepożyt:;i siłę w ludzkości, która przechowa prawdziw:;i wolność 
synów Bożych, godność człowieka, choćby kosztem wszystkie
go : t:;i sił:;t jest sumienie chrześciańskie. Słowa proste a wielkie, 
które się stokrotnćm w dziejach ozwały echem, i we wszystkich 
czasach tylu wydały chrześciańskich bohaterów. Za dni naszych 
dwóch starców powtórzyło je nad brzegami Renu i Odry, a be
rezya tak uczona i zbrojna, wspięła się gryz:;ic wargi od wstydu 
i gniewu, i cofn:;ić się w tył musiała. 
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Palestyna wkrótce zaciasna dla Apostołów. Mieli świat cały 
obicdz; w piersiach ich grała ta chciwość święta rzucenia 
wszysLkich i wszystkiego pod stopy Chrystusa, którę. nam niego
dnym następcom wyrzucaję, której nie przeczym, i owszem 
z chlubę. ję. wyznaj em. Otrzęśli kurz ze stóp swoich na uporne 
żydy, a obracaję się ku poganom. W lat dziesięć po śmierci 
Mistrza, ś. Piotr pisze list pierwszy do wiernych rozproszo
nych po Galacyi, Poncie, Kupadocyi i Bitynii. Wkrótce za mała 
dla niego Antyochia, największe miasto w Azyi. Dość jej chwały 
że tam chwilę zabawił, że tam naprzód imię Chrześcian się upo
wszechniło. Następuje prosto na głowę bałwochwalstwa. Wcho
dzi do Rzymu, do tego muzeum wszystkich przesę.dów, tego ba
zaru wszelkiej rozpusty. Wchodzi sam jeden, o kiju podróżnym, 
biedny, nieznany, i zdaje mu się że go tam jeszcze za wiele! Co 
miał świat starożytny największego, wiekuiste jego miasto, obie
ra sobie za stolicę. Tu rybak dusz zarzuca kotwicę kościelnej 
łodzi; ztę.d 110 końca wieków rozchodzić się będę. na świat cały 
spokojni jego podbój ce. Paweł dał osobiście świadectwo Chry
stusowi w ateńskim Areopagu, rozpisuje się do miast najsła
wniejszych, a w liście do Rzymian świadczy, iż zapełnił Ewange·
li11 wszystkie miejsca wokoło od Jeruzalem, aż do słowiańskiego 
Illiryku, że wiara jego głośna jest i chwalebna po całym świecie. 
Przybywa nareszcie do Rzymu przed trybunał cesarski, przybywa 
w okowach; ale kto spęta słowo prawdy? -:-- ob ! szczęk kajdan 
cudownie wtóruje świadectwu prawdy. W końcu Apostołowie, 
nie lepsi od swego Mistl'za, daję. gardło na świadectwo tego co 
widzieli, co słyszeli, czego się rękoma dotykali : ale z ich po
piołów wyrastaj11 następcy do krwi i znoju, z tern samem po
słannictwem i z podobnę.ż mocę. 

Pozwólcież mi najmilsi, przytoczyć jeszcze kilka świadecLw 
z pisarzów kościelnych i poga1iskich, nie dla dowiedzenia że się 
świat pogański nawl'ócił, tego dowodzić nie trzeba bo jeszcze 
zaprzeczyć nie śmiano, ale że się dziwnie prędko nawracał, że 
Konstantyn wiernych znalazł w większości, co równie pewna a 
przecie przeczono. I tak Tacyt (Annal. 1.- XV. 4ł) świadczy że 
pod Neronem, w samym zawięzku Chrystyanizmu, zdziwiono 
się odkrywaję.c niezliczcinę. moc Chrześcian, ce multitudo ingens.1> 
Pliniusz młods� rzę.dzca Bitynii, pod koniec wieku Igo, w tych 
słowach p · z-e

J
·do ,:r„a· a : ce Zdała mi się rzecz godna porady 

z powod _)0
� �/.ii 1ch; wielu bowiem wszelkiego wieku, 

i� nrinW i� 
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wszelkiego stanu, obojej płci, jest i będzie narażonych na nie
bezpieczeństwo : nietylko miasta ale wsie same i zagrody do
tknęła chrześciańskiego zabobonu zaraza, • i tu zaraz wyznaje 
ze « prawie już opustoszałe stały świi}tynie bogów i uroczystości 
oddawna zawieszone. n Seneka znów (L. VI de Civ. D. XI, 36) : 
<< Tak dalece się wzmógł obyczaj najzepsutszego z narodów (sce
leratissimro gentis), iż po wszystkich już ziemiach jest przyjęty : 
zwyciężeni prawo zwyciężcom narzucili. » (Mięszano bowiem 
w poczi}tkach Chrześcian z żydami). Podobne skargi zawodził 
już nie jeden naród podbójczy; nie strawnym bo obrokiem 
naród katolicki : wawelski to baranek który pali trzewie smoka. 
Ś. Justyn (Dial. c. Trif. Nr. H7) i Klemens Aleksandryjski 
(Stromat. VI. c. :1.8), z filozofów nawróceni, świadczil że w Ilgim 
już wieku nawet po pustyniach, między barbarzyństwem miesz
kaji}cem pod namiotami, koczuji}cem w przykrytych wozach, 
chwalony był twórca w imię Chrystusa Pana. Arnobiusz ró
wnie filozof (contr. Gent. I. H c. i2) i Euzebiusz (Demonstr. 
Evang. I. III, c. 5) mówii} wyraźnie, iż Chrześciaństwo rozsze
rzyło się już dobrze po za panowanie rzymskie śród Persów, 
Partów, Scytów (a i nas ze Scytami mięszano), i "\ajelu innych 
ludów. Nie dziw tedy że Tertulian (ad Scapel. 2) pyta się rzi}dzcy 
Afryki, (którego stopy skore były do wylania krwi), gdzie znaj
dzie tyle siekier i, mieczów na karki Chrześcian, bo składamy 
prawie większość w _każdem mieście, << pars pene major civitatis 
cujusque. » A w obronie urzędowej niejako Chrześcian do Se
natu, który łatwo mógł sprawdzić twierdzenia, tak się wyraża 
(Apol. c. 37J : « Wczorajsi jesteśmy, a oto zapełniamy całe wa
<< sze cesarstwo : wyspy, zamki, wsie, miasta, obozy, Si}dy, senat, 
<< sam pałac nawet; jedneśmy wam zostawili świi}tynię. Mogli byś
« my, bez powstania i orężnej rozprawy, zwalczyć was samem 
u odłi}czeniem się naszem. Gdybyśmy będi}c w mnogości niepo
cc liczonej wynieśli się w jaki} część świata, panowanie wasze za
ce chwianemby zostało utratil tak wielkiej liczby obywateli; samo 
11 ich oddalenie się ukarałoby was dostatecznie : zadrżelibyście 
<< z osłupienia na widok pustyni, śród powszechnego milczenia 
« w któremty świat wasz został jako umarły. 1> Lamprydyusz pi
sarz pogański nieco późniejszy, z tegoż wieku, w życiu Aleksan
dra Sewera (]ib. I, 3) opowiada, iż cesarz ten sprzyjaji}c Chrze
ścianom, chciał kościół Ghrystusowi wystawić, ale że kapłani 
pogańscy odwiedli go od tego zamiaru, twierdzi}c, iż w takim 
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razie wszystkieby inne świętynie zostały puste, a ta jedna uczęsz

czana. To mi przypomina podobnil odpowiedź kapłanów grec

kich w Krymie, kiedy lat temu kilka katolik jeden miejscowy 

chciał postawić kaplicę : oświadczyli oni, iż natenczas okoliczni 

Muzułmanie przyjmowaliby wiarę rzymskil, a podług praw ce

sarstwa, nie mogił przechodzić jedno na wiarę panujilC\ł· O cu

dna logiko ! niedołęztwa i przemocy zarazem. 
Bracia moi ! wszyscy Ojcowie Kościoła wychodzilC z tego wy

padku jako niezaprzeczonego, wnosili o ściśle Boskiem źródle 
Chrystyanizmu. I słusznie. Zmieniano postać ludzkości za po
rno� geniuszu, siły, chwały oręża, polityki, ponęt roskoszy. 
Trzeba czemś obudzić i zyskać sobie namiętności, a przyroda 
ludzka zawsze jedna. Przy tych wszystkich środkach. najwięksi 
z mędrców i mocarzów dokazywali podobnych rzeczy na małil 
stopę w jednem mieście lub narodzie, i to cz11stkowo i na czas. 
Reformy te były raczej zewnętrzne, groził kary lub fikcy11 prawnil 
utrzymywane. Chrystianizm przyniósł reformę powszechn11, we
wnętrzn11, w sercu, podwrócił wszystkie religie, zwyczaje, oby
czaje, namiętności, nałogi i przesildY ludów : rozbierzmy po 
szczególe \e niezmierne trudności, a potem szukajmy odpowie
dnich ku ich zwyciężeniu środków, w ręku Apostołów i ich na
stępców. 

Pierwsz11 i niepośledni11 trudności11 była sama nowość nauki. 
Wiem że osoby pojedyńcze, ludzie młodzi w latach lub na umy
śle, niespokojni i rzutcy, chętnie się chwytaj11 nowości : ale dla 
ludzi wystałych nowość jest zawsze podejrzan11, dla ludu odra
żajilC\ł; lud zawsze ostatni zmieniał religię. Sam wyraz poganie, 
pagani, wieśniacy, którzy ostatni zostali wiernymi llołwochwal
stwu, tego dowodzi. Pogaństwo było się rozrosło w zwyczajach 
i obyczajach, w życiu publicznem i domowćm, w sztuce i histo
ryi; Rzymianie szczycili się, że religi11 więcej niż orężem świat 
podbili: jak jil porzucić? tak sławnę, uśmiechajilCLt się i wygo
dnil? Weźmy przykład z niektórych u braci naszych, którzy 
niestety ! w życiu się zupełnie rozeszli z religiil ojców swoich, i 
wcale o niej nie myśl{!. Niechże kto phyjdzie z nowil wiaril, 
niech do nićj powołuje; przypominajil wraz sobie że S{I katoli
kami, oburzaj11 się, broniil. Dla czego? bo w niej urodzili się i 
wzrośli, bo najdroższe im osoby, dziady i pradziady tak wierzyły, 
bo wszystkie zwyczaje i pamiiltki narodowe, bo cała chwała 
tysi{leletniego żywota narodu, do niej przywiilzana, przyrosła. 
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Więcej powiem, S{l między wami ludzie wysokich, ba najwyż
szych zdolności, nieposzlakowanej obywatelskiej cnoty, którzy 
trzymaj{lc od dawna podniesion{l nogę do strzemienia, obiecuj{l 
wam Ojczyznę (talizman najpotężniejszy na serca wasze), i nie 
potępiajęc nawet przeszłości, chc{l was tylko prowadzić do niej 
w nowe imię; a wy wolicie przychodzić tu słuchać najpodlej
szego z porz{ldku kapłańskiego, mówi{lcego w niekorzystnych 
czasach, przypominaj{lcego natrętnie wieczność, kiedyście tak 
namiętnie czasem zajęci; przychodzicie słuchać wołaj{lcego do 
pokuty, mówi{lcego wam nieraz twarde prawdy, każęcego ufać 
jedynie miłosierdziu Bożemu .. Jeżeli więc tak trudno nawet przy 
słabej wierze, wzięść rozbrat z religj{l ojców, cóż dopiero gdy 
nowa nauka prześladowana, i bronić jej w warowni dusz wła
snych przychodzi, a ta co nas wykołysała, jest jeszcze panuj{lca 
i bezpieczna? Wszak to w nieszczęściu raczej niż w pomyślności 
wykluwa się ZW{ltpienie. 

Powiadaj{l że w czasach przyjścia Chrystusa Pana na świat, 
powszechne było zw{ltpienie o wielobóstwie, usposobienie do 
mistycyzmu, odczarowanie i pocięg do samotności. Było to po 
części, i tylko w klassie oświeceńszej. A przecie przez trzy wieki 
z okładem, kapłani, filozofowie, cesarze, twardy' wiedli nad 
Chrześcianarni zarz{ld, Widzieliśmy jak Seneka spółczesny Pa
wła się wyraża. Cóż mówić o neo-platonilwch, którzy filozoficz
nem symbolizowańiem dogmatów swoich, kradzież{l z moralno
ści ewangielicznej, starali się odświeżyć i wzmocnić dawny za
bobon. A potem od zw{ltpienia o dawnem przekonaniu, szukania 
czegoś nowego, daleko jeszcze do przyjęcia jarzma Chrystuso
wego. Iluż i dziś co znaj{l, chwalę moralność naszę, radziby aby 
inni j{l pełnili, wiedz{l iżby lepiej było na świecie; a sami się nie 
wezm{l do dzieła. Miękkość, zużycie, zniechęcenie, nie S{l uspo
sobieniem do przyjęcia wiary naszej ; łatwiej nam pożyć dzikiego 
barbarzyńca. Nie przeczym że pokój powszechny, połęczcnie 
tylu ludów pod jednem berłem, było środkiem przygotowanym 
od Boga, dla łatwiejszego rozszerzenia dobrej nowiny Chrystu
sowej; aleć rozchodziła się ona i po za granicami państwa rzym
skiego, śród Persów i dalćj. A potem to zjednoczenie równ-ie było 
korzystne cesarzom ku zniszczeniu Chrześciaństwa, kiedy spół
cześnie w calem państwie nakazywali prześladowanie, i takie 
w końcu, iż nie można było kupić żywności, wody zaczerpnęć, 
nie pokłoniwszy się wprzódy rozstawionym wszędzie bożyszczom. 
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Dalej utrudniała niezmiernie szerzenie się Chrześciaństwa, ciem
ność tajemnic dla umysłu, surowość przepisów obyczajowych 
dla serca i namiętności. Ciemne s:;i dla nas wychowanych od 
dzieciństwa w tej wierze, oburzaj:;ice nasz rozum mimo powagi 
tylu wieków, 1ylu geniuszów które im wierzyły : cóż dopiero 
poganom ? przy całej pysze rozumowej ludzi augustowskiej 
ogłady. Przyj:;ić za Boga człowieka ukrzyżowanego, a więc zło
czyr\cę; człowieka żyda, a więc w ich oczach prawie nie ,}zło
wieka; człowieka, którego sami Żydzi nie chcieli! Przyj:;ić nau
kę tak surow:;i co do obyczajów, nakazuj:;ic:;t pokorę umysłu i ser
ca, o której nic mieli nawet wyobrażenia, i zakazuj:;ic:;i grzeszyć 
myśl:;t sam:;i tym, co nawykli nieodmawiać sobie niczego, a zna}· 
dowali w religii swojej, w przykładach bogów i uroczystościach, 
uświęcenie, przykład, podnietę. 

Powiadaj:;i że wieczne kary i nagrody, czyni:;ic wielkie na 
umysłach wrażenie, pocięgały nawet do tak surowej wia·ry. 
Mógłbym od powiedzieć iż poganie nie byli bez wiadomości o nich; 
ale przypuściwszy że kazane przez Chrześcian czyni:;i większe 
wrażenie, to zawsze tylko na umysłach wierzę,cych, bo w niewie
rzę,cych uśmiech i wstręt niewymowny wywołuję,. Inni dodaję, 
iż nadzieja odpuszczenia wszystkich grzechów wielu pacię.gała. 
Wprzódy trzeba wytłumaczyć dla czego tak łatwo wierzyli że 
polanie wod:;t ciała obmywa duszę, a potem dla czego poczyty
wali sobie za grzech tyle win, których się dotychczas z upodo
baniem i bezpieczeństwem wszelki em dopuszczali; nareszcie 
zostaję, długie i twarde próby katechumenatu, a w razie odpa
dnięcia w jaki z cięższych grzechów pokuta najostrzejsza przez 
całe życie, i rozgrzeszenie ledwo przy śmierci. Wszystkie te za
rzuty niczego nie tłumaczę,, nic z naszych twierdzeń nie· osłabiaj:;i. 
Zostaje zawsze, iż poganie opuszczali swę, wiarę i wszystko co 
im było najdroższe na głos Apostołów, i to dla czego? aby się 
wystawić na ohydę, pogardę i klę,twę powszechn:;t. Bo Chrześcian 
uważano, jak Tacyt świadczy (Ann. t. IV), za ludzi : <c najpogar
" dliwszego niedołęztwa, niecierpianych dla rozpusty, przeko
« nanych o nienawiść rodzaju ludzkiego, godnych kar najsurow
« szych." Uważano ich za nieprzyjaciół Ojczyzny, i jakiekolwiek 
sięstało nieszczęście, jak się gorzko śmieje. Tertullian : ce Czy 
« deszczu za wiele czy za mało, czy powodzie czy susza, czy Nil 
<cza nadto czy wcale nie wylał, Chrześcianie winni, rzucić be
<< styom Chrześciany, ,, Przy tak dobrem imieniu i sławie, hyć 
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nadto gotowymi mieszkać w norach lub jaskiniach podticmnych, 
tułać się po pustyniach i lasach o głodzie i chłodzie, w ci.._1głej 
niepewności, boleśniejszej stokroć od śmierci, i ulgę jedyn� 
znaleść kiedyś w męczarniach, - i to wszystko w czasach roz
szerzonego powszechnie Epikureizmu, azyatyckiego zbytku i 
miękkości! i to wszystko na/ głos dwunastu rybaków prostych i 
nieokrzesanych, bo czćmże SI!, więcej, jeżeli im odejmiem pobo -
żny urok nas wierzl!,cych, urok czasu, świętości i cudów? A je
żeli się później znaleźli wymowni i uczeni; na wymowę była wy
mowa , na naukę nauka : nauki!, i wymowl!, sami!, nikt świata, 
nikt serca ludzkiego nie przekształci. 

Pozorniejszl!, zdaje się odpowiedź, że i inne religie rozszerzały 
się prędko, i długo trwały. Główna i stanowcza różnica w tej 
rzeczy, Bracia moi , jest ta : iż wszystkie inne rozkrzewiały 
się postępuj�c wstecznie, to jest każl!,C mniej wierzyć niż da
wniej i mniej obowil!,zków dopełniać, a wtenczas co dziwnego? 
Kto nie wie że łatwo jest spuszczać się z góry, łatwo się dawać 
unosić pędowi wody! Jeden Chrystyanizm całkowity, to jest 
Katolicyzm, jeden i ten sam jaki był od poczl!,tku, dźwigał zawsze 
ludzkość pod górę, i płynl!,ł pod wodę namiętności. 1 tak pogań
stwo, co jest innego, jeśli nie odpadnięcie od religii pierwotnej, 
od prawa przyrodzonego? Wszystkie sekty chrześciańskie Sł!, 
w różny sposób cofnięciem się, zaprzeczeniem pewnej liczby 
dogmatów, i następnie koniecznem odrzuceniem pewnej liczby 
niewygodnych obowięzków, Przemilczę na tera.1 iune czasowe i 
miejscowe powody. Mahometanizm wreszcie, ta niesforna mię
szanina Judaizmu, Pogaństwa, Chrystyanizmu, który przeto nie
którzy między sekty chrześciańskie liczę, rozszerzył się wpraw
dzie bardzo prędko, ale w jakich okolicznościach, jakiemi środ
kami? Powstał w chwili zużycia się zobopólnego długiemi woj
nami Persów i Rzymian, rozszerzony był przez konnych aposto
łów, co trzymali w jednćm ręku czarę roskoszy, w drugiem miecz 
dobyty, aby zabić każdego który się uwieść nie dał. Mahometa
nie psuli i zabijali innych, Chrześcianie dawali się zabijać, aby 
katów swoich naprawić i nawrócić. Słowem , Mahomet tak 
wprost przeciwnych Chrystusowi używał środków, iż ponieważ 
przesl!,d jego się rozszerzył, ChrysLyanizm koniecznie upaść był 
powinien. Nie trndno zreszt� było pocil!,gnęć do teizmu pogan 
ol)\viauych zewszl!,d powietrzem chrześciańskićm, a niezliczone 
sekty różnowierców wschodnich, co już same zbliżon{.l do tej 
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były przyrzę.dziły wiarę, bez trudności wpłynęły do wielkiego 
martwego morza Islamizmu, którego konanie zresztę. widoczne, 
i blizki koniec bez ducha proroczego bezpiecznie zapowiedzieć 
można. 

Nie, bracia moi! nie ma nic podobnego w dziejach do rozsze
rzania się i tryumfu katolicyzmu za Konstantyna, bez żadnej 
łaski z jego strony. Nie można go sumiennie wytłumaczyć przez 
przyczyny przyrodzone nawet razem wzięte. Były środki różne, 
przez Boga podane, ku ułatwieniu poznania jego nauki, ale od 
poznania jej, pochwalenia nawet , do pełnienia jej kosztem 
wszystkiego życia nawet, jest jeszcze przepaść cała. Jedna nauka 
krzvża zdołała tak uchodzić najnieużytsze ze zwierzę.t jakićm jest 
scr�e ludzkie i sfałszowana grzechem wola; musi w niej być siła 
Boża! « Od Pana sigto stało, a jest dziwna w oczach naszych. 

Il. 

Czy koniec walce? Bynajmniej. Wiecie że łatwiej zwyciężyć, 
jak utrzymać się przy zwycięztwie; i najwyższy szczebel potęgi 
w rzeczach ludzkich, jest zarazem pierwszym stopniem do upad
ku. Trwanie przeto religii Chrystusowej aż do dni naszych i do 
k01ica, w skutek przepowiedni i obietnic Chrystusa Pana, jest 
równic niezbitym dowodem Boskiej nad mę. opieki, Boskiej weń 
siły, Boskiego poczę.tku i źródła. Bo zawsze ma przeciw sobie 
dumę rozumu, przemoc, i wszystkie złe namiętności, z którcmi 
toczy wojnę na zabój. Dłoń nasza jak dłoń Izraela przeciw wszyst
kim niebożnym, i wszystkich takich przeciwko nam. Na zdobycie 
warowni kościelnej, wcię.ż się sprzysięga podwójna rzesza wro
gów zewnętrznych i wewnętrznych. 

Co do zewnętrznych : pominę Żydów, którzy zawsze byli i 
zawsze się znajduję. gdzie wojna przeciw Chrystusowi. Zostawmy 
ich. Dosyć im własnego nieszczęścia; oby z niego skorzystali, 
oby przejrzeli! Zresztę. trwaję.c jakimi sę. do czasu naznaczo
nego, w skutek kary i przepowiedni Bożej, sę. nam mi;nowol
nymi świadkami. Pogaństwo zwycięż.one podniosło się raz je
szcze z wytężeniem rozpaczy. Julian zaprzaniec, cesarz, filozof, 
najwyższy kapłan, chq_1cy zostać półbogiem jak jego poprzednicy, 
użył wszystkich zasobów chrześciar\skieh, całej złośli\\ ości i 
znajumości rzeczy ot.lstrpcy; mniej ch1;1al nwnlować, więcej 
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psuł, i szkoły katolickie pozamykał : wiedział gdzie nasza siła 
Ugodzony stratę persk{l, krew własnę rzucajęc w powietrze, 
z wściekłościę potępieńca zawołał : « Zwyciężyłeś Galilejczyku. n 
A kiedy Senat Rzymski trwał w uporze, Bóg posłał Alaryka na 
pogrzebanie ostatków bałwochwalstwa w czerwonych krwię i 
pożogę zwaliskach miasta. Filozofia pogańska, pobita we wła
snem imieniu, drgała zawsze jak członki pociętego padalca, i 
wracała do boju pod godłem nowych i nowych coraz sekt ró
żnowierczych, którym służyła i służy cięgle za zbrojownię i oręż. 
Powstał Aryanizm, opanował znowu Cezarów, rozrzędzał całę 
ich siłę, kiedy jednego panujęcego katolickiego nie było na 
świecie,-priyszedł do takiej siły, iż Ś. Hieronim nie wiele prze
sadzajęc mógł się odezwać : << zdziwił się i osłupiał świat, widzęc 
<1 się cały Aryańskim n; a gdzie go dziś znaleźć? Przyszedł potop 
barbarzyństwa, zdawało się że skończona z oświatę i religię : 
kilka wieków nie upłynęło, a te dzikie karki z ochotę nosiły 
jarzmo Ewangelii, i lwy te drapieżne pasły się spokojnie pod la
skę pasterskę. Co więcej, na głos papieżów, pod godłem krzyża 
chodzili przez trzy wieki, odbijać grób Zbawiciela iła Islamie, 
który oparłszy się o Atlas, bódł dwoma rogami pół-księżyca 
Piryneje i Karpaty zarazem. Zstępowały nię raz z Alpów zastępy 
żelaznego rycerstwa, i równie prędko jak śniegi nikły na wło
skich niwach; a Cezar Germański wracał zbiegiem po nowe po
siłki, albo na klęczkach błagał o przebaczenie u Rzymskiego Bi
skupa. Wpadł i odpadał w scbyzmę wiarołomny, grzeszęcy 
wcięż przeciw Duchowi świętemu Greczyn, wolał turban, niż 
kardynalski kapelusz, to też padyszah rozpięł namioty w Caro
grodzie, czci proroka swego Ś. Zofię poświęcił, na przedstawie
nie płatnych serajowych rzezańców dumne niegdyś patryarchy 
płazem damascenki pasował, stawiał i zrzucał. Kościół wschodni 
który po kilkaset władyków na Sobory słał, między niemi do
ktory jak pochodnie świecęce i gorejęcc, do lichych przyszedł 
ostatków. Co się z jego wybujałę dziczkę stanie? czekajmy cier
pliwie sędu cierpliwego Boga. 

Protestantyzm zachodni występił licznie, zbrojno, z zapasem 
niepoślednim nauki. Napadł na straże katolickie zdrzemanc 
w spokojn6m posiadaniu niezaprzeczanej prawdy. Mógł wyrzu
cać kapłanom osłabienie, śrórl dostatków i zaszczytów, apostol
skiego ducha poświęcania się, ubóstwa, miłosierdzia. Miał za 
sobę króle i pany, chciwe dóbr kościelnych, miał namiętności 
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rzeszy chciwej obiecywanej wolności a pozwolonej swawoli, miał 
urok i ponętę na świerzb nowości we wszystkich. Mógł długo 
ciskać śmieciem nagromadzonćm w ci:,_1gu wieków. I cóż się słało? 
oto obudził siłę wnętrzn:,_i Kościoła. Jedni się oddali nauczaniu, i 
pocieszaniu cierpieri ludu; inni pobiegli w dalekie kraje, a po
tćm krwii;i. swoji;i. rozlegle podbili Kościołowi l11dy, nowy świat 
cały. Uczeni się wzięli do pracy, powstały ich cale osady, pobu
dowali piramidy uczoności. Nic tylko wszystkie księgi przejrzeli, 
ale zsti;i.piwszy do ziemi, w rzymskich katakombach, mozaikach, 
rzeźbach, malowidłach, napisach, znaleźli dowody na każdy do
wód zaprzeczony : mamy całe muzeum teologiczne. W lal czter
dzieści po pierwszćm ukazaniu fię (sami dziś przyznaj(I) prote
stantyzm nic już nie uzyskał; owszem, coraz to więcej traci 
w Niemczech, Anglii, Ameryce. Zlawszy krwi:,_1 Europę, zasy
pawszy gruzami wyludniony Zachód, nic nie rozstrzygn11ł. vV so
bie się coraz więcej rozpada i źre; i by nie obręcze opieki świe
ckiej, dawnohy się już rozsypał, a i przy niej nakoniec musi. Sło
wem, protestantyzm przysporzył nam tylko Doktorów ,Świętych, 
Apostołów, nie umniejszywszy liczby wyznawców ; a prawda 
katolicka nieskmiczenie świetniej się rozwinęła niż kiedykolwiek 
h:;_idź przed tćm : dosyć porównać pisarzów kościelnych przed i 
po Soborze Trydenckim. Od Pana sir: to stało, a jest rzee::. d:;iwna 

w oc::.ach naszych. 
Protestantyzm rozwijaj:;_ic się w kierunku racyonalnym przez 

Socynianizm wydal filozofizm przeszłego wieku. Syn prawowity 
obj:;_ił po nim cale dziedzictwo tak dorobkowe,jak spólne obojgu: 
uczoność pogańsk�. A posługiwał się metafizyk:J. nieskończenie 
wyższ:J. od starożytnej, bo wypracowan:J. na dociekaniu, wykła
daniu, bronieniu tak głęboki<:.h tajemnic katolickich. Znalazł 
obozy katolickie pod względem umysłowym znużone dług:,_i 
walk:;_i z protestantyzmem, a jako i zwyciężca nie obejdzie się bez 
mny, ranne przes:;_idami naleciałemi od wrogów, w czasie wie
kowego pokoju, znużenia i zobojętnienia z obojej strony. Pod 
względem towarzyskim wiele zasad nic rozwiniętych, skrzywio
nych, lub rozmyślnie zaniedbanych i przyduszonych. Rz:;_idy zdo
ławszy zniechęcić ludy przeciw KościołO\vi, a później je uja
rzmiwszy, parły władzę duchown;;i całi;i. sił:;_i swojej świeckiej, 
cJ11ż11cej do powszechnego wszechwładztwa. Umiały przecie 
większi;i. część nienawiści zwrócić na duchowic1isLwo, jako winne 
nadużyć które musiało cierpieć, nie zdoławszy ich zwyciężyć; 

T, I. 3 
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pozbawione przyrodzonego punktu podpory (ludzkiego przynaj
mriiej) w goręcej wierze ma�s już obłękanych. Rozszerzona po
wszechnie rozwittzłość obyczajów, skutek lub przyczyna, zawsze 
Lowarzyszka rozwittzłości umysłowej, dotknęła niejednego sługę 
ołtarza, wplecionego w koło dworskiego służebnictwa. W dolJr:;t 
tedy dla siebie pogodę wystttpił filozofizm do walki. Mówił 
w imię obrażonych r,raw i szczęścia człowieka, w imię wszech
wiedzy rozumu ludzkiego, olśnionego nowemi odkryciami, 
szczególniej w naukach przyr(ldzonych. A ponieważ im więcej 
system przedstawia punktów zetknięcia z poszukiwaniami rnrn
kowemi, tern łatwiej podaje sposobność do sprawdzenia swej 
wartości; ztttd prawdę katolicktt, która wszystko obejmuje, naj
łatwiejby o fałsz przekonać, gdyby go zawierała. To też poku
szono się, przynajmniej w przeszłym wicku, wszystkiego zaprze
czyć, wszystko zbijać i wyśmiać. Podniósł się zrazu ogromny 
tuman, jak owa szarańcza wylatujttca z otwartej studni przepaści 
widzianej przez Ś. Jana w Objawieniu. Krzyki namiętne zgłuszyły 
głosy obroi1ców prawdy ) słabo się zrazu odzywajl;_lce. Bo, bracia 
moi! lada kto, najmierniejszy nawet, w chwili sto zarzutów 
uczyai, a na zbicie każdego z nich nieraz tomy pisać potrzeba, 
szczególniej kiedy znajdujQ. echo w źle usposobionem sercu czy
telnika lub słuchacza. Smutny to był cza� dla prawdy katolic
kiej druga połowa przeszłego wieku; godzina i moc ciemności, 
jak mówi Pismo, bo jej wysłuchać nie chciano, a w takiem tylko 
usposobieniu umysłów przekonać i zwyciężyć nie może. Jak nie
gdyś prawda wcielona, w cierniowej koronie, a szkarłatnym od 
krwi płaszczu, stała ze zwittzanemi rękami wob;)C ludu, który go 
niedawno z hucznem przyjmował hozanna, ściell;_lc szaty, kwiaty 
i sam się ścielęc pod jego stopy, a potem uwiedziony od zgrai 
piśmienników ciskał piaskiem w powietrze, wołaj:;i.c : ukrzyżuj ! 
ukrzyżuj!. .. tak i teraz ledwo jaki Piłat spytał : « co jest pra
wda? >J i nie czekajttc odpowiedzi, spieszył się radzić przy ofia
rach bożkom domowym, złym namiętnościom serca swego. 

Kiedy bezbożność tryumfowała, bijęc w dłonie, iż się z Ko
ściołem skończyło, że po uwięzionym Papieżu już innego nie 
będzie; kiedy na widok zwycięzkich wszędzie wojsk antychry
stusowyeh wielu omdlało w wierze w Opatrzność, i czekało 
korica wszystkiego w osłupieniu : mędrzec Sabaudzki prornk 
rornmu ale Chrześciańskiego, jak go trafnie nazwano, tak się 
odzywał w Uwagach swych nad FrancyQ. : « Wytężcież uwagę, 
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wy, których dzieje jeszcze nie nauczyły. Mówiliście ie berło 
podpiera tyarę, oto nie ma już berła, zdruzgotane, a złamki ci
śnięto w błoto. Nie wiedzieliście do jakiego stopnia wpływ Du
chowieństwa bogatego i potężnego, mógł podtrzymywać dog
mata które opowiadało, nie ma już Xięży; rozpędzono ich, 
wyrznięto, poniżono, obdarto : a ci którzy uszli gilotyny, stosów, 
nożów, rozstrzelania, topieli, wygnania, bioril dziś jałmużnę 
któril niegdyś dawali. Lękaliście się wpływu nałogu, wpływu 
władzy, złudzeń wyobraźni : nic już z tego nie zostało ; nie ma 
zwyczajów, nie ma pana : duch każdego jest w ręku jego. Filo
zofia przegryzła cyment który jednoczył ludzi, nie ma już aggre
gacyj moralnych. Władza świecka, popierajilC wszelkiemi siłami 
obalenie syslemal u dawnego, daje nieprzyjaciołom Chrzęściań
stwa całil pomoc której dawniej jemu użyczała: umysł ludzki 
przybiera wszystkie kształty możebne końcem walczenia dawnej 
religii narodowej. Tym wysiłkom klaszGZil i płacił, zachody 
przeciwne Sil zbrodniil. Nie możecie się obawiać oczarowania 
oczu, naprzód zawsze oszukanych: przybor wystawny, obrzQdy 
nie wpływajil już na ludzi, przed którymi igraszkę się czyni ze 
wszystkiego od lat siedmiu. Świiltynie zamknięte, albo się otwie
rajil hałaśliwym narodom i hulatyce rozpasanego ludu. Ołtarze 
obalone, oprowadzano po ulicach zwierzęta brudne, okryte sza
tami kościelnemi ;  puhary święte służyły wszetecznym biesia
dom ; a na tych Ołtarzach, które wiara dawna otacza olśnionymi 
Cherubinami, pokazywano nagie nierzildnice. Filozofizm przeto 
nie może się skarżyć; wszystkie korzyści po ludzku Sil na jego 
stronę. wszystko uczyniono dla niego, wszystko przeciw jego 
współzawodniey. Jeżeli zwycięzy, nie powie jak Cezar: «przy
szedłem, spojrzałem, zwyciężyłem;» ale konieckońcemzwycięż
ca, może klasnilĆ w dłonie, i usiilŚĆ dumnie na obalonym krzyżu. 
Ale jeżeli Chrystyanizm wyjdzie z tej strasznej próby czystszym 
i dzielniejszym; jeżeli Herkules chrześciański, własnil siłil mo
cny, podźwignie syna ziemi i zdusi go w objęciu : potuit Deus. 
Tal! się siało. Gieniusz chrześciański w słowie i czynie otworzył 
wiek XIXty. W Imię Syna Bożego syn rewołucyi okiełznilł bezbo
inil matkę, i oprowadzajilC po bojowiskach upuszczał krwi nie
zdrowej, której się była z żył męczenników napiła. Ai kiedy się 
sam targnilł na pomazańca Pańskiego zlodowaciał w stepach 
i zwiędł na skale, uznajilC rękę Boiil nad sobil. Tak było dotild, 
tak będzie potem z wrogami Kościoła : choćbyś też pod gwia-
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zdami uwił gniazdo twoje, i zlamt(_ld cię ści(_lgng mówi Pan Za
stępów. Trudno wier:;gać pr:eciw ościeniowi. - Od Pana się to 
stało, ajest d:iwna w oc::,ach naszych ... 

Kiedy tak po krwawym deszczu rewolucyjnym opadła kurza
wa filozoficznych teoryj, a ludzie smutnćm nauczeni doświad
czeniem, wytrzeźwieni z szału, zaczęli w;itpić o nieomylności 
złotych obietnic, zmieniła się postać rzeczy. Wyst;ipiła znowu 
nauka katolicka, nie tylko już w obronie prawd Religijnych, 
ale samychże prawd zdrowego rozumu, tej spuścizny wieków 
i narodów, we wszelkiem ich zastosowaniu i rozwinięciu. Na 
zarzuty pozorne odpowiedziała zasadn{_l nauk;i, bez nastrzę
pienia, krzyku i pośpiechu, bo ona pewna swego; ma czas, 
wiedz(.lr. że wieczna. Któżby dziś np. chciał, opieraj(.lc się na 
mniemanej starożytności Zodyaku Egipskiego z 'l'entyry, zbijać 
chronologi(.l l\iojżeszow(_l; jak przez dziesi(_ltki lat niedowiarstwo 
z tryumfem czyniło. (1) Kto dziś po upadłych kilkudziesięciu 
systematach geologicznych, etnograficznych, może poważnie 
W(.ltpić o potopie powszechnym, o jedności pocz(.ltkowej rodu 
i języka ludzkiego, a następnćm rozróżnieniu w skutku jakiegoś 
gwałtownego wypadku. I tak, po setny raz, co miało sprowa
dzić fawstydzenie i zniszczenie prawdy katolickie]', służy po 
zwycięztwie do jej stwierdzenia, ozdoby i pewności zewnętrznej; 
jak rumakowi nie dodaje grzywa siły dQ biegu, ale służy ku 
ozdobie i obronie od much natrętnych. Nigdy bowiem fałsz sa
mopas nie chodzi, i jako taki najniebaczniejszym nawet się nie 
przedstawia; ale się zasłania i okrywa prawdami rzeczywiste
mi, choć cz;istkowemi tylko, i przyrodzonego porz;idku : te 
szczególn(_l prac{_l obrabia, niemi się zaleca, chwali, nęci i łudzi 
niebacznych, którzy w głę.b rzeczy zajrzeć nie umiej;i. 'l'e to s;i 
łupy Egipskie, które prawda katolicka z prawa Bożego przywla� 
szcza sobie; bo wszystko co prawdziwe do niej prawowicie na-

(!) Dupuis i jego towarzysze odkrywszy ten Zodyak w przeszłym wieku, a niezmierną 
jego starożytność rozgłaszając, ogłosili księgi Mojżeszowe i jego cbronologię za pl'Zeko
nane o fotsz oczywisty. Zarzut był ważny i pozorny. Jakkolwiek nic brakło odpowiedzi 
spółczesnych, a między innymi i uczony nasz Poczobut slan<!l był w szrankacli; wrzawa 

wzmogła się na nowo, kiedy w roku 1821 Zodiak ten przeniesiony został do Paryża. Wten

czas wszystkie umiejętności podawszy sobie dłonie, przyszły złożyć hold 11rocŻysty praw
dzie lrnto!ickiej. Uczeni tacy jak Testa, Lalande, Sł-Marlin, Biot, Visconti, Lelronne, 

Champollion, z dziejów, astronomii, architektouiki, napisów, hicrogli6ki, niezbicie pokazali, 

że owa zawołana slt1roiytnofić, nie przechodzi panowania Rzymian w Egipcie. Ktoby chciał 

więcej w lej mierze, niech czyta obok tylu dzieł innych Konfercncye Wisemana o zgodzie 

umiejęlno�ci z religią. . 
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leży, i w jej całości tylko odpowiednie i pożyteczne znajduje 
miejsce. Kościół nasz, mówi Ś. Augustyn, stara ona, a zawsze 
płodna Sara, nie tylko sama poczyna i rodzi; posługuje się nadto 
łonem służebnic swoich, którym z wieszczem powiada ((sic vos 
non vobis. 1> Widz:;ic co przeszło, spokojnie patrzymy na przy
szłość. Znane słowa Bakona : (( trochę nauki odprowadza od wia
ry, wiele nauki napowrót do wiary przyprowadza. 1> 

Powstały współcześnie, w Niemczech szczególniej, nowe sy
stemata filozoficzne, to jest odświeżony panteizm starożytny 
ce serpens antiquus » na śmielsze rozmiary. Gardz:;i one niewy
godn:;i sobie ścisłości:;i naukow:;i, a wychodz:;i jedynie z samowol
ności wszechwiedz:;icej myśli ludzkiej. Próby stworzenia prawdy 
powszechnej, bezwzględnej, po za słowem Boiem. Systemata 
ogromne, a mętne i dymne, jak owe przywidziane postacie 
klóre nas zrazu przeraiaj:;i w gor:;iczkowych snach nocnych, jak 
posM biblijny o glinianych nogach, lub Goliat olbrzymi. Ale im 
ich więcej, (bo gdzież powstała szkoła, gdzie jeden system po
wszechnie przyjęty?) a kaidy chociaż różny a często sprzeczny 
daje się za bezwzględnie prawdziwy, czy się same nie zbijaj:;i? czy 
ce nieprawość nie kłamie sama sobie?ll Czy lada katolicki Dawid, 
choćby nie nawykły do ciężkiej ich logicznej zbroi, nie obali 
bałwana, uderzaj:;ic z procy małym Ewangelicznym kamykiem, 
już to w gliniane nogi praktycznych zgubnych następ�tw tych 
syslematów, już w głowę Goliatowl;_l, pokazuji!,C fałsz zasady, i 
rozcinaj:;ic to wielkie cielsko własnym olbrzyma mieczem? Su
mienniejsi a długoletniejsi oszczędzaj:;i nam i tej pracy, burzęc 
na starość co przez całe życie zbudowali, i eofaję się pod działa 
warowni objawienia. Młodsi znowu, których zatwardzialsi liber

tynami zowi:;i, nie winniejsi tylko [szczersi, nie mogl;_l pojęć aby 
lyle było potrzeba zachodu dla dojścia do tego ie człowiek jest 
wszyslkiem, ie myśl jego poczyna, rodzi, wieńczy, karmi, wy
chowuje swego Pana. Otwarcie tedy sprawdzaję słowa prawdziwe
µ;n Pana nieba i ziemi : ,c rzekł głupi w sercu swojem, niemasz 
Boga . » Dzieje Alexandra i wodzów jego, wieża Babel, bnjka 
Saturna pożerajęcego własne dzieci, powtarza się wci:;iż. A tym
czasem, (( z zasianego wiatru wschodzi burza, Il brzydkie ro
bactwo kommunizmu się wylęgło, jak szat·ańcza wszystko pod
cina, wszystkiemu grozi .. Piśmiennicy, i ci którzy ich płacili, 
zaczynaj:;i bledn:;ić. Wicher siQ podnosi, piaskiem w oczy mie
cie ... oślepia ... Duszno, gor:;ico ... grzmi głucho ... czerwono na 
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niebie, czy i na ziemi nie będzie? czy za swawolę nie będzie 
swawoli, czy na absolutum metafiizyczne, nie przyjdzie absolu
tum fizyczne? nie prorokuję, tylko się lękam. Mniejsza; dość 
mi przeszłości, aby pokazać, że wiara Chrystusowa była i będzie 
do końca rozpacz{l dla wszystkich jej wrogów. Mami� oni do
póki j{l oszczekuj{l, ale niech zechc� budować, wraz cał{l bezsil
ność ukazuj�. Nauka Zbawiciela od tak dawna ogłaszana za 
przeżył{l, za umarł�, grzebie ci{lgle przeciwników swoich, i po
śmiertne im kład{lc nagrobki, z ich liczby swych lat się dowia
duje i swe zwycięztwa oblicza. Wszystkie wojny i rokosze prze
ciwko niej podnoszone dotykaj{l ludzi tylko, obrońców nieudol
nych, lub wyznawców kłamliwych; nauki samej nikt nie dotknie, 
nie zwalczy. « Kościół traci żołnierzy, inigdy bitwy nie przegry
wa. » Skała to niepożyta, o któr{l się każdy uderzaj{lc roztr{lci : 
zbryzga j{l na chwilę krwawemi mózgi swemi, a kosztem ich wy
dobędzie z niej gęstsze tylko iskry światła i ciepła ... Od Pana 
się to dzieje, a jest dziwna w oczach naszych. » Bo « prawda Pań
ska trwa na wieki, 

Pomijamy dla pośpiechu inny jeszcze rodzaj nieprzyjaciótKo
ścioła,' (ł) a przystępuj em do wewnętrznych, i że tak powiem, 

(l) Umieszczam tu ustęp wywołany ukazaniem się Towiasismu. Umieścić go w ci,gu nie 
chciałem dla długof;ci tej nauki, z natury rzeczy przysuchej, a właściwie dwóch nauk w je

daJ! zbitych dla jedności następstwa i wniosku zeń wycil!gniętego. Ustęp ten kto zechce 
przeczyta, jak bez uszczerbku całości pomin�ć może. 

W rzeczach religii, głęboko powiedział jeden z katolickich pisarzy, równie jest niebez
pieczna ustępować wszystkiego rozumowi, jak go ealkiem wykluczać. Nie tak też czyni 

katolicyzm. Nie potępia rozumu, bo rozum od Boga; nie ustępuje wszystkiego rozumowi 
ludzkiemu, bo mu się każe niekiedy ukorzyć przed rozumem Bożym, ale i wtenczas przed
stawia mu powody dla których się rozumnie ukorzyć winien. Zgoła, żywioł Boski i żywioł 
ludzki tak się tu zbiegają., miarkuj<!, spajaj� doskonale, iż wiara nie niszCZQC dopełnia ca

łego człowieka o ile myśli, chce i ile czuje. Taka jest prawda. Ale fałsz który nie jest ezem 
innćm jak nadużyciem prawdy, zawsze przesadza w jakiejś części, rozrywa tę piękn� har

monię, albo odpychając Boga, aJbo niszczą.c człowieka, i w samym człowieku rozdzielaj<!C i 
rozwijaj�c do zbytku stronę samego rozumu lub samego uczucia. Łatwo zt�d pojJ!Ć dla cze
go fałsz, chociaż jeden w biernćm swoj0m źródle, tak różne może pt'zybicrać kształty. Ży
wioł racyonalny zawsze jednak przemaga!. On to wydawał wielkie i uporczywe walki kato
lickiej prawdzie, o nim też dłużej mówiliśmy. 

Jest jednak i druga strona, - puszczaj�ca wyl�czniej cu'gli uczuciu i wyobraźni, a nisz
CZJ!Ca żywioł rozumowy w człowieku religijnym, - o której też wspomnieć wyp�da. z na
tury sil duszy z których wychodzi, mniej wytrwałych od chłodnego rozumu, nagle bucha 
słomianym płomieniem, ale też rychlej się wytrowia i gaśnie. Nie cierpi bitych dróg wytyka

.iicych stosunki nasze z niebem, a szuka nowych. B�dż co b�dż, chce bezpośrednio obco
wać z Bóstwem. [ tak, zaraz w pocz�tkach Kościoła, liczne sekty Gnostyków, cbelpity się 
posiadaniem tajemnych podań Apostołów, rozumieniem duchowćm Pisma, kiedy Kościół 

podług nich litel'ę tylko martw'! i formy posiadał. Chełpiły się towarzystwem a poufalościi 
duchów, otaczały się cudowności� i pok�tnie święciły tajemnice. Ale raz pozbawione kicrun-
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domowych, <( syny matki mojej walczyli przeciwko mnie. » Do 
tych należl;l wszyscy otwarci lub ukryci odstępcy i zaprzańce, 
wszyscy źli Katolicy, Xięża i Zakonnicy, tyle sekt r;.krywaj:;icych 
się długo i tocz�cych, jak rak, piersi matki które je karmiły. 
Nadto pseudo-uczeni, pseudo-politycy, :.:rodzeni i żyj�cy zewnę
trznie w Kościele, aby go tern skuteczniej walczyć. Tyle towa-

ku i równowagi, - ile że w berezyach zwłaszcza uczuciowych, płeć żeńska jako skłonniej
sza do złudzeń fantazyi, wielk� zawsze gra rolę i nieraz przypuszczani! bywa do obowil!z
ków kaplańslwa, - popadły w okropne usterki obyczajowe, przes�dy i święlokradztwa, 

które poganie przez niewiadomość, a częściej przez złość szczerą. vrzypisywali katolikom i 
za to ich prześladowaH. Nurtowały tak podziemne te sekty, na Wschodzie szczególniej, nie 
zasluguj�c nawet na zaszczyt męczeństwa; podczas kiedy prawdziwi katolicy krew czyst� 

hojnie przelewali i weseli pokutnicy chwalili Pana: aż nareszcie, te zaskórne nieczys.te 
strumyki przelały się w Islamizm. 

Nu mniej zepsutym Zachodzie, długo wstrzymywane czujności� R1.ymskich Biskupów; 

w końcu jednak podczas wypraw krzyżowych, przesadzony ze Wschodu Manicheizm -i Gno

stycyzm objawił się w sektach Albigensów, Walclenczyków i tak zwanych Braciszków, 
które, powstają.c na Kc,ściół bogaty i panują.cy, odznarzały się z razu wielkim ascetyzmem i 
i ubóstwem zewnętrznem. Ale Bóg wzbudził ś. Franciszka Assyzkiego i ś. Dominika, któ· 
rzy na czele ki1kukroć stotysięcy duchownych żołnierzy, prawdziwie pobożnych i ubogich, 
bo ubogich w duchu, bo pokornych i posłusznych Kościolowi,daleko więcej się przyczynił! 

do starcia zbrojnej herezyi, niżeli sam oręż katolićki. 
Ledwo co Luter był powstał, i wyłamuj�c się z pod władzy duchownej poddał się władzy 

świeckiej (kolej konieczna dla wszystkich którzy zrysvaj� jedność powszechn�, i buduj� tak 

zwane Kościoły narodowe :) kiedy oto powstaj� Anabaptyści i Prorocy z ludu, ,,hci Króle

stwo Boże na ziemi zaszczepiać ostrzem miecza, obiecują. rzeszy wszystkie razy a postrzały 
przyj�ć w kraj szaty proroczej. Ale na len raz rojone Królestwo Boże rozbiło się 

a rycerskie zbroje, a prorocy ranni i jeńce nie umieli nawet. umrzeć z odwagą.. Tak kiedy 
się burza roztrą.ci o szczyty gór wysokich, w chwili zbiera potok, pędząc z szumem po ur
wiskach, rozleTVają.o się po dolinie urą;a rzece że w letnie upały mało ma wody w szerokiem 
korycie; nie jeden, niebaczny, podziwia i porucza się zdradliwym nurtom : ale wkrótce 
opadaj� pożyczone wody pokrywaj�c bagnisle pola szcąlkami porwanych ofiar i łupów, i 
nędzny strumyk wężuje gdzieś zmiennym biegiem, dopokid nie wyschnie, - podczas kie
dy odwieczna rzeka płynie zawsze zbierajic po drodze błędne strumienie, i bezpiecznie pła
wi�c swoich żeglarzy, szerokićm wciąż wlewa się gardłem do wielkiego morza wieczności. 
Podobnie protestantyzm, poodcinawszy żywotne zdroje chrześciańskie,go życia, wkrótce 
wytrawił ostatki wiary, i dla dusz żywiej czuj�cych nie miał żadnego pokarmu. Nie przy
szedł jeszcze by! czas łaski wskazuj�cy tym biednym duszom, jak się to dzisiaj dzieje, ko
ścielne krynice. Powstali zatem w Anglii Kwakry i Metodyści, Pietyści w Niemczech, woła
he o cblob dla duszy; a kiedy z Biblii nic wycisn�ć nie mogli, z wytężeniem rozpaczy za
częli sprowadzać i wywoływać ducha. Długie nieraz godziny siedzie nieruchomo, dnie dłu
gie gromadnie przebywajic w lasach, oczekuj� onego ducha, i doczekaj� się, ale Wielki 
Boże I jakiego? ... ducha fałszu i obrędu, który kłamie i bluźni przez ich usta, i w konwul
syjnych podrzutach wstrzQ,sa całćm ich ciałem. Widzieć to dziś jeszcze można w Niemczech, 
Szwecyi, Anglii i Ameryce; w przeszłym wieku widział cały Pary.i. mniemane one cuda. za
czajonych w kościele, jak polip w ciele, kalwinistów, i niechc�cych wyjść z niego i odra
stających pomimo ciQ.głego odcinania. I te sztuki Janseni�tów i magnetyczne Mesmera wa
biły encyklopedystów paryzkich, i ci co nie przyJmowali cudów Chrystusa Pana, za cuda 
brali niesforne pl�sy opętanych niewiastek ! Tak się stykaj� ostateczności, lak kto religię 
prawdziw� i Kościół odrznca, słuszn� kar� Boi�, prędzej czy później, w najgrubszy przes�d 
wpaść musi. 

Przyszedł nareszcie Swedenborg, zo Skandynawsk�, siln�, askraw� a zimn� wyobraźni� 
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rzystw tajemnych a często i nietajemnych illuminatów, wolnych 
mularzy, węglarzy i innych równie czarnych, lub źle umytych, 
a kto wszystkie policzy? zobowi:;izuj\ł,cych się 'przysięg\ł, na zagła
dę katolickiego imienia. Nie szczędz:;i w tym celu kosztu, pracy. 
życia, zdrowia. Dobra im przemoc, dobra potwarz, doskonała 
śmieszność, cudne podejście. Poruszyli, zatmli, odprzodkował i 
swoje umiejętności i sztuki przeciw Religii. J ęcz:;i prasy i s:;icz:;i 
z siebie truciznę w takiej ilości i sile, iż po ludzku powinnyby 
już były oddawna wygładzić wszelk:;i wiarę i wszelki obyczaj, 
bo tylko zgorszenie pokupne, a c::;lowiek sklonniejs::;y do ;;lego 
od młodości swojej. A wszyscy razem zewnętrzni i wewnętrzni, 
choćby we wszystkiem zreszt:;i niezgodni, zawsze się zgodz:;i 
przeciw Kościołowi, << doskonal{! nienawiści\ł, nienaw;,lzieli mię 
bez przyczyny.» żeby nie było innych dowodów, że on jeden 
prawdę posiada, ten jeden powinienby wystarczyć. Po za Ko
ściołem innowierca polityk, uczony, może być obojętnym dla 
swego wyznania, może niem w duszy pomiatać: systematycznie 
z nienawiści\1- walczyć go nie będzie. Różnowiercx znosz;;i siQ 
nawzjljern, znosz:;i odszczepieńców, nawzajem przez nich cier
piani; tymczasem Katolicyzmu wszyscy po za Kościołem nie 
cierpi:;i; w domu czy mato ma obojętnycJ1? a ilu dumnych, chci
wych, rozpustnych, tylu zabitych wrogów. Pomimo tego, i mi
mo tych wszystkich, Kościół postępuje ci:;igle, spokojnie; przez 
ogieri i wodę utrapień zdęża z czasu ku wieczności. Z oczyma 

jak zorza biegunowa; i kiedy Wolter śmiał się ze wszystkiego, on wszystko tłumaczył, po
dług objawień jakie od duchów najpoufalszych sobie odbierał. Cale objawienie Św. Jana, 
przeszłość i przyszłość ziemi, co się na każdej z planet dzieje, co w czyścu, piekle, niebie 
samćm. A że Paweł ś. z wiadomościQ. rzeczy pisze że ani oko nie widziało, ani ucho nie sły

szało, ani zmysł ludzki poj�ć może chwały wiekuistej, Swedenborg odrzuca listy wielkiego 
Apostoła narodów jak i innych Apostołów, nie mówiąc dla czego to a nie wszystko, nie mó
wiąc nawet jak Luter że tak mu się podobało, i że wola jego wystarcza za dowody. Ale co 
dziwnego że tak pomiata Apostołami, kiedy się wyżej stawia od samego Chrystusa Pana, 
przypisują.o mu bardzo podrzędne i cza:=iowe posłannictwo, a sam stawiaj�<� się w ś:rodku 

czasów, między czasem a wiecznością., sprowadzają.o wieczysle Jeruzalem niebieskie na zie

mię, którego nikt nie dostrzegł, chyba w rewolucyi francuzkiej a podziale ojczyzny naszej ? 
I taki marzyciel znajduje zwolenników I Ah I bo w czasach naszych, ciekawości rozumowej, 

przebujalej fantazyi, zużytemu sercu nie wystarcza prostota Ewangeliczna: trz�ba coś ja
skrawego, nowego, swojego przedewszystkiem. Wszyscy czuj� potrzebę religii: ale wieluż 

duma przeszkadza wrócić do domu rodzicielskiego I Nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego widzi 
i przeczuwa szerzenie się w duszach i tryumf prawdy katolickiej, popycha więc do naduży
cia samych środków Bożych, samych świętości katolickich. Bodajby byt nauką dla wielu! 
bodajby oświecił nareszcie z jakiej to strony, z prawicy czy z lewicy odzywają się le glosy 
podaj�ce się za proroków, cudotwórców; ba nawet, odpuść mi Boże że powtórzę bluźnier
stwo, za Mes»yaszów i Chrystusów. 
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i sercem ku niebu wzniesionemi, rękę nakazujęc milczenie, bez
piecznę stop:;t i bez gniewu depce jak Archanioł Rafaela po smo
kach i padalcach zjadliwych. Po bokach swoich widzi upada
jęcych tysięc i dziesięć tysięcy; powstanę jedni, upadaj:;. drudzy; 
upadnę dawni, powstaję nowi; on zawsze jeden i ten sam, wszyst
kim współczesny, zawsze dojrzały i zawsze młody, zawsze zwy
cięzki, sam jeden własnę mocę mocny. Niech i nowym wyzna
niom, sektom, szkołom, zbędzie tylko na pl)dporach ludzkich, 
niech się tylko wytrawi:;t namiętności które je wywołały ; a już się 
chwieję, upadaj:;t, albo konaję w jałowej niepłodności. Nie 
tak Kościół Chrystusowy posługuje się wielkimi ludźmi kiedy 
ich ma; a jeden bez nich obejść się może, jeden się ich prze
ciwnych nie boi. Posługuje się przychylności:;. ksi:;tżęt i ludów 
kiedy ję spotyka, i może żyć bez niej ; powietrza mu tylko i 
wolności trzeba. Odarty, biedny, bez cynizmu prosi aby mu 
tylko słońca nie zacieniać; a dostatek go nie zabija. Rośnie 
w pokoju, rośnie w prześladowaniu ; Dyoklecyan czy Konstan'

tyn, różnym sposobem zawsze mu służę. Mówili : z poczętku 
rozszerzał się dla tego że nowy : snadź teraz rośnie dla tego że 
stary! On wiecznie płodny! istna to matka dziewica na ziemi. 
Poi,wij jej część dobytku, rozsyła robotników po pustkowiu, któ
rzy karczuj:;t, sieję i żn:;t na nowiznach zwykle żyźniejszych, aż 
stara zmęczona rola wypocznie, i zgniłym chrustem którym po
rosła znowu się nie zapłodni. Wycięga ręce tymczasem ku roz
proszeńcom Izraela, zbiera ich pojedyń9zo, dług:;t niewdzięcz
ność płaci pieszczotę, łzami niewymownej pociechy przeto iż 
się jej syn narodził, iż marnotrawny do domu wrócił. Jak mia
sto na górze postawione świeci na świat cały, jak latarnia mor
ska wskazuje bezpieczn:;t przystari ton:;tcym rozbitkom, jak słoń
ce rozpędzajęce najgęstsze chmury na niebie, jak straszne wojsko 
sprawione do boju, stoi Kościół Boży na ziemi. Kto to wszyst
ko wypowie, kto to po ludzku wytłumaczy? Od Pana się to stało, 

a jest cl::,iwna w oczach naszych. 
Teraz Bracia moi! wybierzcie. Albo się świat nawrócił i na

wraca, jak my powiadamy, w skutek cudów, tej pieczęci Bożej, 
tego pierścienia drogiego który Pan włożył na palec oblubienicy 
swojej, na zbicie nieprzeparte wszelkiej dysputy, wszelkiego 
uporu : w takim razie zgadzamy się na tłumaczenie najprostsze, 
najnaturalniejsze. Al bo powiecie że się świat nawrócił i nawraca 
bez cudów : wtenc1rns przyjmiecie cud nieskoriczenie większy 
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<, ten jeden taki (jak się stary Dante wyraża Parad. c. XXIV 
v. 166 seqq), że W$zystkie inne nie s� nawet setn� jego częścię,» 
a ja dodam ni milionowę. Bo przez cuda zwykłe, które s� ubliże
niem prawom przyrodzonym, Bóg pokazuje się tylko Panem wol
nym niewolnej materyi. Aby zaś zmienił postanowienie człowieka, 
musi tak oświecić jego umysł, tak wolę poruszyć, aby sam chę
tnie ustępił z wszystkich przywidzeń swego rozumu którego 
przecię nic traci; przyj�ł tajemnice których nie rozumie; wy
rzekł się wielu Lak zwanych przyjemności, do których go ci�gnie 
gwałtownie przyrodzenie; napisał wrcs7cie na siebie wyrok kary 
wiecznej, jeżeli. zobowi�zań nie dotrzyma. Gdyby zatem co było 
trudnego Bogu, to pewno zmienienit przekonania jednego tylko 
człowieka przeciw jego woli i wszystkim nałogom; trudniejszem 
od aktu stworzenia, wraz ze wszystkiemi wyj�tkami przeciw pra
wom którer:r1i jest rz�dzone, czyli cudom. Jeżeli zatem powiecie, 
że nie jeden, ale miliony i miliony ludzi, równie jak wy rozu
mnych, z uprzedzeniami młodości których wy nie {Ilacie, przy
jęło ,Chrystyanizm kosztem wszystkiego a nawet życia bez cudu, 
- jak podziś dzień wchodzi do Kościoła tylu pogan, żydów, 

· Turków, różnowierców, odszczepieńców , niedowiarków, o 
skrzywionych bez sposobu głowach,-p,rzyjmujecie cud moralny 
tak niezmierny, iż my nie tylko nic nie tracim ale owszem nie
zmiernie zyskujemy! Od Pana się to stało, a jest dziwna w oczach 
naszych. 

Widzieliśmy, bracia drodzy! iż prawda katolicka śród prze
mian i upadku wszystkiego co jest ludzkie, jedna wytrzymała 
\\ szystkie próby czasu, przemocy, i naukowych rozbiorów. Kry
tyka sceptyczna która fałsz wszelki rozkłada niepowrotnie, nic 
przeciw dziełu Chrystusowemu nie może. Mówi� iż !doby od 
młodości brał'truc�znę w małej ilości, stopniowo, nie f!lÓgłby już 
być zwykł� miarę zatr:itym. Kościół tak był truty fałszem od 
młodości swojej, i tak miał żywot po temu utworzony, iż co 
ludzkie wynalazki zabija, ledwo go zaboli i na chwilę osłabi. 
Musi mieć słowo Chrystusowe, - oprócz tajemnego sprzysięże
nia się z sercem ludzkiern, które napawa wci�ż żywotnemi so
kami niebieskiej rosy laski i pociechy, - musi nadto w sam 
umysł głębokie zapuszczać korzenie, aby tyle wichrów durny i 
namiętności nic zdołało go wyrwać z sumień ludzkich. Musi 
Kościół Katolicki nosić na czole wydatne piQtna i znamiona 
swojej nadziemskiej, wył{lczncj prawdziwości. O tych się mó-
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wiło i więcej powie. Dotkn�łem dziś obszerniej protestantyzmu 
i filozofii nowożytnej , znalazły one bowiem mocny odgłos 
w umysłach polskich. Pełno zt�d u wielu, co nie postrzegaj� się 
nawet, naleciałych wyobrażeń, uprzedzeń i wiary w piękne obie
tnice jakie nam dawały. Otóż Bóg w m�drości i miłosierdziu 
swojem posłał nas tło Anglii i Ameryki, ziem obiecanych prote
stantyzmu, ideałów wolności i oświaty, abyśmy się dotknęli ich 
zimnej i jałowej nagości, towarzyszyli spiesznemu rozkładaniu 
się, dezercyi najzacniejszych z pośród nieb do starego Kościoła, 
odradzaj�cego się olbrzymim krokiem; abyśmy tam, w Rzeczy
pospolitej widzieli miliony czarnego niewolnika, tam i w Anglii 
zezwierzęconych od pracy i nędzy wyrobników, niewolni_ków 
białych, umieraj�cycb z głodu u drzwi bogaczów, po więzie
niach niby miłosiernych; co więcej, abyśmy widzieli własnych 
braci konaj\łcych z niedostatku, lub przecinaj�cych w rozpaczy 
pasmo dni swoich. Posłał nas Bóg w największej liczbie do Fran-

. cyi, bo wyobrażenia francuzkie najwięcej się upowszechniły 
w umysłach naszych, abyśmy i tu widzieli inne nieco, ale nie
mniej gorzkie owoce niedowiarstwa. Lat temu dwanaście, lud 
ten, wstrzymany na chwilę żelazn� ręk� w dziele zniszczenia, 
wrócił do dawnej pracy, jak czytelnik któremu przerwano wraca 
do ksi\łżki i miejsca gdzie przestał był i naznaczył. Pierwsi z nas 
przybyli do tej stolicy kiedy Sekwana unosiła jeszcze szcz\łtki 
zburzonych świ�tyń, połamanych krzyżó,v, kiedy pozostałe domy 
modlitwy stały przeraźliwie puste jak gdyby Bóstwo opuściło to 
miasto; a sługa owdowiałych Ołtarzy musiał się kryć przed po
gwizdem i żelazem obł\łkanego tłumu. A przecie ledwo lat para 
upłynęła, a świ\łtynie zwolna zaczęły się napełniać, ta sama ręka 
szorstka naprawiać co burzyła, te same wargi czcić co bluźniły. 
I jak\łż to się stało sił�? czy ziemskiem ramieniem? o wiecie do
brze że bez i pomimo niego. Bóg pozwolił przegnać tylko nie
zgrabnych albo nieszczerych, zawsze zuchwałych opiekunów; 
zreszt� zamysły ludzkie przeciwne na chwałę swoję obrócił. Nic 
stało się to złotem, ni nawet naukil, - ale sił\ł poświęcenia się i 
miłości1 która idzie z Boga a sam� nienawiść zwycięża, t� moc\ł 
wewnętrzn� prawdy która sama z siebie świeci i grzrje, trwa i 
żyje na wieki. Okropna zaraza dotyka tę grieszn\ł stolicę, lud 
opuszczony miota się w konwulsyjnych bolach : kapłan kato
licki skrada się do niego, całuje z miłości� sine jego wargi, lz:;i 
spółczucia skrapia zwiędłe lica, a opamięt-1ły wyrobnik powstał 
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i zawołał: nieprawda aby ci Indzie źle nam życzyli, mniej mó
wię. ale więcej czynię.; i wrócił do świę.tyni w której mieszka 
duch miłości i poświęcenia. 

Ale drodzy Bracia! Francya niewierna się przebudziła, przy
pomniała sobie że jest narodem katolickim, tłumnie się garnie 
do jedności i prawdy. Już katolicyzm nie odpornie ale zaczepnie 
walczy, szturmuje do oszaricowanych warowni niedowiarstwa. 
A więc wołam na was z Świętym Ambrożym, naśladujcie tych 
w pokucie, którycheście w grzechu naśladowali; niech nie będzie 
powiedziano, ie złe tylko od obcych przejmować umiecie. Pa
miętajcie żeście i wy ludem rdzennie katolickim, poczętym, 
pielęgnowanym na łonie Kościoła katolickiego, że przeszłe wasze 
dzieje, i przyszłe nadzieje S{l katolickie. Zapomnijcież niedobit
ków przeszłego wieku, zostawcie umarłym grzebać umarłe swoje, 
a zd{liajcie, prześcigajcie odradzaj{lC{l się siostrę wasz{l Francyę. 
A raczej naśladujcie pradziady wasze, którzy wielkich dokazy
wali rzeczy, póki byli wierni wierze i Kościołowi ojców swoich. 

Kpchajcie� najmilsi Bracia! tę wiarę Chrystusow{l�ten Kościół 
Katolicki, który pochwycił plemiona lechickie w pieluchach 
barbarzy11�twa, zwi{lzał na zawsze w jeden naród, i pomieścił 
śród europejskich oświeconych. Kochajcie ten Kościół, który 
podczas rozczłonkowania narodu przez podziały na księstwa i 
księstewka, hierarchi{l swoj{l po całym kraju rozpostart{l jedność 
jego utrzymał, i język po szkołach swych na ambonach od za
lewu niemczyzny uchował, którego Sobór był zarazem pierwsz{l 
lzb{l prawodawcz{l narodu. Kochajcie ten Kosciól którego Apo
stolstwem, Świętymi, Męczenniki, takeście z małego wyrośli, po 
Litwie i Rusi szeroko się rozparli, a imienia sławnego na świecie 
dostali. Kochajcie ten Kościół który przodkowie wasi, przez lat 
tysi{lc nie zsiadaj{lC z konia, w tysi{lcznych bitwach, przeciw sil
siedniej i azyatyckiei dziczy osłaniali, za który krocie prawdzi
wie krzyżowych rycerzy męczennikami legło, za który padł Hen
ryk pod Lignic{l, Władysław pod Warnę., Ludwik pod Mohaczem, 
żółkiewski pod Cecor{_t, więksi niż byli w zwycięztwie. Kochajcie 
ten Kościół któremu wielki Batory służył, za przykładem i błogo
sławieństwem którego Czarniecki ojczyznę z toni wydobył. Ach! 
oni męd1·si nie umieli oddzielać miłości ojczyzr.y od miłości Ko
ścioła. Jan Zamoyski w testamencie napisał: << lepiej nie żyć, 
niż w tej świętej wierze nie żyć; n to Lei zwany wielkim i żyje 
w potomności. Karol Chocłkiewi('z, wyjeżdżaj:;_ic do Inflant, krwi{.t 
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z palca serdecznego wypuszczonę. ślubem się opisał : ce za wiarę 
i Kościół wojować do ostatniego tchu życia;» to leż wojował, iż 
posłał sobie na wieczność w zwycięzlwie Chocimskićm, które 
Kościół corocznie święci. Jakóp Sobieski wielki mę.ż w kraju, 
większy że takiego wyhodował syna, tak mu ostatnię. wolę wy
raził : <( Wiarę i Kościół Katolicki, gdzie się tylko poda sposo
lmość, radę., rękę., językiem bronić pod ojcowskićm błogosła
wieństwem nakazuję. » To też syn ich bronił, jak nowożytni 
oświeceni nie umieję.. Kochajcie ten Kościół za który walczyli 
Barscy rycerze, za który głównie zawsze lud walczył, cierpiał i 
cierpi męczeristwo. Cała tu chwała nasza, a cała katolicka. Ko
chajcie ten Kościół, dziś tak zagrożony. Wszystko �o ojczyste a 
prześladowane, goręcej kochacie, tylko Kościół opuścicie? O 
małoduszności! o nierozumie zarazem ! Bo nie tylko przeszłość 
wasza katolicka, ale i przyszłość; w Kościele cała wasza nadzieja 
nic tylko wieczna ale i doczesna. Naród żyje zarodami życia, 
które dostał od poczę.tkn, te tylko może rozwin�ć w sobie; a ja
kimż żywiołem żyliśmy od poczę.tku? Kiedy was proszę abyście 
kochali wiarę waszę, nie przeto wzywam abyście współobywateli 
innych wyzna11 nienawidzili, prześladowali : Broń mię Boże! 
Owszem, nie mogę.c w Bogu i jedności wiary, kochajcie ich dla 
Boga, jako dzieci jednego Ojca, jako syny jednej ziemi. Dobrym 
przykładem, miłości:.i,. wszelkę. uczciwościę. łatwiej ich sobie zje
dnacie. Zresztę. do nich słowa nie mam. Kapłan katolicki, w świę.
tyni katolickiej, mówię do was katolików z urodzenia, z miana, 
a często niekatolików z wyobrażeń i życia. O was podzielam 
zdanie światłego, przyjaznego cudzoziemca : « nie pojmuję Po
laka, któryby dziś nie był gorliwym katolikiem. >J I przez to nie 
namawiam do pokrytości, obłudy religijnej, do katolicyzmu 
politycznego; ale jeżeli nie jednego fałszywe uprzedzenia, czysto 
ziemskie względy zniechęciły do Kościoła, czemuż.by powody 
rozumowe, interes dobrze zrozumiany, nic miały oczu otworzyć, 
upamiętać, i do szczerego nawrócenia przysposobić! O! gdyby
ście zrozumieli nareszcie słowa Chrystusa .Pana, szukajcie naj
pr:;ód Królestwa Bożego i sp1·awiedtiwości jego, a ws;ystko wam 
:res:;f{i dane Ó!Jd:;ie w pi·zydatku. (Mat. VI. 33.) 

Nie katolik i ledwo chrześcianin wołał do nas: << jeżeliście się 
nie umieli uchronić upadku, nie dajcie się przynajmniej stra
wić», o lóż religia daje tę siłę zachowawczę. narodowi, ten bal
sam chronięcy od zepsucia; religia udziela coś z niepożytości i 
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wieczystości SWOJeJ. Dla tego życie narodu katolickiego l.lk 
uparte, dla tego żaden naród katolicki nie upadł niepowrotnie, 
póki się wiary swej nie wyrzekł. Patrzcie na Irlandyę, która, 
po tylu wiekach męczeristwa i letargu, obudziła się jak ze snu 
w całej świeżości zmartwJchwstania. Mówię, dopóki się wiary 
swej nie wyrzekł, bo żaden naród, żadna część pojedy1icza po
wszechnego Kościoła, nie ma obietnic właściwych całemu Ko
ściołowi. Za niewierność, może być gał�ź nieużyteczna odcięta. 
Ta obawa mię ściska i pali. Ach' na Boga z prześladowców na
szych nie jeden kosztem maję.tku, bezpieczeństwa, ojczyzny, 
garnie się do Kościoła. życzęć i proszę Boga, i wiem, ie w ka
żdej chwili może sobie i z kamieni syny Abrahamowe stworzyć, 
ale nuż my natomiast syny królestwa będziem wyrzuceni. O! 
Boże nasz! nie dopuść tego; tak nie będzie! Ufamy, iż popra
wieni zyskamy łaskę 'l'wę. świętę. , ii ujrzym pokój i tryumf 
Kościoła naszego, co się po ludzku niepodobnem zdaje, i że raz 
jeszcze ze zdziwionym światem powtórzymy : Od Pana się to 
stało, a jest dziwng, w oczach naszych. Co daj Boże. - Amen. 

KAZANIE 

' 

O W AZNOSCI MĘCZENSTW A 

Z POWODU OGŁOSZONEJ ŚWIEŻO ALLOKUCYI JEGO ŚWIJ;;TOBLlWOSCI 

GRZEGORZA XVI PAPIEŻA, O PllZEŚLADOWANIU KOŚCIOŁA W POLSCE. 

(PARYŻ, ł842) 

« In mundo pressuram habebitis, sed conildite ego vici mundum. n 
, Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam świat zwycięży!., 

S. Joann. XVI, 33. 

DRODZY BRAC!A ! 

Cały Chrystyanizm sprowadzić się daje do niewielkiej liczhy 
faktów, a raczej jest jednym wielkim czynem publicznym, doty
kalnym. Wszelki czyn, może być i powinien stwierdzony świa-
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dectwem. że Chrystus Pan w chwili i okolicznościach zapo
wiedzianych przyszedł na świat, że świętę naukę opowiadał, 
świętem życiem i cuda!Ui ję stwierdzał, że na świadectwo jej 
umarł, zmartwychwstał, i Kościół widomy założywszy wstępił 
do nieba : wszystko to do czynów należy. Chrystus Pan, zapie
czętowawszy krwię własnę posłannictwo swoje na ziemi, chciał 
mieć świadków wiarogodnych, bo podpisujęcych się krwię wła
snę, jak się Tertulian wyraża. Męczennik w źródłosłowie swoim 
greckim, znaczy to sarno co Świadek. Męczeństwo zatem uwa
żane nie rozłęcznie, o ile jest cierpieniem lub śmiercię, ale zbio
rowo we wszystkich swych okolicznościach, jest nietylko naj
wyższym aktem odwagi, ale nadto świadectwem najwiarogo
dniejszem, niezbitem. 

Nadto, od chwili jak J.Viojżesz prawdziwy, cały rodzaj ludzki 
z Egiptu grzechu przez Morze Czerwone krwi swojej przeprowa
dził; od czasu jak baranek ofiarny u::r:.arł na krzyim na odkupie
nie świata : krew męczeńska, wylana za przykładem Chrystusa 
Pana i na świadectwo jego, ma siłę odkupuję.cę winy, rozbraja
jęcę sprawiedliwość i zagniewanie Boże, przycięgajęcę z nieba. 
odpuszczenie i miłosierdzie. Tak iż w Kościele Bożym, o poje
dyńczych członkach jego które Bóg w czasach swoich doświad
cza, i o ich przyszłości, najlepiej można wnioskować z krwi 
męczeńskiej, ze szlachetności z jakę dali mu świadectwo po
wołani. 

Tuszę sobie najdrożsi Bracia, iż w czasach kiedyśmy zagrożeni 
utratę prawdziwej wiary Chrystusowej, w skutek grzechów na
szych i dopuszczonego z góry prześladowania, kiedy naród nasz 
goni o ostatnię, rozważanie ważności męczeństwa nie będzie 
dla was bez pożytku, a może i pociechy. Bo czujęc już oddawna 
sprawdzane na sobie pierwsze słowa Chrystusowe, na świeci"e 
ucisk cierpieć będziecie, pragniemy co rychlej jakkolwiek niego
dni usłyszeć ostatnie : ufajcie, jam świat zwyciężył. 

I. 

Chrystus Pan, przepowiedziawszy szerze11ie się i trwanie Ko
ścioła swego aż do końca świata, nic zataił co Apostołów i ich 
następców czekać miało : Oto ja wos posyłam jako owce wię
d:y wilki... strzeżcie się lud:i, albowiem was będci wydawać 
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do rady i w zgromadzeniach swoich was biczować będc1. Tak:.e 
przed starosty i króle wodzeni bl]dziecie dla mnie, na świadec

two przeciwko nim i goganom. Ale gdy was podad:ci, nie bójcie:. 
się, jako i cobyście mówili, albowiem wam dano bęcl:.ie onej:.e 
gocl:iny cobyście mówili. Bo nie wy jesteście któr:y mówicie, 
ale duch Ojca waszego który mówi w was ... pi'zeto się ich nie 
bójcie (Ś. Mat. X, 16 seqq. 26). - Je:.eli was świat niena
widzi, wiedzcież, że mię wpr-zódy niźli was miał w nienawiści ... 
Owszem pr:.yjdzie godzina, iż wszelki który was zabije, bę
dzie mniemał iż posługę Bogu czyni,.... Tamci wam opowie
dział, abyście się nie goi·s:.yli. ... . na świecie ucisk mieć będde
cie, ale ufajcie. jam świat :wyciężyl;, (S. Joan. XV, 18, XVI, 
2, 33.) 

Przytoczyliśmy te wyrocznie Pisma Śgo, aby pokazać że nic 
tylko prześladowanie było przepowiedziane, ale jeszcze wytrwa
łość i zwycięztwo prześladowanych przy pomocy Bożej. Nadto, 
baczmy na przerlmiot męcze1istwa, które nie polega na twier
dzeniu o rzeczach li w tajniach sumienia ukrytych, ale o czćrnś 
zewnętrznćrn, podpadaj:;icćrn pod zmysły, znanćm ze słuchu lub 
widzenia, bo o tćm tylko właściwie świadczyć można. A więc 
ściśle, mówi:;ic, jeden tylko Kościół katolicki ma pi'awdziwych 
męczenników, bo w nim jednym jest nieprzerwany ci:;ig świa
dectw. Nie o tćm że temu lub owemu tak się zdawało lub zda
je, że ten albo ów to odrzucał, to dodawał do prawdy Chrystu
sowej, ale jak śś. Piotr, Paweł i Jan w męczamiach świadczyli 
prawdziwość życia, śmierci i zmartwychwstania Mistrza swego, 
tak po nich ś. Polykarp ucze1i ś. Jana, tak inni uczniowie apo
stolscy umierali na świadectwo tego co od nich słyszeli, a co 
było jeszcze stwierdzone ich męczeństwem. W Kościele naszym 
im dalej jesteśmy od czasó� apostolskich, tćm większy coraz 
ogrom i większa waga świadectw męczeńskich : tak bryłka śnie
gu lec:;ic z wierzchołka góry, rośnie wci:;_tż w pędzie swoim. A 
jeżeli ludzie mog:;i nawet życie"poświęcać za własne lub przy
swojone sobie uroj nie,"tedy nie zwykła aby się kto poświęcał 
za czyn którego nie jest najdokładniej pewnym. Wyl.;tezamy 
nadto samobójstwa przes:;_idne, naprzykład niewiast Indyjskich 
rzucaj:;_icych się na stos za ciałami swych mężów; wył:;iczamy 
wszystkich którzy za przekonanie swoje zmuszeni pomarli : a 
Lak liczba męczenników innych religij zmniejszy się niezmiernie, 
ale nie naszej. Nareszcie, ileż teraz zostaje żydów, pog:rn, ró-
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żnowierców, którzy by raczej życie swoje dali, niż jaki znak czy

sto zewnętrzny przystania(a tego się tylko poganie od Chrześcian 
domagali), zachowuj;.ic zresztę. wewnętrzne przekonanie swoje? 
Zostanie więc niezmiernie mało ludzi, coby się nawet za osobi
ste przekonanie poświęcili; cóż dopiero za czyn zewnętrzny i 
niejako obcy sobie, tern bardziej gdyby nieprawdziwy? Zgłgbmy 
teraz okoliczności wynosz:;ice niezmiernie męczenników praw
dziwych katolickich nad wszystkich innych. 

A najprzód uderza niezmierna ich liczba. Pisarze katoliccy, 
podług rachunków prawdopodobnych, kładQ. ich kilkanaście 
milionów na pierwsze trzy wieki. Tak głębokie podwaliny Ko
ścioła, tyle potrzeba było duchownych kamieni! Kto widz;ał 
rzymskie pieczary, ten bez trudności tę liczbę przyjmie. A do
pieroż kiedy pomyślim co było Chrześcian, jak nienawidzeni, 
jak ścigani! Wnosić jeszcze można o liczbie męczenników z praw 
wprost lub pośrednio wymierzonych na Chrześcian, jak naprzy
kład z prawa przeciw czarnoksiężnikom i bezbożnikom (athei); 
wnosić można o niej z dzikości obyczajów Cezarów i ludu rzym
skiego. 'l'rajan odpowiada Pliniuszowi przerażonemu liczb:;t ofiar, 
aby ich nie wyszukiwano, ale oskarżonych karano. Toż samo 
Hadryan. Tytus okrzyczany z swej łagodności, obchodz:;ic w Ce
zarei Palestyńskiej urodziny swego brata igrzyskami publiczne
mi, 3,000 ludzi musiał rzucić bestyom, w ogień, i pod nóż gladia
torów, inaczej lud-król nie byłby się zabawił. 'l'ak że prześla
dowanie, tylko mniej lub więcej gwałtowne, trwało bez przerwy 
przez trzy całe wieki; i srusznie Orygenes powiedział (in li b. 
Jos. I. IX, 10) : ce Senat, lud i cesarze rzymscy postanowili, że 
Chrześcian nie będzie. n Prawda, ale Bóg inaczej postanowił, i 
sę.. Dyoklecyan przez lat dziesięć bez przerwy mordował spół
eześnie w calem państwie; a przecie, właśnie kiedy się pochwa
lił że już imię chrześciaiiskie zagładził, wybiwszy sobie medal 
z napisem : ce deleto nomine <'hristianorum, >i postrzegł się że 
nic nie sprawił. Ręka mu opadła, miecz się na karkach bezbron
nych wyszczerbił (ah ! bo to straszna rdza krwi niewinnej !), i 
dosłownie nie stawało już katów na tyle ofiar, a machin do zabi
jania jeszcze nie wynaleziono. ce Nigdy, mówi 'l'ertulian, świat 
tak wojnami wypleniony nie był, ·niśrny większego kiedy odnie
śli zwycięztwa, jak kiedy dziesięcioletnię. rzezię. nie mogliśmy 
być zwyciężeni. >> Gdybyście więc tylko na samQ, baczyli li
czbę, jakaż religia dostarczyła tylu świadków, a powtarzam 

1� I. 4 
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świadków wiarogodnych, bo podpisuj�cych się krwi� własn�? 
Cóż dopiero kiedy uważymy okropność, wielość i długość mę

czarni! Ś. Paweł, przypominaj�c Żydom co ich ojcowie z wiary 
i dla wiary cierpieli, część tego kodeksu karnego wymienia : 
(Hebr. XI, 34, 40). A drudzy doznali pośmiewisk i bicia, nadto 
i więzienia i ciemnic : byli kam·ienowani, przecinani, doświad
czani·, w zabiciu miecza pomarli, błgJcali się w owczych, w ko
zich skórach, niedostateczni, uciśnieni, utrapieni : których nie 
był godzien świat, tułaj(!,c się po puszczach, po górach i ja
mach i w jaskiniach ziemi. Rzymianie dalej rozwinęli sztu
kę męczenia i przeszli o wiele Antyocha. W samym po
cz�tku, Neron, według świadectwa 'l'acyta(Annal. I. XV n. 44), 
jednych w świeże skóry zwierzęce ubranych, oddał psom na 
poszarpanie, innych smol� i żywic� oblanych a powi�zanych 
do słupów, kazał palić aby służyli za pochodnie żywe w ogro
dzie, podczas kiedy się przejeżdżał w cyrku w ubiorze woźnicy. 
Ilz�dcy po prowincyach wynaleźli (bo to był sposób zasłużenia 
się) woły miedziane które rozpalano, zamkn�wszy w środku ofia
ry. Nadto różnego rodzaju koła do wplatania, szczwce do szar
pania, kleszcze do ściskania; szyny do palenia, nerwy do bicia, 
patelnie do smażenia powolnym ogniem ... Lękam się dalej wy
liczać, szczególniej obrazować, bo wiem że wiele osób wpatrzy
wszy się w męczarnie malowane (w Rzymie w kościele ś. Stefana 
ad marty1·es, zwanym też okq�gły, rotondu), słabnie z odrazy i 
przestrachu. A spółcześnie przedstawiano odstępcom łaskę ce
sarsk�, wszystkie nadgrody, zaszczyty, bogactwa, roskosze, jak 
naprzykład owym czterdziestu mrożonym na lodzie, pokazywa
no tuż przygotowan� ciepł� łaźnię ... ś. Oypryan w liście do De
metryusza prokonsula Afryki (p. 220) pyta : « zk�d ta nienasy
c1 eona wściekłość i morderstwa, zk�d ta rozpusta okrucie1\stwa? 
,c Qure est hrec insatiabilis carnificinre rabies, qure inexplebilis 
ce libido srevitire? 

A przecie nieprzeliczona liczba osób różnego stanu, płci i 
wieku, stawała w szranki i moc nadludzk� pokazywała. I to nie 
na razie, ale maj�c wszelki czas do namysłu i wyboru. Kościół 
surowo zabraniał wyzywać pogan, wystawiać się Śamochc�c na 
męczeństwo, i niejeden rzucaj�cy się z próżności i dumy, nę
dznie upadał. Wolno było zawsze, podług rady Chrystusa Pana, 
bez niedoskonałości ratować się ucieczk�. Nieraz jednak Duch 
Boży, mocniejszy nad wszystko, popychał całe massy jak świad-
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czy Sulpicyusz (lib. H) : <c Rzucano się w zawód w chwalebne 

<c zapasy, i chciwiej wtenczas ubiegano się o wieniec męczeński, 

(( niż dzisiaj duma za biskupstwem goni ... >) I Laktancyusz (Div. 

Inst. ł. IV c. ł5) dodaje : Kiedy złoczyr\cc a rozrosłe chłopy 

(( podobnego szarpania znieść nie mogi!-c, krzycz!!- zmożeni bole

<c ścil,! a jęcz:;_t, dzieci a niewiastki, oprćtwce swoje milczl!-,C zwy

<' ciężaji!-, i wycisn:;_tć na nich jęku sam ogień nie zdoła. » Tę sam:;_t 

myśl cudnie wyraził ś. Cypryan : H steterunt torti torquentibus 

« fortiores, ac laniantes ungulas, pulsata ac laniata membra vi

« cerunt (S. Cypr. ep. ad Mat.). » A w innem miejscu (de bono 

« patientire p. 247) : Nie jesteśmy filozofami w słowach ale 

« w uczynkach, nie nosimy płaszcza m:;_tdrości, ale jej przepisy 

<c spełniamy, nie mówim górno lecz żyj em, non loquimur magna 
« sed vivimus. » Biada nam odrodnym, że tego o sobie .powie
dzieć nie możem, i owszem przeciwnie powinnibyśmy. Epiktet 
poganin stawiał naszych męczenników za wzór odwagi, a Marek 
Aureliusz nazywał ich : <c marnotrawcami życia. » I zaprawdę, 
najwyższym aktem odwagi jest wzgardzenie· środkami własnej· 
obrony. do której nas przyrodzenie tak silnie cię.gnie i często 
upoważnia, aby niczem nie ubliżyć spokojności świaa.ectwa 
w rzeczy najświętszej. Ach! gdyby za przykładem Chrystusa 
Pana i uczniów jego, każdy przychodzę.cy z now:;_t prawd!!-, choć 
podrzędn:;_t i doczesnę., musiał okupowaó apostolstwo swoje ja
kio:gokolwiek stopnia i rodzaju męczeństwem; mniejby było 
mistrzów ale prawdziwych, mniej nowości ale zbawienniejszych. 
Dziś apostolstwo mahometańskie, i mniej jeszcze; bo nikt za 
ewangeli:;_t swoję nic ucierpieć nie chce. Krzyk okropny jeźli się 
któremu raz w wygodnem więzieniu przespać przyjdzie. To też 
smutni dziś apostołowie smutne ewangelie' głosz:;_t; a świat chrze
ściański truty bezkarnie, w cię.głych boleściach leczy się i żyje 
ci:;_tgłym cudem Bożym. Inne wrażenie robiło świadectwo pier
wszych Chrześcian. « Widzi!-c, ( mówi ś. Hier. od Hedib c. XIII) 
ce z tak:;_t wytrwałości:;_t stoji!-ce męczenniki a cierpii!-�e, cicha się 
<c myśl nasuwa, iż gdyby Ewangelia prawdi!- nie była, nigdy by 
ce jej tak krwi'<!, nie broniono. » A tej odwagi i mocy duszy nie 
można tłumaczyć nierozumem, boć nierozum nie może być 
powszechny, a potem, nie potrzeba wielkiego rozumu aby wy
bierać między życiem i śmierci'<!, : człowiek naturalnie kocha ży
cic, wstręt czuje do śmierci. Ni wymow:;_t kapłanów, boć i oni 
sami umierali. Ni miłościi!- własnll, bo taż sama religia ich uczyła 
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iżby stracili wszelk:;i. zasługę rnęcze1\stwa; a potćm iluż poginęło 
od nikogo nie widzianych ! Nic można tłumaczyć szałem, bo 
szał wiekowy i trwały niepodobny. Ni fanatyzmem, bo w mę
czennikach nie było nic ponurego, nic dzikiego; owszem, bło
gosławili zwykle oskarżycielom i sędziom swoim, oprawcom 
nieraz maj:;i.tki swe zapisywali. Akta wiarogodne męczenników 
takie nosz:;i. piętna prawdy, że im podobne acz wyższe, jedynie 
w Piśmie Świętem napotkać można : niepodobna szczeremu 
czytać ich bez wzruszenia i podziwu. Przychodzi mi na myśl on 
siwy ojciec Orygenesa, pilnuj:;i.cy w domu syna który się na mę
;·zeństwo wyrywał, syna, który młodzikiem już zadziwiał i zwy
eięi.ał pogaiiskich filozofów, - jak odkrywaj<;1c uśpionego całował 
pierś, świ:;i.tynię żyw:;i. Ducha Świętego. Przychodzi mi na myśl 
ś. Perpetua, ta Chrześciańska matka Machabejczyków, zachęca
j:;i.ca drobne dziatki do wytrwania, i umieraj:;i.ca ostatnia z wese
lem, że się żadne Chrystusa nie wyrzekło. Co chwila odkopuj:;i. 
w rzymskich katakombach ciała drobnych męczenników, mło
dziutkich męczenniczek. Kto im wszystkim dawał tę odwagę tak 
pogodnQ, największe wesele i zachwyt błogości w największem 
cierpreniu? Kto do ust podawał prostym nieraz służ:;i.cym najtra
fniejsze odpowiedzi na razie, zamykaj:;i.ce wargi m:;i.drym a złośli
wym sędziom? Jaka religia może przedstawić podobnych mę
czenników? i z jakiem czołem stawiać obok nich ofiary głupiego 
przes:;i.du i zabobonu? 

A że męczeństwo jest najwyższ:;i. ofiar:;i. ze strony człowieka, 
doskonałem ukochaniem, przeniesieniem Boga nad wszystko i 
oddaniem się Bogu; Bóg ze swej strony, świadkom swoim na 
ziemi dawał i daje w takich razach świadectwo nadzwyczajne 
z góry. Najpoważniejsi pisarze spółcześni, nieraz naoczni, mówi:;i. 

o łaszeniu się wygłodzonych lwów i tygrysów u stóp męczenni
ków, o odmykaniu się lub oświecaniu nagłćm więzień światłem 
niezwykłem, o źródłach tryskaj:;i.cych w chwili ku ochrzczeniu 
opamiętałych pogan, i tym podobnych cudach; na które patrz:;i.c 
inni znowu niewierni się nawracali, wobec urzędu i katów wy
znawali Chrystusa, któi·y tak{l siłę daje swoim wyzpawcom, ta
kie przez nich i dla nich czyni dziwy. Kiedy mówię o cudach, 
pamiętam dobrze iż katolik z ścisłego obowi:;i.zku winien przyj:;ić 
tylko Chrystusowe, w Ewangelii zapisane, i Świętych które Ko
ściół po urzędowem roztr:;i.śnieniuza wiarogodne uznał; pewność 
innych zależy od powagi świadectw na których się opieraj:.i. Nie 
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myślę przeto nalegać aby kto wierzył koniecznie jakiemu pojc
dyńczemu z podobnych cudów; ale gdyby kto zaprzeczał nad
zwykłego wdania się i pomocy Bożej w danym razie, zostaje mu 
do wytłumaczenia, dla czego niewierni patrz{_lc na cierpienia 
męczenników naszych, sami się nawracali, a gardła nadstawiali? 
Bo jeżeli prawda, jak mówi{.l płocho, że wszelkie prześlaclo,Ya
nie wywołuje nowych zwolenników, dla czego naprzykład pod 
muzułmańskim mieczem na Wschodzie, Cbrześcian nie przyLy
ło ale ubyło owszem? dla czego w średnich wiekach, na Zacho
dzie, katolicy patrz{_lc na smutne prześladowanie Żydów, żyda
mi nie zostali? 

'l'rudno, trudno bracia moi ! lepiej powiem, niepodobna wy
tłumaczyć sposw)bem przyrodzonym mnożenie się Chrześcian 
pod prześladowczćm żelazem : <1 Krzyżujcie woła Terlullian, 
« (Apol. C. 1.) krzyżujcie, męczcie, potępiajcie, przygniataj
(( cie ... przybywa nas ile razy żniecie ... ani się zdałoby na co 
<( wasze najwyszukm1sze okrucieństwo; raczej do nas przywa
« bia. » Arnobiusz nadto pięknego używa porównania : <( Jak. 
<1 kiedy lud siekierny las r{_lbie, daleko gęstsze puszczaj{.l z korze
« ni odrostki niż były obcięte gałęzie, tak wtenczas, po zabiciu 
« wielu wiernych, więcej ich jeszcze do nauki ewangelicznej 
<1 przystawało. » (Serm. IX de leg.) « Jasno się pokazuje, że nie
« przyjaciele (Kościoła) tylu wstrz{_lśnieniami, większej mu ko-
<< niec końców nie przynieśli szkody, jaka się czyni kadzielnicy 
« chwiej:,ic ni{_l ci{.lgle w powietrzu, a przez to zarazem i wewn{_llrz 
« ożywiaj{_lc płomień miłości, i na zewn{_ltrz rozwiewaj:,ic woń 
"dobrego przykładu. » (Parret in Juli. IX). To też Libaniusz 
kapłan pogański, chwali Juliana zaprzańca, który <1 widz{.lC iż 
rzeziami sprawa ich rosła ... poprzestał. » 

Bracia moi ! w tćm olbrzymićm Kolosseum, w którćm lwy afry
kariskie przez trzy wicki zużywały kły swoje na kościach Chrześ
cian dla Hzymian zabawy, stoi dziś pośrodku prosty, drewniany, 
ale czerwono malowany krzyż; a u stóp jego blady kapucyn mę
kę Parisk{_l opowiada. vV miejscu !oż z których głodne wypuszcza
no beslye, stoj{_l stannice krzyżowe, a przy każdej ktoś kl<;iczy w 
milczeniu ... Chodz:,iccmu po tej ziemi gor{_lco w stopy,bo się lęka 
aby pod niemi ciepłe źródło krwi świętej nie trysnęło. I ta krew 
choć dawno zaschła, i te kości choć dawno w proch rozpadłe, sta
nowi{.ljak{_lś osobn{.l, dziwn{_l atmosferę; ale któr� uczuć może tyl
ko cienki zmysł prawdziwie pobożnej chrześcia1iskiej duszy!. .. 
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A jaki z tego wszystkiego cośmy dotychczas powiedzieli, wnio
sek? Oto iż czyny stwierdzone przez kilkunastu, tembardziej 
kilkudziesięciu świadków wiarogodnych, którzy albo widzieli 
sami, albo słyszeli o czem od widz�cych a pewnych i zacnych, 
a przysięg� stwierdzaj� świadectwo swoje; którzy nadto aby 
prawdy zaświadczonej nie zdradzić, wystawiaj� się na szkodę lub 
cierpi� utratę dóbr, wolności, zdrowia, sławy : czyny te s� we 
wszystkich prawodawstwach po za wszelk� w�tpliwości�, a na
wet dochodz� najwyższego stopnia pewności. A że nie sta, ale 
krocie, miliony Chrześcian przez wieki i do dni naszych, po 
wszystkich stronach świata, świadczyło o czynach na których 
się opiera katolicki Kościół i wiara, nietylko pod przysięg�, 
nietylko z utrat� wszystkiego dobra, ale życia samego śród dłu
gich, wymyślnych męczarni; przeto świadectwo męczenników 
Chrześciańskich, nietylko wag� swoj� niezmiernie przechodzi 
jakikolwiek dowód prawny, ale nadto, bacz�c na wszystko, same
go przyrodzenia przechodzi granice; i dotykalnie wskazuje palec 
i spółdziałanie Boże. Kiedy zatćm pogaństwo we krwi wytoczonej 
z chrześcian pośliznęło się i upadło, bladzi Chrześc�anie wycho
dz�c na światło słoneczne; mogli z weselem powtórzyć obie
tnicę Mistrza: na ziemi mieć ucisk będziecie, ale ufajcie, jam świat 

zwyciężył; 

II. 

Po co ta krew, może kto zapyta; po co ta krew? - mógłbym 
powiedzieć że nie wiem, dość że płynie zwykle w podobnych 
okolicznościach. Ale od czasu jak Chrystus Pan, w imieniu na
szem i ku spłaceniu grzechów naszych, wylał swoję na krzyżu, 
pojmuję że gdzie grzech wraca, tam nowej krwi ofiarnej po
trz'Bba. Chłosta ogólna, powszechna, jest zarazem dziełem spra
wiedliwości, bo słabość ludzka potrzebuje widzieć niekiedy, 
nawet w czasie, sankcyę Boż�, karę za złe, szczególniej kiedy to 
ciężkie, trwałe, publiczne. Pod chłost� złe niepoprawne bierze 
nagrodę zasłużon�, niknie jak plewy wichrem roz,viane, jak sło
ma w ogniu. Ludzie znowu mniej zepsuci, widz�c i ci�rpi�c ka
rę, budz� się ze snu, bior� się do poprawy, a pomoc im ku 
temu otrzymuj� prośby i zasługi rzadkich niewinnych cierpi�
cych z niezmiern� dusz swych zasług�, które Bóg w moc Świę-
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tych obcowania potrzebnym przypisuje. Cierpienie tedy niewin
nych właściwie rozbraja gniew Boży, służy ku zbawieniu i 
upamiętaniu wielu którzyby się inaczej nie przebudzili, a ich 
samvch stawia w stanie doskonałości i czyni z nich Świętych. 
Święc1•najwięksi i najliczniej w ucisku i walkach Kościoła rodz:;_t 
się i wyrastaję,. Jednak próba męczeństwa to środek ostateczny, 
heroiczny; dla tego też nie rychło i nie za lada grzechy, Bóg lud 
swój na takę, próbę stawia. Prześladowanie krwawe dopuszczone 
na Kościół cały lub jaki członek jego, dowodzi wielkiego już 
tam zdrętwienia w skutek zepsucia żywotnych soków, od czego 
tylko silnem tarciem ratować można. Jeżeli oddziałanie rychłe 
i silne, jakkolwiek choroba ciężka, można się rychłego spodzie
wać uzdrowienia, jak się pokazało w ostatniej próbie Kościoła 
francuzkiego, gdzie wiele grzechów wiele szlachetnej krwi spła
oiło. Jeżeli oddziałanie mniej silne, pomimo dłuższego cier
pienia, zdrowie zwykle wraca, jak naprzykład w Anglii. Jeżeli 
oddziałanie słabe lub prawie żadne, jak naprzykład Kościoła 
afrykańskiego w prześladowaniu Wandalów, Bóg taki naród 
odrzuca, jak garnek zbity niewydaj�cy dźwięku, odrzuca na dłu:. 

go lub na zawsze. Od tej ekonomii Bożej, nie były wyłę,czone 
pierwsze wieki chrześciańskie. Pisarze spółcześni zauważali, iż 
prześladowanie wracało wzmocnione, a wracało razy dziesięć 
w chwilach zwolnienia z pierwszej gorliwości. Ani był wyłę,czo
ny sam lud żydowski nienauczony niewolę,; bo właśnie kiedy 
przyję,ł sprawiedliwość i szkoły pogan, (I. Mach. 1) to jest zepsu
tę, ich oświatę i obyczaje, wtenczas Bóg spuścił na nieb Antyo
cba wspaniałego, oświeconego Greka. Ten zbezcześciwszy i złu
piwszy świę,tynię; uczynił mord wielki w iudziacb przez trzy 
dni: 80,000 zabitych, 40,000 powię,zanych, i tyluż zaprzedanych. 
Święta obróciły się w płacz, sz.abbat na hańbę, a według sławy ... 
rozmnożyła się zelżywość (Tob. Am.). Antyoch <c mówił z pych� 
<< wielkę, 1> i kazał: <c aby był lud jeden, a każdy zakon swój 
<1 opuścił.. . Zezwoliło wielu. I biada Judzie, gdyby się nie był 
<c znalazł stary Eleazar, biada gdyby się nie był znalazł gorliwy 
11 o Zakon Boży Matatiasz ze swymi, biada gdyby nie było tysię,ca 
« tych, którzy napadnięci w jaskiniach w dzień szabbatu wołali: 
« pomrzyjmy wszyscy w prostocie naśzej, a będ� nam świadka
<1 mi niebo i ziemia, że nas niesprawiedliwie tracicie. » Biada 
powtarzam Judzie, gdyby się tacy śród niego nie znaleźli zrazu; 
nie doczekałby się był późniejszych czasów bohaterskich ... Biada 
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każdemu narodowi, który kiedy Bóg po nim Żilda najwyższej 
odwagi bo męczeńskiej, z żołnierski!- się tylko nastręcza. Tak i 
naród nasz, w młodości swojej mniejsze grzechy, odkupywał 
sł�źbiJ. orężn:;_i przeciw SiJ.siedniej i azyjskiej dziczy, upamięlywał 
się w jassyrze, pod mieczem, śród pożarów, spustoszenia i za
razy. Bóg z czasem, w miarę zatwardziałości, prawicę obciilżył. 
Nic tak łatwa sprawa z Samary:;i chrześciańsk:;_i., ze schyzm:;i. 
Cały naród powołany do męczeństwa. Ile razy przed Panem 
rozmyślam o tej miłej ojczyznie a Kościele naszym, przychodzi 
mi na myśl przepowiednia Chrystusowa, ś. Piotrowi uczyniona : 
Piotrze, Piotr:e, hedyś był młody, przepasywałeś się sam, 
chodziłeś kędyś chciał, a kiedy się zestarzejesz, ptzepasze cię 
inny, i powiedzie tam gdzie nie zechcesz. Polsko ! Polsko ! 
w młodości twojej dostałaś darmo, bez trudu, bez krwi, bez 
męczeństwa najdroższy dar wiary; ach! może teź dla tego 
nic dość głęboko w cię weszła i wsiilkła. Dopókiś się jej jakkol
wiek trzymała, Bóg ci łatwiej inne grzechy przebaczał, boś się i 
łatwiej upamiętywała; przepasywałaś się wtenczas sama, i cha
dzałaś kędyś chciała, szeroko, dalekoś brodziła po ziemicach 
s:;_isiadów twoich. Dziś cię silsiadka przepasuje, i wiedzie gdzie 
ty nie chcesz, do ziemi swojej, pustej, zimnej, dzikiej! ... Pol-
sko ! Polsko ! kiedyś i wiar,1 sam:;i pomiatać zaczęła, Bóg chce 
abyś się raz drugi boleśnym chrztem krwi ochrzciła. Chce, aby 
krew twoja dotknęła krwi okupnej jego Syna, nie by On jej po
trzebował, ale przeto iż ty potrzebujesz ku oczyszczeniu, ku 
odrodzeniu twemu. Czyś dała jej dosyć? czy dasz dosyć, jeżeli 
jeszcze zażilda? czy dość czystej? czy dość szlachetnie? Ach ! 
w tę przepaść z bij:;_icem od ucisku sercem, spojrzeć chcę, muszę. 

Widzę z za Dniepru pchnięte Kozactwo, widzę hajdamaki 
ukraińskie Ukrainę i Iluś całil lq1.piilce we krwi. Widzę kilkana
ście tysięcy starców, niewiast, dzieci bezbronnych wymordowa
nych na ulicach ll u111ania; widzę ,vszędzie szubienice, na nich 
k�Lolików, miQclzy żydem i psem, z napisem że to wszystko je
dno, aby �ię nikt nie pomylił za co nmieraj:;i. Widzę kościoły 
siłil brane i bezczeszczone, ludność czepiajilc:;t się węgłó,v i ołta
rzy mordowan:;i. Krwawo dotychczas świeci w Warkabułowie 
krzyż krwię i ręk:;_i własn:;_i konajilcego wypisany ,v słowach : 
« bracia pomrzyjmy tu wszyscy za prawdziwi_l wiarr,. n Widzę 
popy claj:;ice namaszczenie braciom swoim Unitom, a kapłany 
uasze konajilce pod kijami, konaj:;ice od głodu, gnij{lce po wię-
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zieniach, kapłany i ludność całę jak wojsko ,vielkie pędzone pod 
batem kozackim w głęb Moskwy, w Sybir gdzie nie ma nadziei, 
z ciałem i duszę na śmierć ... znaczę ce krwawemi ślady drogi 
któremi kiedyś pójdzie - oby! - miłosierdzie Boże. Reszta zo
sLała w domu hez kościołów swoich i kapłanów ... dzieci i wnuki 
ich zapomnieli o wierze której nie znali. Kilka milionów dusz 
poszło na zagubę ... potem czterdzieści lat niby pokoju ... i znowu 
męczer\sLwo idzie na ostatki Kościoła unickiego, idzie i na Ko
ścioł łaciński. 

O zgrnzo ! tę razę unickie Władyki lud zdradzaj�. Datkiem, 
groźb� lichych kapłanów przekupuję. Wiernych znowu do wię
zień, znowu w Sybir, znowu na dzwonniki i stróże do monaste
rów. Domy zakonne zamknięte, dziewice Pańskie, gołębice Boże 
z gniazd swych siłę wywleczone, albo z głodu konajęce. Dziatki 
objęciom matek, dzieciętku Jezus sierotki wydarte, wleczone, 
padaję po drodze jak kwiatki zimnem zwarzone lub kosę pod
cięte, inne zapomnę o Bogu swoim, o ziemi swojej, wrÓCQ. kie
dyś mordować braci swoich. Lud jak owce bez pasterzy, na 
wszystkie sidła i zdrady wystawiony. Posłuchajmy nad wszystko 
wymowne własne słowa męczonego ludu·: « posłaliśmy prośbę ... 
błagajęc łaski i miłosierdzia, ponieważ pozbawieni naszej cerkwi, 
jesteśmy zmuszeni do wyznawania religii której nie chcieliśmy 
przyjęć.,. przybyła komissya ... a zwoławszy lud, wezwała go do 
przyjęcia religii greckiej. Aleśmy wszyscy jednogłośnie zawo
łali : iż my chcemy umrzeć w naszej wierze, i że aniśmy kiedy 
chcieli, ani chcemy innej religii. Wtedy komissya zaniee;hawszy 
słów przystępiła do czynów, to jest jęto nam wyrywać włosy, 
Lłuc nam zęby, aż do wylania krwi bić nas po głowach, sadzać 
jednych do więzienia, a drugich wysyłać ... Na ostatku komissya, 
widzęc iż się jej ten sposób nie udawał. zakazała wszystkim xię
żom grecko-unickim słuchać nas spowiedzi, lub udzielać nam 
jakiej innej pomocy duchownej. Aleśmy sobie powiedzieli : 
<c Zostaniemy bez xięży, będziemy odprawiać nasze modły 
ce w domu, pomrzemy bez kapłanów, spowiadajęc się jedni dru
<c gim, ale waszej wiary nie przyjmiemy. naczej niech nas spotka 
ce los błogosławionego Józafata, tego pragniemy! » <c Lecz ko
missya oddaliła się, szydzQ.C z naszych łez-i modlitew. I pozosLa
liśmy jako błędne owce, nic majęce kędy się przytulić. 1, (Allo
kucya J. S. Grzegorza XVI z '18-i2 roku wraz z przedstawieniem. 
Dokument XXVI). 
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W innem mieJscu w dobrach księiy Missyonarzy na Białej 
Rusi, (patrz dzieło Vicissitudes de l'Eglise catholique des deux rites 
en Russie, par un pretre de l'Oratoire.) Ludność taki sam rozkaz 
otrzymuje, w odpowiedzi otacza kościół, zastawiajęc drzwi wła

snemi piersiami. Z dobytej świętyni za nic w świecie wyparować 
się nie daje, pozwala się bić i zabijać, ale nie ustępuje. Wten
czas grozę zapaleniem gmachu. Lud cofa się na staw zamarzły, 
ale jui puszczajęcy. Wezwani znowu do poddania się, ocipowia
daję jednogłośnie : « Jesteśmy katolikami , wolemy umrzeć, 
niż się wyrzec wiary ojców naszych. ll-« Rozbijem lód i poto
pim was,)) woła żołdactwo. - « Jesteśmy katolikami ll powtó
rzyli wierni. I była chwila uroczysta : jak kiedy pędzono gwo
ździe w drzewo krzyża, tak dzwoniły siekiery obijajęcych lód 
wkoło stawu. Jeszcze jedno wezwanie: c< Jesteśmy katolikami, 
katolikami,)) coraz to ciszej słychać było; tymczasem lód pękał, 
a bohaterowie nasi zanurzali się w głębi fal co ich z dumę przyj
mowały w swe łono. z głębi nurtów raz ostatni wróciło jakby 
echem : « jesteśmy katolikami, )) i wszystko ucichło. Ach Pa
nie ! kiedyż to święte śpiew::ijęce jezioro obejmę mury świętyni ! 
WJ eziorkowicach (w ·gubernii Witebskiej), wieś G1tła z żonami 
i dziećmi dnie całe i noce bez przerwy otoczona batalionem żoł
nierzy, strzegła swego kościoła: aż głodem zemdleni pobudzili 
się w więzieniach. <1 Jednakże cerkwie, do których popi wpro
wadzeni zostali rękę katowskę, stoję pustkami, chociaż sę otwar
te. Lud który dziesiętniki wlekę na nabożeństwo niedzielne, za
myka się po domach, tam modli się z płaczem i głuszy łkaniem 
dźwięk schyzmatyckich dzwonów, dźwięk ogłaszajęcy mu zbu
rzenie wiary ojców jego. Chcecieli widzieć lud zgromadzony na 
modlitwę? idźcie w nocy do wsi, zbliżcie się do zamkniętej cer
kwi, tam usłyszycie przed jej drzwiami, w ciemnościach, jęki 
całych familij leżęcych na ziemi. Łzy ich sę rosę która poprze
dza wschód jutrzenki» (Akta papiezkie N. XXXIX). Nie wahano 
siQ korzystać z głodu aby lud podwracać, nie wahano się nadu
żyć karności wojskowej. W osadach wojennych naprzykład 
w Starosielskiej (w Witebskiem) pułkownik zbiera osadników i 
oświadcza, iż niezmienna wola panujęcego jest aby uznali i czcili 
tegoż co on Boga. Odzywajtt się iż łatwiej im umrzeć, niż zdradzić 
wiarę swoję. Zaledwo te słowa wyrzekli, za danym rozkazem 
schyzmatyccy ich towarzysze rzucaję się na nich i nie bronięcych 
się zabijaję. Tak legła na miejscu ta nowa legia Tebańska. Chry-
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stus znalazł świadków we wszystkich stanach. Bóg też, jak 
w pierwszych wiekach , dawał znaki, że jeżeli wiele cierpi, 
wszystko znów widzi i Si!dzi i opiekuje się swymi. Lud wierny 
twierdzi że widuje Ś. Józafata, to krwawy jego portret, świeci!CY 
na kamieniach krwiil jego w chwili męczeństwa zbroczony; do
świadcza szczególnych cudów od wielebnego Boboli męczennika 
schyzmy, i to więcej niż wszystko wiarę jego umacnia. Bóg mó
wi do każdego najdostępniejszym mu językiem. « Trafiło się raz 
iż więzienia w Witebsku tak hyły przepełnione, że już w nich 
miejsca nie było dla nowych ofiar. Chęć robienia oszczędności 
w chlebie i wodzie, jedynej żywności jaki! dawano uwięzionym, 
skłoniła rziid do rozkazu aby wypusz-czono tych którzy się upor
czywie wzbraniali ... posługacze policyjni przychodziizdji!Ć żelaza 
i ogłosić uwolnienie tym nieszczęśliwym. Ci nie chcil opuścić 
więzienia. Zawiadamiajil o tern gubernatora, który każfl stawić 
najstarszych z pomiędzy nich przed sobii. Oni oświadczajil mu ze 
łzami, iż woli! raczej zostać w więzieniu a nawet umrzeć, jak 
wrócić do żon swoich i dzieci, które ich okryj\ł wzgardii i od
mówiil im chleba ... Usiłuje ukoić ich sumienie, na co mu odpo-
wiadajil : Nie, Jaśnie Wielmożny Panie, dusze nasze czart pobie
rze, jako wziilł dusze Wasila i Dymida, albowiem taki jest koniec 
odstępców. n A trzeba wiedzieć, że ten Wasili i Dymid umarli 
prawie jednej nocy i w krótkim czasie po wprowadzeniu 
przez siebie schyzmy do swojej wioski. ii (Act. N. XXXJII.) Po
dobnie w innem miejscu : " uwięzieni xięża ... używani bywaj{! 
do najpodlejszych posług, będi!C w lichej odzieży, dla wzgardy, 
razem ze sługami żywieni; niektórzy zamykani bywajil przez 
pięć i sześć dni ciilgiem w zimnej izdebce, nie dostajilc nic do 
jedzenia, ani majilC pozwolony sobie kubek wody; nie wolno im 
odprawiać żadnych powinności religijnych, a gdyby Archiman
dryta (opat), lub Ihumen (przeor) dowiedział się, iż który wy
spowiadał się przed kapłanem współwięźniem swoim, takowy 
bywa nie tylko najsroższemi przekleństwy przeciw Papieżowi i 
sobie zelżony, ale też niekiedy pięściami bity, tłuczony i nogami 
kopany bez miłosierdzia, jak nie człowiek. Tak, opat jeden Ba
zyliański ośmdziesięcio-letni starzec, wieczorem zbity od swego 
prześladowcy, wołał do Stwórcy : Miserere mei Deus I (zmiłuj się 
nademnil Panie,) a w zimnie i o głodzie przez noc wołajilc, wy
spowiadawszy się przeze drzwi przed towarzyszem męczarni, 
jęczilC i utwierdzajilc innych w wierze świętej Rzymsko-Katolic-
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kiej, czyslil duszę Bogu oddał, którego gdy już nieżywego ujrzał 
przełożony monasteru apostata, wpadłszy w rozpacz, utopił się 
w sadzawce, i ducha nędznego wyzion?ł; jeden zaś z uczęstni
ków zbrodni, złamawszy tegoż dnia nogę, doznał kary Bożej. Ta 
kara Boża tak wzmocniła wytrwałość męczenników Chrystuso
wych, iż od owego czasu ... żaden z nich, nawet przez najokru
tniejsze katusze, nie dał się odwieść od wiary Rzymsko-Katolic
kiej. >) Podobnie śmierć nagłil w I ich ej kałuży znalazł Michelewicz, 
niegdy kapelan, potem zaprzaniec i prześladowca Bazylianek 
Mińskich. To męczeństwo świętych bohaterek, na cały świat już 
głośne, dosyć wspomnieć, bo wypisywać całego niepodobna, a 
skracać trudno. O ! Uoże mój, ilu świadków szlachetnych dał Ci 
Kościół nasz, ile ofiar, ile czystej krwi męczeńskiej! Czy okupi? 
grzechy nasze i odstępstwo tylu? Czy pozwolisz aby dziatwa 
unicka znów w schyzmie wzrosła? Czy zasłańce zamril bezowo
cnie, czy też jako ziarno się rozpleni:;t w duszach odszczepień
ców i nowil szerszil Unię przysposobi?? Czy Kościół Łacir\ski na 
podobnie knvawil puścisz próbę? Ach! Panie,niech dotychcza
sowe cierpienia tułaczów, zasłańców, męczenników wystnrczil, 
niech resztę zast?pitt niewyczerpane zasługi i krew syna Twego. 

Widziałem ( woła Ś. Jań) pod ołtar:;em dusze pobitych dla 
słowa Bożego i dla· świadectwa które miały. I wolały głosem 
wielkim, mówiric : Dok(rdże Panie, święty i prawdziwy, nie 

sq,dzisz i nie mścis: się krwie naszej nad tymi którzy mieszkąjq, 
na ziemi. (Apoc, VI, 9,10.) Ach Panie! jeżeli krew ich pomi
mo nich woła o sprawiedliwość, oni : cc daleko iście więcej pro
" sztt miłosierdzia braci swojej, »(Ś. Hier. contr. Vigilant.) I my 
z nimi i przez nich wołamy : Miłosierdzia Panie, miłosierdzia, 
dla braci naszej i dla nieprzyjaciół naszych, miłosierdzia dla 
wszystkich. O pokój, o rozsz:erzenie Kościoła Twojego prosie
myć ! Ach! jeżeli być może, niech się dalsze słowo twoje nie 
sprawdzi nad nami, I dano im po szacie białej, i powied:iano 
im aby .fes:;cze odpoc:;,:ły mały c:.as, a::.euy sir: wypełnili spói
słud:y ich i bracia ich, któr::.y maj(i być pobici jako i oni. 
(Apocal. VI, H, ). Ale gdyhyć się podobało w niezgłębionej 
mildrości Twojej wznowić próbę, gdyby ten chwilowy pokój był 
zdrndliwym zwiastunem nowej burzy, powtórzyłbym braciom 
moim słowa umieraj(_lcego MataŁiasza : <1 Teraz wzięła moc pycha 
« i karanie, i czas nawrócenia i gniew rozgniewania. Przetoż te
a raz o synowie b(,ldźcie miłośnicy Zakonu, a dajcie dusze wasze 
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« za przymierze ojców waszych. A pomnijcie na spra,vy ojcow
« skie, ,które czynili w rodzajach swoich : a otrzymacie sławę 
<1 wielk� i imię wieczne ... I tak rozmyślajcie przez naród i naród, 
« że wszyscy którzy w nim nadzieję pokładaj� nie słabiej�. A nie 
« bójcie się słów człowieka grzesznego, bo chwała jego jako 
« gnój i robacLwo jest. Dziś się wywyższył, a jutro się nie naj
u dzie : iż się obrócił w ziemię sw�, a myśl jego zginęła. A prze
« toż wy synowie wzmocnijcie się, a czyńcie mężnie w Zakonie : 
« bo w nim sławni będziecie. >, ... A nad wszystko o Bracia moi! 
niech was w każdym ciężkim razie wzmacnia i pociesza słowo 
Chrystusowe : Na :;iemi ucisk rniee br;dzieeie, ale ufg,jcie, fam świat 
:;wycir;:.ył. 

KAZANIE 

O POK UCIE 

(2() LISTOPADA ł842 R,) 

11 Facile fructus dignos pmnilcnliro ... 

« Jam cnim securis ad radiccn1 posil;:l est. 

« Czyćicic owoce godne pokuty ... Już bo-

« wiem siekiera do korzenia jest przyłożona.. ,, 

S, Luc. III, S. 9. 

Nir jeden z was był może naocznym świadkiem, jak w chwili 
od.;łonięcia cudownego obrazu Bogarodzicy w Częstochowie, 
pobożny a gęsto skupiony lud nasz rzuca się krzyżem na ziemię, 
i wielki płacz zawodz�c, przeci�głe jęki wywołuje z murów roz
ległej świ�tyni. Cudzoziemiec stoj�cy na boku, wzruszony w głę
bokościach ducha s,vego tym językiem serća dostępnym każde
mu. mówi do siebie : <1 jak ten lud musi być nieszczęśliwy! » 
I Aniołowie niebiescy, jakoby zapłakani, powtarzaj�1 w górze: 
zaprawdę, lud ten bardzo nieszczęśliwy. Otóż naboże1istwo pra
wdziwie uroczyste, jakie dziś przystoi Polakom, jakicgobyrn 
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w pośród n:ts życzył, na ajkimbym przestał. Przest!lłbym chę
tnie na cichem zadumaniu się, rozmyślaniu, skupieniu i rozrze
wnieniu ducha. Tak sprzeczne wspomnienia i uczucia tak się 
tłumnie cisnę,. Każdy czuje dziś, mocniej niż kiedykolwiek 
bę,dź, że połowę, tylko serca żyje; że druga daleko, daleko ... 
a obie tak się gwałtownie a niewidomo przycię,gaję,. Każdego 
dziś milczenie myślę.ce i mówię.ce; radbym i ja milczał. 

Ale jeżeli przecz chcecie bym mówił, i tak licznem zebraniem 
się waszem dodajecie mi ochoty i wyzywacie niejako na słowo; 
mówić będę, ale mówić o tern czem duch mój wezbrany, czego 
pełen : o pokucie. Miejsce samo woła do pokuty. Mury ciemne, 
wilgotne, przysiadłe tej kaplicy, przypominaję,, nie prawdaż? na 
poły więzienie, na poły katakomby podziemne pierwszych Chrze
ścian. Obrazy jakie? po prawicy Chrystus przybijany do krzyża: 
zda się mi jeszcze słyszeć razy młota, i jęk cichy, dźwięczę.cy, 
srebrny Zbawiciela. Nademnę,, nad Ołtarzem, Chrystus Pan na 
krzyżu; u stóp jego Magdalena we łzach: jawnogrzesznica, ale 
juz pokutuję,ca, już oczyszczona, już święta. Po lewicy Zbawiciel, 
ciało przynajmniej w grobie; dusza zstę,piła głębpko do otchła
ni : żal i nadzieja Bogarodzicy tam go ściga. A ten Ołtarz w głę
bi? co na nim? serce Zbawiciela przebite boleścię, miłościę pło
nę ce, w którem biskupi nasi schowali Polskę pierwszę,, przed 
samym jej upadkiem, schowali najlepiej i na lepsze czasy. 

Uczynię zatem z wami, o bracia, rachunek sumienia narodo
wego, spowiedź niejako publicznę. Chwalić was nie będę; bo 
i obcy nas i samiśmy się już dosyć, bodaj nadto może nachwalili, 
a najczęściej kosztem inszych niestety! nieraz odsłaniaję,c przed 
obcymi domowe nędze nasze. Niech się chwali i weseli kto może, 
ja nie widzę z czego. Po chwilach przelotnej i wę,tpliwej chwały, 
długie oto lata cierpienia i niesławy; widzę mój naród na krzyżu 
i takim go noszę w sercu, widzę przyszłość zasunionę, gęsterni 
obłoki i krwi pełnemi. Jawne, sterczę,-:e grzechy narodu, dotych
czas niepoprawione, lazę, mi w oczy i serce bodę,. Na nie się tedy 
obracam, na nie, źródło i powód trwania wszystkich nieszczęść 
naszych; nie sfolguję im jakiekolwiek i gdziekolwiek sę,, otworzę 
w goryczy usta moje; ja proch i pył kościelny, ja dzieciuch Pań
ski, grzeszny i ostatni służka w domu jego, przecie mówić będę. 
Dzień sam, wigilia Ś. Andrzeja namiętnego miłośnika i Apostoła 
krzyża-wszystko, wszystko woła do pokuty. Od dawna siQ już zbie
rałem na tę wyprawę, i dotychczas serca mi nie stało. O ! nie 
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tak to łatwo grzesznemu, wytykać grzechy innych; nie tak łatwo 
gromić z miłości i żalu, jak z pychy i nienawiści. Miłościwy 
niech mi Pan będzie w dzień sę.du mojego! jemu samemu pole
cam pocieszenie dusz pokutujęcych, a pójdę ścigać zbłękanych 
rozproszeiiców z domu Izraela, pójdę wydzierać im własność Bo
żę. i narodowę., w cierpieniach, których za naród nie ofiaruję. 
Bogu ; do nich mam sprawę, na nich wołam : czyńcie owoce 
godne pokuty, bo już siekiera jest przyłożona do korzenia. 

Panie mój! jezelim Cię kiedy prosił abyś kierował memi usty, 
tedyć goręcej proszę dnia tego i godziny, racz sprawiać słowa 
moje i serca tych miłych braci, aby rany które im zadać mogę, 
za wdzięcznem a wonnem namaszczeniem Twojej łaski, stały się 
im ku zbawieniu. O co Cię błagam, za przyczynl_l świętej a bole
ściwej matki Twojej! 

Kiedy naród jaki, opatrzony we wszystkie warunki fizyczne 
potrzebne do istnienia, i maję.cy za sobl_l długowieczne doświad
czenie, upada, najracyonalniej kaidy wniesie : więc musi być 
w tym narodzie zaród złego, który osłabił lub wytrawił siłę jego 
żywotnę.. Ślizga się bowiem po powierzchni kto się czepia oko
liczności zewnętrznych, i na nie wszystko spędza. Cóz dopiero 
jeżeli spojrzemy ze stanowiska wiary i Opatrzności! jak wkorze
nione i uparte być musi zepsucie w narodzie katolickim, gdy 
go Bóg w gniewie swoim podawał w ręce ludów niekatolickich. 
Przepowiadał wam to wielki Skarga, przepowiadali inni ludzie 
z ramienia Bożego; długo grozili, dziś juz grozić nie trzeba, już 
się groźby spełniły .... zostaje jedynie obawa ostatecznej niepo
kuty, ostatecznego opuszczenia ze strony Bożej. Aby od pierw
szego was odwieść, a od drugiego ochronić , jeszcze wołamy 
na was : pokutujcie, bo siekiera do korzenia jest przyłożona. 

Kiedy choroba jest wewnętrzna, tedy i leki powinny być we
wnętrzne; czego dotychczas nie chcieliście zrozumieć, i jeszcze 
nie chcecie. Zawszeście chcieli siłę. i przebojem wydobyć się 
z pod chłosty, nie usuwaję.c jej przyczyn_; a przeto wcię.ż idziecie 
przeciw woli Opatrzności, i zdwajacie wasze cierpienia. Naród, 
jak człowiek, jest wprawdzie wolnym; ale jeżeli nie wczas lub 
źle użyje swej woli, grzeszy i cierpi karę, aż póki użycie onej nie 
spotka się z chwilę. łaski i wyroków Bożych. Cóż po Lem, że po-
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wiadacie : pomimo pozorów zaczepności, bronimy się tylko; 
wolno człowiekowi napadniętemu, skrępowanemu przemoc;.i, 
wolno podług wszelkiego prawa, przy każdej pogodzie próbować 
azali nie zdoła pętów skruszyć, wolności swej i własności odzy
skać. Choćby i tak było, zostaje jeszcze całe, wielkie, przeważne 
zadanie, zadanie wczesności. Naród nie jeden człowiek; naród 
podbity, długi stanowi szereg więźniów przykowanych do siebie 
jednym łańcuchem. Wszelki wysiłek, wszelkie poruszenie nieu
żyteczne, okropny, boleśny jęk wyrwie z piersi wszystkich współ
towarzyszy. Tak człowiek, jak naród, nie tworz� wypadków. 
W ich odgadnieniu, w ich dobrem użyciu, leży zasługa i m�drość; 
a do tego trzeba czystego bardzo sumienia, wyrzeczenia się sie
bie, szukania większej chwały Bożej i pożytku bliźnich. Wol
ność, nadużycie wolności, czyli grzech i podnoszenie się z grze
chu przez pokutę i zadosyćuczynienie, oto treść dziejów tak 
ludzi jak narodów. Nie rozumiej� lub nie che� tego rozumieć, 
dr�żkowi politycy, i .dla tego tak krótko widz�; nie rozumieję 
palca Bożego w kierowaniu narodami, dla tego tyle błędów i 

. . . 
'( 

tyle cierprnma. 
Dla tego i powstanie listopadowe, pomimo tylu najczystszych 

pojedyńczych poświęceń, nie miało za sob� błogosławieristwa 
Bożego. Nie ąił fizycznych, ale siły moralnej zabrakło. Ale Bóg 
i złe umie na dobre obrócić. Nie wiedz�c co czynicie, odśpie
waliście nieszpory do ś. Andrzeja. Cz.-!s i dnie wielkich wypad-
ków nie s� bez znaczenia. Ś. Andrzej pierwozwaniec Chrystu
sowy, jest Apostołem Słowian i rzecznikiem ich przyrodzonym 
w niebie. Od dziesięciu wieków prawie straszny dualizm reli
gijny dzieli kraje Słowiańskie, a Polska i Ruś, potem :Moskwa, 
jego wyobrazicielki i zapaśnice. Oddawna już Polska zaniechała 
swego powołania, jednoczenia odszczepie1iców do całości ko
ścielnej; Bóg dopuścił, iż nacisk zaczepny schyzmy wraca nas 
koniecznie na stanowisko historyczne; bez tego, bylibyśmy je 
ostatecznie opuścili, a bł�dzili po zużytych ścieżkach obcego 
zachodniego liberalizmu. Propaganda schyzmatycka na szerszej 
dziś niż kiedykolwiek postawiła się stopie; wywiera się na pół
nocn� i wschodni� Europę, mniejszę. i środkow� Azyę, Abissy
nię i Egypt, Sycylię i Korsykę sam:,i. Naród nasz pierwsze ma 
miejsce w tej walce, świat cały zajrnuj(_lcej. Oby tylko wytrzymał, 
oby zrozumiał że się wielka rzecz zaczęła . .Myśleliście wyłĘ_teznic 
o stronie polityczuej waszej sprawy, Bóg ję. leraz obrócił 1w . 
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stronę religijn�; a człowiek nie jest panem kłaść zadania w ludz
kości, musi je przyj�ć jak położone. Małoście i źle chcieli; Bóg 
może i zdaje się chcieć dać wam więcej, choć inaczej, abyście 
mu tylko byli wierni. Broni�c reiigii, nic nie tracicie, możeci.e 
zyskać tylko. 

Religia katolicka, bracia moi! była i jest podstaw� całego ży
cia umysłowego, moralnego i historycznego Polski. Powiecie, 
że i innych narodów katolickich; prawda, ale na jednćm tle wy
malowane różne młode narodowości europejskie, odmienn� 
przyjęły barwę i kształty. życie Polski tern wyłttczniej spoczywa 
w katolicyzmie, iż on jeden był spójnitt tego kruchego ciała, 
w którćm indywidualność zawsze przemagała, a po za rodzinę 
nie wychodziła. On zastępował tę sklejność i organiczne instyn
kta, których zarówno z innemi ludami nie posiadamy; on .zastę
pował ten zbiorowy rozum narodu publiczny, który, nigdy weń 
nie bogaci, dziś z osłabieniem wiary zupełnieśmy zatracili. Ka
tolicyzm przy tak odrębnćm naszćm urz�dzeniu społecznćm, 
wittzał nas jedynie z reszttt zachodniego świata, i przyniósł nam 
to wychowanie co nas czyni wyższymi nad wszystkie inne ludy 
tegoż plemienia. Bo jeżeli wszędzie i zawsze wielkie myśli z ser
ca płyntt, tedy najbardziej u nas pobożność, zapal płyn�cy z wia
ry iastępował wszystkie niedostatki rzttdu i rozumu. Narodowość 
więc nasza jest, jak obraz na murze malowany, weń wpity, wro
śnięty. Dopóki mur cały, jakkolwiek by obraz uszkodzony, 
wszystko da się naprawić; ale skoro się mur obali, a dziś już 
jest podważony, wszystkie wasze teorye, cały patryotyzm nie 
zbawi narodu, Polska przestanie być Polsk�. A gwałtem chcecie 
bronić samego obrazu, co niepodobna; a co najgłówniejszego, 
bierzecie zawsze za podrzędne. Nie od dzisiaj już tak grzeszycie. 
Od XVI wieku ubiegacie się za śmieciem zachodu, stroicie się 
i pysznicie poważnie starzyznę germańskich i romańskich ludów .. 
Pokazał się nareszcie filozofizm francuzki, ten rozum nierozumu, 
Lo twierdzenie nicestwa, i toście przyjęli. I iluż jeszcze starannie 
pielęgnuje i npornie go broni! Teraz młodzież ciśnie się do dy
mnika niemieckiego panteizmu. Truje_ się w najlepszej wierze 
tym niedokwasem zdrowego rozsędku, tym:rozczynnikiem wszel
kiego poświęcenia, wszelkiego natchnienia, wszelkiego obyczaju. 
W samtt porę przynoszę nieszczęśliwemu krajowi nieugięte fa
tum, kiedy on najbardziej polrzebuje wierzyć w Opatrzność cla
j�c� się przebłagać. W samtt porę ten świerz nowych syslema-

r. I. 5 
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tów i religii. W czas uciekać z pola aby szukać nowej taktyki do 

walki, kiedy naród stoi pod ogniem działowym męczeństwa. 
W sam1.1 porę dzielić siły, jakobyśmy ich mieli za wiele. Wybor
ny sposób szukać wiecznie prawdy, aby nigdy nie pełnić obo

wi1.1zku . 
. Bracia moi! Z grzechów to naszych wyrosło, śmieszkami się te

go nie pozbędziecie. Wyrzuty te i rany na cielA ojCZ)'Stćm zdra
dzajil zepsucie soków żywotnych siły narodowej, wszystko to 
pochodzi z niewprowadzania w życie religii waszej. Urz1.1dziliście 
sobie wiarę jakiej nigdzie nie ma na świecie. Z małym wyj1.1tkiem 
katolik polski, szczególniej człowiek maj1.1cy się i miany za oświe
ceńszego, spowiada się jakkolwiek raz około Wielkiejnocy, nie 
dopełniajilC przez rok cały przepisów ani Bożych, ani kościel
nych; a po spowiedzi zaczyna od zbytków stołowych, od mów 
przeciwko wierze i obyczajom, od gier, od procesów niesprawie
dliwych, od niedotrzymania słowa i zobowi1.1zań, od uciemiężania 
słabych i poddanych, i tym podobnych drobnostel,: i tak znowu 
trwa rok cały, aż do drugiej Wielkiejnocy. Kto inaczej robi, bi
got jest i·fanatyk. A cóż mówić o tym tr1.1dzie naszym moralnym 
i kołtunie : rozwodach. Przedmiot zalu i wstydu dla Kościoła i 
wiernych, dla obcych przedmiot tryumfu i pogwizdu. Poszliśmy 
w przypowieść- i pogardę. Na bujnych ziemiach ruskich, z wię
kszym dostatkiem, nie cnoty, ale grzechy bujniejsze. Tak i dary 
Boże w przekleństwo sobie obracamy. 

Wielki Boże! jaki dziw potem, że kiedy w tylu krajach religia 
wzrasta, u nas upada. Jaki dziw, że Bóg dopuszcza klęsk i prze
śladowania. Co Bogu i co ludziom po takich katolikach, i po 
takim katolicyzmie. Widzimy ich za gr-anicil w tych okropnych 
czasach, żyj1.1cych z dnia na dzień jak ofiary pcd nóż rzeźniczy, 
niechcęcych nawet myśleć o swem położeniu, bawięcych się, jak 
gdyby Sas u nas, tu Ludwik XV_panował. I Sasa nie ma, nie ma 
oddawna, a Polska jeszcze nie wytrzeźwiała. Miał Polak zostać 
mildrym po szkodzie, a tu mniej mędry jeszcze. Widzimy tyle 
młodzieży zarozumiałej i płochej, ze czezem sercem i umysłem, 
goniilcej za zbytkiem a roskoszami; widzimy rozsławiajilcych 
imię Polski za kulisami teatrów, po domach gier i gorzej jeszcze, 
stawajilcych przed Sildem, idileych do więzienia, nie za wiarę 
ani za ojczyznę ... ale za długi. Jakże wytrzymajQ. tak ciężkie 
próby! Mówiliśmy o Kościele unickim, zostawił on trochę na
sienia, trochę krwi męcze11skiej, obudził on sumienie dzieci 
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swoich przed kilkudziesięciu laty w podobny sposób nawróco
nych, nie przystał na schyzmę, ale sę.dził, że mu wolno ugię.ć się 
powierzchownie. 'l'eraz burza spada na Kościół łaciński, już na 
Rusi blizko przychodzi wybierać między wyrzeczeniem się wiary 
przodków a maję.tkiem i ojczyznę., przyjdzie kolej na inne części 
Polski. Duchowieństwo rozpędzaję., lub głodem morzę.. Mówię. o 
zamiarach targnięcia się na Ostrobramę, na Częstochowę, to 
ognisko serc, tę stolicę duchowę. katolickiej Polski i Słowiań
szczyzny. Aby wytrwać, trzebaby gorliwości pierw�zych Chrze
ścian, gęstej i gorę.cej modlitwy, uczęszczania do ŚS. Sakramen
tów, żywej pamięci na obecność i sę.dy Boże, pogardy bogactw i 
życia. Czy im dostarczy tej siły ów letni, materyalny katolicyzm 
jaki sobie stworzyli? Mrowie przechodzi myślę.c o liczbie odstęp
ców, o rzadkich wyznawcach i męczennikach. Oto siekiera przy
łożona do ko1·zenia ..• 

A wy, bracia moi! którzyście popchnęli naród do tej toni, 
który dziś was, nie oszukujcie się, w chwilach rozpaczy, pory
wania mężów, dziatek, ściga może nie raz swem złorzeczeniem 
i przekleństwy, -o czem myślicie? Jeżeli macie jaki"e powoła
nie, to pewno to abyście raz wprowadzili katolicyzm w życie, 
abyście świecili narodowi przykładem, i kiedy on dzisiaj daje 
świadectwo prawdzie, abyście podnieśli błagalne ręce.ku Niebu, 
w skrusze i pokajaniu. Nie żyję.c życiem narodu jesteście kupę. 
piasku, którę. wiatr w rozmaite rozwiewa garstki, a piasku mniej 
coraz, i coraz lichszy. Kłócicie się o zasady. Ale jeźli tymczasem 
braknie gruntu na którym je zasiewać chcecie, na co się one 
wam zdadzę.? Cóż tak pilnego - czy zaginę. księ.żki z których je 
wzięliście i pisma wasze? Czy prócz was i po was nikt się ich nie 
dopyta? Wolnoż tak myśleć wam, ludziom postępu? Jużeście 
wszystko powiedzieli, każdy pochwycił jednę myśl, na jednej 
strónie gra od lat dziesięciu, jedno ma tylko oko na widzenie co 
chce widzieć, jedno ma tylko ucho na słyszenie tego co mu się 
podoba. 
,. Wystawiliście dzienniczki jak owe rozbójnicze zameczki w śre
dnich wiekach; kto wam się!nie opłaci, obedrzecie go z imie
nia i poczciwości; niczego nie szanujecie, przewyższyliście ry
chło w nadużyciach dziennikarstwo zachodnie. Szlachetnie bez
pieczni że obrażony nie zechce obcym się sę.dem spierać i pod 
Jagiełłowę. cisnę.ć was ławę. Piękne zadatki dobrego używania 
wolności w waszym kraju. Sę.czycie żółć zimnll, znak zepsutego 
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serca, krzywicie zwiędłe wargi do śmiechu, wojujecie śmieszno
ścię.. Czy śmieszność kogo poprawi? Czy rzecz publiczna aby 
krokiem naprzód postę.piła? przeciwnie. Jaki pożytek z do
wiedzenia sobie nawzajem żeście wszyscy, żeśmy wszyscy, nie 
wiele warci? Boć takie następstwo z sę.dów naszych prawnie wy
cię.gilę.ć mogę. nieprzyjaciele nasi, ach! i już wycię.gnęli. Czy to 
wszystko z zasad płynie? Gdyby tak było, każdy uczciwy czło
wiek powinien się zarzec zasad wszelkich i na zawsze. O, gdyby 
o zasady tylko chodziło, tobyście dawno zbliżyli się i porozu
mieli, ustę.pili każdy coś ze swego, przynajmniej nie przeszka
dzali sobie nawzajem. Jest coś innego na dole, pycha i zazdrość, 
która wszelkę. jedność i miłość niepodobnę. czyni. Pycha, nawet 
nie pycha, bo ona się wielkich rzeczy czepia, górno chodzi, na 
wysokie się kasze, ale jak ję. Skarga zowie : « szara pyszka. ,1 

Zdrobnieliście, politykuj'c!C na piasku, w powietrzu zawieszeni 
bez żadnej podstawy, straciliście już instynkt do wielkich, do 
jakokolwiek praktycznych rzeczy; w wielu umysłach �krzywio
nych, śpię.cych na jawie, prawda marzeniem, marzenie prawdę. 
Gdybyście czysto szukali dobra powszechnego, nie byłoby tylu 
ochotników do władzy. Chęć władzy to choroba powszechna, 
mania emigracyjna; władza nad czem i nad kim ? nad pajęczynę., 
nad dymem? Każay chce ojczyzny, ale podług siebie i z sobę., 
zawsze tak u nas bywało. Działacie, jak mówicie(już ten wyraz 
jak wiele innych zużyty nadużyciem i w śmieszność podany), 
działacie, nie ażeby co zrobić, ale aby się krzę.tać, wołać głośno, 
podpisać, wydrukować; działacie aby drugiemu przeszkodzić, 
aby się nie dać ubiedz wypadkom. Pilno wam o te wypadki, a ja 
pragnę.c ich z jednej strony, z drugiej drżę z obawy by was nie
gotowych nie zaskoczyły. Boże mój! jak was takiemi znajdę. wy
padki, czego się tu dobrego spodziewać I O, pokutujcie póki 
czas! nie czekajcie ażby Pan podniósł swę. prawicę, i oświadczył 
się że już więcej nie będzie czasu. A już siekiera do korzenia przy
łożona. 

Jest przyrodzona człowiekowi w razach wielkiego nieszczęścia, 
zapominać o przesę.dach umysłu, o urazach serca. Wszystkie 
narody, w niebezpiecznych razach, uciekały się w duchu pokuty 
a modlitwie do Boga o pomoc i przebaczenie. Czy to robicie? 
Niektórzy zapewne. Ale większość jak żyje? Panie! daj mi siłę 
powiedzieć. Jedni popisuję.c się zbytkiem swoim, urę.gaję. się nę
dzy głodnych i schorzałych braci; brak tylko staropolskich mo-
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ździerzy wiwatowych dla zagłuszenia ich skargi i jęków. S� całe 
szkoły karciane, trac�ce czas, sumienie i zdrowie na obdzieraniu 
wzajemnej nędzy. Dziwny sposób do życia I A o niepowści�gli
wości tak powszechnej co powiem? o! niech milczenie moje, 
wstyd ust moich niech wszystko powie. I tacy zowi� się męczen
nikami, wyznawcami świętej sprawy, zowi� się katolikami, pa
tryotami. 

O, skończył się juz, skończył taki patryotyzm robaczywy! 
Nowy się zaczyna, patryotyzm z poświęcenia. Długo P�n po
zwolił operować nad biednym narodem ludziom nie maj�cym 
w sercu, na czole znamienia krzyza, ale dziś Pan widocznie 
sam się wdał w rz�dy. Do szkoły swojej Pan moj naród powo
łał. Nie znalazł innego środka na zbawienie człowieka jedno 
krzyż : nie ma środka, prócz krzyża, na upamiętanie grze
sznego narodu. Wszystkie uczynki dziś mierz� się krzyżem, gdzie 
tego piętna nie ma, to pieni�dz fałszywy; jakiekolwiek nosi 
światowe godła, na nic się nie zda Bogu ni ojczyznie. Najlepszy 
dziś patryota kto jest najczystszym moralnie człowiekiem, naj
gorętszym chrześcianinem. 

NaciQgn�ł Pan mój naród na krzyż, jak strónę na lutni� - on 
Boski lutnista, naród mój najmłodszy z katolickich, Beniaminka 
narodów, - i stroi go do Boskiej swej harmonii; co raz to pro
buje, stróna jęczy przeraźliwie ... ach! czuję jak jęczy, ale jeszcze 
nie doszła, a dójść musi albo pęknie, Polska wytrzyma próbę 
albo upadnie, emigracya się nawróci lub marnie zginie. Pro
rokiem nie jestem, co potem będzie nie wiem, ale to wiem 
pewno że bez poprawy wewnętrznej nic dobrego być nie 
może , lub co gorsza , a czego nie daj Boże , będzie powód 
nowych ostatecznych nieszczęść narodu , bez korzyści i na
wet bez chwały. Dla tego nam tak pilno, bracia moi, dla tego 
mówimy do was, jak gdybyśmy mówili po raz ostatni. Gdyby 
naród miał obietnicę trwałości jakKościół, pogwizdywałbym bez
piecznie na wszystkie wysiłki nieprzyjaciół naszej wiary. Gdyby 
czasy nie były tak cięzkie, bylibyśmy cierpliwsi, ale oto naród 
się rozkłada, wszystkie w nim zarody śmierci, życie tak słabe. 
Pytamy się nieraz czyśmy już opuszczeńce Pańscy, czy Bóg 
was odepchn�ł ostatecznie za tak dług� niepokutę? Wszystkie 
nieszczęścia nas otoczyły dokoła, jak wody wielkie przejadaj� się 
w trzewia i w koście. Jakby wałem z żaru otoczył Pan jak owada: 



70 KAZANlE 

żadnej pokuty. Tymczasem wiara upada, odstępców bez liku, 
między wami już kosztem wiary żebrz11 o powrót do domów. 
Dla tego nam pilno - zachodzimy w głowę jak do was mówić, 
jak obudzić z letargu; oto już grabarze we drzwiach - a obu
dzić nie możemy. Biada nam grze$znym ! nad tem kwilić i narze
kać będę z Pi0orokiem (Mich. ł, 8, 9), uczynię lament jak młode 
strusięta. Przeto że nieuleczone sg, rany jej, gdyż doszły aż do Judy, 
a dosi-ęgły do bramy ludu mego, aż do Jei·uzalem. 

Już mi się żyć przykrzy, nie chcę patrzeć na hańbę i utratQ 
wiary i upadek mego narodu. Panie! weź mię z tego żywota, nie 
jestem lepszy od ludu mojego. Ale póki żyję wołam i wołać będę: 
czyńcie godne owoce pokuty, oczyśćcie sumienia wasze w skru
szeniu serca i złamaniu ducha, padnijcie na kolana, módlcie się, 
wołajcie w niebogłosy, może się zmiłuje, Pokutujcie! Pokutuj
cie!! Pokutujcie!! l 

KAZANIE 

"W DZIEŃ 

BOZEGO NARODZENIA 

Z POWODU PI KR WSZEJ KOMMON!l OGÓLNEJ NA WYGNANIO W ł 842 R. 

Od czego zacznę Bracia mili! od czego zacznę, sam nie wiem. 
Dusza moja nie posiada się, rozpływa się od szczęścia ..... Zby
tek radości krępuje mi usta, mówić trudno; chciałbym za
milkn11ć i duszę cał11 posłać do nieba w jednem westchnieniu 
miłości, ale i milczeć niepodobna. Jak milczeć? Oto Pan się na
rodził, narodził nam się Zbawiciel. Narodził się dla świata, na
rodził się w sercach tylu braci moich, tak jest, w sercach oczy
szczonych pokut11, w duszach upokorzonych; w sercach, w du-
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szach braci moich, sierotek i maluczkich u świala, jakim się 
sam Pan nasz narodził, Pan nasz i Zbawiciel. .. Jak wydziękować, 
jak wysławić, jak się nacieszyć!. .. Pójdźmy przeciei: do Betle
hem z pastuszkami i Aniołami, pójdźmy pochwalić Pana, za
śpiewać Panu ! 

Och ! żal mi tych, żal serdeczny, klórzy jeszcze nie zrzucili 
gór pychy, a dołów małoduszności i lenistwa nie zapełnili, dróg 
krzywych nie sprostowali, a szorstkich nie złagodzili miłościę 
Boga i bliźniego, miłosierdziem a przebaczeniem. Nie rozumie
ję nas dzisiaj, oni co chodzę po ziemi na szczudłach rozumu, i 
sędzę że bardzo wysoko! ... nic pojmę, kiedy my latać będziemy, 
na skrzydłach wiary i miłości, wysoko nad ziemi{!., bo pod nie
bem unosić się będziem; nie zrozumieję nas pijanych krwię Zba
wiciela, tucznych ciałem Jego, rozognionych moszczem Ducha 
Śgo ... biedni, oni tego nie pojmę ... Ale dziś pokój na ziemi 
ludziom dobrej woli, a ile z nas, pokój wszystkim; niech pój
dę z nami do Betlehem, może ich ogień nasz zagrzeje, może ich 
radość nasza rozweseli, jak uśmiech miłości, jak łza pociechy, 
może się zbawiennie zamyślę patrzęcna to nasze wielkie bezpie
czeństwo i pewność z wiary, może nam pozazdroszczę błogiego 
naszego nierozumu : bene nos impudentes et feliciter stulti, wo
łał szesnaście wieków temu, ognisty on Afrykanin Tertullian. 
Może zapłaczę nad nędzę dusz własnych, i rozczulQ się i ukorzę, 
i upadnę przed Panem tak dostępnym, tak miłym, talf miło
siernym. 

Ale aby wejść godnie, i zrozumieć, i znaleść słowa i chłód 
potrzebny do mówienia, a przecie serc waszych nie oziębić, 
obróćmy się do Matki Bożej, która w wdzięcznych swoich obję
ciach tuli i pieści Nowo-Narodzonego, obróćmy się do Maryi, a 
z Archaniołem, który Jćj zwiastował to słowo co się ciałem 
stało w świętych Jej wnętrznościach, pozdrówmy ję. Na kolana 
Bracia ! a serdecznie i gorQCO mówmy, « Zdrowaś Marya. ,, 

I. 

W końcu przeszłego wieku, w domu- wielkiego niemieckiego 
wieszcza, kilku uczonych rozprawiało nad określeniem przyrody 
Bożej. Protestanci powiadali, że jest najwyższę wiedzę, potęgę, 
mędrościę; jeden tylko świeżo nawrócony utrzymywał, że Bóg 
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jest przedewszystkiem najwyższ� miłości�, i zacz�ł już przechy

lać ku sobie zdania towarzyszów. Ale wtenczas wieszcz się ode

zwał : « nie przystawajcie na to określenie, bo wam zaraz wy

winie z niego cały katolicyzm.,, I słusznie; bo wszystkie tajmnicc 

nasze, jak z jednej strony maj� swój powód w nieskończonych 

potrzebach serca ludzkiego, i tym odpowiadaj�c, jakkolwiek 

nadprzyrodzone w sobie, staj� mu się przyrodzonemi; tak z dru

giej strony płyn� z nieskmiczonej miłości Bożej 1 której wylewa

nie się na zewn�trz jest własnościę., jak i cieszenie się szczęściem 

uszczęśliwionych przez siebie. 
Aby ocenić dobrodziejstwo Wcielenia, tej tajemnicy miłości 

Bożej przedewszystkiem, przypomnijmy sobie pokrótce, w ja
kiem usposobieniu był człowiek względem Boga przed przyj
ściem Chrystusa Pana. Przestrach tułacza Kaina uciekaj�cego 
przed obliczem Pana, spada smutnem dziedzictwem na rozple
mieniom� ludzkość, wyraża się w ofiarach krwawych i ponurych, 
w samym Mozaizmie; w krwawych i obrzydłych w pogaństwie, 
w ofiarach ze samegoż życia ludzkiego. Filozofia pogańska, jeżeli 
zna, zna jedynie Boga potężnego, groźnego, ba, nawet okrutnego . 

. Człowiek zapomniał był wcale tej bojaźni synowskiej i dziecin-
' 

nej, bojaźni obrażenia drogiego sobie przedmiotu, bojaźni poł�-
czonej z m'iłościę., jak wstyd oblubienicy przed swym oblubień
cem. Ale spadaj�c coraz niżej przez zepsucie (to barbarzyństwo 
duszy), drżał przed Panem jak niewolnik, rycz�c i wierzgaj�c 
nosił jarzmo prawa, i gniewał się : że to prawo tak święte, że 
ten Pan tak potężny, że wszystko wie i widzi i czyta w sercach. 
Kłócił się tedy i biedził z złem swojćm sumieniem, chciałby się 
go pozbyć, i nie mógł. Aby uczynić jakokolwiek zadość tej po
trzebie wrodzonej człowieka (jakoby przypomnienie pierwszego 
wychowania Adama) obcowania z Bogiem, przystępnym i do
tykalnym prawie, uczynił sobie bogi z rzeczy równych sobie lub 
niższych nawet, bogi, któreby nie karciły jego zdrożności,owszem 
w którychby one były uświęcone; słowem, kanonizował złe na
miętności serca swego, wpadł w bałwochwalstwo. Próżna pra
ca : człowiek stale i długo oszukiwać się nie może, ani znaleść 
pokoju po za Bogiem istotnym i prawdziwym, szukał go więc 
czasem, i lękał się znaleść, pytał i nie czekał odpowiedzi. 'l'ylko 
przez mędrców swoich (dusze wyższe), starał się od czasu do 
czasu szczerze podźwignę.ć, rozpędzał się całll siłll, podskakiwał 
(że tak rzekę) ku niebu, aby uszczknllĆ i dostać własntt pracll 



W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA, 73 

wiadomości dobrego z drzewa żywota, i męczył się, i nic nie 
mógł, i znowu odpadł w nędze swoje, mówiQ,c z boleściQ, : że 
chyba święty świętych, że chyba słowo Boże, żP. chyba Bóg sam 
przyjdzie i naprawi wszystko; tymczasem nurzał się w rozpuś
cie, a dla odróżnienia się od zwierzQ,t, zwierzę myślQ,ce, z dumQ, 
rozumował, sam sobis nie wierzQ,C, .. 

A nadzieja przyszłego naprawcy i. Zbawiciela, spuszczona 
z nieba w trop za grzechem i upadkiem, odbita o serca wybrane, 
rosnQ,c w chór silniejszy a wyraźniejszy coraz, przeciQ,głym a 
boleśnym głosem, wołała przez Proroki Izraelskie : P·rzyjdt, 
ju:; p1·zyjd'!., a nie chciej zwłóczyć, przyjdż o Ty! oczekiwanie 
narodów, obietnico l:,raela, p okaż nam Panie miłosierdzie Twoje, 
niech już ono ściga za nami; wypuść, wyszl

i

j już Ba1·anlw, 
władzcę ziemi, pi·ószcie ju:s prószcie niebiosa z góry, a obło
ki niech nam wydżdżg, Zbawiciela! Nareszcie i ten jęk błagalny 
zmordował się i ucichł, nastQ,piła wielka cisza, tylko nędze i 
rany ludzkości wołały wymowniej od wszelkiego słowa. Cisza 
była, ale pełna, brzemienna czemś niezwykłem, czuli to wszy
scy, nie umiejQ,C sobie zdać sprawy. SQ, chwile podobne, jeżeli 
nie takie w życiu ludzkości! .. , 

Wtenczas Pan postanowił nachylić się ku ziemi : inclinans 
coelos Deus, spełnić co zapowiedział przez Proroka : sam przyj
dzie i zbawi nas i uleczy. I jak w pierwszym Adamie pokazał 
cudo wszechmocności swojej (trudne do pojęcia, gdybyśmy go 
codzień niewidzieli) łQ,CZQ,C w jednę osobę, w jednę dziwnQ, ca
łość ducha i ziemię : tak teraz aby oswobodzić ducha upadłego 
pod jarzmo ziemi i ciała, drugi Adam postanowił oblec się w tę 
ziemię, stać się ciałein, człowiekiem, aby zbawić i naprawić 
człowieka, aby wszelkie ciało oglQ,dało zbawienie Boże. Rozum 
woła iż niepodobna, aby Bóg tak się poniżał dla człowieka, ale 
rozum nieszczery, ta pokora nie jest pokorQ,, Bo człowiek choć 
z jednej stony proch nędzny, ale że nieśmiertelny i wolny 
(i przeto może chybić nazawsze ostatecznego swego końca) go
dnym jest przedmiotem wszystkich wynalazków miłosierdzia 
Bożego. Więc jak dobra matka, aby przywabić przerażone po 
psocie dziecię, ubiera twarz swoję w uśmiech i pogodę, i aby 
je zaprawić do mowy i chodu, czołga .się po ziemi, lub udajQ,c 
chwiejQ,ce się i plQ,tanc kroki, język też niemowlęcy przybiera; 
tak Pan aby rozbroić przestrach i odrazę stworzenia do swego 
Stwórcy, i przejść wszystkie koleje prawdziwego człowieka, 
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wszystkie uświęcaj\łC, nietylko ukrywa przeraiajltCY swój maje
stat pod postacill ludzk\ł, ale na wet pod kształtem małej z razu 
dzieciny. A któż tak twardy, tak nieludzki, aby go widok dzie
cięcia nie rozbroił, nie rozczulił, nie pocillgnltł? ... Bóg więc 
stał się człowiekiem, wziltł ciało w łonie przeczystej dziewicy, 
i sprawdziły się proroctwa : Dziecig,tko nam się narodziło, a ma
luczki nam jest dany. Podniesie się rószczka z korzenia Jesse, i kwiat 
się z jego korzenia podniesie. Oto niewiasta obejmie męża, oto dziewi
ca pocznie i porodzi syna, a imię jego będzie Emmanuel, to jest 
Bóg z nami. 

Ha ! Ha ! szatan skusił pierwszych rodziców mówillc : wy bo
gami będziecie, a oto doprawdy Bóg stał się człowiekiem; dla 
czego? Dla tego odpowiada ś. Anzelm, aby człowiek został Bo
giem; doprawdy, my Bogami jesteśmy. Człowiek siedzi po pra
wicy Ojca, a kłaniajll mu się wszyscy Aniołowie Boży, a człowiek 
pożywa chleba Aniołów, ciałem Bożem się karmi, doprawdy, 
doprawdy, my Bogami jesteśmy. Duma ludzka i dziś kuszona 
przez szatana, nic już nam większego nie wynajdzie. Pełno boż
ków i półbogów, w lada katedrze siedzi bożek, cały Olimp zstlt
pił na ziemię. Biedni! pomagaj\ł jak mog\ł tworzeniu się Boga, 
w nich on przychodzi do wiedzy o sobie, w nich przekracza 
z potęgi do czynu. Ha! chcll nam człowieka udać za.Boga, a dla 
nas Bóg rzeczywiście stał się człowiekiem, aby go ubóstwić, ... 
dziękujemy za wymianę. Czego z przyrodzenia człowiek dostlt
pić nie może, dostępujemy przez łaskę, i czego duma dostać nie 
może, my dostajemy przez pokorę. Przez łaskę i pokorę,jesteśmy 
prawdziwie synami i braćmi Bożymi, doprawdy, doprawdy, 
my Bogami jesteśmy. Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglltdaj\ł. Dziękujęć Panie i sławię, iżeś zuJc1°ył te ruczy 
przed mq,drymi i roztropnymi, a odkrył je maluczkim. 

IL 

Teraz kto człowiek dobrej woli a obrzezanego ducha, niech 
wejdzie zemnll do jaskini Betlehemskiej. Pójdźmy dać chwałę 
Panu największemu w niepojętych poniżeniach swoich dla mi
łości człowieka. Oto już słowo przemieszkało dziewięć miesięcy 
w czystych wnętrznościach Dziewicy. Oto popis cesarski dowo-
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dzi, że jest synem Dawida podług ciała, a zarazem Pan Rzymu 
i całego świata, wpisany jako rzymski obywatel. Czy lu
dzie wiedzę. co czynię.? Poganin zaczyna pisać księgę żywota, 
cesarz spisuje poddanych, których jakoby inwentarz testamen
towy odda w ręce nowego wieczystego króla. Przychodzi Pan 
w powszechnym pokoju świata, przy zamkniętych po raz trzeci 
wrzecię.dzach świę.tyni Janusa, on księ.że pokoju, podług Izaiasza. 
Przychodzi do Betlehem Juda, on lew z pokolenia Judy, podług 
Jakóba do Betlehem domu chleba, on chleb żywy z nieba. Oto 
miejsca w gospodzie nie było dla Pana nieba i ziemi, bo gdzież 
śród wrzawy pijanej świata maję. się dziać Pańskie tajemnice. Oto 
w jaskini ustronnej klęka Panna w świętym zachwycie, a Syn Bo
ży ten sam, który później wchodził zamkniętemi drzwiami wpo
śród uczniów swoich, (na wzór promienia słonecznego) jak wpadł 
tak wyszedł z łona matczynego bez boleści, bez boleści rodzę.cej, 
bo grzechu w poczęciu nie było. I wszedł Pan z płaczem na 
świat, bo wzię.ł na się grzeszne ciało nasze, ciało Adama po 
upadku, On, bez grzechu, ale z wszystkiemi cierpieniami przy
należnemi grzechowi, wchodzę.c na świat zaczę.ł drogę krzyża. 
Płakał za nas wszystkich i z nami, cała gorycz łez naszych 
paliła święte jego powieki. I drżał nagi od zimna, bo przyszedł 
okryć nagość dusz naszych, o bracia I bo przyszedł ogrzewać 
lody dusz waszych, o bracia! A tylu nie pilno o szaty łaski, a 
tylu drży od zimna, i rozgrzewać się nie chce u ogniska. I powiła 
go matka w pieluszki ubogie, tego drugiego Adama, bo przy
szedł nas z brudu grzechów obetrzeć, bo pierwszego Adama 
wypędzaję.c Bóg z raju ubrał w skóry zwierzęce. I położyła go 
w żłobie. Ach ! bo człowiek został zwierzęciem jako koń i wół 
(mówi Psalmista), którzy nie mają, rozumu, bo Habakuk na
pisał : między dwoma zwierzęty będziesz poznany. A Izajasz : 
poznał wół dziei·żawcę swego i osioł pana swego, a Izrael mię 
nie poznał. Ach bracia, czy nie ma tu i do którego z was p1·zy
mówki? Kto wół? Żyd chodzę.cy w jarzmie zakonu; kto osioł? 
poganin, zwierze do noszenia ciężarów grzechu i namiętności. 
Żyd dotychczas nosi jarzmo próżne, Chrześcianin niewierny 
ciężary poganina dźwiga. Mędrsi wół i osioł, dali pokłon Panu 
w imieniu całego nierozumHego stworzeńia. A Anioły Pańskie, 
te duchy rozumne, te gwiazdy zaranne, które śpiewały przy 
stworzeniu świata , śpiewały teraz przy odkupieniu. Chwała 
Bogu na wysokościach, a pokój ludziom doórej woli na ziemi. 
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Albowiem, mówi ś. Paweł, gdy Bóg wprowadził powtórnie Syna 
swego w świat, rzekł : Niech go czczg, wszyscy Aniołowie Pań
scy. Ale nad Anioły same zajmuje mię N. Panna, która korna, 
na kolanach czci Boga swego i Syna swego. Kto pojmie, kto wy
!:ławi tę modlitwę, ten pokłon, ten zachwyt? Czci Boga swego, 
bo jednorodzonego Ojca przedwiecznego, Syna swego, bo była 
mu więcej matkę. niż wszystkie inne matki, matkę. i ojcem zara
zem, bo ciało i krew Jego, z ciała i krwi Jej jedynie. Czci więc 
Syna swego i Boga swego, matka razem i dziewica. Zdumiejmy 
i rozkwilmy się i my na chwilę. Uciszmy się i podnieśmy się 
w duchu. Jak tu wszystko wielkie .i święte ... Nic tę. mniemanę. 
wielkościę. światowę., którę. trefiarz i bławatnik daje, która ni
czem w oczach rozumu, w oczach Boga jest nędzę. nieskończo
nę.. Ale wielkie wielkościę. prawdziwę., podług ducha, podług 
Boga ... Jedna dusza czysta, co świeci przez pogodnę. szybę źre
nicy, piękniejsza nad wszystkie gwiazdy, nad wszystkich komet 
warkocze, nad wszystkie słońca. Lilii polnej, (mówi Zbawi
ciel), nie sprosta Salomon w całej swej ozdobie. n A oto lilija 
duchowa, lilija niebieska, dziewica dziewic, o ! niepokalana, o! 
jedyna, zawieszona sercem calem, duszę. całę. nad żłobkiem 
w który'm Pan spoczywa; z drugiej strony ś. Józef, opiekun Pań
ski sprawiedliwy, a Dziewica roztacza, rozwiesza lilije swoje, i 
te lilije Maryi i Józefa, zbliżaję. się, schylaję. ku sobie, stykaję. się, 
wię.żę., splataję. w wieniec, a Pan dziecina, najpiękniejszy z sy
nów ludzkich, spoczywa pośród lilij Maryi i Józefa. Qui pasceris 
intei- lilia. A śpiew, a muzyka jakiej żaden król ziemski nie znał, 
brzmi nieustannie : Chwała Panu na wysokościach, a pokM lu
dziom dob1°ej woli na ziemi. A woń jakiej w żadnej nie sły
chać świę.tyni, woń rajska, napełnia ściany ciasnej jaskini, do 
której się niebo przeniosło. Ach! Boże czemu tak wiecznie nie 
można pozostać, czemuż się trzeba oderwać od tego obrazu! ... 
O drogi żłobku Zbawiciela! przy tym samym żłobie, w podo
bnej jaskini rok temu przeszło, po raz pierwszy narodził się Pan 
w grzesznych ręku moich. I klęczeli wkoło pasterze z pól oko
licznych. Czy ich także jaki Anioł sprowadził, nie wiem ! Ale 
wróćmy się do Betlehem. Oto Aniołom pilno powiększyć cześć 
króla swego, pilno więcej dusz uszczęśliwić! Wybiegaję. i obra
caję. się do pasterzy czuwaję.cych w pobliżu, nocne straże nad 
trzody swemi. Dla czego najprzód do pasterzy? ... bo ludzie do
brej woli, bo pokorni, bo czuwali; a czuwać bracia moi trzeba, 
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czuwać w gotowości ducha, aby ujrzeć Pana, ujrzeć dzieła Pań
skie. Gdzieżby opaśli bogacze, drzemi:�tey snem twardym, gdzież
by dumni uczeni, rozmarzeni dymem marzeri swoich, ruszyli . 
się ze snu i usłuchali a przyszli?... Przyjd� i oni z Magami, ale 
przyjd� później, przyjd� prowadzeni g•;viazd�, bo niewierz�cym 
znaków osobnych potrzeba. Wiernym a czekaj�cym Messyasza 
widzenie anielskie przy łasce wewnętrznej wystarczyło. Poka
zali się Aniołowie pasterzom, bo przez pasterzów duchownych 
ma przechodzić wszelkie objawienie, zanim trzodzie podanem 
być może. Przetoż udali się do pasterzy, a jasność Boża zewsz�d 
je oświeciła i zlękli się wielk� bojaźni�. I rzekł im Anioł : Nie 
bójcie się, prawi, bo oto opowiadam wam, uważajcie bracia, 
wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, iż się 
wam narodził Zbawiciel. A jaki znak dajesz o Aniele ! -Oto 
znajdziecie niemowlgtko uwinione w pieluszki i położone w żło
bie. Czy to znak? i jaki ! Bo Prorocy przepowiedzieli że się 
Pan maluczkim narodzić miał. A potem inne dzieci w łóżecz
kach i kolebkach w domach swoich i pałacach s�. Liszki maj� 
nory swoje, a ptaszki gniazdka swoje, a Syn człowieczy nie ma 
gdzie skłonić głowy. Zacz�ł od żłobu, żył po gospodach, umarł 
nagi na krzyżu. Aby cię podnieść, o człowiecze, Bóg ci�gle spa
dał, z nieba na ziemię, z łona przedwiecznego Ojca do łona 
Dziewicy, z łona Dziewicy do żłobu, z krzyża do otchłani, a teraz 
spada znowu codziennie z nieba w ręce kapłańskie, na nasze 
ołtarze, do żłobku, małego przybytku, abyś go tylko kochał, o 
człowieku, abyś drgn�ł aby raz sercem ku niemu. A eh! pasterze 
od razu znak ten zrozumieli! ... to nasz Bóg powiedzieli w sobie, 
to Bóg wiernych i cierpi�cych, a każdy który cierpi i wierzy, 
ludem jest, a bez wiary nikt ludem być nie może. To nasz Bóg, 
tedy pójdziemy; do pałacu pójśćbyśmy nie śmieli, ale do jaskini 
pójdziemy a ogl�damy to słowo które się stało, które nam Pan 
pokazał. I przyszli kwapi�c się, mówi Ewangelia, kwapi�c się, 
bracia mili, bo ku Bogu biedz potrzeba, dla tego go tak wielu nic 
znajduje, że id;;t za powoli. Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a 
a sami tylko gwałtownicy je porywaj�. Pasterze kwapili się i po
znali to słowo które im było powiedziane, poznali bo byli ludzie 
dobrej woli. Uklękli i poł�czyli Jilijc dusz swoich prostych i czy
sLych, ... a święta dziecina przez łzy im się uśmiechała. I wrócili 
się pasterze, chwal�c Boga ze wszystkiego co widzieli i słyszeli, 
i opowiadali innym: byli też pierwszymi Apostołami wcielonego 
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Słowa. Było ich także trzech podług podania, a za czasów Ś. Hie
ronima, słał kościół w pobliżu Betlehemu, w którym ich święte 
spoczywały zwłoki. A Marya, dodaje text, zachowywała te wszy
stkie słowa, zachowujęc je w sercu swojem; to jest wszystko to 
co teraz widziała i słyszała, porównywała z cudownem zwiasto
waniem o którem sama tylko wiedziała, z cudownem urodzeniem 
i życiem ś. Jana, z proroctwy i świadectwem rodziców jego 
ŚŚ. Elźbiety i Zacharyasza, i tak dalej : i·w tern stosowaniu, znaj
dowała coraz żywsze dowody wiary swojej w tak niepojęt� taje
mnicę. O bracia moi! gdyby tak z was każdy sumiennie poró
wnywał świadectwa starego i nowego zakonu, proroctwa i ich 
spełnienie, i to wszystko co tak� rzek� światła oświeca tajemnice 
nasze, nie byłoby tylu wętpięcych. Stosujcie i porównywaj-

• I Cle •.•. 

Stosujcie i porównywajcie! a to rozmyślanie ogień z serc wa
szych wykrzesze, jak Prorok doświadczył i wyznaje : in medita
tione mea exardescet ignis. Stosujcie i porównywajcie, a poczuje
cie i wyznacie, co poczuli i wyznali uczniowie td�c do Emaus, 
kiedy im Chrystus Pan pismo wykładał : czyż serce nasze nie 
gorzało? Poczujecie ten ogień Boski miłości, której pragnie po 
nas Bóg nad wszystko, któr� każda tajemnica wywołuje, a tern
bardziej dzisiejsza; tej miłości, która przenika cały Kościół i każ
dę pojedyńcz� duszę, klóra język osobny miłości stworzyła, bo 
nam Bóg ojcem, bratem, przyjacielem, oblubieńcem. O gdyby 
się ten ogień zaj�ł w narodzie moim, płochym, niebacznym bo 
młodym, ale też dlatego kochaj�cym jeszcze i zdolnym poświę
ceń, toby był w ręku Zbawiciela narodem apc,stolskim, do roz
noszenia, po starym stygn�cym już świecie, iskier czystej mi
łości Boga i bliźniego, podług proroka : świecić będlJ, jak iskry, i 
rozbiegnlJ, się po ti·zcinisku, i.zapalę. Dla tego tak się brzydzę 
niedowiarstwem, tak się go lękam dla narodu mojego, bo nie
dowiarstwo, to starość i zepsucie duszy. A ja nie chcę takićj 
starości dla mojego narodu. Dlatego tak mi pilno o najmilsi, wi
dzieć was wszystkich rozkochanymi, w kochajęcym a tak ko
chanym, pięknym naszym maluczkim Jezusie, który przyniósł 
ogień na świat, i niczego nie chce, jedno aby się rozpłomienił. 
Dla tego pełen wdzięczności Bogu za to co już dał, nie mogę 
bez tęsknoty i pragnienia patrzeć na resztę braci w tyle pozosta
łych, i muszę, ach! muszę koniecznie ich także wołać i wabić do 
żłobku Jezusa. 
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O Emigracyo ! siostro ty moja, wdowo i sieroto, pójdź, pójdź 
do Pana twego, do miłego Zbawiciela twego, czy go nie pozna
jesz po tym tronie i tym pałacu? ... Słuchaj jak dzwoni : pójdź
cie do mnie wy wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a 
ja W(J,S posilę, ja was ochłodzę. O Marto, Marto troszczysz 
się o wiele i niepokoisz, szwendasz się zawiele, i cóż ci z tego 
przybyło? pracowałaś wiele, wieleś siała, wiatry albo na wiatr, 
cóżeś zebrała? nic, albo burze, ból, albo wstyd; bo nie zaczynasz 
od tego co pierwsze, co główne. O ty Magdaleno pierwsza, opa
liłaś się na słońcu namiętności, śniadaś i rozczochrana, bratałaś 
się z rozlicznemi błędami, patrz, i zabrudziłaś stopy twoje po 
złych miejscach chodzęc, a przecie Pan na cię miłosierny, Pan 
cię kocha jeszcze. I tobie tęskno za Panem, tylko pójdź co prę
dzej, o leniwa, boś już wiele czasu straciła. Pójdź, Pan cię omy
je, Pan cię ukocha, Pan cię upieści, ubierze cię w szaty święte
czne, i nie będziesz więcej zwanę niepłodnę w pośród narodów. 
Nie kłosy ci już zbierać, ale wielkie żniwo cię czeka, o Moabit
ko moja. O siostro! o córko! bieżmy do oblubieńca naszego. Jużeś 
w rosie łez wykępana, jużeś biała jak śnieg, wonna jak kwiat 
pustyni, zwięże cię Pan jak pęczek mirry i zatknie przy sercu 
swojem, gdzie ojczyzna twoja schowana. Weźmie cię Pan na 
kolana, i na dłoniach cię swoich wyniesie, na tych małych rę
czętach, i kołysać cię i przed oczyma swemi wcięż trzymać bę
dzie. Możeż Matka zapomnieć dzieciny swojej, albo pan służki 
swojej? Długo cię karał krnębrnę, twarz łza wę odwracajęc, chce 
cię już pocieszyć, tylko ty chciej się upokorzyć. Padnij na zie
mię, wytęż ucho. Oto duch Pański się porusza, puszcza naprzód 
skry i btyskawice, grzmi jako grzmot w oddali, jak tentent 
wojsk wielkich; przyłóż ucho do ziemi i słuchaj. Czy dzwięków 
tr{_lb anielskich nie słyszysz? ... Duch Pa11ski nad narodami. Nie 
widzisz jak się zdaleka kędzierzawię fale, pędzę, pędzę do brze
gu, porwę i poniosę jak orzeł na pełne morze. Oto zbiega, zla
tuje jak jelonek z gór Syońskich, przesadza węwozy, ledwo tyka 
wierzchołków cedrów Libanu; Pan zastępów, dziecina! A na 
biodrach jego napisano Król królów, i Pan panujęcych. On siłę 
mocarzy rozproszy, on mędrość mędrców pomięsza. Świat wła
snościę jego, zwycięży buntowniki i panować będzie. Oh ! jak 
ręczki jego widzę pełne darów dla ludzi i narodów, uginaję się 
pod ciężarem, sę i dla ciebie i dla nas, oh ! ile ich ... nachyl się 
i zbieraj. Na głos jego, na jego dotknięcie, omdlej z miłości, a 
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siła jego wst11pi w ciebie, a dziwy widzieć, dziwy czynić będziesz, 

ścieszk11 łask Pańskich zostaniesz, o mój narodzie, tylko się roz

kochaj w Zbawicielu twoim! Ach! dziwy Jego kto wypowie, 

ducha Jego kto zgłębi, kto ogarnie, tajemnice Jego kto wyczyta? 

KAZANIE 

O TROJAKIEM ZYCIU 

TROJAKIM PATRYOTYZMIE 

(1843 r.) 
\ 

Z POWODU ZDAWKOWEGO ZARZUTU, ŻE KATOLlK NlE MOŻE BYĆ 

PATRYOTĄ. 

D11oozy IlnAcIAI 

11 Bealus vir, cujus est auxilium abs te : ascensioncs 

u in corde suo disposuit in valle lacrymarum ..... Etc

" nim benedictionem dabit legislator : ibunt de 

<t virlute in virtutem : videbitur Deus Deorum in 

u Sion. n Ps, 83. 6-7-8. 

« Błogosławiony m�ź, którego ratunek jest od Cie

« bie : rozłożył wstępowania w sercu swojem na 

« padole płaczu ..... Albowiem da blogoslawieństwo 

« Zakonodawca : iść będ� z mocy w moc, oglidać 

u Boga nad Bogi w Syonie. " 

Jesteśmy z łaski Boga Chrześcianami, to jest ludźmi zasług� 
ibawiciela przybranymi za synów Ojca naszego w.Niebie, za braci 
zwyciężcy grzechu i śmierci, pierworodnego ze zmarwychwsta
łych. Zdawałoby się tedy, iżbyśmy wszyscy powinni utrzymać się 
na tern wzniosłem stanowisku odrodzonego człowieka : wszyscy 
jednakowo myśleć, czuć, we wszystkich kierunkach duszy, w ży
ciu wewnętrznem i zewnętrznem. Tymczasem, niestety, tak nie 
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j est. Bóg, który nas bez nas odradza, bez nas, bez naszego cię
głego i wiernego współdziałania, bez kładzenia tych << wstępo
wań w sercu naszćm 1> jakoby pewnych wschodów po których 
wcięż postępuj em ku górze, Bóg nie utrzymuje nas sam i jakoby 
przymusowo w wysokiej, czystej, jasnej sferze nadprzyrodzonego 
chrześciańskiego żywota. Możem się odwrócić, możem upaść, 
możem usunęć s;ę napowrót na stanowisko zepsutej przyrody, 
możem zaczęć żyć napowrót życiem pogar\sko-rozumowćm, lub 
nawet pogańsko-zmysłowćm, zwierzęcćm. Wtenczas cała skala 
pojęć i uczuć naszych zniża się w miarę wielkości odwrócenia 
siQ i upadku naszego. Co więcej, jeżeli ten upadek ciężki i długi, 
jeżeli złość i upór przedłuża co często słabość spowodowała, 
wtenczas przy rosnęcej ciemnocie wewnętrznej, zapominamy 
już całkiem uczuć i pojęć wyższych któremiśmy dawniej żyli; 
albo co gorsza, nic dość szlachetni by choć z boleśnćm wysi
leniem wrócić na wyższe stanowisko, wolemy przeczyć jego 
prawdy i wyższości, a twierdzić iż jedno teraźniejsze, niższe, 
wraz z odpowiedniemi mu pojęciami i uczuciami,jest prawdziwe 
i doskonałe. 

Przedmiot jest arcy-praktyczny, i zwróci, tusz(,) sobie,całę 
uwagę waszę. Zarzuty obustronne o brak najszlachetniejszych 
z nczuć przyrodzonych a szczególniej miłości ojczyzny, ludzko
ści i t. d. sę codzienne i cierpkie. Błęd się zwykle u kry.wa, utrzy
muje pomięszaniem, nierozróżnieniem pojęć i wyobrażer\. Chce
my przysłużyć się ludziom dobrej woli starajęc się rozgatunko
wać je i rozświecić. Obym zachęcił was, najmilsi słuchacze, do 
tego pochodn duchowego <1 z mocy w moc 11 na całej skali uczuć 
waszych, abyśmy wszyscy już tutaj żyli życiem pełnćm i całko
witćm w Bogu, a w kor\cu oględali << Boga Bogów 11 to jest Boga 
Świętych w Syonie. 

I. 

Człowiek jest jeden i całkowity w sobie·, a przecie nic jest po
jcclyr\czy. Już w człowieku przyrodzonym rozróżniamy zaraz 
ciało i duszę. Ciało wspólne nam ze zwierzęty, dusza z pogany; 
cóż czyni nas Chrześcianami, stanowi wyższość naszi;;? Boć ta 
wyższość niezaprzeczona, dotykalna, na którę dość mi teraz do
wodu geograficznego. Gdzie się kończy oświala? tam gdzie chrze-

'f, I, f, 
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ściaństwo. Gdzie się zaczyna pustynia umysłowa? tam gdzie 
wody nadprzyrodzone Chrztu Świętego nieużyżniaję. roli ducho
wej. Europa i młoda jej córka Ameryka sę. głównie i wyłę.czn ie 
prawie Chrześciańskie, to też cywilizacya prawdziwa i najwyższa 
jest Europejska, nakształt owego drzewa żywota o którem mowa 
w Objawieniu, którego liście służę. ku uleczeniu pog\ln; boć 
istotnie reszta świata żyje lub odradza się okruszynami, szczep
kami cywilazacyi chrześciańskiej. 

W Chrześcianinie zatem S(l trzy rzeczy : ciało, dusza, łaska. 
Znaczenie dwóch pierwszych wyrazów każdemu dostępne, ale 
co znaczy łaska? 

Już sam wyraz ostrzega że to coś darmo danego. co się nam 
z prawa nie należy. Ale to jeszcze niedostateczne ... Co stanowi 
życie doczesne? połę.czenie duszy z ciałem. Co stanowi życie 
duchowe w kierunku do żywota wiecznego? połę.czenie duszy 
z Bogiem. Ale czyż między dusz(l a Bogiem przedział nie jest 
nieskończony? Tak, nieskończony jest. Czy jednak stosunek jest 
podobny? Jest, co objaśnim porównaniem. Ile to nąilionów mil 
oddziela nas od słońca! jesteśmy jednak w stosunku żywotnym 
i ci(lgłym ze słońcem. Czy my wzlatujem w górę i dostajem słoń
ca? Nie, ono zstępuje do nas swojemi promieniami. Te promie
nie S(l światłem i ciepłem dla wszelkiego stworzenia, ożywiaję., 
zdobię. całe przyrodzenie; z nich wszelka krasa, woń, płodność 
i życie. Otóż podobny stosunek zachodzi między nami a Bogiem, 
prawdziwem słońcem dusz. Spływa ku nam promieniami swego 
jestestwa. Oświeca, wzmacnia, podnosi umysł, i za pomoc(l wia
ry pozwala nam widzieć, jak przez zasłonę, prawdy przechodzę.
ce przyrodzonę. bystrość a raczej tępość naszego umysłu. Wolę 
naszę oczyszcza, rozgrzewa, przekształca, i czyni ję. chęti1(1 i 
zdoln(l rzeczy niepodobnych gdy sama sobie zostawiona. Sło
wem to światło i ciepło duchowe stanowi piękność świata wyż
szego, duchowego, poczynaj(lcego się tu w duszach wybranych, 
kończ(lcego się w chwale już bez końca, a którego ten świat ze
wnętrzny przyrodzony jest cieniem, kor(l i łusk(l : ten zaś pro
mie1i tworzę.cy w nas i w świecie nowe stworzenie, wynoszę.cy 
nas i jednocz(lcy z Bogiem, zowie się w języku kościelnym łask(l. 
Zowiemy jeszcze łaskę darem nadprzyrodzonym, bo przechodzi 
wszelkę. siłę stworzon(l, i żadn(l prac(l ni sztuk(l stworzenie do
stać jej samo przez się nic może. Bóg j(l nam daje, a daje z czy
stego miłosierdzia swego. 'l'ak więc przez przyrodzenie Bóg nam 
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dał ciało i duszę, czyli dał nam nas samych; przez łaskę Bóg 
sam się nam daje. Przedział zatem od łaski do przyrodzenia czy
li przyrody, taki sam jak od Boga do człowieka. 

W Chrześcianinie tedy s� trzy rzeczy główne, trzy żywioły : 
ciało, dusza, łaska. A z�d koniecznie trzy rodzaje, trzy stopnic 
życia, trzy miłoście. Bo kto żyje musi coś kochać, musi ścigać 
za przedmiotem swego kochania: Trahit quemquam sua voluptas. 
Miłość przyrodzona zmysłowa; albo miłość wyższa, umysłowa, 
moralna, któr�bym chętnie dla odróżnienia zwał kochaniem ; 
miłość nareszcie czysto duchowa, nadprzyrodzona, Boska. Ja
kiem życiem żyjecie najmilsi, jaki was duch ożywia, jaka w was 
miłość panuje? powinnibyśmy żyć wszyscy tern potrójnem ży
ciem, bo każde z nich Bóg dał; to też w pewnem rozumieniu 
i mierze żyjemy. Bóg mi dał organa, zmysły, sługi te a narzędzia 
duszy; powinienem je pielęgnować rozumnem staraniem. Bo 
zużycie ich i niedołęztwo oddziaływa na duszę sam� w skutek 
tak ciasnego ich poł�czenia i stosunku. Nie powiem jak za wy
ł�cznie mówili starożytni mens sana in corpore sano, bo być może 
dusza najd.zielniejsza w slabem ciałku; ale w praktyce, w życiu 
czynnem, to pewna iż dusza nie potrafi użyć, wywrzeć na ze
wn�trz dzielności swojej, przy osłabionym organizmie. Bóg mi 
dał życie umysłowe, rozum i wolę; winienem je nie tylko zacho
wać ale nadto wci�ż rozwijać, bogacić, kształcić. Bóg mi dał to 
nieocenione życie łaski, powinienem wszystko czynić aby je nie 
tylko utrzymać ale rozmnażać bez przestanku, aby było we mnie 
prawdziwie [tern źródłem żywota bij�cem ku żywotowi wiecz
nemu, o którem mówi Zbawiciel. Wszelkie życie jest ruchem; 
a przeto stanie na miejscu jest niepodobne, jest obumieraniem 
i w końcu śmierci�. 

Powinnibyśmy tedy, powtarzam, żyć wszyscy tern potrójnem 
życiem, i w pewnem rozumieniu żyjemy; a wszakże w innem 
znaczeniu i prawdziwiej, każdy żyje tylko jednem z tych trzech, 
alhowiem jednem z nich tylko żyć głównie może. życie każdego, 
mówi Święty 'l'omasz z Akwinu ·(summa 2�. quaest. 179. art. 1.), 
w tern jest co mu się najwięcej podoba, i do czego się najbar
dziej przykłada. Dosyć jest przeto przejrzeć się w nas samych, 
zobaczyć czem zwykle zajęte nasz umysł i serce, jaki jest cel 
zwykły naszych czynności, aby ocenić którym z tych trzech ro
dzajów życia żyjemy. 

Dopóki powslajem na życie najniższe, wyl�cznie zmvsłowe 
. , 
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zwierzęce, mamy za sobę. wszystkich ludzi przyrodzonego rozu
mu. Alo dosyć wspomnieć o życiu wyższem jeszcze, o życiu nad
przyrodzonem, o porzę.dku łaski i chwały, o wysokiej modlitwie 
i bogomyślności, o dziwnej doskonałości w tern już życiu, choć 
to wszystko oparte na fenomenach stałych, wszystko z doświad
czenia wycię.gnięte, i naukowo dowieść się daję.ce, człowiek ro
zumowy tylko słucha nas jakby obcę. i niezrozumiałę. mowę. mó
wię.cych, podejrzywa naszę szczerość,· gardzi nami lub lituje się 
naszego zaślepienia. My ich pojmujem; ale czy słusznie czynię., 
i czy nie sę. wet za wet z dołu płaceni? 

Weźcie jednego z tych ludzi, których, podług Pisma, brzuch ich 
Bogiem im jest, który to tylko ceni na świecie co jakę. z chuci je
go zaspokoić może. Mówcie przed nim z całym zapałem przekona· 
nia o niewymownych tajemnych pociechach by najmozolniejszej 
umiejętności, szczególniej w chwilach odkrycia jakiej nowej pra
wdy, poczęcia nowej myśli; ukazujcie mu wieszcze w chwili 
płodnej natchnienie, z wytężonem uchem jakoby kogo po za so
hę. słuchał, ze źrenicę. otwal'tę., błyszczę.cę., a nigdzie nieskiero
wanę.; ukażcie mu miłośnika malarstwa nieruchomego przez dłu
gie godziny i przez dni wiele przed jakiem arcydziełem, w uro
czystem niemem zadumieniu : pytam czy nasz zmysłowiec co 
z tego zrozumie? A jeżeli silić się będziesz na tłumaczenie, bę
dzie podejrzywał twoję szczerość, lub litował się twoich przywi
dzeń i obłędu. ·Może tylko, i zapewne, będzie mniej hardym i 
pewnym siebie względem człowieka przyrodzonego rozumu, niż 
względem nas A przecie tem jest zmysłowiec on do filozofa, 
estetyka, wieszcza, czem ci do Chrześcianina. « Cielesny czło
« wiek (mówi Ś. Paweł I. Cor, II, 14.) nie pojmuje tych rzec:,y 
11 które S(i !Ducha Bożego, albowiem sg. mu głupstwem, i nie mo
« że ich poznać, przeto iż duclwwnie bywajg. rozsg.dzone. ,, Czło
wiek zwierzęcy, człowiek ciała, może ile chcę.c nie przypusz
czać, zaprzeczać nawet porzę.dku umysłowego w którym żyje 
uczony: niemniej pl'zeto ten porzę.dek istnieje; podobnie czło
wiek przyrodzony, człowiek własnego rozumu, może przeczyć 
i pomiatać porzę.dkiem nadprzyrodzonym, porz{ldkiem łaski 
w którym żyje prawdziwy Chrześcianin, niemniej .przeto ten po
rzę.dek istnieje. Człowiek zwierzęcy podnoszę.c się do porz{ldku 
umysłowego nie przestaje być człowiekiem, staje si(,) nim owszem 
więcej i prawdziwiej : podobnie mędrzec przyrodzony podno
szę.c się przez łaskę noskę. du nadprzyrodzonego porzę.dku, nie 
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przestaje być rozumnym; staje się nim owszem więcej i dosko
nalej. Z wyższego bowiem stanowiska patrzy, a przeto dalej wi
dzi; w czystszem powietrzu k{lpie źrenicę i przeto widzi jaśniej. 
Wiara nie niszczy rozumu, owszem koniecznie go przypuszcza 
i dopełnia : tam się bowiem zwykle zaczyna gdzie się rozum 
kończy, to jest dosięgn{lć nie może: podobnie łaska nie niszczy 
przyrody, ale j{l równic przypuszcza, oczyszcza, podnosi, dopeł
nia, upiększa. Ściska j{l u dołu by się dymem zmysłów nie roz
toczyła po ziemi, ale czystym płomieniem buchała w Niebo. Nie 
przeto dom podlejszy że zamiast jednego lub dwóch, trzy piętra 
liczy. świ{ltynia pewno wspanialsza, kiedy przy niej i nad ni{l 
wynosi się wieżyca w obłoki. Nie przeto ptak chodzić zapomni 
że w skrzydła porośnie. Kto tego nie pojmie i nie przyjmie, dzie
je własnej jego duszy i bliźnich, ludzkości całej, będ{l dla niego 
zagadk{l, kup{! wypadków bez poł{lczenia i przyczyny; będzie 
rachmistrzem który z trzech części zadania głównej zapomina : 
to też ile zawodów! Kto w Chrześcianinie przypuszcza tylko cia
ło i rozum, kto w życiu chrześciańskiem widzi tylko kupę ma
teryi i trochę rozumu, nie rozumie najszlachetniejszej, naj
wyższej części duchowego życia w sobie, w rodzinie, w narodzie. 
Taki nie znajdzie klucza i drogi do ocenienia siebie, do wyjścia 
z błędu, do oddania sprawiedliwości tym którzy już na tym pa
dole płaczu, za pomoc{! Boż{l, buduj{l wschody w duszy swojej, 
i po nich id{! z doskonałości w doskonałość; a obj{lwszy wszyst
kie najwyższe pojęcia, najczystsze uczucia, w o,tatnim ich wy
niku i stopniu natężenia, znajduj{l rozwi{lzanie i dop.ełnienie sie
bie i wszystkiego w Bogu. 

II. 

Zastosujmy teraz wyrażone zasady do życia i stosunków duszy 
na zewn{ltrz, podług jej życia i rodzaju miłości. 

Człowiek zmysłowy w przyjacielu szukać będzie podobieństwa 
usposobier\, nałogów, chuci; słowem towarzysza nizkiego i grze
sznego żywota swego, i po zatem poj{lć a przynajmniej cenić innej 
przyjaźni nie zdoła. Człowiek umysłowy szuka w przyjacielu pod o 
bnych choć odmiennych i wyższych usposobień, zajęć umysło
wych, ceni szlachetne uczucia i poci{lgi serca; słowem szuka to
warzysza przed którym by odkrywał wewnętrzny wyrób samotnej 
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pracy swego umysłu, wymieniał z nim pomysły i obudzał uczucia 

w elektrycznćm zetknięciu dwóch serc szlachetnych. Ale tyle 
i nic więcej. I zwykle w tćm zwierzaniu się, zobopólnćm odkry
waniu tajników duszy mieści się głębiej tylko ukryta, więcj ce
nięca siebie, mniej się pospolitujęca miłość własna. Sę to często 
dwa egoizmy prowadzęce się pod pachy, podpierajęce się i piesz
częce nawzajem. Człowiek duchowy, prawdziwy Chrześcianin, 
zajmujęc co jest czystego w dwóch powyższych stopniach przy
jaźni (boć wspólność i podobieństwo temperamentów, zdolno
ści, jednowiekowość i t. p. jakkolwiek niekonieczne do przyja
źni chrześciańskiej, mogę jej pomagać)· sam idzie dalej. Człowiek 
duchowy szuka w przyjacielu towarzysza, brata, pomocnika 
w pracy wewnętrznej koło postępu duszy i pracy zewnętrznej 
na chwałę Boga i korzyść bliźnich. Cenię w sobie co jest w nich 
najczystszego, nadprzyrodzonego, co z Boga; a przeto punkt ze
tknięcia ich dusz będęc w Bogu, w środku najdoskonalszym, 
wyklucza wszelkie samolubstwo i zakochanie się w sobie nawza
jem. Przyjaźń w Bogu, najwyższej prawdzie, wyklucza konie
cznie wszelki fałsz, schlebianie i łudzenie się wzajemne. Przyjaźń 
chrześciańska zawarta i kształcona w kierunku do );ywota wie
cznego dziwnej jest trwałości : niełatwo się zmienia kto się cie
szy nadzieję i pewnościę stanu niezmiennego. Prawdziwy Chrze
śóanil'i nie zawiera przyjaźni której trwania nie spodziewa się 
p1·zecięgnęć po za dół grobowy. Czy taka przyjaźń jest mniej 
prawdziwa? czy owszem każdy sumienny nie widzi wyższości 
niezmiernej przyjaźni chrześciańskiej, duchowej? 

Podobnie w miłości przyrodzonej albo kochaniu się męża i 
niewiasty, człowiek zmysłowy ceni tylko piękność a pociechy 
zmysłowe, dostatek i wygody życia. Człowiek umysłowy ceni 
głównie piękność estetycznę, szuka przymiotów umysłu i serca, 
cieszy się przymiotami moralnej istoty, które z wiekiem nie prze
mijaję, ale owszem rosnę bogactwem wspólnych a uczciwych 
wrażeń i pamiętek. Człowiek duchowy r,brześciański, powołany 
do podobnej miłości, szuka nadto darów nadprzyrodzonych ła
ski, cnót ewangelicznych, zamiłowania w prawie i radach Chry
stusa; słowem, szuka znowu towarzyszki z któqiby zachęcajęc 
się, cieszęc na wzajem, ulatywał i wznosił się z siły w siłę, z cno
ty w cnotę. I kiedy Ojcowie rodzin w dwóch niższych stopniach 
widzę w dziatkach tylko owych błazcnków przyrodzonych o kló-
1ych mówi nasz stary pisal'z, rodzaj sprzętu i zabawy, przerlmio-
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tu trosk i nadziei dumnych, a najwięcej uczniów ulubionych, 
w których z upodobaniem rozwijajQ.c myśli swe i uczucia kształ
Ci!- ich na podobieństwo swoje: rodzice chrześciańscy widzi!, 
w dziatkach swych przedewszystkićm syny Boże, krwiQ. Zbawi
ciela odkupione, widzi!- wychowanków Aniołów Bożych, widzi!, 
dusze których im nie dali a które jednak majQ. rozwijać i ukształ
cać ku żyw,,towi wiecznemu, jako urzędnicy a kapłani Kościoła 
Bożego, oblubienicy Chrystusowej, wielkiej Matki i Piastunki 
dusz; bo pamiętajtt iż Sakrament małżeństwa ce wielkim jest tyl
ko w Chrystusie Panu i Kościele, » to jest w miłości ich ducho
wej, płodnej w potomstwo duchowe, któt·Q. naśladować majQ.. 
Rodzice chrześciańscy gdy traci!- dziatki, mimo równego albo 
i wyższego do nich przywii!-zania, pomni jednak że nie od siebie 
je mieli, że dziatki ich już dobiegły celu przeznaczenia swego, 
że je tam niezawodnie ujrzi!-, ciesą się iż pomnożyli liczbę anio
łów i wybranych Bożych, którzy się modli!- za niemi. 

Tyle w tej chwili, niech starczy w tej mierze, co w swojćm 
miejscu i czasie da Bóg obszerniej się rozwinie. Przyst<;wuję te
raz do wykazania trzech stopni, trzech rodzai miłości ojczyzny, 
uczucia tern szlachetniejszego iż w niem równic jak w przyjaźni 
pożi!-dliwość nie mieści się, a znów niezmiernie przerasta przy
jaźń obszernościi!- przedmiotu. 

111. 

Pierwszy stopień miłości ojczyzny, który nazwiemy uczułym, 
instynktowym, nałogowym, dziwnie silny, rzewny, tęskny, choć 
ciemny i niepojmuji!-CY się, zwykły jest ludom młodym, paster
skim lub rolniczym, i ludziom pozbawionym oświaty ale też 
wolnym od wad i zepsucia cywilizacyi już przejrzałej, lub chyli!-
cej się ku starości. Człowiek organiczne zarazem i duchowe je
stestwo, przychodzQ.C na świat, nim władze duchowe się rozwinQ. 
żyje wyłi!-cznie, w stosunku blizkim, bezpośrednim ze wszytit
kiem co go otacza. Między organizmem zatem człowieka a mieJ
scem w którem się urodził, powietrzem którem oddychał, po -
karmy którcmi się żywił, ciasny zachodzi i sympatyczny 
stosunek. Następnie widoki któ;-e ogli!-dał za młodu, góry o 
szczytach śniegiem pokrylycb, szumii!-ce lasy lub huczi!-ce mo
rze, szare czy błękitne niebo, aż do barwy zieleni, do śpiewu 
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ptaków, do nóty niar\ki kołysz(_lcej go na rQku, wszystko to dzi
wnie się wraża w pamięć, odbija w wyobraźni, i stanowi niejako 
tło i krajobraz do którego nawykło nasze jestestwo; bez którego 
dziwnie żyć trudno, boleśnie i często niepodobna. Alpejczyk 
oddalony od gór swoich, choćby jałowych i najdzihzycb, na 
równinie mlekiem i miodem płyn\!cej, czuje się często po nieja
kim czasie ogarnionym tęsknot\! niewymowntt, nieprzepart{_l, 
opor1w wszystkim radom i pociechom. Często usycha, umiera, 
jeżeli na czas nie może usłyszeć śpiewu pasterskiego gór swoich, 
który od dzieciństwa wpadł mu jeszcze przed pacierzem do 
ucha i śpiewa do�d wci{lż w jego duszy. Uczucie to nie jest 
przywi{_lzane do gór; my mieszkańcy płaszczyzn przecież znamy 
dobrze tę tęsknotę za krajem. Nie jeden jej życiem, .powoli usy
cbaj{!c, przypłacił. Inny namiętniejszy zmysłów postradał; rzadki, 
z młodszych szczególniej, któryby jej ciężko i nieraz nie prze
chorował. O jak być grzeszni musimy kiedy nas Bóg tam właśnie 
ugodził gdzie nas najwięcej boli, i karze tak długo! Ale wróćmy. 
Uczucie to nie jest przywi\!zane do piękności miejsca. Tacyt, 
Rzymianin, znaj\!CY się na miłości ojczyzny ( bo to uczucie, porn 
J<tóre poganie nie przeszli, owładło cał{l ich duszQ), rnówi\!C o 
dawnej Germanii, kraju dzikim, zimnym, niepodobnym do 
mieszkania, dodał ce chyba dla tych których ojczyzn{(» nisi pa

tria sit. W 1814 i 1815 roku, Kirgiz astrachański, pochylony na 
swoim rumaku·pas{lcym się liściem drzew pól Elizejskich w Pa
ryżu, nie patrzył na ten kamienny step obojętny mu całkiem. 
Tęsknił za tak mu pełnym choć w rzeczy dzikim i jałowym ste
pem swoim, tym gościńcem Atyllów i Timurów, wodzów gniewu 
Bożego, po którym dzika tyiko zamieć szaleje : a kiedy za powro
tem doszli granic swoich, to jest pustyni, padali na twarz i ca
łowali z płaczem tę ziemię głęboko porysowan{_l od słonecznej 
spieki ... Niech się clzi,Yi i śmieje kto chce z podobnego rozczu
lenia, ja pewno nie brdę ... Ale czy taka miłość ojczyzny dosta
teczna Chrześcianinowi, ba rozumnemu człowiekowi? Nie ... bo 
i rumak stepowy strzygł uchem, rżał wesoło, i kopi\!C ziemię, 
pieścił się ze stepem, szeroki! matki! swoj\!,.. Nie, nie- dosyć 
bracia takiego patryotyzmu,.i wstydby był na nim poprzestać. 

Drugim wyższym już niezmiernie stopniem miłości ojczyzny, 
który jednak całkiem nie wyklucza co w pierwszym pięknego 
i tkliwego, tylko się więcej zna i posiada, jest patryotyzm umy� 
słowy albo rozumowy. Ten polega głównie na zakochaniu się 
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w życiu historycznem, umysłowem i moralnem swego narodu, 
pewnem stożsamieniu z nim własnej istoty. Żywiołami takiego 

patryotyzmu sę. głównie dzieje, język, pismiennictwo, sztuki, 
prawodawstwo, zwyczaje, wspomnienia : żywioły działacze wyż
sze od poprzednich, bo juź nie organiczne tylko, nie uczułe ale 
rozumne. W miarę jednak starzenia się, psucia narodu, a raczej 
wzrostu samolubstwa w wydatniejszych jego jednostkach, ojczy
zna przestaje być, w praktyce przynajmniej, przedmiotem miło
ści; staje się nim sobie sam człowiek. Ojczyzna wtenczas zostaje 
środkiem tylko, punktem podpory, podstawę. działań, obrę
bem pośród którego się porusza, rozwija czynność pojedyricza 
dę.żę.ca do nieśmiertelności ziemskiej, materyałem który myśl i 
wola indywiduów obrabia, przetwarza na obraz i podobieństwo 
swoje, - słowem z obl6bienicy uwielbianej ojczyzna zostaje słu-

. żcbnic{!. Taki patryotyzm niestety zbyt powszechny między 
nami. Silny, namiętny, ale skrzywiony, niepłodny samolubnym 
indywidualizmem. Miłość to zalotna, wyłę.czna, zazdrośna. Nie 
jeden dałby wszystko dla ojczyzny, ale też sam jeden chce nię. 
rozrzę.dzać. Tyle i dopóty jej służy dopóki nię. może kierować i 
rzi).dzić podług woli swojej. 

Aby uniknę.ć tego nierzi).du, nie kochać ojczyzny dla niejże 
samej a tern mniej dla samego siebie, trzeba ję. pokochać w Bo
gu i dla Boga. Wtenczas nie hędziem niewolnikami rodzimej 
ziemi, ani nas samych, zachowuję.c przecie co czystego i z uczu
ciowej i rozumnej miłości. Kochać ojczyznę w Bogu nie jest to 
przedłużać jej trwanie, przenosić ję. w wieczność absolutnie; bo 
łaski). Bóg uświęca i w chwale nagradza, słowem zbawia, tylko 
indywidua.- Każdy pojedyńczy człowiek maji).c jeden wszystkim 
wspólny cel ostateczny, różne ma przecie powołanie i przezna
czenie na ziemi, i osobMmi środki dopełnia woli Bożej nad sobę.. 
Podobnie całe narody (a narody Bóg stworzył, człowiek zaś może 
tylko ulepić państwo, to jest sztucznę. mozaikę lub mięszaninę 
ludów) maję. w tem życiu przechodnem odmienne stanowisko, 
osobne powołanie, które spełniać sę. winne pod karę. potę
pienia ziemskiego , na czas lub na zawsze, jako osoby sa
moistne. A jako wiedza o każdym człowieku trwa wcię.ż i 
na zawsze w Bogu, tak wiedza o narodach trwa i trwać będzie 
na zawsze w Bogu, choć przejdę. i ta ziemia i ród ludzki. Każdy 
naród jest niby osobnym tonem w wielkiej harrr.onii Bożej od
grywaji).cej się w dziejach świata, niby gwiazdę. oso!mę. w wiei-
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kiej konstellacyi idei boskich o ludzkim rodzaju. A ludzki ro
dzaj, o ile czynny, żywy, o ile część światła ludzkości oświecona 
i wierna światłu Bożemu, mieści się w Kościele katolickim, zaj
muje wszystkich katolików wiedzllcych czy niewiedzęcych o 
sobie, należęcych, według wyrażenia teologicznego, do ciała lub 
duszy Kościoła. Narodowości katolickie zatem Sll jakoby tyluż 
słupami na których się opiera, wynosi ku niebu kopuła jedności 
katolickiej uwieńczona krzyżem Zbawiciela, i więże różność 
w jedność harmon�jnę, tak iż narodowości katolickie, nie będllc 
warunkiem trwania Kościoła wchodzę z nim w całość wspaniałę; 
ztęd ich dzielność, pewna niepożytość i nieśmiertelność docze
sna. Miłość ojczyzny w Bogu, w pojęciu katolickiem, choć jest 
zrazu uczuciem mięszanćm, u szczytu swego zlewa się z czysto 
już duchowę miłościll matki naszej Kośr:ioła, a następnie z sa
męż miłościę niebieskiego jej Oblubie:ńca, Głowy i Pana. Reszta. 
ludzkości stanowi cień, przyćmionll część obrazu. Jest to mate
ryał który już należał, albo dopiero ma należeć do życia Kościoła; 
wulkany wygasłe, lub gwiazdy które jeszcze nie weszły. Ach I 
któż mi da podobnlt całość, podobnlt ideę życia ludzkości w Bo
gu przez Kościół? i jaki dziw że się w niej tak namiętnie zako
chać można? Czem jest w porównaniu to nowożytne, materyalne 
lub panteistyczne, czcze, abstrakcyjne pojęcie ludzkości? O jakże 
się pełno żyje, kiedy cała skala pojęć i uczuć, które się mogę 
zmieścić w duszy ludzkiej, nastrojona z należytem poddaniem 
niższych wyższym, kiedy i każde pojedyńczo, i wspólnie zlane, 
dźwięczny ton oddajlt. Nie przeczę że często potrzeba walki aby 
utrzymać równowagę, poskramiać buntujltce si'ę wyłllczności : 
ale czy nam tu co podobna bez walki a przeto i bez boleści, czy 
bez nich dla nas szczęście możebne? Żałuję tych którzy nie żyli 
w takim środku i okolicznościach, aby te ro:diczne strony duszy 
swojej rozwinęli. Slt rośliny nie na swojej ziemi, nie pod swojem 
niebem, jakoby pod szkłem i sztucznie rozwinięte, a przeto po
zbawione pewnej barwy i woni; szczególniej jeżeli tej straty nic 
nagradzajlt większem rozwinięciem którego z wyższych uczuć. 
Nie winuję, jak niektórzy gorzko, że ktoś nie kocha czego nie 
poznał ani poczuł. Będę bronił prawdziwej duchowości, ale będę 
powstawał na fałszyw�, udanll, która ucieka od niebezpieczeń
stwa i poświęcenia, na pozłacany egoizm, na lenistwo wodlt 
święcon� pokrapiane. Będę gromił pewnll przysadę i pretensyę 
do wyższości. Ja uważam za wyższych tych, którzy się czulej i 
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namiętniej przywięzuję do wszystkiego co cierpi, a zatem i do 
kraju; którzy nie sę.dzę. się uwolnionymi od obowię.zków wzglę
dem niego błędami spółrodaków, jak syn dobry nie wyrzeka się 
matki choć i ta błę.dzi, choć się zapomina. Święci prawdziwi, 
w najwyższej już sferze duchowej żyj;;_icy, i wszystkie inne uczu
cia już tylko przekrocznie i przewybornie posiadaj;;_icy, sarnę. za-· 
sług;;_i przed Bogiem, przykładem, modlitwę., ojczyznie swojej i 
najbliższym swoim wielce służę., więcej od ruchliwych działa
czów. Nie bez powodu Kościół daje zwykle narodowi za opieku
nów i rzeczników przed Bogiem Świętych z ich łona wyrosłych, 
albo takich którzy przez przybranie duchowne w nich prawa 
obywatelstwa nabyli, jak u nas na przykład ś. W oj ci ech i Floryan. 
Święci s;;_i najwyższę. {ransfiguracyę. i reprezentacyę. narodów 
i sę.dzę że słusznie. Bo ponieważ łaska nie niszczy przyrody, 
tylko jej dopełnia i podnosi ję., zachowuję.c co zdrowe i czyste,-
zatem najpiękniejszy wyraz cnót wydatniejszych i pospolitszych 
w jakim narodzie, świeci na ziemi pod światłem łaski, w niebie 
w jasnościach chwały Bożej. I tak, w pojęciu katolickiem, czło
wiek, dotykaj;;_ic się sympatycznie organizmem swoim przyrody 
swojej rodzinnej, styka się, łę.czy z Bogiem, zanurza w Bogu du
chowę. częścię. swoję.. 

IV. 

Nakoniec dla wszechstronnego obejrzenia tego przedmiotu, i 
aby do końca stawić nasze zadanie w największej szczerości, 
powiemy słowo o polrójnćm usposobieniu w użyciu środków · 
na korzyść ludzkości, ojczyzny lub rodziny. Pierwsi, Judzie cie
leśni, którzy po za ziemię. nie znaję. nic wyższego, ani Boga 
w praktyce, ni przeto maję sumienia, istne Beliala i ciemności 
syny, nie znaję. też skrupułu w wyborze a użyciu środków w ich 
mniemaniu prowadzę.cych do celu. Nie ma' dla nich właściwie 
złego ni dobrego, godziwego i niegodziwego, tak mówię., tak 
rozprawiaję., jakoby powodzenie samo nadawało moralność i 
prawość wypadkom. 'l'acy będę. się spokojnie grzać przy łunie 
buchaję.cej z dachów ojczystych, z głupi;;_i radościę. i dumt1 Hero
strata; bęrl;;_i podrzeźniać ostatni krzyk wstydu bezczeszczonych 
niewiast, zatknę. uszy na charkanie konaję.cych z bratobójczej 
ręki, umyję. ręce we krwi bratniej bęz sromu, i rzckn;;_t jak owa 
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cudzołożna niewiasta , któ1 a ucierajg.c usta swoje · mówi : nie 
uc:.yniłam nic :lego (Przyp. Salom. X X.X, 20). Drudzy nie idll 
dzięki Bogu tak daleko, nie powiedzQ., wprzódyśmy Wenecyanie 
niż Chrześcianie, ale też nie szukaję. najprzód Królestwa Bożego 
i jego sprawiedliwości, i dlatego reszty w przydatku nie dostaję, 
a Królestwa Bożego często przez to nie osię.gaję.. Prawi zresztę, 
sę.dzę. przecie iż jest jakaś osobna, szersza moralność dla ludzi 
politycznych, szczególniej na raz ciężki, że wolno od złego złem 
się bronić, i wet za wet oddawać. I ztę.d cięgle niebłogosławieJ\
stwo Boże na tyle prac, i wysileń, i poświęceń. A tyle razy wam 
mówiłem, co się wcię.ż sprawdza, iż jakkolwiek niektórzy nad
spodziewanie postępili w systematycznem umarzaniu sumienia 
chrześcia1iskiego, przecie sę. zawsze niedorostkami i nowotnymi 
w złem : każdy was w niem wyprzedzi, owoc grzesznej pracy 
waszej sam zbierze i przeciw wam obróci. 

Człowiek duchowy, jak wszystko tak i ojczyznę kochaję.c w Bo
gu, tych tylko użyje środków na jej korzyść, których zakon Boży 
pozwala. Woli później a z Bogiem, niż prędzej a z szatanem. 
Wie że Bóg w miłosierdziu swojem i ze złego dobre wyprowa
dzić umie; ale wie także, iż niewolno złego czynić' aby z tę.d wy
szło dobre, zwykle wę.tpliwe, późne, i za drogo kupione. Wie że 
Bóg dopuszcza, daje siłę jednym zaślepieńcom albo złośnikom, 
dla ukarania drugich, jak wie że dotychczas bez oprawców 
obejść się nie zdołano; dlatego jednak nikt poczciwy takiego się 
rzemiosła nie podejmie. Znajomość dziejów i przykłady nowo
żytnych narodów, pominę.wszy nawet kwestyę moralności, uczę 
go co to za nieskuteczność i niebezpieczeństwo środków gwałto
wnych, operacyj chirurgicznych, że tak powiem, odbywanych 
na narodach. Krwawe akcye i reakcye, pomimo pozornego przy
śpieszania, opóźniaję. ostatecznie postęp wolności i błogości spo
łecznej, który regularniej i powolniej się rozwijaję.c, prędzej 
istotnie zdttża, z niezmiernQ. korzyścię. niezachwiewania podstaw 
moralnych wszelkiego społeczeństwa. Środki gwałtowne daję 
sztucznę. siłę na chwilę, ale potem długie za sobę. cię.gnQ. omdle
nie, niemoc często chronicznę., śmierć zwykle tam, gdzie orga
nizm towarzyski słaby jak u nas. A najsmutniejsza ze śmierci, 
samobójstwo. Co żyje i dopóki żyje, żadnę sztukę i wysileniem 
zabite być nie może; owszem udziela życia. Zakopane jak ziar
no w ziemię, przygniecione, w nowym może i zmienionym 
kształcie, ale bujniej wejdzie. A gdyby już umrzeć trzeba, lepsza 
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śmierć uczciwa i sławna, od lichego i niesławnego żywota. S{.l 
ludzie i narody zgasłe, o których każdy mówi z uroczyst6rn 
uwielbieniem i serdecznćm współczuciem; S{.l ludzie i narody 
które się przeżyły, i poto tylko trwaję, I ub wracaj{_l do sztuczne
go galwanicznego życia, aby były przedmiotem szyderstwa i 
wzgardy, Nie daj Boże takiego życia! wolałbym aby koście nasze 
jak Elizeusza w samym grobie prorokowały. Ale nie id{_lc tak da
leko, powtarzam, iż chcieć wprzódy zepsuć naród, odj{.lć mu 
wszelk{.l wiarę i cnotę, aby tak wydobyć z niego siłę i podźwi
gn{.lĆ go, uważam jako zaślepienie na które nie ma wyrazu. Niech
by się tak{.l ojczyzntt cieszył kto chciał, tak{.l ojczyznę można zna
Jeść i w piekle. 

O Boże! który ludzkie rozumy 1W głupstwo obracasz kiedy Cię 
odbiegaję, a z głupstwa krzyża największ{_l wydobywasz m{_ldrość ! 
Boże! który wybierasz to co mdłe i słabe abyś poniżył i zawsty
dził to co się silnem s{_ldzi; Boże! który cichym i cierpliwym 
posiadanie ziemi obiecałeś; Boże! od którego wszystko mamy, 
któremuśmy wszystko oddawać winni, od którego jedynie wszy
stkiego się spodziewać możem i chcemy; nie pozwól byśmy 
czegokolwiek lub inaczej chcieli, jedno czego i jak Ty zechcesz. 
Nawróć Panie obł{_lkanych, albo im szkodzić nie daj; a nam nie 
pozwól abyśmy Ciebie, najwyższego dobra, dla innych niższych, 
choćby najmilszych, odbiegali. Spraw Panie, abyśmy od Ciebie 
spod:iewajqc się ratunku, kładli na tej dolinie płaczu wstępo
wania, po którychbyśmy jak po drabinie Jakóbowej ku 'l'obie się 
wznosili; a idęc z cnoty w cnotę, z dzielności w dzielność, Ciebie 
nareszcie ujl'zeli w Syonie, 'l'ob{_l się cieszyli w wieczności, i od 
Ciebie jeszcze na ziemi doczekali się ochłody i pociechy. Co daj 
Boże. Amen. 



KAZANIE 

O WALCE 

I ZOtNIERSTWIE DUCHOWEM 

NA DZlEŃ i9 LISTOPADA 1843 r. 

• Militia est vita (hominis) super tcrram. 
u Żołnierstwem jest życie (ludzkie) na ziemi. u 

Job, 7-1. 

Wielk� prawdg powiedział mQż Boży, zaczerpniętQ we wła
snem krwawem doświadczeniu: walkę. jest życie na'zicmi. Dzie
je duszy każdej i dzieje ludzkości aż nadto o tem świadczę.. 
Walka wewnętrzna i na zewniatrz, walka w ludziach i w ludach, 
między ludy i ludźmi; walka moralna i walka fizyczna, z których 
pierwsza wszystko przysposabia, druga tylko skutki na zewnę.trz 
odsłania; a w całej walce człowiek zawsze żołnierzem. Gdzie 
walka, tam muszę. stać naprzeciwko siebie dwa wojska, dwie 
siły, dwie zasady; musi być dwóch panów, jak Chrystus nazywa. 
Nieczynnym być się nie godzi; kłamstwo, by można być oboję
tnym, bo jedno lub drugie kochać lub nienawidzić musisz. Nie
czynnym być i obojętnym śród walczę.cych, najniebezpieczniej
sza; walczyć trzeba. Mę.drość w dobrym wyborze sprawy a cho
r�gwi, w zajęciu lub zatrzymaniu korzystnego stanowiska, i 
w uczciwej a niezłomnej jego obronie. 

Zwykła jest wodzom w tych wojnach ziemskich, jak to bra
terstwu waszemu, ludowi żołnierskiemu wiadomo, zwykła jest 
hetmanom po potrzebie, dopieroż po przegranej, a najbardzićj 
przed spotkaniem się nowem, opatrywać stanowisko, ustawiać 
szyki, zagrzewać żołnierza; a przecie wodzowie ci sę. tylko wy
robnikami planów wyższych strategii i taktyki duchowej, wy
konawcy ręcznemi sil i zasad walczę.cych z sobę.. 

Jednemu z najlichszych po!'uczników duchowych, zdało n1i 
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się użyteczn:;t w dniu tym i stosown:;t, czego .się już tędy i owędy 
przy pogodzie dotknęło, to zebrać i przedstawić w jednym obra
zie, ba szkicu (z takim bowiem pośpiechem, tak niecierpliwie 
żyjem, że na obrazy nie stać), a obejrzeć się i po tym Bożym 
świecie i po tej Bożej i niehożej Słowiańszczyznie, by się nam 
samym znaleść i obaczyć jaka sprawa najlepsza, czy wygra któ
rej bronimy; jaki wódz nasz przyrodzony, jaka chorMiew, jakie 
hasło a krzyk wojenny, jak tej myśli bronić wypada, jakiej zbroi 
a oręża zażywać, by i strawne mieć dobre w tej służbie doczenej, 
i wiecznej też wysługi nie chybić. 

O Jezu! Najwyższy Wodzu a Hetmanie nasz! naucz mię-w tej 
chwili mówić do ludu a żołnierstwa twego, do posłusznych i 
kornych, i do miłych ci zawsze rokoszan twoich; niech mn:;t nic 
ludzkiego nie włada, ale też nic mię ludzkiego nie hamuje; 
umorz w sercu mem a pamięci i nie puść na usta wszelkiego 
słowa które nie jest od Ciebie, któreć się nie podoba, a zast:;ip 
innem Twojem i wdzięcznem Tobie. O Maryo ! która się niegdyś 
unosiłaś nad szykami praojców naszych, spojrzyj litościwćm 
okiem na mnie i na tych braci moich, wstaw się za nami, i po
błogosław. 

I. 

Filozofia ludzkości mędrców czysto rozumowy"ch jest jako 
drzewo gładkie i bez korzeni, wczoraj w piasku zasadzone a 
jutro uschn:;ić maj:;tce. Dla tego ci mędrcy przeszłości nie rozu
miej:;t, przyszłości nie przewiduj:;t, zk:;td przyszli i dok:;td id:;t nie 
wiedą; s:;t jakoby latawcy powietrzni którzy w pewnej sferze 
kierować się już nie umiej:;t, bo pr:;tdów powietrznych nie znaj:;t, 
a przeto licho lcc:;t, potężnie często upadaj:;t, i gardłem czasami 
płac:;t. A filozofia objawiona jest jak owo drzewo rajskie żywota, 
wiadomości złego i dobrego ; głębokie korzenie puszcza w prze
szłość, dotyka i przechodzi kolebkę i źródła ludzkości, niebo
tycznym wierzchołkiem wgl:;tda w obłoki niebne, a na korze 
jego wypisane dzieje świata. Filozofia objawiona jedna Jo
statecznie i prawdziwie pokazuje zk:;td dobre i złe na świecie, 
zk:;td i odkęd ich walka : odkrywa formy przemienne złego i do
brego, barwy przymięszane i naleciałc, łudz:;ice słabe oczy tak że 
się rozpoznać nic mogi]., z prawdziwymi nicprzyjacioly nieraz si9 
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brataj{l, prawdziwe przyjacioły nienawidz{l i walcz{l: a tak daj{lc 
treść dziejów, rozwięzujc nadto zagadkę epoki dzisiejszej, wielkil 
przyszłości{l brzemiennej. 

Rzuciwszy więc o ziemię, jak zasługuję, wszelkie indywidualne 
marzenia i wnioski o rzeczach niedostępnych człowiekowi, po
dania pisane i ustne rodzaju ludzkiego (nie przecz{lc ni twierdz{lc 
o innych możebnych) mówi{l o dwóch stworzeniach bożych, 
czysto duchowem i duchowo-cielesnem, o Aniele i człowieku. 

Jakie sobie pocz{lł z Panem swoim i Stwórc{l pierworodny 
duchowego stworzenia, pierwszy promień z niestworzonego 
słońca, któremu imię było jutrzenka? jaki hołd złożył, jak 
za wdzięczył? Zakochał się w ozdobie swej i blasku, chciał zapo
nmieć źródła zk{ld poszły, chciał. wszystko samemu sobie być 
winien i rzekł w dumie swojej : « W stępię na niebo nad gwiazdy 
ce Boże, wywyższę stolicę moję, a usi{ldę na górze zgromadzenia 
<( na stronach północnych, wstę.pię na wysokość obłoków, będę 
<< równy Najwyższemu. n (Is. XIV) I trzecię część Aniołów po
cięgnęł za sobę. A inny Anioł stanęł z wiernę większościę przy 
Panu i zawołał : kto jak Bóg? Mi-ka-el, i to imię-. jego. W tej 
chwili próby i walki, jutrzenka Lucyfer, świec{lcy cudnym ale 
udzielonym blaskiem, odszczepiwszy się od źródła światłości 
ściemniał. Jak wysoko siedział, tak nisko upadł w głęboko.ść 
dołu, mówi Pismo, i śladu jego nie zostało w niebie; ale okrzyk 
ten pier\i'szej walki : br;dr; Bogiem - kto jak Bóg, tysięcznćm się 
ozwie echem o stropy ziemskiego świata .. Tak złe, jakkolwiek 
bierne względnie do Boga, źródła prawdy i świata, jakkolwiek nie 
równe mu jak to niegdyś chciano, lecz z konieczności poddane, 
jest przecie osobiście istniejęce; dawszy nawet ie sę pojęcia 
rzeczy w żaden sposób nie istniejęcych, pojęcie złego nie jest ia
dnę abstrakcyę, ale ma typ swój rzeczywisty. 

Ze stworzeniem człowieka walka zst{lpiła na ziemię. Anioł 
upadły będzie odtęd wiecznie pracował nad zgubił człowieka, 
dziedzica swego; niepojęta pociecha zemsty! gdyby jej codzień 
śród ludzi widzieć nie było można. Bóg przykazał człowiekowi, 
na znak posłuszeństwa, jednego tylko nie dotkrn;_tć drzewa ży
wota. Szatan pyta człowieka kuszęc : dla czego wam nic pozwo
lił? ( o nieszczęśliwe ce dla czego n które męcz{lc człowieka, je
szcze za życia sfręca go nieraz do piekieł!) dla czego? Skuście, nic 
umrzecfo, będziecie jako bogowie, mówi ojciec bałwochwalstwa, 
jako bogowie wiedz{lcy złe i dobre. Usłuchał człowiek; złe i do-
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hre poznał kosztem swoim, ale umarł na duszy, więc musiał i na 
ciele; Bogiem został, ale po okropnej pokucie przybrany do ro
dzeństwa Bożego przez Messyasza. 

Na cześć tego odkupiciela składa Abel ofiary w czystości 
serca; Kain pchnięty zawiści\ł, słuchajilc tego który był mężo
bójc\ł od pocziltku, rozlewa pierwszy kn:w b,ratniil na ziemi, i 
Bogn Stwórcy, pytajilcemu co z bratem uczynił, odpowiada: 
kto mnie postawił strażnikiem brata mego! krzyk egoizmu, 
krzyk J{aina, -·- dziś też dziwnie jak gęsto powtarzany. Rozpa
cznik tuła się po pustyniach, buduje miasta; strach złemu su
mieniu bez Boga w samotności, ,,·śród mnóstwa, w murach 
najłatwiej o Bogu zapomnieć. Z Seta, syna Adama, idi! syny 
Boże, jak je Pismo zowie; z Kaina, syny Judzkie: dwa pokolenia, 
dwa społec:ze1btwa oddzielne. Dopiero kiedy się syny Boże po
kalały mięszajilc się z syny ludzkiemi, i wydajilc syny potworne 
i zepsute, Bóg odnawia cały ród ludzki z jednej rodziny sprawie
dliwej. 

Po zaludnieniu na nowo ziemi, widzimy z jednej strony nie
daleko wieży Babel, czyli pomięszania, Babylon stolicę iepsucia 
w bałwochwalstwie religii narodowej, a w nim lud różnego ję
zyka, a nad nim, potężny strzelec, łowca ludzi, - rzild siły, 
podboju, ucisku, dumy, - relit;ia, bogi cesarskie, ubóstwienie 
człowieka. A naprzeciwko, J erm:alem, miasto widzenia i pokoju; 
a w nim lud Izraelski, Jud jednego języka, lud chodzi!CY w zako
nie, czczę cy jednego Boga i rzilclców z jego ramienia, - przy by
tek Boga żyjilcego w pośród nich. Dwa ludy, dwa społecze1istwa, 
dwa grody, dwa zakony, dwie chorilgwie, dwa hasła; - i wojna 
długa, ciilgła, wojna na śmierć, wojna fizycznie nierówna, ale 
równoważona sił{l moraln:;t, opieki! Boga, który, by się bezpośre
dnio nie wdawał w niebezpiecznych chwilach, złe przemogłoby 
do reszty na ziemi, tak skłonny doń człowiek od młodości swo
jej. I Izrael też przyjmował obyczaje Babylonu, i Bóg wtenczas 
najsłuszniej dopnsLczał, aby mury świ{ltyni Bożej i przybylck 
były nogi! pogarisk{l deptane i plugawione aż się Izrael nie opa
miętał, i Jeruzalem nic wróciło do obyczajów swoich. Nareszcie 
kiedy się syny Boże znowu pomięszały-z syny luclzkicmi, kiedy 
Juda zgrzeszył, kiedy wołał : nie znamy innego Boga prócz Ce
zara, - świQ.tynic niszczy poganin, ziemia braelska dana mu 
w podeptanie aż nie zawoła : błogosławiony który przychodzi 
w Imię Pańskie. Synagoga idzie do Babylonu, nowy tam sobic>. 

T. J, 7 
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pisać zakon ludzki, Talmut babyloński; a z jednego człowieka, 
unoszonego na falach nowego potopu, - potopu krwi odkupie
nia, łaski krzyża, - nowy lud wychodzi, nowy zakon, nowa ci�
gła ofiara, nowy wiekuisty Kościół. A jak niegdyś Michał podno
sz�c chor�giew B0ż�, zawołał : kto jak Bóg, - tak teraz Piotr, 
namiestnik Boży i wódz wiernych w Izraelu, podnosi krzyż wo
łaj�c : iłusznaż was słucltać i'aczej niż Boga, osqdźcie::. - kto 
jak Cht'ystus? Uderza na Babylon, jak go sam zowie, na Rzym 
i w nim nowe zakłada Jeruzalem. Odt�d krzyż jest chor�gwi� 
Boż�, drogoskawm na rozstajnych drogach ludzkich, przez czas 
tu ciemności, z ziemi do nieba; ale krzyż osadzony w skale obie
tnić Pańskich, w skale prawdziwej wiary, prawego powsze
chnego Kościoła. W walce duchowej z różnojęzycznym i wielo
hożnym Babylonem błędu, Chrystus wodzem niewidzialnym na 
niebie, namiestnik Jego widzialnym na ziemi. 

Wielu się zdaje, światłym nawet zk�din�d ludziom, że od 
samych pocz�tków zakonu ewangelicznego, byli Chrześcianie 
katolicy i jacyś inni Chrześcianie. Bł�d gruby, bo drobne 
sekty pierwszych wieków zwano imieniem ich rrlist1·zów; po
ganie nie zważali nawet na nich , nie zaszczycali prześladowa
niem, bij�c w Kościół Chrystusowy katolicki , który zwali 
wi.ększy1J1, W X wieku, schyzmatycy zaczęli się zwać katoli
kami w3chodnimi, a od XVI wieku protestanci, Chrzcściany 
i Ewangelikami , i to imię , przeto że s� chrzczeni , od nas 
samych jest im dawane. Ale prawdziwi Chrześcianie, praw
dziwy Kościół Chrystusowy był i jest zawsze jeden powsze
chny. On wszystkie razy nieprzyjaciół Chrystusa wytrzymał i 
wytrzymuje; on we krwi własnej nabył prawa obywatelstwa 
na ziemi , na miejscu pogańskiego świata. Ledwo po VI wic
kach walki złamał pogaństwo starożytne i aryanizm , rozszc
rzaj�c pod znakiem krzyża prawdę i światło, jedność i wolność. 
A oto siła złego : kręgi węża starożytnego, pocięte na chwilę. 
zrosły się znowu, i z mięszaniny obojga, przy pomocy rabinów 
i talmudzistów babylońskich, powstał nowy Assur na Izraela, 
nowy Babylon na Jernzalem, w Islamie i Kalifacie bagdad
skim. Rzecz dziwna, w tych samych ziemiach nad Tygrysem 
i Eufratem i te same miał Medy i Persy; pobite niegdyś przez 
Greki , dziś ich podmywaj�ce w miarę jak różnowierstwo i 
odszczepieństwo w pośród nich się szerzyło. A ten m�ż prze
ciwieństwa, ten pierworodny syn Lucyfera, miał za godło ju-
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trzenkę 1 ale jutrzenkę nocy, księżyc wschodz{!.cy. N a tę siłę złego 
chodził zachód przez kilka wieków pod znakilm krzyża, pchni�ty 
przez Narniest�1ików Chrystusowych, wołaj{!.c, kto ja� �ó,g ! 
kto jak Chrystus! - zdrad{!. płacony przez odszczcp1encow 
Greków, których gardła bronił własnego nadstawiaj{lc, i nie 
żałujQC zdrowia. I kiedy raz ostatni, Greczyn wieczny przenie
wierca zerwał jedność katolick� i wołał, iż woli widzieć turban 
turecki w Carogrodzie niż czerwony kapelusz, ujrzał turban 
jak pragn�ł na murach i głowie swojej, w lat trzy po proroctwie 
Mikołaja Vapieża, w oktawę ś, Ducha klórernu wci{!.ż bluźnił i 
wci�ż się opierał, a patryarcha Carogrodzki, co się także chciał 
wynieść i być równym najwyższemu Biskupowi, i nie znał ni
kogo n;1d Cezara, był od CBzara Sułtana pasowan na SW{!._godność 
krqw{!. szabl�, na pośmiech w imię Trójcy Przenajświętszej. 
Naród i Kościół grecki, tak świetny, tak wielki, do nędznych 
przyszedł ostatków. 

li. 

Obejrzyjmyż się teraz na lud słowiański, tego Beniamina euró
pejskiej, chrześciaiiskiej cywilizacyi. Nosił on już zaród duali
zmu w sobie; czcił białego i czarnego boga, pocątek złego i 
dobrego, choć złe uważał jak słuszna za poddane dobremu. Przy
szedł do poznania Ewangelii kiedy Samarya chrześciańska, schy
zma grecka, raz przytłumiona, gotowała się do nowego wybuchu, 
a Islam, nowy Assur, czekał ua dozwolenie Pańskie aby jQ 
wzi{!.ść w niewolę i rozgościć się w jtj ;::-:7vhvtkach. 

Czech przystał do Judy, do jedności k�tolickiej; źle ochrzczo
ny ręk� obc{!., nosił niechętnie jarzmo Chrystusowe: wci�ż wie
rzgaj{!.c, zrzucił je nareszcie. Chciał mieć Boga swego i Kościół 
narodowy; aż byt swoj stracił, i poszedł pod jarzmo obce. Wiel
kie nagromadził zwaliska, najokropniejsze dziedzictwo fałszu, 
nienawiści i zemsty, ssie dziś z grobów swoich jad, ale z niena
wiści dla siebie nie wyci{lgnie życia, da mu je chyba bratnie 
tchnienie miłości. 

Wareg -zaczerpn{lł w kropielnicy do - chrztu swego wody mę
tnej, pełnej już nasion owadu i zepsucia. W wierze pokochał nie 
prawdę, nie miłość, nie życie; ale zmysłowy i płytki, polubił 
świetniejszy, wschodni, cesarski, dworski obrz{!.dek. To też ma 
służbę Boż{l, bez dogmatu i moralności. Przy odrodzeniu się je
go, nic nadprzyrodzonego, nic świeżego. Ten 1ud nigdy młodym 
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nie był, nie odbył niczćm nienagrodzonego średniowiecznego 
katolickiego wychowania; w X jak w XVIII wieku zaczerpnęł 
z przestarzałej, zepsutej, zmysłowej cywilizacyi. Spadkobierca 
konajęcej Grecyi wzięł jej ducha nienawiści, Ódszczepieństwa, 
religię narodowę, ziemskę, politycznę. 

Polska pośródku, ten Juda Słowiański, chętnie, dobrowolnie, 
w jedności i miłości odrodzona; wiatrem zachodnim wolności 
i oświaty obwiana. Przy kolebce swej miała Anioły z nieba; przy 
chrzcie oczy otworzyła;przy Ewangelii szabli dobywała; za pierw
sztt pieśń, hymn Bogarodzicy śpiewała; ze znakiem krzyża na 
niewiernych chodziła; strudzony zastępujęc zachód, Islama na 
orężu trzymała, ona mu cios śmiertelny zadała. Na wszystkie 
strony przedmurze cbrześciaństwa, i najbardziej naprzód wysu
nięta straż Kościoła, nikogo siłę_ nie podbiła; ale miłościę do 
wspólnej swobody i jedności wiary Litwę i szerokę Ruś przy
garnęła, oświaty im zachodniej udzielajęc. I nie pra,vda, aby 
gwałtem; były nadużycia częściowe, chwilowe, osobis�e : syste
matu prześladowania rozmyślnego nie"było; ani wojsk stałych, 
Ili skarbów, ni ducha potemuśmy nie mieli. Czy poczętek i po
wód wojen kozackich był religijny, czy religia nid była prosto 
narzędziem i środkiem? czy Chmielnicki do wszystkich mocarstw 
ościennych, katolickich i Turka, nie stukał wprzód nim się do 
swych jedno,vierców obrócił, i czy tego jeszcze krwawo przed 
śmierci� nie żałował? Czy przy schyłku potęgi polskiej za króla 
Jana, Lwów i Przemyśl dobrowolnie do Unii nie przystępiły, 
i dziwnćm zrzędzeniem Bożćm po dziś dzień przy niej nie zosta
ję? Czy za pierwszego Sasa, kiedy już Rossya w Polsce rozkazy
wała, Władyka Smoleński z pod rzędów Piotrowych na Sobór 
Zamojski, dla podpisania Unii nie zjechał? Czy przy rozbijaniu 
jej za Katarzyny i później, wielu się do rzymskiego katolicyzmu 
nie cisnęło? Czy nie potrzeba było ognia, krwi i męk aby resztę 
ludu do schyzmy przeci;tgnęć? czy za dni naszych powróceni nie 
tworzę nowej sekty, nowemi roskołami czyli odszczepieńcy zwa
nej, aby tylko nic z cerkwię nie mieć do czynienia? Czy o tern 
wszystkićm niektórzy nie wiecie czy wiedzieć nie chcecie? że 
z takę starannościę wyliczacie, zwiększacie liczbę schyzmaty
ków na ziemi naszej, że unitów od reszty katolików rozróżnia
cie, właśnie jak schyzmatycy robi'i_! , aby tylko liczbę katolików 
zmniejszyć, a różnowierców, co gorsza, Żydów i Turków powię_ 
kszyć, dla których przecie Chrystusa się nie wyrzeczem, Maho-
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meta nie uczcim. Jakobyście nie wierzyli że co gwałtem oderwa
ne, dobrowolnie, bez przymusu, przy pierwszej sposobności wró
cić się zechce? O niewiaro! o ślepoto czy złości, a zawsze ślepo
to !niech ję. takim Bóg zdejmie i przebaczy! 

Za takę. ślepotę, i złość i zepsucie i niewierność, Bóg niegdyś 
dopuszczał na Izraela że się Babylon nad nim wzmagał, brał zie
mię, brał Jeruzalem, czynił obrzydliwość w miejscu świętem, i 
w niewolę uprowadzał. Nam się podobnie za obyczaj Babylóri
ski, za niewiarę, za rozpustę, za prywaty i niejedność, za pl'ze
dajność stało. Czy dlatego nasze stanowisko się zmieniło? czy 
mamy je opuszczać? czy mamy zmarnotrawić całę. przeszłość i 
pl'zyszłość do reszty? czy tył haniebnie podawać, zatwardzić się 
w naszym uporze, połę.czyć się z Baby łonem i kłaniać się obcym 
bogom, przez głupię. złość na słusznie a miłościwie karzę.cego 
Boga? Czy też w pokucie, w pokorze i ufności stać w teip stano
wisku kLóreśmy sobie urzę.dzili, utrudnili, a polecaję.c się Panu 
Zastępów czynić mężnie na okopie wiary, na ostatnim okopie na
dziei naszych doczesnych i wiecznych, powtarnję.c za mężnemi 
Machabejczyki za Antyochowych czasów : Przepaszcie się o syny 
potęzne, i bg,Jźcie mocnemi; lepiej nam bowiem zgingć w tef wal
ce, jak zgwałcić zakon i prawa ojczyste, i patrzeć na pohańbienie 
z,iemi i świętości naszych. A jak się Panu podobało, jak w niebie 
napisano, tak niech się stanie. (I. Mac. III, 58). Jak w wojnach 
ziemskich, kiedy pułk jaki haniebnie tył poda, wódz pamiętaję.c 
na dawne jego zasługi daje sposobność powetowania, posyła 
w ciasne i rozpaczne stanowisko, gdzie ogień najgęstszy - biada 
mu jeżeli nie dotrzyma, bo imię swoje i chorę.giew straci, 
rozebrany, pomiędzy inne pułki rozrzucon będzie - tak i Pol
sce, co nie daj Boże, stanie się, jeżeli stanowiska swego nie do
trzyma, choćby też musiała jeszcze stać z bronię. w ręku poci 
ogniem działowym. Może stracić samoż imię narodu, które do
tychczas pomimo wszystkiego zachowała. Ale zobaczmy podług 
samego rozumu, czy sama wybieraj{.lc mogłaby inne obrać sta
nowisko, czy nie pod tę. chor{_lgwię. najpewniej się jeszcze może 
spodziewać zwycięztwa. 

III. 

Świat dę.ży do jedności, dziś bardziej niż kiedykolwiek, bo 
ma niezmiernie większe, rychlejsze środki porozumienia się. 
Kto tę jedność stworzy w świecie? ten kto w Europie. Kto do-
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tychczas jednoczył Europę? Chrystyanizm. Chrystyanizm może 
tylko i na przyszłość, nie Pogaństwo, nie Judaizm, nie Mahome
tyzm, wstyd by było dowodzić; nie filozofia ludzka, która nigdy 
nie rzędziła światem pogańskim, tern bardziej chrześciańskim. 
Babylon ten różnojęzyczny, może rozdzielać, burzyć; jednoczyć, 
budować nie umie, nie może. Może przeszkadzać, lub pomagać 
innym siłom; ale chcęc zawsze panować, zawsze służyć musi. 
Moze być igraszkę indywiduów, pokarmem narodów nie zosta
nie. Może marzyć, robić, mówić i pisać co chce, nie. wyrwie 
z dziejów świata ani z serc ludzkich wielkiego factum Chrystya
nizmu, nie zwali ani zasłoni nawet tej góry skalistej, portu i la
tarni ludzkości, panujQcej nad pagórkami ruchomego piasku 
Judzkich systematów, nad mogiłami wielkiej zuchwałości i wię
kszej słabości całowieka, własnym zostawionego siłom. Europa, 
jak córka jej Amevyka, s1_1 Chrześciańskie. Ale trzy sę wielkie 
ciała, przyznajęce się do imienia Chrześciańskiego; które z nich 
ma prawdę i przyszłość? Gzy katolicyzm, czy schyzma, czy pro
testantyzm? Oświadczam się raz jeszcze, iż jak nigdy nie chcia
łem porównywać osób różnych wyznań, tak i teraz'nie myślę, 
tylko następstwa konieczne zasad. Katolicyzm, s�lny jednościę 
moralnę; Schyzma silna jednościę fizycznę; Protestantyzm, ani 
jednę, ani drugę. Ostatni najmłodszy na świecie, wiemy zkęd i 
dla czego powstał. Chciał także być Bogiem, chciał duchem 
swym ziemskim zbadać i w ytłumaczyć głębiny Ducha Bożego, 
to też słuszn1_1 karQ Bożę rozwiał się i zgubił w myślach swoich. 
Najmniej też liczny z razu, przyznaje i przyznać musi że od trzech 
wieków nic nie zyskał, owszrm traci; w starciu się zatem dwóch 
innych sił, musi sLanQĆ przy jednej lub drugiej, lub podzielić 
się między jednę i drugę. I ten podział nie trudny do przewi
dzenia ; bo protestantyzm, naleciały niejako w Ameryce, Anglii, 
Hollandyi, nad Renem, bliższy ciepłego katolickiego oddechu, 
coraz to więcej do domu matczynego wraca. Ufom, że i ta nie
wielka garstka po1 skich protestantów, szczególniej słowiańskie
go rodu, tę sarnę pójdzie drngę. Nie zechcQ? przymusu nie 
chcrmy; niech walcz1_1 osobno, pod swojemi znakami, jednego 
nieprzyjaciela, łupy zwycięztwa będę wspólne, słor\ce swobody 
dość szerokie, wszystkim wystarczy, ws,:ystkich ogl'zeje. Na pół
nocy w gnieźclzie swojćm Protestantyzm §pi twardo, lub do 
osk1Lniego szczebla filozoficznej przyszedłszy niewiary, drży pod 
potężnę atrakcyę s1_1shd ki swojej, dotychczas sprzymierzonej 
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uczennicy i opiekunki, która dziś cii_lży nad nim jak sen złowiesz

czy, trapięce przeczucia Kassandry, i jako gniew Boży. 
Kościół katolicki, dzięki ślepocie nieprzyjaciół swoich, uwal

niany coraz Lardzicj od więzów doczesnych które go wii_lzały do 
ziemi, lżejszy jest do walki jak zapaśnik nagi, jak wojsko bez ta
borów. Przetrzymał protestantyzm, rewolucyę religijni_l, prze
trzymuje rewolucyę, protestantyzm polityczny; leczy się z ran, 
kupi siły, i namaszcza się na walkę nowi_l. Nie ma na swe zawo
łanie by też jednej potęgi świeckiej, tyle ich zgrzyta nań zębami, 
mruczi_lc: devorabimus, pożremy. Ale ma siłę i jedność moral
nę. Puszczajęc miłość po strudzonych członkach Europy, coraz 
więcej garnie do siebie ludzi kochajęcych, ludzi zrodzonych do 
czynu, nieprzyjaciół swoich dotęd, lub krytyków nieczynnych. 
A jak świat szeroki, ma wszędzie swoje wysłańce, którzy brodzi_lc 
po ciemnościach różnej wiary, brodzi_lc we krwi i pocie swoim, 
si_l jakoby owe rzadkie zrazu i blade światełka przy oświeceniu 
kopuły Ś. Piotra, które na znak dany iskrzi_l się, mriożi_l, i razem 
rozpłynę w wielki_l łónę i rzekę światłości. Kościół katolicki, sil
ny swtt jednościi_l i miłościi_l, stoi w kroku na spotkanie najwię
kszego dziś nieprzyjaciela, mocnego sami_l siłi_l fizycznę, tern 
groźniejszego iż uderza w stanowiska najsłabiej obsadzone. 

Duch grecki, zagnany aż do biegunów, wyćwiczył syna swego 
Warega, nauczonego już w twardej szkole .Mongolskiej. Pod 
biegunem założył sobie nowy Carogród i nowy Bagdad zara
zem, wcielił się w Piotra, przeciwnika Świętego, i gród Piotrowy 
na bagnach, przeciw grodu Piotra ś. na górach, postawił, świi_l
tynię naprzeciw Kościoła i ołtarz naprzeciw ołtarza. Zbrojne 
już maji_lc i dziedziczne patryar.:hy, zgarnia pod ostrokowany 
swój bułat pasterski wszystkie oszczi_ltki różnowierców, a od
szczepieńców wschodnich. Od Indusa rlo Egiptu, sięga po dzie
dzir.two Kalifatu Bizantyńskiego, lada dzień dotrzeć może brze
gów Włoskich; a Islam, którego się czasy dopełniaji_l, jak ptak 
oczarowany spojrzeniem i oddechem węża, spada drżi_lcy w ogro
mntt paszczękę. Europa drży na widok więzów politycznych i 
religijnych, lęka się tam, gdzie się lękać czego nie ma, jak po
kusy grzesznik, bo ta jest godzina i moc ciemności, a nie ma 
dość żywej wiary. Ale czy wypadek walki wi_ltpliwy, czy Kości.ół 
katolicki upadnie, który wszystkie rozkładajęce się działacze już 
przebył i strawił? czy schyzma zwycięży, obwiana duchem kato
lolickim u góry, wewni_ltrz nurtowana tysii_lcami missyonarzy 
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katolickich świeckich i duchownych, których sama sobie ścil).ga 

niebaczna, rozkładaji_lca się u dołu w setne, najdziwaczniejsze 
i najobrzydliwsze nieraz sekty. Może się ta powódź posuni_lĆ je
szcze na Europę aby j{.l ukarać i obudzić, może zniszczyć, ale 
czy zbudować, czy ostać się potrafi? Czy oświata europejska, 
czy wolność świecka, duchowna, czy przeszłość wielka i przy
szłość któri_l Kościół nosi w głębokich wnętrznościach swoich, 
zagini_l? Czy Si_ldzicie że Europa da się zarzynać, aby bronii_lc się, 
nie była pomówiona o walkę religijni_l, jak to wpośród was śpie
wajiJ? Czy losy ludów jednych mniemań i wiary nie Si_l wspólne; 
czy pomyślność lub upadek jednych, nie daje się czuć drugim; 
czy od dwóch wieków jak Ewangelia wygnana z polityki, wszyst
kie ludy katolickie nie cierpii_l, one jedne szukaji_lc przecie innego, 
lepszego życia? A jeżeli tak jest, czy w(Jtpliwe stanowisko Pol
ski, wystawionej na pierwszy ogier\, na pierwszy nacisk schy
zmy, wstrzymuji_lcej dalszy jej pochód na Europę? Słabo się bro
ni, śród pcwszechnej obojętności, ale się zawsze u nóg pli_tcze. 
Lecz choćby też po jej trupie przewalił się z,vyciężca, choćby się 
tarzała w krwi własnej, dopóki z pola nie zejdzie, dopóki chor(J-

' 

gwi nie upuści i hasła nie wyda, może się spodziewać odsieczy; 
inaczej niczego, nawet uczciwego skonu. Zreszt{_l nie ma wybo
ru; com zapowiedział zeszłego roku, co się zdało i może zdaje 
przesadę, sprawdza się : Polska stoi w tej chwili między aposta
zy{.l, a żebractwem i wygnaniem. Przed nii_l życie i śmierć. Czy 
ugnie kolano przed Baalem? eh wiła uroczysta, s{_ld Boży na zie
mi. A wy Bracia, czy się raz odmienicie, czy zdecydujecie się 
szczerze za Bogiem i jego Kościołem? pół Polski już straciło wia
rę, za ni{_l straci narodowość, jak dawniej Smoleńszczyzna, Sie
wierskie, Ukraina zadnieprska; czy może chcecie zaczekać, aż 
się wszystko skmiczy? może zwyciężycie Boga? 

O! Boże, sprawa nasza święta, sprawa tn Boga i Kościoła, cy
wilizacyi i wolności; ale jaka jej obrona? Sprawa ta zwycięży, 
ale Polacy? ... pewna że naród sam tworzy losy swoje. Sprawa 
święta, sprawa Jzraela, ale śród nas dotycbc.;zas obyczaj Babylo

nu. Krzyża Pańskiego w sercach nie ma; krzyż Pański o ziemię 
rzucon, bałwany Babylonu w pośród nas czczone, - choręgwie, 
hasła i zamięszanie Babylonu. Prorok i kapłany Pańskie wołaj{.lce 
do pokuty, do poprawy, do modlitwy, nie słuchane, wyśmiane 
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temiż samemi wyrazy jakie im daj(.l w Babylonie. Lękamy się 
fanatyzmu. Dziwna że i konaj(.lcy lęka się kochać Boga, modlić 
za wiele, i to w jakich czasach? Letni i otyli lękamy się zawsze 
fanatyzmu, nierz(.ldni aż w szpikach kości naszych, lękamy się 
zawsze despotyzmu; o obłudo! Niby to lepiej, Boże mój wyznaję 
i tern się trochę cieszę, podnosim zwolna głowę i przecieramy 
oczy, ale jak to leniwie, i jak zaraz ustajemy. Niby to lepiej, 
a tak źle; cóż to musiało być dawniej? I dziw potem że Strażnik 
góry Syor\skiej, nie widz(.lC w pośród nas ni chor(.lgwi swojej, ni 
hasła swego, ni obyczajów Jeruzalem, nie poznał nas za szyki 
swoje, ale je wzi(.lł za wojska nieprzyjacielskie? Nikt nie S(.ldzi o 
sprawie oderwanej, ale zrośle z ludźmi, z zasadami które jej taki 
1 ub taki daj(.l kierunek i barwę. Zres�t(.l s1_1d o przeszłości nic o 
przyszłości nie przesęclza. Losami narodów tylko Bóg S,H11 roz
porz(.ldza. M.ożeż Kościół zapomnieć starego sojuszu z narodowo
ścię. naszę, którę wypielęgnował, którę. pieścił, któr{l się chlu
bił, której bronił- i przed podziałem stukaj(_lc do wszystkich 
panów z imienia chrzcściar\skich , ahy pomagali rycerzom 
Chrystusowym, bo sam nie miał pułków do posłania jak się 
wyrażał; i w ostatniej walce, o czem może wcale nie wie
cie. Czy może głowa Kościoła, choćby tylko dla własnego 
interesu (mówię do zapamiętałych), czy może chcieć odpy
chać, chcieć gubić podwładnych swoich, miliony synów swo
ich? Czy ten naczelnik Kościoła opuszczony od wszystkich po
tęg chrześciańskich, ha od was samych, nic zapr'1eczył władzy 
nad sumieniami, o któr{l najwięcej przeciwnikowi chodzi? czy 
nie wyci{lgnęł wszystkich zdrad i gwałtów na jaśnii;_i, przed oczy 
całego świab, w dzień biały, czegoby się dziś żadne mocarstwo, 
i pierwszego rzędu nie ważyło? Czy się dla miłości narodu Pol
skiego nie uniżył do błagania nieubłaganego zwyciężcy? Ah ! po
dziwiamy starego Pryama czołgajQ.cego się u nóg zabójcy syna 
swego, proszi;_icego ze łzami o martwe jego ciało; a tu starzec, 
Namiestnik Chrystusowy, prosi o zachowanie życia dysz(_lcemu 
ieszcze dziecku. Podziwiamy prawdziw(.l matkę przyznaję.c(.l na 
si;_idzie Salomonowym dziecko swoje fałszywej, aby tylko żyło, 

aby nie było rozcięte; a nie rozumiemy krzyku matki cl ucho
wnej, która odstępuje połowy życia narodu. część jego zewng
trznę, byle tylko zachow1e część główn�, podstawę wszystkiego, 
życie prawdziwej wiary, - modli;_ic się tymczasem do Boga, i 
wygl�daj(_lc ratunku. Łacno mu wydać naród na zemstę silniej-
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szego; ale przy takiej wierze możnych i mędrków wielu, a może, 
choć rzadkich, i duchownych wyrodnych (co rzecz wiadomll 
wszystkim swoim i obcym ukrywać), więcej się apostatów, 
niż zwyciężców i męczenników spodziewać. O! gdybyście 
byli synami, gdybyście kochali prawdziwie, tobyście najprzód 
sami przyznali się do winy, zrozumieli serce matki, zanoszllcej 
się od płaczu na widok dzieci niesfornych, pomimo niej i bez 
niej w śmiertelnej pogrllżonych toni, wołajllcych z gniewem roz
paczy aby ich dziś i bez nich ratowała. 

Gdyl:iyście byli synami, tobyście dziękowali za dane, prósili o 
więcej, pokazujllc życiem i czynami żeście tego godni, że się na 
was nie znano. Nie bawilibyście się w opozycye i bunty, któremi 
nic nie wskóracie, z gniewu na osoby nie odbiegalibyście urzędu 
koniecznego, Bożego; nie bawilibyście się w schyzmy łacińskie 
obok greckich, w protestantyzm w rzeczy, potępiajllC go słowy; 
nie szukalibyście środka między prawdlt i błędem, gdzie środka 
nie ma. 

O! niechże już raz na pobojowisku dymy gęste-niedowiarstwa 
i zepsucia, rozpaczy i hardości opadnlt, - niech się Babylon od 
Jeruzalemu rozdzieli; niech sprawa święta święcie pojęta i bro
niona będzie: Niech Chrystus, wódz nasz niewicbalny na niebie, 
i Namiestnik jego widomy na ziemi, niech ujrzę na kogo śt·ód 
nas liczyć można; niech ujrzll Polaków z przyłbicę żywej wiary 
na czole, z tarczll mocnej ufności i nadziei na piersiach, z ogniem 
mił·1ści w sercu, z mieczem prawdy w dłoni, z pobożnym śpie
wem na ustach, z krzyżem podniesionym z'.l chorllgiew, z ha
słem : kto jak Chrystu� ! kto jak Kościół! A co nam się zdaje 
zapóźno, przyjdz:e w sam czas. W sam czas głos wiekuisty 
z Syonu zabrzmi piorunowem echem na wieki i narody. A Pan, 
jakoby śpięcy dzisiaj, podniesie się na tronie swoim, i uderzy 
w grzbiety nieprzyjacioły swoje Śród uczty zwycięztwa i spija
nia z nac1yń świętych, wyjdll głoski tajemnicze Dr\ ścianę, a moc 
Babylonu rozleje się jak woda, i upadnie. 1 wstydzić się będzie 
swego złego imienia, dla narodów które chwiać nad nim gło
wami będlt, i dziwić się, i szukać go napróżno w miejscu jego. 
A wygnanie zniknie jak lody na rzekach, jak śniegi na górach 
pod powianiem wiatru południowego. Chwalić będlt Boga wy
zwoleni, wtórować im wszystkie narody i wysławiać będll Ojca 
który uderza i pieści, rani i leczy dzieci swoje, przyprowadza do 
bram śmierci i życie powraca, a wszystko w czasie swoim. Do 



O ŻOŁNIERSTWIE DUCHOWI\M, ł07 

czego się nam daj Boże przyłożyć słowem, życiem, modłi!, czy
nem, dobrem żołnierstwem; daj nam Panie dobry żołd wysłu
żyć za życia, i pochwalić Cię w czasie i w wieczności szczęśliwej. 
Amen. 

KAZANIE 

' 

O CIERPLIWOSCI 

29 LISTOPADA 1844 

« In patientia vestra possidebitis animas vestras. 11 

a W cierpliwości waszej otrzymacie dusze wasze. • 

S. Łuk. 21. 19. 

Im dłużej się przecięga to nasze wygnanie, im więcej goril
cych westchnień puszczonych ku lepszej przyszłości, dotychczas 
nieziszczonych; tern trudniej sprawiać mi się przed wami przy
chodzi. Tyle różnych wspomnień obudzonych, uczuć poruszonych 
tyle ... pamięć krótkiej chwały i szczęścia, obok dotkliwej rze
czywistości długich lat wygnania ... Smutek, ten niewdzięczny a 
nieodproszony gość nasz, coraz gęstszy, dziś już się rozgospoda
rzył w duszach naszych, osiedlił i jakoby obwarował. Mniej już 
skwapliwi do zbierania się, choć równie wierni, mniej pochopni 
ku słuchaniu, leniwi do uwierzenia ... tern trudniej do was mó
wić, bo jest jakiś wstyd obietnicy, i obawa nadziei. A przecie 
mówić trzeba, i Duch ś. radzi, więc nakazuje nam posiadać dusze 

nasze; mówmyż z cierpliwościil, z cierpliwościil słuchajcie, ufaj
cie z cierpliwościil , Z cierpliwości� zanurzmy się w ocęan bole
ści narodowych, i zobaczmy azali z głębi nie wydobędziem 
jakiej perły nadziei ! Ach: jakżebym niil rad świecił z pełnej 
dłoni! 

Zacznijmy od Boga, i jak m{!.dra w trndnych razach, od mo
dlitwy. Ale pamiiltajmy, że nie nas samych tylko dziś jedna myśl 
zajmuje; nie, nie, ale i krocie, miliony innych, w jednym czasie, 
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choć nie na jednem miejscu. Jak długa i szeroka owdowiała Oj
czyzna nasza, jak długie i szerokie l{.ldy i wyspy starego zachodu 
i nowego świata, jak Kaukaz i Ural długi, jak skrzepła Syberya 
szeroka, zewsz{_ld syny Polski (ach! już syny synów) obracaj{_l się 
z modlitw{.l błagaln{_l do Pana. Uzbrójmyż oko nasze, i w chwili 
obiegłszy okr�g ziemi, zbierzmy w jedno wszystkie westchnienia 
i łzy wszystkie, w jeden pęk zwi�żmy wszystkie strzały ogniste 
puszczone do serca Bożego, i rzućmy się w objęcia Jego miło
sierdzia. Nikogo nie zapomnijmy, nikogo, by dziecka małego co 
na kolankach, ze złożonemi r�czkami odmawia pacierz w języku 
ojczystym, tam, w Nerczyńsku, wezwane do modlitwy jedynym 
dzwonem jaki słyszy ... szczękiem kajdan ojca swojego! ... 

Po co szukać daleko, mili bracia! przedmiotu do mojego zaga
jenia. Rok ten ubiegły dziwnie mi się zdaje obfitym w wypadki, 
pełniejszym od innych : wszystko jakoś idzie, ba, pędzi przśypie
szonym biegiem. Mogę tu zastosować słowa z hymnu kościel
nego : Vita et mors duello conflixere mimndo. (Życie i śmierć 
dziwnym ścinaj:;_i się pojedynkiem). Ile zarodó'Y życia pojawiło 
się lub wzmogło w ci:;_igu tego roku na polskiej ziemi, ile zarodów 
śmierci mamy jeszcze do stłumienia : taki przedmiot i taki po
dział dzisiejszej przemowy mojej. A to, aby się ucieszyć z iskiel' 
życia, i przy nich się zagrzać na walkę z żywiołami śmierci, wal
kę nieubłagan:;_i ale spokoju�; abyśmy w cierpliwości utrzymali 
dusze nasze i na, lepsze je zachowali czasy, i abyśmy z czasem 
zagrzmieli picś1i zwycięztwa, co Duch Śty w innem obiecuje 
miejscu : Vir obeditns loquetur· victorias. (Prov. XXI, 28). 

Co przemaga i góruje w tej moralnej a tak na pozór nierównej 
walce naszej w tej chwili? Nikt s{_ldzę nie zaprzeczy, jakiegokol
wiek wyznania a języka człowiek, że religia. Jaka religia najsil
niej w Polsce ciśnięta? równie przyznać musi że katolicka. Na
rodowość nasza sił:;_i wpędzona do świ:;_ityni, broni się rozpacznie 
uczepiwszy się kraju ołtarza.Jeżeli tak jest, pozwólcie, że kapłan 
katolicki, oświadczywszy największ� odrazę przeciw gwałceniu 
wszelkiego sumienia, w świ:;_ityni katolickiej mówić będę o prze
śladowaniu jednowierców moich, które i znam lepiej, i (po cóż 
kłamać?) które żywiej czuję. 

W walce tej, przy tył u rzeczywistych stratach, pocieszaj{_lce 
wybija się znamię, mocniejsze tętno życia, w duchowieńslwie 
i wiernych : gorliwość i odwaga. 

Na przykład pierwszćj : z starego Krakowa gdzie leż{l zwłoki 
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świętych naszych, wyszła myśl szczęśliwa (dziękuję Bogu że od 
duchownych, i dziękuję Bogu że na korzyść ludu), myśl ulecze
nia chłopków naszych z jednej przynajmniej wydatnej wady, 
zwykłćj nieszczęśliwym. Chcę mówić o Towai·:ystwie Trzeźwo
ści, które się pomyślnie choć nie bez trudności rozszerza. Przed 
kilku tygodniami łamałem chleb gościnny z tym świętym zakon
nikiem irlandzkim, któremu Bóg dał natchnienie i siłę do ule
czenia ludu swego z zabójczego nałogu. Widziałem ten pobożny 
Jud irlandzki, równie biedny jak nasz; ba, co zda się niepodobna, 
biedniejszy od naszego, niedawno w skutek nietrzeźwości zapcł
niaj;;_icy więzienia, dziś lrzeźwy jak dziewica, biedny jeszcze, ale 
już grosz oszczędzony od napoju obracaj;;_icy na szkółki i czytel
nie, zgodny jak jeden człowiek, łagodny jak baranek, a nieusta
jęcy w zapale i odważny jak lew. O _jakże się cieszę że drugi 
z porz;;_idku w miłosierdziu Bożem przychodzi lud polski ! jakże 
się cieszę że upadc1 nałóg przeszkadzaj;;_icy i oświeceniu się umy
słowemu, i polepszeniu bytu doczesnego, w chwili kiedy ze 
wszech stron, z różnycll powodów, obudziła się myśl poprawie
nia doli naszego ludu, kiedy właściciele sami szlachelnićj i m;;_i
drzej zaczynaj;;_i się z nim obchodzić. Nic wszystko jeszcze, bardzo 
mało nawet dotychczas uczyniono, ale wiele, bo dobrowolnie; 
a jedyny postęp pewny i bezpieczny, który wychodzi z miłości. 

Przejdźmy do dowodów odwagi w któręśmy tak bogaci. Prze
śladowanie nie przychodzi bez powodu, bez winy, i dlatego zrazu 
dotyka ofiary jakęś otrętwiałości;;_i a niemoc;;_i. Człowiek czy na
ród winny, przed pokut;;_i dziwnie nieśmiały; bo ma świadka 
niewygodnego, gorszego prześladowr,ę we własnćm sumieniu. 
Tak było u nas z pocz;;_itku w samemże duchuwieństwie. Ale 
cierpienie oczyszczaj;;_ic podnosi, i wraca całQ. siłę i ufność nie
winności. Wielebny naprzykład Biskup Chełmski, ulegaję.c na
tcętnym a pqdslępnyrn żędaniom rzędu, przystał był na zmiany, 
wprawdzie w liturgii tylko, ale zawsze dziwnie nie w czas, i 
wielce nad swoj;;_i władzę. Ostrzeżony bezpośrednio głosem Bo
ga, tak prze:nożnyrn w uczciwem sumieniu, i pośrednio głosem 
Pasterza pasterzy i głosem własnych owieczek : z pokor;;_i Da wicia 
i prostot;;_i Fenelona, wielkim głosem Źawołał: « zgrzeszyłem, >) 
prosz�c Boga i ludzi o przebaczenie. Odt;;_id imię jego jaśnieje i 
jaśnieć na zawsze będzie obok imion Sołtyków, Załuskich, Duni
nów, Bułhaków, Skorkowskich, Gutkowskich; odl;;_td większym 
i świętszym jest w obliczu nieba i świata niż przed tern, wię-
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kszym i świętszym, nii gdyby nie był zbłQdził. Taka pokuta nie 
tylko Boga, ale i ludzi rozbraja. Oby za tym przykładem poszli 
ci wszyscy, którzy odbiegli prawdy Bożej i podań ojczystych! 
Oby chcieli wrócić naszemu szacunkowi, i przez długie lata 
w nałóg- przernsłej miłości! Jakżeby się prawdziwie wielkimi 
pokazali! jak milszymi niż kiedy byli. Fałszu zgubnego a upar
tego nienawidzim, bo go i sam Bóg, świętość sama, nienawidzi; 
ludzi zawsze kochamy! 

Za przykładem.takich pasterzy, nie pozostajQ w tyle kapłani i 
wierni. W pobożnej Litwie szczególniej, gdzie nacisk większy, nie 
schodzi na wyznawcach, nie brak męczenników. W kilku pozo
stałych z kilkudziesięciu kościołów wileńskich, modlitwa częst
sza, i słowo Par\.skie do gęstszego niż kiedy idzie łudu. Modlitwa 
tern gc,rętsza : dzwonów za-jękiem nie słychać; organy zbyteczne, 
taki płacz głośny. Nie usLaje i słowo Boże, choć kapłan po ka
płanie, kaznodzieja niknie po kaznodziei, głos ich gdzieindziej 
się ozwie i wysłuchan będzie, słowo Boże nie ustaje. Dziewice 
Pańskie jak gołQbki spłoszone, jedne aż do nas doleciały; inne 
w murach klasztornych jakby warowniach wiary powolnym 
umierajQC głodem, nas uczQ, płeć .słabsza, jak w razie danym 
wytrwać na miejscu w obowiQzku, choćby do śmierci potrzeba. 
A lud? podczas kiedy ;;o na Białej-Rusi, na papierze ogłoszono 
za schyzmatycki, on broni świQtyr\. swoich nadstawiaj;;tc piersi i 
gardła, wiQże się do drzew i kamieni cmentarzy, lękajl;!C się wła
snej słabości, i· omdlały z głodu, przebudza się pod chłostQ 
w więzieniu. 

Lud litewski, mQdry czystościQ serca i prostotQ wiary, widzQC 
nadchodzQCQ burzę śpieszy do Wilna; tam jeszcze jest Biskup, 
SpieszQ młodzież, starce, męże i niewiasty, proszQ o tajemnicę 
siły i mocy, Sakrament Bierzmowania, a obielony wiekiem pa
sterz, noszony przez lewitów, od rana do wieczora, wkłada rę
ce szepcz;;tc tajemnicze wyrazy, a lud wstaje i wraca golów na 
wszystko. Nie wiem czy wszyscy będQ mojego zdania, ale dla 
mnie z męztwa jednowierców moich większa pociecha i otucha, 
jak z najpozorniejszych, najprawdopodobniejszych nadziei ze
wnętrznych, ludzkich. Słychać powszechnie że cała nadzieja 
w nas samych; zgoda, tylko jeżeli z Bogiem i przy Bogu. Słychać 
powszechnie że cała nadzieja w ludzie; zgoda, tembardzicj jeżeli 
z Bogiem i przy Dogu. Słychać powszechnie że prześladowani 
zawsze zwyciężaji;t; zgoda, ale kiedy stoj;;t przy prawdzie. 
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A o tychże zapomnimy świętych kapłanach, których niebaczny 
wróg siłtt do siebie na apostolstwo sprowadził, rozrzucił między 
swych czernców jednegoż cerkiewnego języka i obrzttdku, i po
zamykał w osobnych klasztorach które lud rossyjski oblega na 
kolanach, zwabiony blaskiem i wonitt ich świętości (bo ma świę
tość blask i woń swojtt), i grzeje duszę swoję choć klęczttcy na 
śniegu, i ku niebu się wznosi słysąc niby anielskie chóry, śpiew 
cichy wybladłych wyznawców. Zapomniemyż o krociach apo
stołów świeckich polskiej wiary i wolności, rozrzuconych po 
całym obszarze carstwa, po miastach .i pałacach, wsiach i obo
zach? czy nie zgadujecie myśli Bożej, czy nie widzicie wielkiej 
przyszłości? O! Panie Wszechmogttcy, którego mttdrość igra po 
ziemskim obszarze, który grzeszników rady przeciw nim samym 
obracasz, ja Cię z góry chwalę i wysławiam Boże mój! Chcieli 
nieprzyjaciele Twoi, o Panie, zagasić ogień święty w Ojczyznie 

·naszej! nie zgasztt go, nie zgasz?; ale roznieśli dość główni po 
domu swoim, aby ten sam u siebie rozniecić. Chwała Ci Panie! 
a dla nas pociecha. Ucieszmy się bracia w cierpliwości naszej. 
Czytaliście jak muzułmanin pomścił się nad zwyciężc? wszcze
piajttc we1i zarazę śmierci zatrutemi usty, i konał w boleściach 
piekła, cieszttc się nadziejtt że takiż los wkrótce i wroga czeka; 
ale my się cieszmy zemsttt polsktt i chrześciańsktt w boleściach 
czyśca naszego, bośmy pocałunkiem miłości i łez naszych, 
wszczepili w zwyciężców zarazę prawdy i wolności, i już się 
z tej zarazy nie ulecztt, jużeśmy ich ukarali za wszy�tko złe jakie 
nam zdawna uczynili! 

Mógłbym, najmilsi Bracia, wyszukiwać innych zarodów życia 
ile ich przybyło w umysłach, ile w piśmiennictwie zaświeciło, 
ile rozwinęło się w sercach, w pojawiaj?cym się obyczaju ... ale 
pośpieszać trzeba, dobre łatwo sami znajdziecie, bo pragniecie 
i czujecie widzieć go jak najwięcej. 

Ale czy nie ma z drugiej strony zarodów śmierci? oh ! ile, ile 
jeszcze, lecz dzisiaj już o tern mówić nie będę. W cierpliwości 
mamy posiadać dus:e nasze, a Stt rzeczy o których przy najle
pszej woli z cicrpliwościtt mówić nie mogę, nie jestem panem 
ognia który mi się w kościach zajmuje, i ciśnie do gorzkiej 
skargi pal�cego wyrzutu. O jedntt tylko łaskę śmiem was 
prosić, oto abyście chcieli zapomnieć wszystkiego co osobi
ste, namiętne, w dzisiejszych mowach waszych; sławcie wa�ze 
przekonania, a uszanujcie inne w drugich, i nie złorzeczcie 
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braciom. Co wspólne wszystkim, niech będzie dzisiejszćm. 
Czas jui wrócić do chleba naszego powszedniego, do chleba 

boleści. Zaczęliśmy od Boga i modlitwy, jak słuszna, tembat
dziej w ciężkich razach; na modlitwie i Bogu skończmy. Smutne 
nas dochodz:;i. z kraju i pewne, i straszniejsze jeszcze saml;_l nie
pewności:;i. wieści. Ojczyste rzeki nasze wylały, cil;_lgn:;i.c za sob:;i. 
1iie obfitość ale głód, i jui zdała sina zaraza żałobn� powiewa 
chor:;i.gwię. . Wielka wojenna obława-, świeccy i kapłani zapełnia
ję. więzienia, część młodzieży jui skazanej pójdzie na nowe mę
czarnie ... jui słyszę ich jęki, chrzęst rozczłonkowanych kości ... 
ach! jeżeli o czem, to o tern dziś mówić niepodobna; tu by nie 
stało cierpliwości, a i� cierpliwości posiadać dusze nasze mamy, 
i m:;ti cierpliwy ma zaśpiewać zwycięztwo. Przecie poskarżę się 
w boleści mojej, wszak nikomu nie zaszkodzę. Nie ja, nie ja za
pewne wyst:;i.pię ze słowem chłodnego rozumu, bez wnętrzności, 
nie; ale przecie, czy mę.drze s:;i.dzę., czy mę.drze sobie poczynaję. 

ludzie, którym się zapewne w najlepszej wierze zdaje, ie nowe 
coraz ofiary wzmacniaję., podnoszę. życie narodu? Cóżbyście po
wiedzieli o lekarzu, którvby osobę młodę. i czerstwę., ale omdla
łę. i osłabionę. świeżym l�rwi upustem, ranił od czasu do czasu, 
dla przekol).ania się czy jeszcze krew pójdzie, czy jeszcze żyje? 
Najmilsi! krewci pójdzie, krew jest znakiem życia, ale czy po
wtarzany upust krwi sił dodaje? Jakże pochwalić tych którzy 
zdaleka popychaję. indywidua, gdzie miliony ludzi przykrzy so
bie życiem, którzy popychaj:;i. zdaleka młodzież zawsze szlachc
Lnę. i gotowę., ale w doświadczenie nie bogatl;_l i długiej taje
mnicy nie zdolnl;_l, słowem, probuję. czy proch się zapali, skoro 
iskra weń wpadnie. O biedni my! my chcę.c skrócić cierpienia, 
p1·zedłuiamy, chcl;_lc zmniejszyć, zwiększamy. J(usi nas tyle po
znak iycia co wskazuję. że Bóg nas chce mieć narodem, i wcię.ż 
własnym kosztem przekonywamy się, ie jeszcze nie był czas, bo 
się nam wszystko w ręku łamie, rwie i kruszy. Jeszcze się nieba 
nic otworzyły, rosa błogosławieństwa nie spłyrn;ła, jeszcze niebo 
miedziane nad nami, czegoś nam nie staje jeszcze, czegoś nic 
dosyć. O Judzie m�drzy, ludzie dobrej woli, tego czegoś poszu
kajcie, o te coś się postarajcie. 

Kiedym przed czasy śpiewał z Królem Prorokiem : Jeżeli Pan 
nie będ:;ie str:egł grodu, nap1'ó::no czuwa który go str:;eże; je=.eli 
Pan nie zbuduje dornu, napróżno pracowali którzy go budują, 
(Ps. 126), nie wszystkim się ta piosnka podobała; przecz dziś 



O ClEilPLIWOŚCI ł 13 

nucę z Prorokiem : Próżno wam wstać pr:ededniem, przed wej
ściem światła (dotychczas tak męlno w umysłach); wstmi,cie, 
prnwi skoro usirJd:iecie któ•·:.y po:;ywacie chleba bol'.ści; wstaricie 
skoro usi:;tdziecic, aleście jeszcze nie siedli, jeszcze wci:;tż stoicie, 
jcszcz() się wci:;tż krz{_ltacic, jcszczeście nic siedli jako mQż m:;t
dry, małomówny w radzie. Judyt po wysicdr.cniu się na popiele 
we łzach i z głow:;t nakryt:;t, powstała ku zbawieniu ludu swego; 
Malatiasz Machabeusz w chwili czyslcj gorliwości o znieważenie 
zakonu Bożego i pod ar\ ojczystych, uderzył w tr(lbę; powtarzam 
czystej od wszelkiej waśni osobistej, mnicmar\ i widoków osobi
stych. M{_ldry ten patryota Izraela, chc{_lc Boga przychylnym mieć 
swćj sprawie, najprzód i głównie za Jego się uj(lł sprawę. Bracia 
moi! wiem jak wam droga ojrzyzna doczesna; wićm że-nic bę
dziecie szczęśliwymi póki jej nie dostaniecie; wićrn że się gor:;tco 
ku Bogn niP. wzniesiecie, dopóki się doświadczeniem nic przeko
nacie, że i ojczyzna całej duszy człowieka wypełnić nie może; 
wiem że na wygnaniu wci:;tż kr{_lżyć będziecie koło jednej myśli, 
jak duch pokutny: wićm o tćm, i dlatego zaklinam, naśladujcie 
m{_ldrego patryotę Izraela. 

Pragnę waszego szczęścia doczesnego, i Bóg wie czego bym za1i 
nic dał. Mówię do wa, nietylko jako bpłan do Chrzcścian, ale 
jako wasz współwygnaniec, spółobywatel; uwierzcie rni. Hozma
icic o nas s{_ldzicic, i do czasu zapewne inaczej być nie może; 
ale przyznajcie przynajmniej, że takim głosem obłuda nie mówi. 
Nic dziwcie się że o jedno tak często proszę i nalegam; nic 
wszystkich lak czgslo widzę, a polćm to jetlno główne, bez niego 
wszystkie inne środki daremne; gdybym w inne wierzył, tobym 
je przedstawił, ale z niego tylko skutrczność wszelka. 

Naw,·óćcie .<u:, mów;, do mnie (zupełnie powszechnie), aja si@ 
do was nawrócr_: (Ps. '125). Wtenczas z Prorokiem zaśpiewamy 
pieśń wesela: Gdy Pan nawrócił niewofci Syon, stali.�my sir_: jol.o 
pocies:eni, tedy sir_: napełniły weselem usta nasze·, a j1.:::.yk nas::, ra
doicic1. Tedy hr_:d(t, mówić miedzy narody : w elmo:;ne r:ec:y uc:,ynił 
Pan::, nimi, wielmo':;rie r:ec::.y uc:,ynił Pan : nami: staliimy si@ ll't· 

seh. 1Yawróć:e Paflie pojmanie nasze, jakr, st,wnie11 na południe. 
f(tór::.y siej(,, :c t:llmi btd(t :bicrać : i·adościci. ldcic s::.li a płakali 
ro:siewnj(lC nasienia swoje. Ale wracajcie sir_: pr:.yjdci : weselem nio
S(tC snopy no ,je. 

O Boże przyśpies7. lę chwilQ jak najrychlej ! Bracia! przyśpie
swjmy i n1y tg chwil9 modliL,,·:;t i właściw� l)rac1. A lnnczasem 

L U 

T. r. 8 
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znośmy zwłoki Pa1\skie, w cierpli\rnści posiadajmy dusze nasze. 
W chwili S\rnjcj Pan da światło, �iłę; m�ż cierpli\YY odgadnie 
clrn·ilę Pańsk� i najlepiej jej użyje, m�ż cierpliwy zagrzmi pieś1\ 
zwycięzk.;_i. Co daj Boże, Amen. 

KAZANIE 

O POSTĘPIE RELIGIJNYM 

Z POWODU FAŁSZYWEGO POJMOWAN!A I ZASTOSOWANIA DO RELlGll 

OBJAWIONEJ IDEI POSTT;;PU. 

Z Ewangelii na niedzielę VI po Trze�h Królach: 

<t Podobnej est Królcslwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu; 

(t podobne jesŁ kwasowi, który wzi�wszy niewiasta zakl'y

(( ła we trzy miary n1Q,ki, aż wszystka skwaśniała. n 

(S. Mat. Xlll.) 

DRODZY W PANU,D8ACIA! 

Nie b�1ło epoki w którejby tyle mówiono o postępie ludzkości 
jak w naszej; choć ludzkość oddawna już żyje, a przeto i życie 
swoje ruchem i po:iuwaniem się naprzód w czasie objawia. Czy 
zaś w tym pochodzie przed sob.;_t idzie zawsze ku lepszemu? czy 
całym rozwiniętym szykiem idzie rzeczywiście wci�ż naprzód? 
czy żołnierze i pulki całe nie przysiadaj�, nie zasypiaj� czasem 
na drodze, czy z p.iej nie schodą, nie bł.;_idz.;_i? Mni1! się zdaje że 
tak. Czy nawet w sferze działalności któr� Bóg człowiekowi zo
stawił, każda gal�ź umiejętności i sztuki wyżej dziś stoi niż stała? 
mnie się zdaje że nie; i nie trndnoby tego z dziejów i dotykalnych 
faktów dowodzić. Lec7. nie taki cel dzisiejszej nauki. Tern bar
dziej iż ja sam chętnie wyznaję, iż czego człowiek mógł raz do
kazać, mo:i:e znowu, położywszy potrzebne warunki; może się 
mwet wznieść wyżej. Od wieków już nikt Rafaela w malarstwie, 
Dan ta w poezyi nic przewyższył, a bodaj i nie doścign�ł; ale 
może dorównać i może przesadzić. Możm jeszcze przystać że 
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ludzkość ogólnie wzięta, pomimo przerw chwilowych lub czę
ściowych jakby dla wyroczynku w pochodzie swoim, pomimo 
zawad i zboczeń nawet, choć wężykiem raczej niż pod sznurem, 
koniec końców postępuje naprzód, coraz to· bogatsza calem do
świadczeniem przP-szlości. Rozwinięcie i objaśnienie tych zadań 
zostawiam katolickim filozofom, i do nich odsyłam. Sam się 
ograniczam do sprostowania mylnych i mętnych pojęć przenie
sionych w sferę religijnQ. Czy jest postęp religijny i jaki? Pyta
nie to obejrzeć chcemy, nie tak polemicznie i naukowo, jak 
raczej homilitycznie, rozbieraj:,ic I1 :wangeliQ-dzisiejszQ. Aby wie
dzieć jakiego postępu możemy się spodziewać na przyszłość, 
obejrzmy się jaki był dot:,id, śledz{le naprzód,jakie ma podo
bieństwo ziarno gorczyczne do Króle�twa Niebieskiego? rowLóre 
jak się rozrastało i rosn{lĆ może? nareszcie porównanie kwasu 
posłuży nam do wskazania uki'ytego wnętrznego działania łaski 
i Ducha Bożego w ciele ludzkości. Uczcijmyż, prosz{lc o pomoc 

· i błogosławieństwo, Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramen
cie; istne ziarno gorczyczne, które wsiane w duszę oczyszczon:;i 
przez pokutę, Lak bujno się w niej rozrasta. Prośmy też o przy
czynę Najświętszej Panny Maryi, tej mędrej gospodyni i nie
wiasty Ewangelicznej. Zdrowaś Marya, etc. 

I. 

Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które 
wziąwszy człowiek wsiał na roli swojej, które najmniejszeć (to jest 
jedno z najmniejszych) jest z ws::.ego nasienia, ale kiedy urośnie 
więks::.ejest ze wszech jarzyn i stawa się drzewem (w Syryi szczegól
niej) tak iż pr::.ychodzci ptacy niebiescy, i mieszkaj(!, na galęziac!t 
jego. W przekładzie arabskim, « S{l ocienieni gałęźmi jego » ; 
w syryjskim « gnieżdż{l się w gałęziach jego. » Królestwo Nie
bieskie z wszystkiemi dobrami duchowemi, wszystkiemi cnoty 
chrześciańskierni , polega na małyc)l i niecennych rzeczach 
w oczach człowieka zmysłowego, ziemskiego polityka, które je
dnak prowadz{l do prawdziwej wielkości nicLylko duchowej i 
wrn;trznej, ale często do zewnętrznej i świeckiej. Gdyś był małym 
w oczacli twoich (mówi o Saulu Pismo) stałeś się Panem i głowq 
nad ludem Izraelskim (I. Reg. XV, 17). Dawid jako drobny w drze
wie robaczek (i sam się zowie dziecin� wzgardzonQ, żebrakiem i 
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ubogim)ośmset mężów pobił jednym najazdem(IT. Reg. XXlII, 8).
Najmniejszy rozrodzi się w tysig,c (Isa. LX, 22).-ilfała rzecz mi!Jd:y 
robaczkami pszczoła, a poc;g,tkiem słodkości owoc jej, mówi Pismo 
(Eccli. XI, 3,. Perły,jak podły poczętek, pot gadu; a jaka jej cena 
i krasa! Skowronek z pod nóg się zrywa, a jak wysoko w Niebo 
leci! Słowik szara i mała ptaszyna, w ciemnych gęstwillach rad 
mieszka, a przecie królem wszystkich śpiewaków. 'l'ak w rze
czach Bożych. Nie idzie się z wielkości do wielkości, z siły do 
siły, z jasności do jasności ; ale z pozornej małości do wielkości 
rzeczywistej, z ciemności pozornej do rzeczywistej światłości bo 
jak d:ie1't jego tak noc jego światła, z troski do wesela, z pobicia 
do zwycięztwa, z śmierci do zmartwychwstania. Ktokolwiek tego 
nic rozumie, nie czuje, nie wprowadza w życie, n:e jest, nie 
może być duchowym, cokolwiek mu się zdaje. Kto mówi : prze
szły czasy pokory, a nastał czas siły, już ten leci do otchłani 
bezsilny. Kto mówi : nie ma już tajemnic, ten już oślepiony. 
Kto mówi że dalej walki na ziemi nie będzie, ten już od złego 
zwyciężony. I można do takich, jak Chrystus Pan 'do Apostołów 
chełpięcych się ze zdziałanych rzeczy (których przynajmniej dc
konali), rzec : widziałem szatanujak błyskawicą, spadał z Nieba. O 
iluż takich Archaniołów za dni naszych dżdży do otchłani! 

Po tym wstępie który mi się zdał niezbędnym dla niektórych 
z moich słuchaczy, zobaczmy już bliżej co znaczy to ziarno gor
czyczne/ Znaczy naprzód samego Chrystusa Pana, bioręc głowę 
za całe ciało, Króla za Królestwo. Maluczkim się ziarneczkiem, 
dziecinę w ciele narodził, ale za służbę miał Anioły. Ziarnecz
kiem w podłym żłobku i stajence leżał, a ksi:;_tżęta i mędrcy bili 
mu pokłony. Ziarneczkiem, chłopczykiem stanęł śród Synagogi, 
a stare pismienniki zadumił, sfrasował, zawstydził. Macie już tu 
wzór poczynajęc,ego się Kościoła, i zawstydzenia starej Synagogi 
przez Piotra i Stefana. Ale idźmy dalej. Rósł (mówi o Zbawicielu 
Pismo), rósł w mądrość i wdzięk wobec Boga i ludzi. Nie iżby słowo 
Boże rosnęć mogło, ale rósł ciałem istotnie z Bóstwem połęczo. 
nem, w kształcęcym się zwykłym porzędkicm organizmie, rósł 
dusz� sw� ludzkę, skarby m\ldrości czerpanej w połęczonem 
z sob{.t Bóstwie objawiajęc stopniowo na zewnętrz. Bo żywioł 
Boski nie przeszkadzał porz{_tclnemu i zwykłemu rozwijaniu się 
żywiołu ludzkiego w Chrystusie Panu. Otóż znowu typ pocz�tku, 
rozwijania się, wzrostu Kościoła, tego moralnego ciała Chrystu
sowego, Bosko-ludzkiego. żywioł Boski od pocz�tlm w nim ten 
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sam i jeden, ale na zewnętrz mniej \Yic:ccj silnie się wywierał i 
wy\\·iera, w nalgżeniu czy obsznrze, odpowiednio do wzrostu, 
siły i zdrowia organizmu ludzkiego który ożywia i porusza. Ja
śniej to jeszcze i wybitniej pokazuje się w męce Chrystusa Pana. 
Istne ziarno gorczyczne podeptane nogę żydów : Ostatni z mężów 
(Is. 53) i w:gord:ony u świata, bez wdzięku i pozoru - robaczek a 

nie c:.łowitk (Psa!. XXI). Ale właśnie mówi ś. Jlilary, « jak gor
« czyca starta zapala się i woń potężnę wydaje, tak Chrystus 
« Pan, w grobie jak w polu zasiany, dźwignęł się wielkiem 
« drzewem zmartwychwstania, i na świat. cały rozcitigiwł kona
c, ry, - tak że wszystkie Proroki, sam Mojżesz, jak niskie obok 
C( niego sę jarzyny, - i pokazał się piękniejszym nad wszystkie 
<< .,yny Judzkie , a na imię Jego wszelkie kolano się ugina, 
<( niebieskie, ziemskie i pi'ekielne (Philip. 2). >i Tu jiiż widzieć 
rdzem1ę różnicę między Chrystusem a wszelkiem dziełem i wiel
kościę ziemskę. Dla ludzi z śmiercię wszystko S'ię kończy, dla 
Chrystusa i dzieła Jego śmierć tryumf usłała. Co Chrystus do
puścił na siebie, dopuszcza i na Kościół swój; co sam wycier
piał, to Kościół od czasu do czasu wytrzymuje, godzinę i moc cie
mności. Zewnętrzne osłabienie, opuszczenie, poniżenie : kiedy 
żywioł Boski wchodzi niejako i kryje się wewnętrz, kiedy walczy 
i wytrzymuje pokusy w całej słabości ludzkiej, jak Chrystus Pan 
na Górze Oliwnej. Kto wytrzymał przy Mistrzu śród zapierania 
się i opuszczenia powszechnego? Jan, Apostoł miłości. On też 
orlim wzrokiem widział nowe Jeruzalem, a wprzód jeszcze 
pierwszy dobiegł grobu Zmartwychwstałego. I teraz miłość ufna 
i cierpliwa wytrzymuje i przetrzyma : « Jany doczekaję. obja
" wienia się Pańskiego w blasku, śród Kościoła swojego. n 

Jeżeli Chrystus jest ziarnem, r.astępnie drzewem, gałęźmi sę 
(Ś. Grzegórz, Ś. Augustyn) Apostołowie, mężowie apostolscy i 
kaznodzieje. Prości byli, grubi, nieuki, pc.szyjkowani, bici, jak 
owce na rzeź wydani, z miejsca na miejsce przepędzani, przypo
wiastka i śmieci świata (Ś. Paw.). A oto je Pan postawił Xiciżr.;ty 
na,l ws:.ystkq, :iLmi(J (Ps.), aby pamig,tka imienia Twego była od ro
d:;aju do rod:;aju.-Po wszystkil'j :;iemi dauięk się ich 1°0:legł, i sło
wo ich do koi'ic:;yn :iemi'/ Jak szeroko na świat rozci�gnęl i ramiona 
swoje! Pod cieniem ich ptaki powietrzne spoczywaję. : dusze 
podniosłe sercem i rozumem, które prędzej, później, przejrzaw
szy przez tuman i mgłę ludzkich myśli i namiętności, i ręczemi 
skrzydły uniosłszy się nad ziemskę du�nę atmo�ferę, spoczywaję 
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hezpiecznic od bnl'zy, w słońce już patrzeć i �zeroko oddy
chać mog:;i. Jednym wnikicm duszy zatopieni w prawdę wie
kuist:;i, w słowach Chrystusowych i Apostolskich pokarm i 
pociechę śród doczesnych nędz, a postęp tego żywota zn.ij
duję. 

Najwłaściwiej tedy zial'lwm gol'czycznem jest Ewangelia, na
uka i kazania ewangeliczne. Małe i podłe, głupstwo dla pogan, 
zgorszenie dla żydów, a przecie zwyciężaj(_lcc. « Bo dogmata 
ce ludzkie, mó,vi ś. Hieronim : nie maj;.i w sobie nic żywotnego, 

« nic korzennego, jako jarzyny łopuszyste znagla się rozmogę, 
<1 ale też rychło więdnę i usychaję. » Przypomnijcie sobie czte
rech ostatnich głosicieli niemieckiej filozofii, szczególniej osta
tniego, jak się rozmogli, jakiego krzyku i wrzawy narobili; a 
to uczniowie błędu, jak wodzowie Aleksandra, walczę z sobę o 
spuściznę naukowę. Wie1·zha nad wodę rychło wystrzeli i rychło 
też zginie; dęl, długo rośnie, mocujęc się z twarJoziemem głę
boko zapuszcza kórzenie, to też trwa wieki, umajony zielonym 
wieńcem jemioły. Przysłowie arabskie niesie : <1 więcej warte 
"ziarnko pieprzu od wi,�lu i wielkich dyń, n toż samo i tern har
dziej powiedzieć możem o ziarnku naszem gorczycznem. Ma ono 
w sobie korzennę i ognistę siłę która bije w nozdrza i aż do mo
zgu przenika, niezdrowe ścięga humory, łzy skruchy i pokajania 
wyciska. Amariturfo sermonum, medicina est animarum, gorycz 
słów, lekarstwem dusz. Nie skarżcież się na lekarzy, kiedy z om
dlenia, letargu, mocnemi cucę solami, kiedy stare choroby tę
gicmi leczę środki, a w potrzebie tnę i palę : raz zdrowi, podzię
kujecie. Gorczyca potrawy strawnemi i zdrowemi, przasne 
smacznemi �prawia. Bez Jezusa, mówi pobożny ś. Bernard, 
c1 nic mi nie smakuje, ni czytanie, ni nauka, ni rozmowa. Nic 
« nic ma, gdzie nic ma Jezusa, gdzie Jezus tam wszystko. On mi 
ce miodem w ustach, muzykę w uchu, w sercu weselem. » Mel 
in ore, melos in auri, in corde jubilatio. Gorczyca na zewnętrz 
przyłożona, krew i ogic1i z głowy odci;.iga, a ciepło wewnętrz 
rozprowadza; czyż nie gor::.ały se1°ca nasze (mówili dwaj uczniowie 
idęcy do Emaus), kiedy nam znaczenie Pisma otwierał? Możnaby 
przecięgnęć to porównanie własności rrorczycy i nauki Ewange
licznej, w rozumieniu czyjem może już i tak zadługic i zbyte
czne : chciałem wszakże pokazać jak porównania Chrystusa sę 
głębokie, trafne i dorównane. Teraz śledźmy jakim porzęclkiem 
ziarno to gorczyczne rozrosło się w drzewo potężne, w skład tak 
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ciasnv w eałość tak spóina nauki kościelnej, a zLQd wnioskować 
., ' J ... 

będziem zdolni, jak i na przyszłość rozrasLać siQ może. 

II. 

Przypomnijcie sobie, Bracia mili, że Chryslus Pan nie pisał 
swej nauki, ani uczniom swym spisywrtć kazał. Apostołowie słu
chali przez lat kilka żywego słowa, robili sami pytania, słyszeli 
zarzutv czynione przez piśmiennych Synagogi i od powiedzie Mis
trza; słowem, odbywszy kurs prawdziwy teologii, otrzymali pole
cenie uczenia wszystkich, i przekazywania nauki następcom swo
im w posłudze Apostolskiej. W lat kilkanaście i kilkadziesiQt po 
ś:nierci Zbawiciela, na prośby usilne i dla wygody wiernych, 
pokrótce zapisali nauki które ustnie byli opowiadali : i tak sło
wo Boże pisane, ale niecałe spisane, przybyło do żyjQcego już 
tradycyjnie w Apostołach, uczniach Chrystusowych i Apostol
skich. 

Przypomnijcie sobie nadto, com przy innej sposobności wy
kładał, iż podług nauki Kościoła, nie sama wiara (Lćm bardziej 
nie wiedza sama), ale świętość, to jest uczynki z wiary usprawie
dliwiajl_l. Chrześcianin nie jest pajttkiem, ni jedwabnikiem snujl_l
cym wcittż z siebie włókno lub pajęczynę, ale raczej pszczółktt 
pracowitę. miód i wosk wonny wyrabiaję.cę.. To też wierni od 
poczQtku uważali naukę EwangelicznQ za program do działania 
nie za tezę do dysputy, i żyli więcej z sercem podniesionem ku 
Bogu i rgkQ zawsze golowl_l na usługę bliźniego, niż z myślQ wy
tęzonQ do oderwanych spekulacyj. Niestety! od poczQtku Ko
ścioła rnaleźli się to Talmudziści, to filozofowie źle nawrqceni, 
nieuieczeni z nabytych nałogów umysłow;ych, ludzie niespokoj
ni, ciekawi nad słuszność, a pełni swego zdania, którzy na swój 
sposób zaczęli rozcierać to ziarno gorczyczne, i zmusili Kościół 
do wyjścia z tak ujmujl_lccj prostoty przypowieści Ew,mgelicz
nych. Apostołowie, jak ich następcy Biskupi, zbierali się w takich 
razach w sobór, i podług danej sobie łaski rozumienia pisanego i 
podanego słowa, tłumaczyli i oznaczali rozumienie poruszonych 
textów, zaczynajQC wyroki od słów : cu:dało się Duchowi Święte
mu i nam. ii Jeżeli się nowotnik upierał przy swojem, wyłQczany 
był z jedności kościelnej, to jest exkommunikowany : tak powsta
ły kanony kościelne: ostatnia odpowiedź gadatliwej krnQbrności. 
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W miarę jak polemika piśmienna rosła, słowo tradycyjne, już 
wprzód wcbodz1_1ce w obrzęd i modlitwy kościelne, ,veszło w pi
sma Ojców Kościoła, świadków tradycyjnych, spekulacyjnych 
objaśniaczy, i obrońców dogmatów. 'rak powstała Teologia (Bo
goslowic), która jest tćm do Pisma ś., czćm prawoznawstwo do 
kod�xów, zakonów świeckich. Jak widzicie, najmilsi Bracia, Ko
ściół a p1 ivri dogmatów nie stanowił : ale czynił to w miarę jak 
zapl'Zeczano, wykrzywiano prawdy których skład i wykład Ghry
slus Pan mu powierzył. Nauka Chryslusown tak wyzywana do 
wyłuszczania się, zyskujęc wci�ż na spójności systematycznej, 
nakłada na wiernych obowięzek większej ostrożności, aby w ba
daniach swych rozumy nie przekraczały słupów granicznych i 
wytycznych dogmatów. ,Yiclka wygoda dla ludzi czynu, szuka
jQcych bezpiecznej, jasnej i praktycmcj nauki; niewygoda dla 
ciekawych, niespokojnych, szukajQcych gwałtem i przebojem 
nowości, choćby niedorzecznych. Wszakże Kościół, okrcślajQc 
znaczenie jak:ego textu Pisma ś. zaprzccw tylko rozumienie fał
szywe, i o ile potrzeba stawia naprzeciw swoje; nicprzeto je
dnak twierdzi aby wyc.,.erpn(_lł ,vszelkic i całe znactcnic, jakie się 
mieści i ukrywa poci tym texlem : tak, że to wywijanie, wyko
pywanie prolacyi z głębi na wierzch, ze środka na zewn(_ltrz, zo
staje zawsze ;ilbo prawie z:iwsze podobne. Ze zaś i takich tex
tów bliżej oznaczonych, stosunkowo jest bardzo mała liczba, 
zostaje pole niezmierne do rozwijania Pisma podług analogii 
wiary, to jesrz obowi(_lzkiem aby dodane znaczenie i nowy wy
kład tak były podobne do poprzednich, jak brnt do brata, syn 
do ojca, jak mężczyzna do siebie samego w młodości, a starzec 
do siebie w wieku męzkim. Prawda Boska jest jcdn:i, całko
wita; dokonana i niezmienna jak ź1 ódło z którego pochodzi, jak 
Dóg sam; ale u nas znajomość prawdy wci�ż rosn(_l<\ może: jak 
w znajomości nieba empirycznego astronomia wci{lż postępuje, 
wci1_1ż gwiazd przybywa w tablicach astronomicznych, nie przy
bywa na niebie. Jest postęp w poznawaniu, rozumieniu, zasto
sowaniu Religii; nie ma postępu Religii samej : czyli, przypusz
czamy posiep w Religii, nie przyjmujem postępu Religii pod kar{l 
panteistycznego nierozumu, przeniesienia postępu w Boga sa
mego, rozwijania a raczej tworzenia ci�glego Bóstwa przez czło
wieka. Poslęp jest wsobny, w nas, nie w przepmiocie; który je
dnak, przyznaję, może być przedmiotowo uważany i omawiany : 
chodzi tylko o to aby do wyrazów używanych jedne, jasne i ści0 
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śle określone przywi(lzy\rnĆ znaczenie. W każdym 1'azic widzicie 
najmilsi, że jest ba1·dzo wiele do czynienia. Nic zapi·zeczycic też 
że warunkiem korzystnego i bezpiecznego postępu w jakimkol
wiek kierunku, jest dokładna znajomość drogi dotychczas prz'e
hytej, znajomość przeszłości. Gdybym spylał Ś\Yicckich naszych 
doktorów i tłumaczów Pisma Ś., czy aby jeden komrnentarz 
kościelny uważnie od pocątku tło ko1ka przeczy lali? czy twórcy 
svslematów filozoficznych znaj(l dokładnie naukę katolick:;_i? Su-
1�ienni powiedzieliby że nie, niestety! nie; bk łatwo, tyle spo
sobności przekonania się o tem, i dla tego tyle niestrawnych za
rzutów, takie lekc.:!ważenie przeszłości, albo też podziwienie dla 
starych rzeczy katolickich, które ktoś za nowe i swoje przcdajc. 
o! gdyby znajomość skarbów kościelnych więcej była upowsze
chniona, nic byłoby tego gor(lczkowego świerzbu nowości! 

Nie obiecuję jednak, aby tajemnice wiary naszej dały się po
ji}ć w czasie choć najodleglejszym ostatecznie, doskonale, jakoby 
w jasnem widzeniu. Nie, bo samo skupione, krzyżuj(lce się świa
tło tworzy oczom naszym tę jasn{_l mglę wiary. I nic dziwnego; 
świat len skromny jest własności{_! naszę, polem na którem pano
wanie i poszukiwania nasze godziwie się rozci{_lgaj(_l; a przecie po 
tylu lat tysi{_lcach, ileśmy doszli tajemnic przyrodzonych? feno
menów postrzeżono, ,vzględnie wiele; ale praw rz;;idz{.lcych 
przyrodzeniem ile na uczynku schwytano, opisano? Jak dawno 
poznano się trochę z dziwn{_l monarchi;;i pszczół? jak przedtem 
z jedn;;i prawdziw{.l rzeczpospolit� żurawiów w której prawdziwa 
równość praw i obowi;;izków panuje? Jak dawno postrzeżono 
w kropelce wody świat cały sLworzcń, żyjQr�ych, rodz1.1cych się, 
płorlz{_lcych, walcz{_lcych, pożeraj�1cych się nawzajem, i zno\\'u 
od:i:ywajQcych? jak dawno postrzeiono że w nas samych wszystko 
żywe, że ta kropla potu która ot co tylko z czoła mego wyst:;_ipiła 
i spływa jest zaludnion1.1, całym światem mikroskopicznym! Jak 
dawno odkryto kilka gwiazd na niebie, i postrzeżono, że ta wstę
ga mleczna, przepasuj1.1ca błękit, natkana jest milionem światów, 
systematów planetarnych? Czy nic wczoraj prawie przyszło po
dejrzenie że to słońce co wszystko oświeca jest w sobie ciałem 
ciemnem, tylko atmosfci\t światł{_l i 15aln(_l otoczonćm? vVielc to 
wprawdzie, ale zarazem jakże mało! vV tej sfei·ze jednak nic
poniżajmy człowieka; wielki on w niej, wielki kiedy doszcdłs;.y 
dziwów w stworzeniu, podniesie myśl do Stwórcy i zaśpie\\·a mu 
hymn dziękczynny! ... I stworzenie zatćrn postgpuje wprawdzie, 



!22 l,AlANIE 

ale postępuje w wiedzy człowieka, nie w sobie samem. Bóbr 
dotychczas tak miasto swoje sławi jak za czasów Noego, i wół 
równie zawsze cierpliwie jarzmo swe dźwiga. Nie ma tedy seryi 
cięgłej między resztę stworzenia a człowiekiem : od orangutana 
do człowieka jest przepaść cała. Człowiek nietylko jest jak skała, 
nietylko czuje jak zwierze, ale jeszcze wie że jest, wie że czuje. 
Człowiek chce wolnie, a nic instynktowo i koniecznie : człowiek 
myśli, człowiek działa. Ciałem zaczepiony o seryę zwierzttt, du
chem tyka seryi duchów czystych, cittgnęcych się aż do tronu 
Wszechmocnego, gdzie znowu między najwyższćm ze stworzeń 
a Stwórcę przepaść bezdenna, nieskoriczona. Tylko w Chrystusie 
wszystko się Jęczy: stworzenie, człowiek, Bóstwo. W Bogu czło
wieku wszystko, a1e ile też z tej tajemnicy nad tajemnicami tu 
wyczytamy? Ach! najdrożsi, tajemnice przyrodzone zgłębiajęc 
wcięż, nigdy ich nie wyczerpniem; a dopieroż tajemnice Boże! 
Och! co za smutek, gdy by się na tćm ograniczyć trzeba co czło
wiek na ziemi zbadać może! Dusza moja pragnie więcej, nie
zm 1ernie, nieskończenie więcej, ona niesko1iczona ! pociecha 
moja, że złożywszy tę grubę powłokę, bez przeszkody zmysłów, 
jakby czystym duchem skróś pójdę, polecę w'tajemnice Boże. 
Wcięż pędzić, wcięż lecieć bęrlę, wcięż czytać, wcięż czerpać 
w skarbach mędrości Bożej; nigdy wszystkiego nie wyczytam, 
i nigdy nie wyczerpnę. Będg kochał, kochał doskonale, bez 
przerwy, bez zwolnienia, wiecznie! i nigdy chęci, i nigdy.siły, i 
nigdy przedmiotu kochania nie braknie, i tak zawsze, i tak wcittż, 
i tak bezkońca ! ! .... 

II I. 

. Wiara bez uczynków marlW(t jest, a zatćm i wiedza z wiary. 
vVspomnieliśmy już że nauka Chrystusowa zclęża głównie do za
stosowania w życiu; parabole Ewangeliczne stosuję się do prak
tyki obyczajowej, same tajemnice nawet cisnę do coraz większe
go uświęcenia się. Niezdolniśmy w pełności wykonać rozkazu 
Chrystusowego : bądźcie doskonały.ni jako i Ojciec wasz niebieski 
doskonałym jest. ·warunkiem tedy rozwijania i postępu w wie
dzy, jest pełnienie prawdy już poznanej. Pytam się teraz każdego 
sumiennego, choćby miernie obeznanego z wiai·tt swoję, czy ję 
wypełnia jak sam wie iżby mógł i powinien? Zi<ttdżo ten świerzb 
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nowości? Ach! tu się smutna strona duszy ludzkiej odkrywa. 
Szukamy radzi prawdy, bo póki szukamy, nie ohowiiJ.zuje nas do 
niczego w praktyce; i dla tego bodaj nie jeden całe życie szuka, 
aby całe życie nie poczuł się do obowi1_1zku. Ale przypuśćmy że 
wielu spełnia jako tako przepisy religii osobiście, cóż im prze
szkadza rozszerzać poznan1_1 prawdę w duszach innych słowem 
i czynem? bo wszelki postęp w ludzkości odbywa się przez po
prawę indywiduów jiJ. składaj1_1cych, inaczej ludzkość jest czczym 
wyrazem, abstrakcYl_l. 'I'o leż tworzyciele systematów na piśmie1 
istotnie abstra1cye dla abstrakcyi tworziJ.. Ach! najdrożsi, Święci 

nie pisali świetnych teoryj, ale święte i wielkie rzeczy pełnili, nie 
dla ludzkości oderwanej, dalekiej, przyszłej, ale dla ludzkości 
obecnej, dotykalnej, żywej, dla bliźnich swoich, w pośród któ
rych i dla których żyli. Gdyby k::tżdy z nas, za przykładem Świę 
tego np. Wincentego a Paulo, starał się tyleż wykonać w swoim 
zakresie dla cierpi{lcej ludzkości, ziemia byłaby prawdziwem 
Królestwem Bożem, istnym rajem. Nuż do rlzieła, za przykładem 
tej m1_1drej niewiasty o której nasza Ewangelia mówi. Ludzkość 
przed nami zawsze skłonna do złego, zawsze zmysłowa jak m{lka 
sypka, jak ciasto ciężkie: rzućmyż w nitt ten kwas, ten zaczyn, 
te drożdże prawdy, miłości, poświęcenia, ahy się zmieniła 
w chleb smaczny, lekki, zdrowy . .leżeli przez dwunastu ryba
ków, Kościół Boży, ta mildra niewiasta Chrystusowa, tyle dla 
ludzkości uczyniła, ileżbyście mogli wy, Bracia moi, uczynić dla 
Ojczyzny waszej będiJ.c w takiej liczbie, gdybyście wprzódy sami 
się stali doskonałym zaczynem Chrystusowym. A w tej Ojczyznie 
pole szerokie do pracy, lud cały do oświecenia, lud, ku któremu 
dziś wszyscy z szczególni;t oświaclczaj1_1 się miłościiJ., a tern bar
dziej też ludzie postępu. Ale ten lud, jak wiecie, powszechnie 
wierz1_1cy; niedostępne mu formuły rozumowe; chcecież pod
nieść ten lud? przejmijcie się wprzódy żywo jego wi:n\J.. Chcę 
byście się stali ludem nie co do umysłu, ale co do prostoty i po
bożności serdecznej; póki nie dojdziecie do tego punktu zetknię
cia z ludem, nie -zaczepiajcie się oń abyście go dźwigali ku wię
kszemu światłu, ku wyższej cnocie. Nie tylko iż brzydko udawać 
czego się nie czuje, ·nie przyjmuje, ale_ nadto zc1ręczam iż nie
podobna długo udać człowieka wiary. Lada ruch, lada słowo 
zdcadzi sztukę: a lud im prostszy tćm rychlej, pewnym instyn
ktem wiary, pokrytość odgadnie. Proścież Boga, starajcie się 
o szczer1_1 a żywiJ. wiarę, o gor{!c� a czystl_l miłość! Z temi darami 
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z góry, będziemy żywćm błogosłn.wier\stwcm dla Jqclu, jak skoro 
Bóg nam wroLa do Ojczyzny otworzy, i wtenczas niezawodnie 
otworzy; z Ew:rngcli{l w sercu, z Ewangeli{l w dłoni, z Ewange
li{l na ustach pójdziem na wyścig pOŚl'Ód ludu; nachylim się ku 
niemu z miłości, zaczepim się oń wspóln.{l wiat·{( i dźwigać ku 
świaLłu, ku szczęściu będziemy. Bez tego i pomyślność doczesna 
na nicby mn się nie zdała, stałaby się nawet zgubn;i, zgubny 
wszelki dar macoszej ręki, nie maj:;wy chrztu i błogo:;ławier\stwa 
z nieb3.. Wiary i miłości! a podniesiem lud nasz, i będziem się 
podnosić wci{lż, postępować naprzód jak jeden człowiek; i cały 
naród będzie jak jedna pieśń żywa, pieś1i wielu lutnistów zgo
dnie brzęcz{lcych, pieśń na chwałę Boż:;t, i nn podziw narodów. 
I będzie jak kiedy Izrael wrócił z nie\voli, i słuehaj(lc zakonu, 
przeciw któremu tyle nagrzeszył, płi1kał wielkim płaczem z wiel
kiej skruchy i wielkiego ,vesela. Nagradzaj(lc przeszłość, z po
śpiechem Aniołów, po mistycznej drabinie Jakóbowej będzie1 )Y 
wci(lż wstępować ku Panu i znowu zstępować ku bliźniemu, żyć 
dla Boga i dla bliźnich, i będzie wielka popr�wa i wielki postęp 
na ziemi naszej ! ! ... 

Ale gdzież tęskna dusza wygnańca z świ{ltyni na skrzydłach 
nadziei uleciała? do ojczyzny, do ruin świ(ltyr\ i ołtarzów obalo
nych, do ziemi krwi(\ męczeńsk(l skropionej, - potu apostol
skiego jak rosy, jak w deszczu w wielkiej suszy głodnej, do ludu 
zgłodniałego, prosz11cego o chleb żywota. Pańska przyszłość; 
wróćmy do Ewangelii naszej i kor\czmy spokojnie jej wykład. 

Podobne jest Królestwo Niebieskie kwasowi, który wziciws:y nie
wiasra, ;akryla we tr;y miai'y mgki aż wszystka skwaśniała. 

Co znacą te trzy miary rn{lki? \Vie le i różnych znaczer\ podaj:;_i 
Ojcowie i tłumacze Pisma Świętego, a wszystkie być mog(l. i za
pewnics�t równie prawclziw8; bo słowo Boże nie jak chucie, płyt
kie, jednoznaczne słowo ludzkie.Przez trzy miary m;iki możemy 
przeto rozumieć : Lrzy czrści ziemi (licz{lc AmerykQ do Azyi ró
wnie słusznie jak Angli{l do Europy; - Następców Sema, Chama 
i Jafeta; - Zakon, Proroki i Ewangcli{l, lub prawo przyrodzone, 
pisane, stal'e i nowe; - Trójcę w Bosl,iej przyrodzie; - Trójcę 
w osobie Chrystusa, (BósLwo, duszę i ciało) -Trójcę w człov..-ie
ku, ciało, duszę i ducha - bo podług Skargi dusza jest duchem 
kiedy zn A niołarni ku duchowym rzeczom sir podnosi i po anielsku 
żyje. Przez trzy miary, można jeszcze rozumieć wiar<;>, nadzieję 
i miłość; - Owoc 30sty,G0ty i mony, i tak dalej, i bk dalej. 
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A ja śmiem j,�szczc doLlać trzy epoki w Kościele Bożym : 
pierwsze wicki, średnic, i nowożytne jak mówię. Wiadomo Bra
terstwu waszemu że niektórzy, tak z obcych jak z naszych, czc
kaję już to epoki Święlcgo Jana, już ś. Ducha, zawsze epoki 
szczególnego panowania miłości Bożej. My po prostu czekamy 
trzeciego wybuchu Chrystyanizmu, jak się jeden z katolickich 
pisarzów wyraża. Dałby Bóg aLyśmy się na jedno zgodzili, a sił 
rozdziałem i walkiJ. wzajemn:;t nic osłabiali. l{ilka wieków Kc
ściół się paso\Yał, nim przemógł i podniósł ciężkie ciasto zepsu
tego pogańskiego świata. Młode a żartkie dusze, jak jeden ,r. na
szych pisze, gorszyły się tę długomyślnościę, ho łatwiej czynić 
o pra,Ydę jak cierpieć za nię i.czekać. Kilka wieków o postęp 
pasował się z śrcdniowiecznem barbarzyr\stwem, od kilku wie
ków pasuje się z pog�1\stwem wracajęcćm w naukach, sztukach, 
prawoda,Ystwic; z autonomię czystoludzkę rz:,idów, z p'olitykiJ. 
matcryalnę. ·watka długa i oporna, zewnętrzna i wewnętrzna, 
ale da Bóg, wiek nasz zobaczy jej rozstrzygnicnic. NastiJ.pi roz
różnienie między złćm a dobrćm oświaty nowożytnej; dobre, 
myśl katolicka wcięż sobie przyswaja i przyswoi do reszty. Złe 
upada i upadnie; ale trzeba było nauki db świata aby poszło do 
ostatnich następstw swoich, aby się samo zniszczyło zbytkiem 
swoim, i aby ludzie, buduj:;icy bez Boga, raz jeszcze jak nad 
wieżę Babel posłyszeli śmiech Boży. Zaczyn Ewangeliczny poru
sza wci:;tż massę światowę - burzenie się i kipienie długie, nie
wdzięczne, cierpkie nawet, ale zbawienne; w tym zaczynie Bo
żym jest siła która wszystkie siły przeciwne zwycięży, wszystkie 
żywioły oporne, zgubne, przegryzie i strawi. A że w katolicyzmie 
o<lpór jest zawsze w stosunku napadu : jak dzialat:ie niewiary 
jest silne i głębokie, tak oddziałanie wial'y być musi silne i gł�
bokie. A jak działanie niewiary jest rozgałęzione i powszechne, 
tak oddziałanie wiary musi dać się uczuć (i już się daje) po ca
łym świecie, dziś wszędzie dostępnym, i więcej niż kiedykolwiek 
solidarnym. A jak pogaństwo z ide:;t stanu zgwałciło narodowo
ści wypielęgnowane przez Kościół, tak reakcya katolicka musi 
znieść państwa czysto ludzkiego utworu a podnieść i uświ<;:cić 
narodowości. A jak materyalizm stara -się dać ludowi oświatę 
bez wiary, i przez dźwignię stowarzyszenia podnieść dobry byt 
jego, ale kosztem obyczajów i rodziny, tak myśl katolicka da 
rychło światło równe i większe ludowi obok wiary i z wiariJ.; 
byt ziemski polepszy, rozwijajiJ.C nadto i podnosz:.ic w stosunku 
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życie wewnętrzne i duchowe, aby zmysły nie przemogły nad 
umysłem, ciało nad duszl_l. no Kościół musi w swej ziemskiej 
pielgrzymce wszelktt myśl Chrystusowtt w życie przeprowadzić, 
musi wszelkie dobro możebne rozwinttć, musi siłQ złemu wy
drzeć, obnażyć z wszelkiego dobra którem siQ pokrywa, przy
swoić je sobie, zasto5ować i uświQcić. A ie im wiQcej świateł, 
obok jasności rośnie i ciepło; tak prawda katolicka rozlewajttc 
się faltt jasntt po świecie upał miłości Boga i bliźniego niezmier
nie podniesie. Jeżeli ci o których wspomniałem tak rozumiejtt 
tę epokQ ŚwiQtego Jana, Świętego Ducha, słowem miłości, mo
żem się zgodzić, spólnie pracować, prosić, oczelrnjttc obfitszego 
wylania siQ tegoż samego Ducha Świętego który zsltipił na Apo
stołów, któ1ym żył i żyje Kościół, uświęcał i uświQca wci�ż ludzi 
i narodowości, a za dni naszych coraz to silniej światem porusza. 
Kto przeżył już kilka dziesitttków lat, niech powie, czy nie widzi, 
czy nie czuje, ie coś nowego, dziwnego świQci siQ na ziemi? 
przyzna każdy, choć nie każdy pojmuje, nie jeden siQ gniewa. I 
nic cizi wnego, starsi z braci naszych zrodzili się \V czasach osła
bienia wiary -- widzieli odpływ morza, wzięli w posiadanie su
che wybrzeże, dziś kiedy kędzierzawitt się zdaleka fale, wspinajQ., 
ściskaj� się i pędz� z szumem ku lQ.dowi, chcieliby zostać na 
miejscu, nadstawiaj� piersi, wytężaj� ramiona aby wstrzymać 
przypływ wiary. Igraszka dziecinna! Ducha Pańskięgo kto 
wstrzyma? Nieszczęśliwi, wołam, dajcie się fali unosić ku iQ.dowi, 
inaczej nędznie zużyjecie zdrowie i życie. Kiedy ten ruch dojd1.ie 
mety swojej? kiedy ten okres nowy stanie w zenicie? kiedy prze
czucia się stwierdzę, spełnitt pragnienia i nadzieje? - ja nic 
wiem - Bóg wie. On Panem godzin i dni jak lat i wieków -
dość że idzicm ku temu, a przeczucie mówi żeśmy bliscy przesi
lenia. Czy my dojdziem do ziemi obiecanej? czy tylko ujrzemy 
j� z góry, czy w drodze polegniem? ja nie wiem, - Bóg wie, to 
dosyć. Kiedyście drzewo sadzili, nie myśleliście czy sami pod 
jego cieniem spoczniecie. Kiedyście pierś na ostrze i pociski 
wystawiali, nie myśleliście czy dla was samych wywalczycie Oj
czyznę? i by pierwsze uczucie u was było nie osłabło, jeszcze
byście niem byli damni i szczęśliwi; szczęśliwsi i dumniejsi, bo 
poświęcenie wasze bez nagrody a opłacone długiem i ciężkiem 
cierpieniem. Czyż najwiQksze szczęście na ziemi nic spotyka się 
w zapomnieniu siebie, w pracy, w walce, w cierpieaiu za braci? 

za bliźnich, a cierpieniu nienagrndzonem. Odzywam siQ do dusz 
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męzkich jakiómi SQ. wasze, boście dali tego dowody, czy serce wa
sze nie bije w zgodzie z mojem? Ach! najdrożsi, nie bQ.dźcie z ]ir,zby 
tych, którzy czasy wyprzedzaję, dzieło Boże o ile mogQ. psuję, 
z samolubnej chęci korzystania, cieszenia się owocem prac i łez 
swoich. Jeżeli trzeba jeszeze czekać, jeszcze cierpieć- czekajmy 
i cierpmy. Jest jeszcze przepaść sprawiedliwości Bożej; jeżeli 
ciała nasze mogę się zgodzić do jej zapełnienia, dajmy je ocho
tnie, aby tylko po nich przeszło miłosierdzie Boże. Jak to! mógł 
poganin dla ocalenia ojczyzny, dla przebłagania fałszywych bo
gów skoczyć w olwartę otchłań; my dla ojczyzny, dla dobra bli
źnich, dla Boga prawdziwego, na poświęcenie nas samych, na 
zapomnienie się nie zdobędziem? Pamiętajcie że żadne poświę
cenie nie ginie, choćbyśmy zmarnieli na ziemi, kości nasze jak 
Elizeuszowe prorokować będę, a kto się ich dotknie.:___ zmar
twychwstanie. Wielkie to szczęście żyć wielktt myśltt, żyć dla 
niej lub umrzeć dla niej ! ... Kiedy Paweł zginęł od miecza, głowa 
jego toczęc się trzy razy podskoczyła, a za każdym poskokiem, 
na każdem miejscu trysło źródło żywej wody : a te trzy źródła 
znacztt wiarę, nadzieję i miłość. Daj nam l3oże tak żyć, tak wal
czyć, tak umierać - a poświęcenie nasze, jak ziarno gorczyczne 
w wielkie się drzewo rozrośnie, jak zaczyn zbawienny szeroko 
się rozejdzie. Przyłożyrri się wielce do zbawiennego postępu na 
ziemi, a sami, w szczęśliwej wieczności na oblicze Pańskie po
ględajęc,zaczniemy postęp niesk01iczony, niewyczerpany ... Co 
nam daj Boże wszystkim. Amen. 

·-,;5'11.,�� 

KAZANIE 

' 

O WYTRWAtOSCI 

Z POWODU APOSTAZYl NIEKTÓRYCH A NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA WIELU. 

Ml,lŻOWIE BRACIA! 

11 Qui perseveravit u�sque in fiilem hic salvus erit. 11 

« Klo wytrwa aż. do kollca, zbawi on będzie. n 

Ciężkie ale chlubne powołanie dostało się nam w podziale. 
Obowięzkiem naszym; dźwigać mdlejęce dłonic, i drżęce posilać 
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kolana spólników cicrpic1i i długiej pielgrzymki naszej. Lewitów 
służba stn:cdz nrki zakonu, i nieść j:;i. przodem a gór:;i.. Już się nic 
jeden w pośród was znużył w podróży, i nicpe,,-ncgo pokoju 
sprnbownł dostać, ten zgub:;i. duszy swojej, inni płochem nara
żeniem i pewnym prawie szwankiem swojego zbawienia. Wyście 
już, publicznie opisuj:;i.c się przed światc:-n, dopełnili powinno
�ci waszej obywatelskiej; dziś mi równic kapła1iskicj dopełni<; 
przychodzi. Gdyby złe nic groziło miejscu świętemu, nic sięgało 
po wieczn;_t dusz zagładę : jakkolwiek bolej:;i.cy, nic wytaczałbym 
żałoby z wysokości tej kazalnicy. A le oto znaleźli się nieszczę
śliwi którym nic dosyć było upaść samym, klórym piln0 znalcść 
towarzyszów hańby, którym pilno zakupić względy ziemskie, 
dziś już dla nich jedyne. Znaleźli się ludzie którzy upatruj;.i. braci 
swoich znękanych niedostatkiem a tęsknot:;i., upatrujQ. ojców li
cznych rodzin; i obiecujQ. im powrót do kraju, byle się zaparli 
świętej wiary przocfków naszych, a krwawej prześladowczej 
schyzmie dusze swe i dziatek swych zapisali. Czas już zatćm, 
czas wielki zabrzmieć w tq_,by na Syonie, i je�eli upadłych już 
podnieść się nie da, oslrzedz przynajmniej a ratować słabych i 
niebacznych. Czas przypomnie6 wyrocznig Parisk:;t : i� ten tylko 
zbawion b�d::.ie, ktlJ wytrwa do lwiica. Wytrwałość doczesna i oby
watelska dziwnie �ię tu l:;tczy z duchowQ. i religijnQ.. Tak jedna 
na d rngQ. zachodzi, tak jedna w drug(l się wplata, iż niepodo-
1..ma ich rozł:;tczyć, trndno o nich osobno mówić. 

Wezwijmyż na pomoc Ś. Pawła wielkiego Apostoła narodów, 
którego świQl:;t obchodzimy oktawę. Cale życic łami:;ic się znaj
wiQkszemi trudnościami a niebezpieczeństwy, przetrwał wszyst
kie, dobiegł mety a zwycięzkiego wier\c:i, czynem i słowy uczę.c 
nas: iż nikt uwieiiczonym nie będzie, jedno ten który walczył jak si� 
pr:ynale::,y. 'ro jest który walczył do ostatka : bo ten tylko ::.bawio
nym być m2, kto wytrw:1, dn koiica. 

Nie myślg zachQcać do grzesznej wylnvałości w złem, i owszem 
z Mędrcem Paiiskim wołam wci:;tż i woła( będę wczas i nie 
\\"Czas : nie trwaj w uczynkach gr:.eszników, nlc. do pokutuj:;i.cych a 
zrn;kanych dodaję: ufaj zaś w Pmm i stój w miejscu twojćm. (l<_;ccli. 
XI, 22). WyLr\Yalość bowiem jest cnottt, mocQ. przy któtej utrzy
mujemy sir w dobrem, pomimo długości cierpienia. « Dobrem 
<< życiem hy6 s:;iJzQ, (mówi ś. Bernard) cierpieó złe, a czyni6 do-
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« bre, i tak wytrwać aż do śmierci. » (Sev. in Vig. ssm Petr. et 
Pauf.). Różni się zatem od męztwa i stałości, moc{l których opie
ramy się chwilowym i przechodnim jakkolwiek ciężkim poku
som i niebezpieczeństwom. Na stałości a męztwie, Polakom nie 
schodzi; schodzi na wytrwałości. Miłość ojczyzny sama, pozba
wiona nadzwyczajnej pomocy Bożej, nie oparta na wierze i mi
łości Bożej, długiej i ostatecznej nie użycza wytrwałości. Smutne, 
dzienne doświadczenia aż nadto tego dowodził; a przecie wszyst
kich do źródła siły i wytrwałości przywieść jeszcze nie mog{l. 

Na zawstydzenie jednak Chrześcian wyznać i przypomnieć 
trzeba, ii wytrwałość, o ile cnota ,moralna i przyrodzona, znan{l 
.i wielce od starożytnych ceni01w była, i nic dziwnego; mieści 
się ona koniecznie w pojęciu godności a męzkości człowieka. 
Sokrates, najpoważniejszy z mędrców pogańskiego świata, OS{l
dzony na śmierć za głoszenie jedynego Boga, « czczę was (rzekł 
do sędziów swoich}, czczę was, ale Boga nieśmiertelnego racze 
niżeli was słuchać winienem. Przeto dopóki żyć będę i zdołam, 
nie wyrzeknę się filozofii i upominania każdego z was do cnoty, 
przy każdej sposobności. » Dyogenes w starości upominany aby 
zwolnił pracy, a użył nieco wczasu u dobiegaj{lcemu mety(odparł) 
pośpieszać nie zwalniać kroku wypada. >> Wespazyan mawiał 
« iż cesarz stoj{lc umierać powinien » na znak stałości i gotowo
ści do końca. Każdy z was z młodości przypomni sobie rymy 
rzymskiego wieszcza : 

Juslum et leuacem purposui virum ... 

Si fraclus illabalur orbis, 
Impavidum ferient ruinae. 

(I, Ul, Hora.) 

Seneka i Stoicy ogólnie wychwalaj{l wytrwałość bez końca. 
Jednil tylko niewygoda, ii apatya ich kłamstwem. Kłamstwem 
powiedzieć ii człowiek nie cierpi, kłamstwem wypręinć przyro
dz01w energię do końca, aż póki nic P\!knie i upadek nic stanie 
się niepowrotnym. Smutny ich środek rntowania się samobój
stwem. Cbrześcianin przyznaje iż nieraz cierpi wiele, pochyli siQ 
nawet pod wielk;.t boleściil jak drzewo pod sitnym wichrem. Ale 
łaska Zbawiciela któr{l żyje, dziwn{l mu daje sił� i sprężystość, 
iż znowu się wyprostuje, wzmacnia się śród burzy « i siły ze sła
bości dostaje. » Pod światłem tedy nauki Bożej, nakazów, rad, 

T. I. f) 
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gróźb i przykładów ewangelicznych, przypatrzmy się bliżej tej 
pięknej cnocie wytrwałości. Starajmy się wyciiJ,gniJ,Ć dla nas ko
rzyść prak tyczniJ,. Rozważmy działanie wszelkie w trzech mo
mentach, które się wszędzie odbijajiJ, a znachodził, : w pocziJ,tku, 
środku i końcu. 

Połowę zrobił1 kto dobrze zacziJ.ł, słusznie mówiil,; połowę 
zrobił istotnie kto dobrze zacziJ,ł. Ważny zatem bardzo namysł, 
przed wzięciem się do dzieła. Człowiek, istota obdarzona rozu
mem i wolll do działania, jak ptak dwoma skrzydły do latania, 
jeżeli czuje się od woli wzywanym lub popychanym do czynno
ści, wprzódy rozumem zważyć winien słuszność a podobieństwo 
wykonania. Wtenczas dopiero obmyśliwszy środki wiodiJ.ce do 
celu, kdrzystnie kieruje a nawet pobudza działalność woli. Chry
stus Pan w paraJjoli o .wojowniku 1 radzi przed spotkaniem się 
obliczyć siły, azali ich dosyć do zwyci,;lztwa; inaczej, lepiej 
wcześnie godniejszego szukać sojusźu. W przypowieści o budu
jllcym, również każe zmierzyć zasoby i materyał, aby gdy za
cznie, a skoriczyć nie zdoła, prLechodnie nie chwillli głowił a nie 
naigrawali się z niebacznego. Jest wprawdzie drugie niebezpie
czeń;;two, namyślać się za długo, namyślać się długo i wiecznie; 
<< chce leniwiec i nie chce», nic do końca życia nie zrobi i z pró
żnemi przed Bogiem wieczności stanie rękoma. Nie nasza to 
wszakże wada; owszem, grzeszym zwykle przeciwniJ, ostateczno
ściiJ.. Porywamy się goriJ.CO bez namysłu, i rychło się niechęcim, 
porzucamy dawne i równie porywczo do innego bierzemy się 
dzieła. Bogaciśmy w te dobre chęci i pragnienia, któremi, jak 
Bourdaloue się wyraża, piekło wybrukowane. Pełni liści, doj
dziem do kwiatu, rzadko do owocu. Poczynamy wcillż, i równie 
łatwo roniemy. Potoki Tatrzańskie, spadamy z gór pierwszego 
popędu, z s'lumem i łoskotem jak wielkie rzeki: obejrzeć się, a 
oto i WiJ,zkiej błękitnej wstęgi nie widać. Obyśmy przynajmniej 
doszli równowagi męzkiej, kiedy inne ludy Europy spadnll do 
wahania się niedołężnej starości. Tli równowagiJ, w działaniu, 
tym ideałem czynu, jest zapał w pomyśle i postanowieniu, obok 
cii_lgu i upornej wytrwałości w wykonaniu. Kto, po namyśle czy 
bez namysłu, zbłil,dził w obraniu drogi, z prostotiJ, i pokoriJ, po
strzedz się i cofnęć powinien. Kto się jil,ł dobrego, by też poryw
czo, i nie obliczywszy sił swoich, powinien trwać wzywajllc po
mocy Bożej

1 
a Bóg jak obiecał, nie zawiedzie. Za sprawiedliwosć 

walcz aż do konania duszy twojej ... a Bóg za cig złamie nieprzyja-
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cioły twoje. (Eccli. IV, 33). Bo c1 kto sprawiedliwość miłuje, tego 
prace wielk{l maj{_l dzielność. i> 

Następuje środek najtrudniejszy do przebycia. We wszystkićm 
jest pewien punkt przechylenia się, JJrzewagi na drug{_l stl'onę, 
k�órego doczekać się, dostać się najtrudniej. Raz u szczytu, zno
wu się spuszczać łatwiej, ale ta ćroga pod górę, na stromy wierz
chołek, trudna i arcy trudna. Tu się daj{_l poznać ludzie, tu ka
mień probierczy kruszcu duchownego, tu wód słonych i słod
kich rozdzielenie. « Wielu (mówi autor O n.aśladowaniu J. Chry
stusa), wielu idzie aż do łamania chleba, mało kto aż do 
krzyża. i> Te same rzesie, które słuchały o głodzie słowa Chry
stusa przez trzy dni w pustyni, przez dzień jeden nie wytrzymały 
pokusy męki. O! jakże smutny widok ucznia, który wci{lż się 
uczy i wci{lż zapomina! Jak niem{_ldry żeglarz, który po długićrn 
wiosłowaniu, puszcza łódź z wod{_l ! jak niem{_ldry podróżny, 
który usiada w pół drogi i czeka aż go noc i zimno zaskoczy! 
Piśmo Święte, które zwie zawsze 1:zeczy po imieniu, takich nie 
szczędzi. M{ldrego a stałego męża porównywa do słońca w pełni 
swojej : a niem{_ldrego zmiennika do księżyca, który wci{_lż zmie
nia oblicze, (Eccli. XXVII, 12.) a do koła osi wartkiej myśli jego. 
« M{lż stały, dodaje ś. Anzelm, jest jako kamień kwadratowy, 
« na którykolwiek bok padnie, niezachwiany leży, jako skała 
« w morzu niewstrz{_lśniona ni spienionemi wałami, ni gromem, 
c1 ni płomieniem, nec flumine, nec fulmine, nec flamine ii : a nie
stały jako trzcina, gn{_lca się i łami{_lca pod każdym powiewem 
wiatru. Któż wyczerpie bogactwo porównar\ które Ojcowie Świg
ci, w szczytnych swoich dumaniach nad Pismem Świętćm i ser
cem ludzkićm,• ku nauce i zbudowaniu potomności, w nieprze
kwitłej barwie i świeżości poezyi a wytchn{lć niemog:;tcej woni 
przekazali. 

Zastanawiaj{_lc się nad powodami niewytrwałości pomiędzy 
nami, znajduję przcdewszystkićm nieznajomość, niepoczucie, lub 
zaniedbanie obowi{lzku, Lej sprawiedliwości pierwszej, ścisłej, 
nieodzownej. Tymczasem tak powszechne dziś w ustach wyra
zy : poświęcenie, ofiara : znać że nie i1k się w sercach ma; im 
więcej słów, tćm mniej rzeczy. Istotnie, wyobrażeni€ poświęce
hia rośnie wci{_lż kosztem uczucia obowi�zku. Poświęcenie jest 
dobrowolne i niejako jest z łaski; zwykle wyobrażamy sobie że 
można go poprzestać, kiedy nam !:iię podoba. Gdyby pl'zynaj
mniej, w tym odwrotnym pochodzie, zatrzymać się i bronić 
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w okopach ścisłego obowi{lzku. Ale niestety! najczęsCteJ por
·wawszy się na wiele, kończymy na niczem, i gorzej jeszcze. Ina
czejśmy się przebrali, inacżej i rozmaicie przezwali, zawsze prze· 
cie jesteśmy nieodrodnymi potomkami tej szlachty polskiej, 
która nie chciała płacić stałych podatków, jedno darowizn{\ skarb 
zasilać, i zwykle skarb zostawiała pustym. Jesteśmy potomkami 
tej szlachty która nie chciała przystać na wojska stałe, wycho
dziła z ochoty na pospolite ruszenie, i odgrażała się na kopjach 
swoich zatrzymać chqćby wal{lcy się strop nieba : a która w cza
sie największej potrzeby wracała do żon i dzieci, i S{ldziła że się 
dobrze zasłużyła ojczyznie. Bo poświęcenie z łaski nie obo
wi{lzuje do ci{lgu; a poczucia obowi{lzku u nas nie ma. 
Tak iż bez przesady możemy powiedzieć, żeśmy upadli po
święceniem, dla zbytku poświęcenia podnieść się nie mo
żem. Słowem giniemy poświęceniem! i wołać przychodzi : 
od podobnego poświęcenia wybaw nas Panie! Zreszt{l nie 
chcę naganiać co jest zacnego, świętego w narodzie i cha
rakterze naszym, nie przeczę rzeczywistego ducha poświęce
nia : nie chodzi mi o wyrazy, ale o rzecz,\ o ci.;,ig w dzia-

. laniu, o wyt.rwałość, o uczucie obowi{lzku. Dopóki zapał, 
korzystać z zapału. Kiedy wiatr dmie pomyślny, rozwiń wszyst
kie żagle u łodzi; ale śród burzy nie opuszczaj rudla, śród ciszy 
nie leń się pocić przy wiośle. M{ldry żeglarzu nie rozbijaj się 
w porcie, nie trać pracy tyle i nakładu, nie leń się j{lć wia
dra, nie daj się zalać wciskaj{lcej się fali smutku i boleści. 
Myśl o końcu, respice finem, pamiętaj że koniec dobry wszystko 
naprawia, tern bardziej wszystko uświęca. 

« Nie patrzymy w Chrześcianach, mówi ś. Hieronim (ep. X ad 
(< for.) pocz{ltków, ale końca i wytrwałości. Paweł źle zacz{lł, 
« ale dobrze skończył. Judasza chwal{\ pocz{ltki, ale koniec zdra
« d{l potępiony. Widział Jakób Boga u szczytu drabiny, nie u jej 
<1 dołu, ani środka .... ,, I tak wymownie błaga i zaklina człowie
ka świeckiego, chc{lcego cofn{lć się od postanowienia zamiesz
kania samotności betlehemskiej : « Błagam cię bracie i upomi
<1 nam rodzicielskiem uczuciem, abyś Sodomę raz opuściwszy, 
« śpiesz{lc się w górzyste okolice, za siebie się nie ogl:._idał. Ani 
« rudla, ni kraju szaty Zbawiciela, której się raz j\!łeś, nie opu
<1 szczaj. Nie zstępuj z dachu cnót, szukać szat dawnych. Z pola 
<� nie wraCflj do domu. Nie kochaj się z Lotem w miejscach pol
<1 nych i wdzięcznych ogrodach, niezraszanych z Nieba jak ziemia 
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<1 święta, ale wodami mętnego Jordanu. Rzecz wielu jest zaczi!-Ć, 

<< małej liczby dojść szczytu. >, 

Podobnież jak święty opiekun, odezwę się i ja do tych braci 
moich, dobrych może, ale słabych i nieroztropnych, mćm zda
niem, którzy zamyślaj� nas opuścić. Jeźli tu który z takich jest 
obecny, przemówię się z nim teraz, bo mnie kapłanowi nie wol
no będzie tego uczynić gdy już upadnie. Sługa tego który nie 
przyszedł dla zdrowych ale dla słabych, który nie krzyczał po 
placach publicznych, trzciny nadw�tlonej nie łamał, i tl�cego się 
jeszcze zarzewia nie gasił, - nie chcę ani mogę zamkn�ć komu
kolwiek wnętrzności miłosierdzia. Bracie miły, przyjmiesz jak 
zechcesz ostrzeżenie moje, pytam cię jak Święty, Piotr Anania
sza i jego żonę, kto zmusił, co cię zmusiło j�ć się pielgrzym
skiego kosztura, który dziś chcesz rzucić? Spytaj się jak Ś. Ber
nard pytał siebie w zakonie ce po coś tu przyszedł Bernardzie?» 
Mogłeś wtenczas bez poniżenia i niebezpieczeństwa pozostać 
w domu, ale czy dziś bez poniżenia i niebezpieczeństwa doń 
wrócić potrafisz? Co cię zachęca, co cię zmusza do powrotu? 
czy się cikoliczności zmieniły, czy tylko serce twoje, - bo czy 
dziś lepiej w Ojczyznie jak wtenczas kiedyś o ni� w polu czynił, 
a zwyciężony opuścił? czy lepiej? .... ach! gorzej sto razy, gorzej 
jak wtenczas, i ty stan taki twej Ojczyzny chcesz uzlilać twym 
powrotem, chcesz potępić się sam i swoje szlachetne poświęce
nie, i czujesz się widać na siłach widzieć wszystkie nadużycia 
zwyciężców, !"łyszeć jęki męczonych braci i niczem swych uczuć 
nie zdradzić? Czy dla tego wracasz że tu cierpisz biedę i nędzę? 
czy tam jej nie cierpi�, czyś pewny że cię tam gorsza nie spotka? 
czyś z reszt� jej z góry nie przewidział? Jeżeli nie, toś był dzi
wnie płochy, i młodość cię nie wytłumaczy. Jeżeliś tu obiecy
wał sobie szczęście i pomyślność, to szlachetniej było pozostać 
w domu; a jeżeliś przewidział wszystko, czegoż się dziś cofasz? 
l\lożeś jeszcze z tych liczby którzy się własnoręcznie podpisali 
że upadku Ojczyzny nie przeżyj�, możeś to bez liku powtarzał, 
śpiewał! i jakże to dziś znowu osob�-twoji!, rozporzi!,dzasz? Kto 
na śmierć skazany, rad ułaskawieniu, choćby na dożywotnie, 
najcięższe więzienie; cóż dopiero który się sam na śmierć skazał. 
Czy się składasz tęsknot\!, za swojemi, tym krzyżem wygnańca, 
dopieroż Polaka? - Ale czyś ich wtenczas nie miał? czy rana 
przygojona od świeżej boleśniejsza? - a jeżeli oni dziś słabsi 
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w duchu, i ró,,.nic nieroztropni, czyi ich koniecznie słuchać wi
nieneś? Na próżno wołać będziesz ie ci tak iyć niepodobna; ty
si{ICC gk,sów żywych ci odpowie, my moiem, czemubyś ty nie 
mógł; tysi{lce głosów z mogił się odezwie : myśmy umrzeć na 
obcej mogli ziemi, a ty żyć nie możesz? .... 'Ale przypuszczam, 
7,e mię nie usłuchasz, że owszem słysz{_lc w sumieniu swojem 
wyrzut tylu braci żywych i umarłych, prędzej się je,,zcze odda
lisz. Będziesz wracał t{l sam{_l drog{l któr{lś przybył, ale nie sła
wnie jak wtenczas, nie w tryumfie, nie śród okrzyków i wień
ców, ale pokryjomu, taj{lc się z twojćm imieniem i celem podróży. 
Opuszczasz nas wtenczas, kiedy nowi nam przybywaj{l towarzy
sze tułactwa; spotkasz niejednego może na granicy, który i ma
j{ltek i rodzinę, rzuciwszy z dusz{_l uchodzi; któryż z was teraz 
winny i nierozważny? W nowych moie brak roztropności, może 
brak odwagi utrzymywania się w trudnćm stanowisku, - ale 
przynajmniej maj{l za·sob{l radę, pozwolenie, rozkaz Zbawiciela 
naszego, który radzi opuszczać miejsce gdzie panuje prześlado
wanie, a schronić się gdzie indziej. A ty rzucasz się na oślep 
w miejsce i chwilę najgorętszego prześladowania, które wci{lż 
rośnie; wysławiasz na niebezpieczeństwo duszę twoję, a wiesz 
iż kto szuka niAbezpieczeństwa zwykle w niem ginie. Kościół za
kazywał nastręczać się na męczeństwo, i nie jeden z grzesz{_lcych 
gorliwościę nie jak ty obaw{l upadł w próbie. Powiedz mi cóż 
odpowiesz tym nowym pielgrzymom pytajęcym o wiadomości, 
o radę, o powody twego powrotu? Ab ! aby siebie usprawiedli
wić iluż to będziesz musiał potępić?- nas wszystkich; a maszże 
do tego prawo, ty który maj{lc wady nasze, nie masz jedynej 
wielkiej cnoty : wytrwałości? 

Idźmy dalej : znam duszę wygnańca Polaka, wiem jakie wra
żenie religijne czy narodowe i jak nań działać może; chcę wszy
stko z góry pokazać i potem wybór zostawić. Jużeś na ziemi oj
czystej; przechodzić będziesz koło pobojowisk, koło mogił śwież{l 
jeszcze darnin{l pokrytych w których spoczywaj{l twoi towarzy
sze broni. Usłyszysz narzekania, płacz przeci{lgły żon i matek, 
których męże i syny pędzoµe do Azyi, do pułków nieprzyjaciel
skich, na jatki mężnych górali, żcgnaj{_l się na zawsze jak potę. 
pieńcy na śmierć. Ujrzysz kapłany twej wiary uniżone w łańcu
chach, świętynie zamykane lub użyte na służbę fałszywej wiary. 
Usłyszysz podejnenia, ujrzysr. smutek dobrych obywateli któr,y 
się mścić będ{l żeś im tyle odebrał nadziei, tyle rozwiał ułudz.cń. 
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Spotka cię także grzeczna pogarda wrogów, tirMajęce pochwa
lanie rozsędku twojego, niejedna cię przedajna i skalana rUop 
uściśnie. Najmilszy! cóż się wtenczas w sercu twojem dziać bę
dzie? .... Przypuszczam żeś się na to wszystko przygotował, za.., 
hartował z góry, że się poddasz konieczności i w zaciszu domo, 
wem i kole rodzinnem szukać będziesz na wszystko osłody. Jleż 
ci jeszcze rodziny zostało, i n� jak długo jeszcze? Pociechą ta ry
chło przeminie z ich strony, a potem znowu obudzi się palęca 
troska o ciebie. A ty sam przy każdej nowej Iladziei, choćbyś 
mógł się bezpiecznie ostać, co uczujesz w dus;,;y, spomniawszy 
żeś tyle lat zasług zmazał, i to dla czego? dla krótkich lat lub 
miesięcy mniemanego pokoju i szczęścia. Cóż dopiero kiedy nilm 
Bóg lepszych da się doczekać czasów .... Oh ! Bracie żałuję cię 
z góry. Wracaj teraz jeżeli chcesz i możesz. Co do mnie, o Boże 
mój, kocham i ja ziemię swoję i naród, kocham mojf rodzinę; 
a przecie nie wrócę chyba z pod niesionym krzyżem w ręku ..... 
albo na krzyż .. jeśli Bóg dozwoli. 

Najmilsi ! nie jest obowięzkiem naszym zwyciężyć, ale oho
więzkiem walczyć do lwriea, Wielkim duszom walka jak zwy
cięztwo miła. Pokój duszy i zadowolnienic sumienia z uczucia 
dopełnionego obowięzku, osładza niezmiernie ich cierpienie. 
Ludzie dla grz.echu i potępienia się tyle znoszę w lichej służbie 
tego świata, a my dla Boga i cnoty znosić i wytrwać nie potra
fim? Pamiętajmy na wzory wielkich przodków naszych, Patryar
chów i Świętych. Synami Świętych jesteśmy (powiem z Tobia
szem), synami Świętych jest,·ś·ny, i żywota onego oczekujemy którym 
Bóg tych obdarzy, którzy nigdy wiary swojej ku Niemu nie zmie
nili. (II, 18.) 

Patrzmy na Nehemiasza zajętego obwarowaniem miasta świę
tego; jako się niczem odcięgnęć nie dał, nawet ofiarowan"m 
sojuszem, mówięc : wielkie ddeło sprawiam, aby czasem nie była 
zapomniane podczas gdy zstq,pig do was. (Il, Esdr. VI, 3.) Podzi
wiajmy starego Eleazara jako nie chciał na pozór nawet skęsić 
mięs zakazanych, stojęc pod grozę śmierci, dla niezgw.ał.cenia 
zakonu, a niezgorszenia słabszych i młodszych. (II, Much. Vl,�3.) 

Patrzmy na głowę Świętych wszystkich i naszę, na Syna Bo
żego, jako wytrwał do końca w największych męczarniach. po
mimo wyzywań aby ustępil z krzyża. T my za jego przykładem, 
mówi Ś. Bernard, << nie słuchajmy ciała, ani krwi, ani ducha 
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« jakiego aby zejść z krzyża, wytrwajmy na nim ...... niech nas 
« raczej obce ręce zdejm(l niż własna płochość nasza. » Naśla
dujmy Boga Ojca naszego na którego obraz i podobieństwo stwo
rzeni jesteśmy, a « u którego nie ma zmiany» (Jac. c. I.) a który 
jako mędrzec chrześciański opiewa lmmobilisque manens, dat 

cuncta moverz (Boetius). Oczyśćmy się pokut(l, uświęćmy łask(l, 
poł(lczmy się duchem i zjednoczmy z Bogiem naszym; a cala 
Jego siła stanie się nasz(l- i będziemy silniejsi nad wszystko, 
wytrwamy do końca. Zasłużym na błogosławieństwo Boże, na 
trony i wieńce zwyciężcom obiecane (Apocal.), będziem kolum
nami w świętyni Bożej, tu na ziemi, i doskonalej w szczęśliwej 
wieczności. Co nam daj Boże. Amen. 

KAZANIE 

O KRZYZU 

NAUKA W DZIEŃ , ZNALEZIENIA KRZYŻA PAŃSKIEGO,. 

NAJDROŻSI BRACIA! 

3 HAJA ł845 R. 

O crux ave spes unica. 
Witaj o krzyży nadziejo jodyna. (Hymn kościelny.) 

Kościół Boży obchodzi dziś świ�to « znalezienia Krzyża Pań
skiego. ii W naszem położeniu i z tego miejsca, miło mówić o 
krzyżu, i nie radbym żad:icj do tego opuścić sposobności. Za 
dni naszych Kościół Święty naznaczył na ten dzień obchód ro
czny et Stowarzyszenia ku rozszerzeniu wiary. ii Dzieło to pełne 
błogosławieństwa powstało i rozszerza się powszechnie. Po środ
ku między temi dwoma świętami kościelnemi, przypada uroczy
stość narodowa 3 maja; epoka przebudzenia się narodu, i zna
lezienia ku przerodzeniu się krzyża, od którego uciekał. Dzie11 
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ważny, dzień pełny, dzień płodny wspomnieniami i !ladzieję dla 

nas, jako Chrześcian i jako Polaków. 
Powód zaś do ustanowienia święta kościelnego jest następu

jęcy. Konstantyn wielki jeszcze poganin, id�c z Galii na Maxen
cyusza panuj�cego w Rzymie, z wojskiem cztery razy mniej licz
nem od zastępów swego przeciwnika; niż�c myśl do myśl i w stro
skanym umyśle, ujrzał czuwajęc krzyż świec�cy na niebie z na
pisem Tov To v11«x (hoc 1Jince), Lem zwycięż. Następnie ukazał mu 
się we śnie Chrystus Pan, i kazał na wzór widziany porobić so
bie znaki wojenne, które Konstantyn labara nazwał, i tak w tej 
jak w następnych potrzebach, zbawiennemi sobie a zwycięzkiemi 
zawsze znalazł. Po zwycięztwie nad Maxencyuszem, pobożna 
Helena, Konstantyna matka, także w sposób nad przyrodzony 
ostrzeżona, udała się do Jeruzalem w celu wynalezienia prawdzi
wego drzewa Krzyża Pańskiego. Znalazłszy w miejscu krzyża, 
postawiony przez pogan od lat 180 pos�g Wenery, (dla zatarcia 
pami�tki zbawiennego cierpienia) kazała go obalić. To samo 
uczyniła u żłobu Chrystusowego, i na miejscu zmartwychwstania 
Jego; zlamtęd Adonisa, ztęd Jowisza wymiotłszy bałwany. Po 
takiem oczyszczeniu miejsc świętych, odkryte zostały trzy głę
boko zakopane krzyże, i osobno tablica (dotychczas chowana 
w Rzymie) z trzyjęzycznym napisem: u Jezus Nazareński, Król 
Żydowski. n Gdy tak nie było znaku na którym skonał Odkupi
ciel świata, Makary Biskup Jerozolimski pomodliwszy się Bogu, 
kazał każdym z kolei dotkn�ć się pewnej niewiasty ciężko cho
rej; której gdy dwa inne nic nie pomogły, za dotknięciem trze
ciego Chrystusowego natychmiast ozdrowiała. 

Otóż znak prawdziwego i zbawiennego krzyża, że ożywia i 
uzdrawia. Bo Chrystus Pan, jak śpiewa Koś�iół we Mszy świętej : 
« umierajęc: śmierć zniweczył, i życie zmartwychwstaj�c napra
« wił. » Qui mortem mo'f"iendo destruxit et vitam resurgendo repm·a. 
vit. Krzyż Pański zatem jest pocz�tkiem i środkiem wszelkiego 
odrodzenia prawdziwego, wewnętrznego, duchowego tak cl la 
ludzi jak dla narodów, a zt�d ważność objęcia szczerze pra
wdziwego krzyża i zasadzenia go w duszach. Ten krzyż obu
dza i za dni naszych nowe życie y, wielu duszach, i w nieje
dnym ludzie. Łaski Boże udzielaj� się różnym cdonkom ciała 
Chrystusowego w Kościele, w moc Świętych obcowania: zt�d 
pociecha dla nas słabiej�cych, a jednak choć słabo odradzajęcych 
się pod krzyże!ll, i bodziec do zd�żania za innymi. 
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Dałby Bóg o najmilsi Bracia, aby słowo krzyża dotknęło się 
dziś dusz waszych, wskrzesiło umarłych i uleczyło chorych. 
Prośmy o to za wsławieniem się Matki Boleściwej a Król owy na
siej, a Ś. Stanisława Męczennika, przedniejszego opiekuna na
rodu na5zego w·niebie, którego święto w dni kilka obchodzić 
mamy. Prośmy o to, mówięc z Kościołem ; «Witaj o Krzyżu. na
,, d;,;iejo jedyna! 1> 

I. 

Aby mówić z korzyścię i zbudowaniem o krzyżu, trzeba 
wprzódy mówić o ukrzyżowanym : bo warto' ć krzyża idzio 
z wartości ukrzyżowanego. Aby wiarę w Chrystusa , (w kim 
może być w tych złych czasach osłabiona) ożywić, nie bQdę się 
uciekał do długich wywodów z Pisma Ś., albo podania; jeno 
dziś się ograniczę na l\ilku uwagach, które powinny uderzyć 
każdego, kto dobrowolnie oczu nie zamyka. 

Dwa sę wypadki znane całemu światu. Pierwsiy zaświad('zony 
nie tylko przez Chrześcian, ale przez Żydów samych, w talmu,
dzie, przez dziejopisarza ich Józefa (Ann., 1.8, c. 4) i pogan 
(Tacyta Ann. I, H, 44, Celsa I, 6, n. 4, Juliana zaprzańca Cyrill, 
(adv. Cels. i, 5 et 6) a tym wypadkiem jest : że Jezus jest Zyd 
ukrzyżowany. Drugi wypadek na który wszyscy patrzymy, to : 
że świat Chrześciański. To jest że pogaństwo najoświeceńsze 
wyrzekło się całej swej świetnej przeszłości, pokruszyło swe 
zwycięzkie a wygodne Bogi, by uczcić wisielca; że bezbronni 
zwyciężyli całę siłę i przebiegłość Cezarów, że nowi barbarzyńce 
w najoświeceńsze przeszli narody, że żadna z tych narodowości 
nie upadła całkiem dopóki się swej wiary nie wyprzysięgla. 
Świat Chrześciański, to jest, że towarzystwo Chrześciar\skie 
przewyższa ideały mędrców starożytnych Sokratesa, Platona, 
Cycerona; że dziś każdy chłopczyk umiejęcy katechizm, jaśniej
sze od nich ma pojęcia o Bogu, o świecie, o człowieku; że naj
większe cnoty starożytnych, tak sę śród nas pospolite, że o nich 
i mowy nic ma. 1 ten świat ucywilizowany, dziś nawet pomimo 
wszystkich wysiłków niedowiarstwa, czci Żyda ukrzyżowanego 
za Boga. Pierwszy z tych wypadków jest przyczynę drugiego, a 
drugi jest pierwszego skutkiem. ·wszystko co widzim, jest dzie-
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łem pośmiertnem ukrzyżowanego żyda; dziełem pośmiertnem, 
kiedy zwykle ze śmiercię największych ludzi, walę się ich ro, 
hoty. 

Otóż zagadka ; jak podobna przyczyna mogła sprawić taki 
skutek? i jak taki skutek, mógł wyjść z podobnej przyczyny? Jak 
świat mógł przyjść do czczenia ukrzyżowanego Źyda? i czczę,c 
go. jak się mógł stać czem dziś jest? WyLłumaczcie to w sposób, 
aby rozum widział dokładny stosunek między przyczynę. a skut� 
kiem, między skutkiem a przyczyn�? ... Czy do przyrodzonych, 
czy do nadprzyrodzonych powodów się kto ucieknie, zawsze 
rzecz trudna. Jeżeli dogmat nieśmiertelności duszy, jak mówię. 
niektórzy : dla czegoż ten dogmat tak powszechnie znany, sku· 
teczniejszy był w ustach Apostołów jak filozofów? Jeżeli gorliwość 
i odwaga Apostołów,jak mówi� drudzy: przychodzi wraz drugie, 
zk�d im ta gorliwość i odwaga? jeżeli nie widzieli zmartwych
wstałego, ... zk�d? zk�d w ich następcach, po dzień ·dzisiejszy 
ten zapał do rzeczy starej, jeżeli duch zmartwychwstałego ich nie 
ożywia? Jeżeli cuda, zk�d moc robienia cudów? Jeżeli cudów nie 
było, więc nie ma żadnej przyczyny, i większa jeszcze trudność 
wytłumaczenia skutków w sposób przyrodzony. Jeżeli cnoty 
pierwszych Chrześcian, zk�dże one wyrosły? Jeżeli urz�dzenie i 
hierarchia Kościoła, jedynego towarzystwa, bez wojsk i kala : 
a przecie ci�ż�cego w każdym punkcie całym swym ogromem? 
zlq1d tak m�dre i żywotne urz�dzenie? Dla czego w szkielet tej 
organizacyi, pozostały w gałęziach odszczepionych od Kościoła, 
dla czego w naśladowania późniejsze, tego samego życia, tego 
samego ducha nikt wlać nie zdoła? Jak to wszystko być może 
dziełem pośmiertnem ukrzyżowanego żyda?? 

Ojciec nowożytnych sceptyków (Bayle ont. art. Mahomet, 
remarque 6) wyznaje przecie że to jest dzieło Boże. Filozof Ge
newski, który w polityce dla wielu służy za powagę, z nauki, 
życia i śmierci Chrystusa wnosi że jest Bogiem (1 ). A z was tylu 

(I) •Wyznaję, źa uroczysta powaga Pisma mnie zadziwia, świętość Ewangelii przema
�-ia do mojego serca. Patrz na ksią.żki filozofów jak przy całej swej wystawie, nadętości, 
s, obok niej mate. Czy podobna aby księga tak wzniosła i tak prosta zarazem, była dzie
łem ludzkiem., (Emile.) A o osobie Chrystusa Pa�a ma te cudne słowa : , Jaka słodycz, 
jaka czy�lość w Jego obyczajach, jaki wdzięk ujmuję.cy w Jego naukach! jaka podniosłość 
w zaeadnch, jaka w mowach m,drość głęboka I Jaka przytomność umysłu, jaka bystrość i 
dokładność w odpowiedziach; jakie posiadanie się, jakie panowanie nad sob�! Gdzie czło

wiek, gdzie mędrzec, klóryby umiał działać, cierpieć, umierać bez słabości i bez wysta

wy? Kiedy Platon opisywał swego uwidzianego sprawiedliwego, okrył.ego całi nieslawi 
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jeszcze wętpi i co gorsze drzemie spokojnie i nie spieszy się, bo 
mało lub nic nie czyni aby wyjść na jasne, w rzeczy najważniej
szej, podstawie wszystkiego, kto jest Chrystus. Napróżnoby iść 
dalej, napróżno mówić o krzyżu, jeżeli nie wiemy kto na nim 
umarł. Co nam za pociecha, co nam za nadzieja prawić o jakimś 
obłoczystym, symbolicznym krzyżu. Jeżeli nic przyjmiemy po
dług Pisma, że Messyasz był przepowiedzianym przez Proroków, 
że przyszedł w czasie swoim, i spełnił do joty wszystko co o nim 
było przepowiedzianem, że robił cuda, ze zmartwychwstał : 
wtenczas pożegnać się z wszelkę pewnościę, zdusić rozum, po
wiesić się powrozem logiki; bo między temi dwoma faktami : 
Zyd ukrzyżowany który jest Bogiem, i świat Chrześciariski u 
stóp jego; jest nietylko rozpaczna sprzeczność ale przepaść 
sprzeczności i niedorzeczności! Wtenczas już próżna nadzieja 
nasza i na niebie i na ziemi, bo sam nam krzyż tylko pozostał; 
a jeżeli ukrzyzo�any nie jest Bogiem, co nam po krzyżu? 

Dla zbawiennego zawstydzenia opornych, będę ich walczył 
powagę Turków, i pogan, i Żydów samych. 

Mahometanie w koranie, uzrniję Jezusa Chrustusa za słowo 
Boże, za Messyasza urodzonego z Niepokalanej Dziewicy Maryi, 
którę zowię źródłem wszelkiej czystości, i czczę go jako wiel-

zbrodni, a godnego wszystkich nagród cnocie przynależnych, op1suJe rys w rys Jezusa 
Chrystusa : podobieństwo jest tak uderzaj�ce, że wszyscy Ojcowie go dostrzegli, i niepo
dobna się oszukać. Jakich uprzedzeń, jakiego potrzeba zaślepienia, aby śmieć porównać 
syna Sofroniki do syna Maryi! Jaka odległość od jednego do drugiego! Sokrates umiera
j�cy, bez boleści i ohydy. odegrywał łatwo do końca sw� rolę, i gdyby ta łatwa śmierć nie 
uświetniła jego życia, w�lpionoby czy Sokrates przy całym swoim dowcipie, byt czemś 
więcej nad sofistę. Powiadaj� że wynalazł moralnosć. Już przed nim pełnili j� w życiu, 
on po prostu ich przykłady w zasady ułożył ... Ale zk�d Jezus Chrystus wziił od swoich 
tę moralność lak wznios!� i czyst�, klór� on jeden wykładał i wypełniał? Z łona najwście
klejszego fanatyzmu ozwała się najwyższa m�drość, i prostota cnót arcybohalćrskich za
szczyciła najpodlejszy z ludów. Śmierć Sokratesa ro�rawiaj�cego spokojnie z swymi przy
jacioły, najsłodsza jest jakiej można sobie :iyczyć, - śmierć Jezusa konaj�cego w mę

czarniach, śród złorzecze1l. i szyderstwa, pod przekleństwem całego ludu, najokropniejsza 
jest jakiej się można lękać. Sokrates sięg"jQ.c po czarę zatrutą., błogosławi temu który ją. 
płaCZQ.C podaje, Jezus pośród okropnej męczarni modli się za swych zażartych oprawców. 

O jeżeli życic i śmierć Sokratesa jest życiem i śmierci� mędrca, życic i śmierć Jezusowa, 
jest życiem i śmierci� Boga I Czy powiemy że dzieje Ewangeliczne s� dowolnie zmy;;Ione t 
Przyjacielu mój nie tak się to zmyśla,,. w gruncie jesl to tylko odroczyć trudność wcale 
jej nie rozwiązując; bardziej by bi•ło niepojęlem iż wielu ludzi zgodnie ułożyło tę ksi�żkę 
jak że jedna osoba dostarczyła do niej wątku. Nigdyby pisarze żydowscy niezdobyli się na 
ten łon, ani na taklł moralność; a Ewangelia posiada piętna prawdziwości tak wielkie, tak 

uderzaj�ce. tak całkiem nie do naśladowania, iż wynalazca jej, byłby bardziej niepojęLrm od 
samego bohatera ... • 
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kiego Proroka który miał ducha Bożego, wskrzeszał umarłych, 
wst:;tpił do Nieba, aby przyjść na końcu świata s:;tdzić wszystkich 
Judzi, a od którego zależy usprawiedliwienie duszy i nawrócenie 
grzesznika: (d'Herbelot Bibl. Orient. art. Issa i Miriam Koran 
art. Marya) wojny dopiero z Chrześcianami rozogniaj:;tc w nich 
fanatyzm inuzułmański, o;,łabiły lub zatarły uszanowanie dla 
osoby Pana Jezusa. Neoplatonicy jakeśmy już mówili, i sam Ju
lian zaprzaniec, nie przecz:;t cudów Jezusowych, tylko je przy
pisuj:;t sile czarnoksięzkiej. żydzi nareszcie w dziejach Chrystusa 
Pana przez się sporzildzonych, szczególniej w najbrudniejszej 
ksiilżeczce Tolcloth Jesziu (o pochodzeniu Jezusa), powtarzajil 
prawie dzieje ewangeliczne, powtarzajil proroctwa które stoso
wał do siebie, przyznaj:;tc cuda które czynił, przyswoiwszy, i 
ukrywszy wypisane w kościele niewymowne imie Jehowy. Przy
znajil fakt : że ciała jego po śmierci istotnie nie znaleziono 
w grobie, ale lłumacz:;t po swojeqm dodai:;tc, że to Judasz dla 
żartowania z nich wykradł, i odwołujil się (jak się Ś. Augustyn 
z nich śmieje) do ce świadków śpi:;tcych, n do żołnierzy którzy 
strzegli grobu. Dalej przyznajil, że wielu ŻyJów uwierzyło w Chry
stusa, tak: że ich bardzo mało zostało przy dawnem. Że Szymo
nowi Cephas albo Kephas (po syryjsku skała), który wskrzeszał 
umarłych i robił wielkie cuda, a przeto niezmiernej u swoich 
używał powagi, Nazarejczycy to jest Chrześcianie, wybudowali 
w swej stolicy wieżę w której się zamknQł żyj:;tc o chlebie i o 
wodzie przez lat sześć, potem umarł, i był w tejże wieży pocho
wany jak chciał. że dotychczas w Rzymie widzieć można tę wie
żę, któr:;t zowi:;t Peter, co znaczy skała, albowiem Szymon sie
dział na skale aż do śmierci swojej. (Bullet.) Otóż podobne dzieje 
Chrystusa ułożone przez rabinów, zwykli żydzi czytać w ręko
piśmie w noc Bożego Narodzenia dla bluźnienia Zbawiciela. Po
min:;twszy dodatki śmieszne albo bluźniercze, s:;t wszystkie szcze
góły aż do podróży Ś. Piotra do Rzymu i założenia tam swojej 
stolicy : a czegoż można więcej wymagać po najzażartszych nie
przyjaciołach imienia Chrystusowego. 

Ale po co nizać pajedyńcze dowody, kiedy cały rodzaj ludzki 
powstaje dla zaświadczenia, że pośrednik oczekiwany przez lat 
4,000 przyszedł od ośmnastu wieków, i że tym pośrednikiem jest 
Jezus Chrystus. 

Niezaprzeczona jest, że od pocz:;ttku świata wszystkie narody 
oczekiwały: króla, prawodawcy, świętego, zbawiciela, pośredni-
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ka, naprawcy wszej rzeczy, i że spodziewały się go, �ajt1cego 
wyjść z Judei, temu wieków ośmnaście z okładem; przyznajt1 to 
najpoważniejsi i prawie spółcześni pisarze pogańscy. Najprzód 
Swetoniusz, później Tacyt w żywocie Wespazyana przytacza : 
«że starożytne i stałe podanie rozszerzone po całym Wschodzie, 
zapowiadało : że w tych czasach miał wyjść z Judei władca świa
ta. » Przyznajt1 to, siłt1 oczywistości przyciśnięci, najzażartsi pi
sarze antychrystusowi z przeszłego wieku. 

Tak więc przez lat 4,000, wszystkie ludy oczekiwały pośrednika 
z rosnt1c� zawsze nadziej�, aż do ośmnastu wieków temu wtył, 
kiedy Jezus Chrystus przyszedł dla zatwierdzenia się tym Zbaw
c� oczekiwanym, i odtt1d żaden lud, przynajmniej jak skoro za
słyszy o Jezusie Chrystusie, już się go więcej nie spodziewa. Tak
że od ośmnastu wieków wszystkie Judy zgodnie ogłaszajt1, albo 
że « pośrednik )> już przyszedł, i że nim jest jezus Chrystus, albo 
że cały rodzaJ ludzki się oszukał oczekujt1c tego pośrednika przez 
lat 4,000, i przeslajt1c go się spodziewać, odk\d Jezus Chrystus 
ukazał się na ziemi; to jest od ośmnastu wieków cały świat zgo
dnie ogłasza : że Jezus Chrystus jest pośrednikiem oczeki wa·· 
nym od tak dawnego czasu, albo że trzeba zaprzeczyć rozumowi 
rodzaju ludzkiego. żydzi najżywiej oczekiwali Messyasza temu 
ośmnaście wieków. To też kiedy się Jezus Chrystus ukazał, wielka 
liczba uznała go za prawdziwego zbawcę, inni poszli za innemi 
pseudo-chrystusami; i jeżeli teraz ostatki żydów oczek11jt1 jeszcze 
nie naznaczaj�c już epoki, musz� się niemniej zgodzić z całym 
światem, ie czasy w których podług Proroków, to jest do dru
giego Kościoła miał przyjść pośrednik, już upłynęły temu ośm· 
naście wieków. Nadto próżne ich oczekiwanie i niepojęte zaśle
pienie, będ�c przepowiedzianemi przez tychże samych Proro
ków którzy naznaczyli epokę, okoliczności, i następstwa przyjścia 
Messyasza, niet'ylko nie przynosz� trudności, ale s� owszem trwa· 
łym i cil_!głym dowodem. Rzeczywiście, żydzi nie czekajl_! już aby 
Messyasz przyszedł, lecz tylko aby sig objawił. Zgadzaj� się po
wszechnie, że przyszedł w czasie przepowiedzianym od Proro� 
ków, ale że gię ukrywa z powodu ich grzechów, i że Prorok 
Eliasz objawi go im, co jest wielkt1 prawd�. Tak więc główne 
fakta ewangeliczne i Bóstwo Chrystusa, nie tylko s� dowiedzione 
z tego że przez .1,,000 lat rodzaj ludzki oczekiwał na niego, a od 
ośmnastu wieków już nie oczekuje; nietylko ze świadectwa po
gan, żydów i Mahometan, ale jest następstwem koniecznem 
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tych dwóch wypadków niezaprzeczonych : << Jezus Chrystus jest 

Źydem ukrzyiow:!nym, i świat jest Chrześciański. n 

Il. 

Jeżeli tedy ukrzyżowany jest Bogiem, wtenczas wszystko ja
sno. Dla czego po śmierci zaczęł najsilniej działać?Dla czego wy
wyższony na krzyżu (jak zapowiedział) wszystko pocięgnęł do 
siebie i króluje z drzewa, dla czego świat zwyciężył? ... Jasno 
dlaczego krzyż uchodził najnieużytsze ze wszystkich zwierzęt : 
serce ludzkie. Jasno dla czego głupstwo krzyża w śmiech obraca 
mędrnść ludzkę. Dla czego słabość krzyża wszelkę. moc zwycię
ża. Dla czego ten znak ohydy w starożytności, ta szubienica, 
świeciła w koronach panujęcych, na piersiach pobożnych lub 
odważnych. Dla czego pierwsi Chrześcianie znakiem krzyża bał
wany kruszyli. Teraz rozumiemy dla czego wierni czczę krzyż 
święty jako relikwię najdroższę, bo uświęcony dotknięciem się 
Ciała Pańskiego, bo zbryzgany krwię jego przenajdroższę; jako 
obraz i godło i znak przypominajęcy dzieło największego miło� 
sierdzia. Czczą, jako stos ofiarny i ołtarz na którym zamordował 
grzech stajg,c się grzechem (jak ś. Paweł się wyraża), i gniew Doży 
sLajęc się dla nas przekle11stwem : bo napisano było, przeklęty 
kto wisi na drzewie. Na krzyżu zamordował Pan nienawiść, pychę, 
samolubstwo, a wypuścił różczki nowego życia, pokory, miło
ści, poświęcenia. Krzyż odtęd zbiorem wszystkich tajemnic, 
sztandarem Bożym na ziemi. Stojęc pośrodku czasów, dwoma 
ramionami przeszłość i przyszłość obejmuje, przebija ziemię do 
otchłani, hamuje siłę piekieł, wierzchem nieba dotyka, więże 
czas z wiecznościę i ziemię z niebem. Dla tego w największych 
cierpieniach, Chrześcianin największ:;_t znajduje ochłodę w roz
myślaniu o krzyżu. Dla tego cierpienie tak zbawienne, bo jest 
zadatkiem odrodzenia i zmartwychwstania. Jak Mojżesz podniósł 
na pustyni węża miedzianego, aby każdy od węża ukęszony spój
rzawszy nań brał uleczenie, tak Bóg podźwignęł na pustyni 
świata Syna swego na krzyżu, aby każdy obciężony jakimkolwiek 
krzyżem, spójrzawszy z wiar:;_t na ukrzyżowanego, dostawał siły 
i pociechy. Bóg który tak świat ukochał, iż Syna swego na wszel
kie poniżenie i boleść dla miłości nas wydał, nie ;:nalazł pewno 
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dzielniejszego środka ku leczeniu ludzi i narodów. Narody ka
tolickie potworzyły się, poł{.lczyły pod skrzydłem krzyża. Gdzie 
krzyż panuje tam oświata prawdziwa, obyczaj i wolność; zk{_ld 
krzyż ust{.lpi, tam ciemnota, niewola, zepsucie. Dlatego naród 
katolicki, który wytrwał przy krzyżu w ciężkich czasach próby, 
nie upadł tak, aby napowrót powstać nie mógł : bo jest człon
kiem ciała mistycznego Chrystusa, a z nim razem cierpi{_lc, żyje 
jego życiem, zmartwychwstaje jego zmartwychwstaniem. O crux 
ave spes v.nica. Witaj o krzyżu, nadziejo jedyna! 

O! mój Boże, jakiż smutek widzieć tylu braci nie noszi}cych 
krzyża z Chrystusem, bluźnii}cych w cierpieniu, a nie chc{.lcych 
się obrócić tam, zk{_ld płynie pociecha i zasługa! Tacy cierpi{.! już 
tu piekło, bo cóż jest piekło, jeżeli nie cierpienie bez u pamięta
nia się i nadziei? Skarżymy się na krzyż, a nie chcemy się popra
wić. Jakie dotychczas opamiętanie w Polsc_ę? a jeszcze tam le
piej, gdzie więcej cierpii}. Gdzie mniej, tam sen twardszy albo 
większa swawola i rozpusta umysłu. Czy dlatego nasz naród ma 
być wybrany do nadzwyczajnych przeznaczeń? pramy i my w mi
łosierdzie .Boskie, ale z czystej jego łaski, cierpieniem i prac11 
przygotowujęc się do dobrego jej przyjęcia. Być może że plemię 
nasze otrzyma w ludzkości i na korzyść Kościoła powołanie,jakie 
miewały inne plemiona. Może z naszego plemienia wzbudzić 
Bóg męża jakich wzbudza w trudnych czasach, kiedy wiara i 
.sprawiedliwość uciśniona, kiedy rodzaj ludzki krzyczy od wiel
kiej boleści, jak ona apokaliptyczna niewiasta nie mogi_lca poro
dzić : wszystko to być może. Ale to wszystko nie dowodzi, aby 
naród nasz był powołany jak Izrael do wydania nowej prawdy, 
nowego objawienia, nowego Messyasza, aby marzenia poetów 
były proroctwami. Zwykle to w złych czasach, kiedy smutno 
w nas i koło nas, napada swierzb nowości, oczekiwanie rzeczy 
nieobiecanych, a często prawie. niepodobnych lub grzesznych. 
Kiedyśmy wszystko stracili, chcemy wszystko, i więcej jeszcze 
odzyskać. Czy to środek polepszenia i podniesienia narodu, 
oszukuji_lc go i wbijaji}c w dumę. Czy to środek wzmocnienia, 
rozdzielajęc. O najdrożsi! kupmy się przeciwnie wszyscy w po
korze ale i z ufności11 koło prawdziwego krzyża Chrystusowego. 
Jedyna to dla nas char{lgiew, jedyny wódz i rz{_ld. Przybijmy do 
niego griechy nasze i grzechy narodu. Przymierzajmy się wci11ż 
do krzyża, odrzucaję.c wszystko co się z nim pogodzić, co się 
podeń zmieścić nie może. Z krzyża cięgnijmy siłę przebaczenia, 
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zapomnienia zupełnego siebie i odwagę bez granic. Witaj o 

krzyżu, nadziejo jedyna! 
w Ewangelii dzisiejszej Chrystus Pan tłumaczy Nikodemowi, 

iż aby wejść do królestwa niebieskiego, trzeba się odrodzić 
na nowo. Nie zrozumiał tego Nikodem, bo jeszcze cielesny py
tał się jak może m{lż dorosły wrócić na powrót do żywota matki 
swojej. Podobnie naród aby powstał i żył nowem życiem, po
trzeba aby się odrodził i żył na nowo. Potrzeba aby wrócił na
powrót do żywota matki swojej, do myśli swojej pierwszej, 
z któr{l się urodził, z któr{l żył w poł1_tezeniu z duchem Chryslu· 
sowym. Duch narodu, jest to duch zbiorowy ludu w pożenieniu 
z duchem Chrystusa. Kiedy ten duch zbiorowy ludu się zepsuje, 
nal'ód rozpada się wewnętrznie na składowe swe p_ierwiastki, 
które cierpieniem jak ogniem przeczyszczone, w now{l się zra
staj{\ całość w poł{lczeniu i pod kierunkiem ducha Bożego. Nie 
zrozumieli tego twórcy dzieła 3° maja, nie zrozumiał naród pol
ski. Wzięli pocz{ltek za koniec, program za czyn. Chcieli naród 
chirurgicznie i zewnętrznie uleczyć, Bóg wzi{lł się do kuracyi 
rdzennej i wewnętrznej. Z pięknego poranka tuszyli o dniu po
godnyrn, a dopiero po bmzy nad wieczór rozjaśniło się słońce. 
Budowali kościół Opatrzności, nie skończony i bez krzyża ... to 
też dziś nam trawR i drzewa rosn{l, Opatrzność nad nami się zmi
łuje. Świ{ltynia stanie, kiedy krzyż nasz zasadzim w duszach, 
kiedy go śmiało znów w przedniej straży sprawy Bożej jak ojco
wie nasi nosić bgdziem. Wiele od tego czasu narodowi teoryi 
zbawienia przedstawiano. Jedne złe, szatańskie, to krzyż złego 
łotra. Drugie lepsze, ale ludzkie, niedość silne, to krzyż dobrego 
łotra. Trzecie, i my z nimi, przedstawiamy : przeprowadzenie 
nauki Chrystusowej, w myśli, uczucia, czynności prywatne i pu
bliczne : to krzyż Chrystusa. Dotknijcie się nim, radzę wam jak 
biskup Makary Helenie, dotknijcie się nim tej chorej niewiasty, 
tej Ojczyzny naszej, a powstanie. Witaj o krzyżu, nadziejo jedyna! 

T. 1. 1 O 
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O JEDNOSCI Z MI/tOSCI BOZEJ 

Mi:;żow1E BRACIA! 

i9 LISTOPADA 1845 r. 

Pater sancte, serva eos in nomine tuo quos dedisti 

mihi ut sint unum sicut et nos .. , sanctifica eos in ve� 

ritatc ... ut et ipsi in nobis unum sint. .. ut sint con

summati in unum. (Joan. XVI!.) 
Ojcze Święly, zachowaj je w imię Twoje, któreś mi 
dal aby byli jedno jako i my ... poświęć je w prawdzie, 

aby i oni jedno w nas byli... 'i.by byli doskonałymi 
w jedno ... 

•· Najmilszy Zbawiciel, pojednawca nasz z Ojcem i nas pomię
dzy sob:;t, po trzech latach pracy, przed zbawienn:;t męk{l, przy 
uczcie ostatniej, stanowi{lc tajemnicę miłości, modlił się, płon{lc 
i omdlewaj:;tc niejako z miłości, modlił o jedność dla uczniów 
swoich, po której świat miał ich za takich poznawać. Głos ten 
tkliwy, przenikaj{lcy, jakoby śpiew łabędzi Boga-Człowleka, a 
wszechmocny na wszystkie czasy i pokolenia naprzód, wpadł 
strzał{l gorej:;tc{l i tkwi w łonie Ojca przedwiecznego. Głos ten 
drży, jak miedź dźwięczna w powietrzu, w duszy każdego Chrze
ścianina, cóż dopiero kapłana? B{ldź błogosławion Panie! żeś mi 
nie dał zapomnieć całkiem twej modlitwy, w najsmutniejszych 
nawet czasach, kiedym chłopięciem stan{lł śród braci moich na 
wygnaniu. Cóż dopiero teraz, kiedyś z namaszczeniem i posłan
nictwem lrnpłańskiem, udzielił mi ah ! za mało, Boskiego prag
nienia serca Twego: kiedy miłość twoja przyciskanas(II, Cor. V, 14.) 
i pali : kiedyś ziścił tajemne a gęste i gor�ce prośby moje, do
zwoliwszy pracować za twoim świętym przykładem lat trzy peł-
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nych, koło dusz łych braci moich spółwygnańców. Kiedyż czas 
bardziej powtórzyć modlitwę twę Panie jak dziś, kiedyśmy ze
szli przypomnieć sobie u stóp twych ołtarzów, ie już nam upły
wa piętnasty rok wygnania; a jedyny głos jaki nas z ojczystej 
dolatuje ziemi, jest zawsze brzęk kajdan braci w okrutny jassyr 
wiedzionych, i jęki konajQ.cych w rozlicznych mękach. Kiedy mę
czennicy Pańscy znacz�c ostatkami krwi swojej bite gościńce 
Europy, i kai�c ranami, zaklinaj� się jak Anioł Boży przez żyjQ.
cego na Niebie, ie już wkrótce czasu nie będzie : a napróżno, i 
więcej jeszcze u obcych jak u nas znajduj� posłuchania. Bo śród 
nas zawsze stara wrzawa, stary nieład, stare waśnie, nienawiść 
stara, zardzewiała, jak krew skrzepła, jak rany przegniłe. Już 
o sposobach poprawy i myśleć nie chcemy. Już sam wyraz 
jedności, jak miłości, jak poświęcenia, poszedł w pogwizd i po
niewierkę. Odrzucacie 'je sobie nawzajem z gorzkim uśmiechem 
niewiary, osłupienia, martwości. Już krzyk boleści płacony szy
derstwem, prośba podejrzeniem, samo westchnienie natrętne ... 

Czy już my Kapłani dla Lego zamilkniem? czy porzucim tr�by 
Syońskie? czy nakryj em głowy i usi:�dziem milcz�cy w pokntnym 
popiele? czy otrz�śniem kurz ze stóp natizych i pójdziem dalej?) 
Nie jeszcze; żyje Bóg! nie wcale. I owszem, z głęLokości boleści 
naszych kościelnych, narodowych, a zawsze Twoich ; w pocie 
ogrójca i rozpięciu krzyża, w poł�czeniu z wiernymi twoimi, 
w poł�czeniu z t� dziatw� której jeszcze żółć waśni naszych nie 
zaraziła, powtórzę modlitwę Twoję, o Panie! : Ojcze święty zacho
waj je w imię twoje któ'f'eś mi dal.. .. aby byli jedno jako i my ... po
święć je w prawd::.ie ... aby i oni w nas jedno byli ... aby byli doskona
łymi w jedno. 

I. 

Bracia moi! Widz�c was tylu zgromadzonych w jednem i Lak 
świętem miejscu, w jednym czasie, w jednej i tak poważnej my
śli _;,�i�zQ.c was tak gęsto ściśniętych męż przy mężu, iż nie wie
d_z1ec Jakby i zły duch mógł się wcisn�ć pośrndek : zdawałoby 
s1_ę �byteczn� mówić wam o jedności. A przecie, niestety! tak 
me Jest. Byłoby to zapewne, gdybyście byli Lak zjednoczeni we
wnętrz, jak jesteście zewn�trz; tak wszędzie i stale, jak Lu i 
na chwilę; gdybyście byli poświęconymi w prawdzie. Ale Lak, 
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niestety! nie jest. A przecie jedność jest dla nas pierwszQ, głów
nQ, niezbędn11 rzecz11; póki jej nie znajdziem, nie warto iść dalej, 
nie warto iść naprzód, mówić o reszcie. Do wszelkiego zbawie
nia jest to nasze jedyne potrzebne. Bez niej niczego się nam 
nie spodziewać, bez niej na co się zda wszystko ; quid prodest? 
Największe poświęcenia zdrowia, majQtków, życia na nic, na 
nic - quid prudest? W miejscu i do rzeczy przychodz11 mi na pa
mięć cudne słowa Apostoła narodów o niezbędnej potrzebie mi
łości : Gdybym mówił językami ludzkiemi i anielskiemi, a mitości
bym nie miał, stałem się jako miedź brzg}cajg,ca, albo cymbał brzmi[i
cy. 1 chociabym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice, 
i wsze/kg, naukę : i miałbym wszystkg, wiarę tak, iżbym góry prze
nosił, a miłościbym m'e miał; niczemjest. I choćbym wszystkie maję
tności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym wydał ciało moje 
tak iżbym gorzał, a miłościbym nie miał, nic mi nie pomoże.(!. Cor. 
XIII, 1-3.) Czyż można co wymowniejszego powiedzieć o po
trzebie miłości? A to samo rozumiejcie o jedności. Bo jak w Bo
gu miłość a jedność jedno SQ, tak nie ma prawdziwej jedności 
bez szczerości miłości Bożej, a gdzie miłość tam pomoc i jed
ność. Bóg jest miłość : mówi Apostoł miłości (I. Joann. IV 8,) 
a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. 

W Bogu jej szukajmy Bracia! u Boga, od Boga prośmy o tę 
jedność którQśmy zagubili, o której wszyscy marz11, mówi11, pra
gn11, a która tak nas jeszcze daleka, i jakoby dalsza coraz. Pod
nieśmy oczy ku Niebu zk11d nam pomoc przyjść ma, zk11d wszelki 
dar doskonały spływa. Szukajmy jej w Bogu, tej pierwszej przy
czynie i fródle W3r.yst:,iego. Swkajmy w Bogu którego się dziś 
tylu luJzi boi, tylu go odpycha, a okrom którego nie ma dla nas 
prawdy, życia, ni szczęścia. Bo gdzie nie widzieć, gdzie nie spot
kać Boga! W pyłku ulotnym jak w miryadach gwiazd i planet 
rozsianych nad nami, w kropli rosy rannej drż11cej na listku jak 
w szturmujQcych falach oceanu, świeci on wszędzie, zawsze ten 
sam, równie niepojęty zachodzi nam drogę on Wszechmocny, 
i ciśnie nas swoim ogromem. On wszędzie, w nim wszystko, 
z niego i przez niego wszystko, w nim i z niego tylko jedność. 
On wzorem, on mistrzem. 

Mistrz nasz Boski, który tak tkliwie prosił Ojca swego za nami 
aby byli jedno jako i 111y, daje nam za przykład jedność doskona
ł:;_t, która jest od wszelkiej wieczności między nim a Ojcem. Ja i 
Ojciec jedno jesteśmy. Jakkolwiek ich osoby s11 oddzielne, jeduo 
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maj(l jestestwo, jednę myśl, jedne cele, jedne zamiary. Jednę 
maj(l wolę, jeden kres miłości, któr(l wydaj(l obaj w jedności 
pierwiastku. A tego Ducha ś. ojcowie zowi(l miłości(l, roznmie 
się ist0tn(l, substancyonaln{l Ojca i Syna. Otóż wzór jedności 
której Chrystus Pan pragnie śród swoich : oby i oni w nas jedno by
li ... aby byli doskonałymiwjrdno. I nie tylko prosi o to Ojca, nie
tylko wzór wskawje, ale daje pl'zykazanie : Pl'zykazanie nowe doJr: 
TV am, abyśr:ie sir: w:;ajem miłowali, jakem Was ukochał (Joan. XIH, 
34). A ś. Jan, cudny logik miłości, godny siebie wniosek wycię
gn(lł, raczej wyssał z piersi Mistrza na której spoczywał : Jeżeli 
Bóg nas tak ukochał, i my nawzajem kochać się winniśmy (1. Joan. 
IV, H.). J Święty Paweł, słuchajcie jak tkliwie prosi Filipen
sów (II, 2), Napeb'i.cie wesele moje, abyście toż rozumieli, tęż miło:łć 
ma..fcte, jednomyślni, jednoż ro:;umiPjg,c, nir: pi·zez sprzer,zanie ani 
przPz pró::;n�i chwałę, ale w pokorze, jeden drugiego mn..fg,c za wyż
s:;pgo nad się : nie upatrujg,c ka::;dy co swego jest, ale co di·ugicli. 
Niepodobna wszystkiego przytar:zać, boby trzeba calę Ewange
lię przepisać. Jakie to co Chrystus nakazuje będzie niepodo
bnem? więcejże będę wierzył grzesznym namiętnościom i ślepo
cie ludzkiej, niż słowu Bożemu? Trudności i zarzuty jakie słyszę 
przeciw jedności, dowodz(l tylko ie ci co je czyni(l nie maj{l pra
wdziwej miłości Boga i bliźniego, a bez niej wiem że jedność 
niepodobna; dla tego właśnie nawołuję naprzód do miłości. 

W świecie duchów czystych, miłośc\ Boża, światło i ciepło za
razem, rozlewa się z góry po wszystkich chórach Anielskich, 
ł(lczy je z sohtt bez zawiści o wyższość darów i miejsca, i wszyst
kie jednoczy z Bogiem. Wszyscy błogosławieni, obr·ócontt twa
rztt, natężontt myśltt, wycittgajl_l się, unosz{l ku słońcu sprawie
dliwości, zatapiajtt w niem i nie gubittc się jednocz(l wszakże, 
Ło:i:samiej{l. Znalazł się wprawdzie i tam samolub który się ohró
cił ku sobie, zakochał w sobie, chciał być sobę i dla siebie, i 
jnnych cięgn(lł za soh{l i pod siebie; ale ten buntownik i pierw
szy założyciel stronnictwa nie pozostał w mie_j!;:cu błogości, świa
tła, harmonii, musiał sobie założyć osobne państwo ciemności, 
nienawiści i nędzy. I na zien,i grzech, w upadłym człowieku, 
Ci(lgnęł gwałtownie wszystko ku sobie, i rozerwał był wewnętrz
nie ciało lud�kości. Ale Chrystus Pan, zwyciężywszy grzech 
świata największem poświęceniem siebie, dał ducha swego mi
łości, który napowrót połęczył i ł(lczy ludzi z Bogiem. Tak iż 
o pierwotnym Kościele, prawdziwem społeczeństwie z ludzi jako 
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i my złożonem i jeszcze z różnych narodów, czytamy w Aktach 
Apostolskich iż : u mnóstwa wierzg,cych było serce jedno i dusza 
jedna. (IV, 32.) W Kościele Bożym odt�d i dotychczas, o ile się 
składa z członków żywych (to jest, wierz�cych i pełni�cych Za
kon), tern większa jedność, im większa miłość Boga a bliźniego, 
im szczersze, zupełniejsze wyjście z siebie, zapomnienie, poświę
cenie się dla drugich, dla prawdy, dla dobra. Bowiem miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zajrzy, złości nie wyrzg,dza, nie na

dyma się, nie jest czci pragng,ca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku 
gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się 
weseli z prawdy : wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego 
się nadziewa, wszystko wytrwa. (I, Cor. Xlll, 4-8.) A łatwo poj�ć, 
że przy takich cnotach, jedność nie tylko podobna, ale snadna, 
naturalna, i niejako konieczna. 

I nie mówcie by tylko w pierwszych wiekach Kościoła i 
w życiu jego wewnętrznem, czysto duchowem, jedności takiej 
były wzory. Wspomnijcie sobie średnie wieki, wysiłki Europy ku 
wydarciu niewiernym grobu świętego i późniejsza jej obrona 
przeciw ich napływowi, w której i nasz naród tak chlubny 
a czelny miał udział. Jaka wtenczas, pomimo tarcia się na·· 
miętności ludzkich, przemagała jedność i zgoda. Narody po
wstawały spółcześnie jak męż jeden, gotowe osoby i wszystko 
swoje poświęcić, nie z "lichych widoków ludzkich, zysku lub 
chwały, ale dla myśli świętej, wyższej. W każdym narodzie 
znowu stawał jeden za drugim, o którym sę.dził że lepiej od niego 
czynić potrafi, ten znowu za bieglej.�zym i cnotliwszym od siebie, 
tak iż w chwili jednej stawał lud cały sprawiony jak zastępy ar
chanielskie. Bywały takie szczytne chwile w życiu Polski, do
póki przyzywano Ducha Świętego i poddawano się jego natchnie· 
niom. Na J?OCz�tku ostatniej wojny naszej pokazało się coś, jakoby 
cień i przypomnienie tych dobrych czasów, to też się trochę 
uczciwej sławy dostało. Ale na jak krótko r a teraz już ni śladu, 
ni pami�tki. Jak rychło powstała jędza niezgody, ten pierworo
dny grzech narodu naszego, i jak po tyrańsku dotychczas panuje. 
I nie dziw, bo Boga w sercu nie ma. Bo znajdźcież proszę między 
nami cnoty które Święty Paweł wskazuje jako owoce i znaki mi· 
łości Bożej, któreśmy tylko co przytaczali. Ja widzę panuj�ce 
same uczynki riala jak tenże Apostoł nazywa, nieprzyjaźni, swary, 
::.awifri, gniewy, niesnaski, rozterki, kacerstwa, zazdrości, mężobój
stwa ..• i tym podo 1me. (Gałat. V, 20, 21). Zamiast bied z do jedno-
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ści, uciekacie od niej co sił. Zamiast ścisnęć się by z własnQ. 
niewygodę, każdy chce się rozeprzeć jak najszerzej, ba radby 
sam jeden, gdyby mógł, czas i przestrzeii ogarnęć. Nie wcielić 
się w naród, ale naród wcielić w siebie. Nie służyć mu, ale się 
nim posługiwać. Naród przestajęc być czemś żywem, celem czci 
i zabiegów, staje się materyałem nad którym ma pracować 
myśl nasza, doświadczać Leoryi swojej. Nie chodzi już o to głó
wnie aby był, aby żył, aby miał miano swoje, aby był u siebie i 
sobę, ale o to jak ma być urzędzony. Zgłodniały woła o pokarm 
by najgrubszy, najpospolitszy; każecie mu czekać na nowę 
strawę którę uczenie zaprawiacie. Konajęcy woła ratunku, od
powiadacie mu, iż jeszcze narzędzia do nowego rodzaju operacyi 
niegotowe. O! nieszczęsne, o ciężko winne samoluby! napróżno 
szukam w pośród was prawdziwych synów. Widzę tu i Lam ludzi 
dobrej woli; ciała po Bożemu urądzonego, myślęcego, cznję
cego nie widzę. Słyszę glosy: nie ma być podług mojej teoryi, 
niech lepie,J nie będzie. To bluźnierstwo. Nie mówcie że wam 
naród zawsze rzeczę pierwszę, glównę, a teorye podrzędnę. Wie
rzę że sami siebie łudzicie; w teoryi tak jest, w praktyce nie, 
ani w sercach waszych, aniby w czynie było. Tak łatwo wmówić 
w siebie iż środek nasz jedynie jest zbawienny, że później się już 
przy nim z pewnę dobrę wiarę, jako przy bezwzględnym i jedy
nym upiera. Gdyby naród istotnie był rzeczę pierwszę, głównQ., 
byłyby szkoły polityczne, socyalne; stronnictw, sektby nie było. 
Byłby sejm otwarty, wolny, korzystny dla narodu; nie byłoby 
rzędów tyle, nielylko na teraz ale i na przyszłość, nielylko dla 
garstki wygnańców, ale w zamierzeniu dla całego narodu. Gdyby 
wam o naród przedewszystkiem chodziło, nie stronilibyście od 
siebie jak od zarazy, nie mierzylibyście się mężobójczym wzro
kiem, groźniejszym, nienawistniejszyrn niż wobec wroga. Dzięki 
Bogu nie od was samych tylko i coraz mniej od was los narodu 
zależy, ale mógłby i od was jeszcze. Moglibyście być w nim i dla 
niego poważnym, doświadczonym rozjemcę; dziś jesteście za
starzałym gorszyciciem. Każde stronnictwo chlubi się że ma na
ród za sobę; to kłamstwo! ale to _prawda, że każde ma w nim 
pewnę liczbę podobnie myślęcych. Tern gorzej dla was i dla na -
rodu; nie dość żeście się sami poĆlzielili, jeszcze i naród rozry
wacie. Moglibyście być zbudowaniem dla obcych, jesteście 
zgorszeniem. Najlepsi z nich, tacy nawet którzy ostro przyga
niaję nieprawości na nas dopćłnionej, powiaclaję: cói po tern że 
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majil prawo do istnienia kiedy istnieć przez się nie potrafiil, Lo 
niezgoda, to rana ich nieuleczona! ... Moglibyście los braci, los 
własny osłodzić, boć i cierpieć i zapłakać milej w objęciach 
przyjacielskich; wy go zaprawiacie goryczil, czynicie niezno
śnym. Moglibyście przebłagać Boga który się chętnie lituje <c nad 
biedakami i skruszonymi w sercu, wyzywacie go do ciilglcj 
chłosty, bo kto rani miłość bratniil, jak gdyby się dotknilł źre
nicy jego oka. Bracia moi! wolno się wam uprzeć do końca, 
wolno się wam zgubić, -choćbym pragnęł z serca aby się każdy 
nawrócił i był szczęśliwym, i dla tego mówię i tak mówię. 
A zarazem ostrzegam iż każdy niepoprawny ciężko odpowie, 
nietylko przed Bogiem, ale i przed narodem i potomnościę. 

II. 

Odpowiedzę najwięcej naczelnicy, i dla tego wii'żę się do nich 
szczególniej obrócić, poniżywszy duszę maję przed Panem. Obra
cam się do tych kilkunastu księżilt ludu podług pisma, królików 

podług wyrażenia Skargi, którzy zyskawszy jakimkolwiek spo
sobem zaufanie braci, nie pracuję ku wspólnemu dobru otrzy
manym talentem, ale go zakopuiil, trzymajilc jak skilpiec 
w zamknięciu zazdrośnćm, nieużytecznćm, co mówię, szkodli
wćm. Bo głównym bodźcem .do działania co rychlej, o wyłę
cznych siłach, jest chęć i obawa aby nie dać się wyprzedzić, 
choćby też przez to popsuć wszystko. Znam dosyć emigracyę i 
wiem, że szeregowi gotowi do pojednania, jeżeli nie z cnoty i 
miłości, to z tęsknoty i potrzeby. Nic widzę· także coby to po
jednanie czyi;1ilo niepodobnćm. Namiętność stronnicza .rozmyśl
nie przesadza różność zdań i pojęć społet;znych, by mieć jakiś 
pozór prawa do dalszego odrębnego istnienia. Jeżeli się wam 
trudno porozumieć, możecie pytania różniilce zawiesić. ·wszak i 
tak naród ostatecznym sędziil myśli waszych i projektów będzie, 
ani pochlebiajcie sobie byście mu je gwałtem narzucili. A roz-! 
szerzać przekonania wasze cóż przeszkodzi? już dziś myśli n
słowa nikt nie uwięzi, - przeciskaję się wszędzie jak powietrze. 
Wierzycie w postęp absolutniejszy, -nie wszyscy od razu wy
mrzecie, - w każdym razie pisma wasze zostanę. Nie troszczcie 
się tyle o przyszłość; myślcie o czasie obecnym, -to wasz oho-
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wiazek · - następne pokolenia pomyśl{l o sobie. Po'\viadacie : 

ni: mo;na działać nie maj{lc wyrobionej myśli, pewnej całości, 

jasnego pojęcia celu i środków. Wiem iż tak jest, a przyilajmn�ej 

być powinno. Ale wiem także, co i sami czasem przez z�pom�1e
nie powiadacie, iż największ{l m{ldrości� w rzeczach z1emsk;ch 
jest chci'3ć tego co na teraz i najsnadn�ej wykon�ć można. _Wodz 
im bieglejszy, im jaśniej widzi w swe.1 sztuce, tern ?chlej p_la_n 
i szyk zmieni podług okoliczności i położenia. _Przy��10�em m1er�. 
nych umysłów jec;t trzymać się upornie jednej mysll, J_ak lel�cy1 
szkolnej której się z bied� nauczyło. vV rzeczach _z1emsk1�h, 
przemijajęcych, nie ma nic absolutnego jak w p�aw1dłach �IC� 
wzruszonych re-Jigii, moralności; a dziwna, ci ktorzyby chcieli 
przykrajać religię podług przywidzeń swoich rozumków, pomy
sły swoje socyalne che� krystalizować w pewniki nieruchome, 
niezmienne. 

Pytam się was teraz naczelnicy wygnania, w imię Boga i na
rodu, coście dotychczas w tym kierunku pojednawczym uczynili? 
Boć widoczna, że wszystkich poł�czonych sił nie dosyć bez cudu 
łaski Bożej; cóż tedy poczniecie z ich części{l? Jeżeli wszelkie 

królestwo rozdzielone przeciwko sobie będzie spustoszone (M;:i t. XII, 25), 
jakże się podzielone podniesie? Ni Bóg, ni ludzie pomogę. Któ
ryż tedy z was, gdzie, kiedy, jak często, zrzuciwszy pychę z serca 
szedł do drugiego, radził się, prosił, zaklinał w imię dobra po
wszechnego, na kolanach i ze łzami jeżeli potrzeba, szukaj{lC 
środków pojednania się, porozumienia? Im kto wyżej stoi, tern 
więcej do pierwszego kroku obowięzany, bo tćm łatwiej mu się 
poniżyć; choć w tak świętem dziele poniżenie niepodobne, 
owszem największ{l przynosi chwałę. Czyś to czynił Br;:icie mój 
z gotowości� ust{lpienia coś ze sweg(,? boć szyderstwem jest 
wołać, jak dotychczas, podpisz się na mnie, poddaj się, to będzie 
zgoda. A jeśliś u jednego nie wskórał, czyś poszedł do drugiego, 
trzeciego, aż do ostatniego. Błogosławieni którzy tak uczynili, 
błogosławieni którzy uczynię! Bo choćby czego nie przyp1�sz
czam nigdzie się nie udało, znajdę się_przecie ludzie którzy krok 
tak chrześciański i obywatelski ocenić potrafi�, a błogosławień
stwo Boskie prędzej czy później na takim spocznie obficie. 

Dotyc·hczas błogosławieństwa nie ma, bo nie ma jedności, a 
śród niezgodnych Bóg nie mieszka. Ofiar pełno, nie tylko bez 
korzyści, ale już i bez chwały : wychodzimy na spiskowców po
łudniowych. Drogo, drogo, za drogo kupuje się nauka, ale· zaw-
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sze miłosierny Bóg ze nie błogosławi przedsięwzięciom stronni
czym, wyłęcznym, nienawistnym. O poprawcie się, rychło 
poprawcie; ce nawróćcie się i zawstydźcie bardzo prędko; >i bo 
inaczej pokażecie że się Boga nie boicie, że trj ojczyzny którl;!, ma
cie wcil;!,ż na ustach nie kochacie, że wam najdroższe wasze 
widzi mi się, - słowem żeście samoluby. A wiecie na czem skoń
czycie? Jeślijeden drugiego kg,saci'! ijecie, pitrzcie aby jeden dru
giego nie zjadł. (Gałat. V, 15.) Jeśli pokutować nie będziecie, wszys
cy ... zginiecie. (Luc. XIII, 3) i pomrzecie w grzechach was:;;ych 
(Joan. VIII, 24). Do tysil;!,ca już legło w g.obie na wygnaniu; 
śmiertelność pójdzie przyśpieszonym krokiem. Powymieracie 
samotni, bez chwały, nie żałowani nawet. .. Może was śmierć 
pogodzi, zmniejszajl;!,C liczbę ochotników do rzl;!,dzenia. Bodaj że 
i ona nie pojedna, bo nawet na jednym cmentarzu ob0k siebie 
spoczywać nie chcecie, gdzieby was wspólnie opłakać można ... 
Wkońcu zostanie jeden naczelnik bez żołnierzy, i wtenczas zgoda 
będzie. Zostanl;!, nagrobki wasze staraniem stronników wysta
wione z szumnemi napisy; potomność je przemaże, i wyryje na 
nich płomienriemi głoski : <c Bez chwały i korzyści pomarli 
w swarach na wygnaniu, bo grzeszni siebie nad wszystko byli 
pokochali. » 

Ale na.co się to wszystko przyda? jak znaleść posłuchanie śród 
panujl;!,cej goręczki i obłl;!,kania z namiętności i zepsutego su
mienia. Napróżno wołamy od lat tylu, stojl;!,C na sl.anowisku Bo
żćm i narodowem; Już nam głos zachrypł i szczęki ścierpły (Ps. 
LXVIII. 4). Jak.rozjemca zwaśnionych od. obu jest bity, tak my 
od wszystkich, bynajmniej z jakl;!, korzyścię dla was samych ! Ale 
chcl;!,c rozbrajać braci, coraz słyszymy tę od powiedź co i Mojżesz : 
Kto cię postanowił sędzią. naszym (Exod. II, 14)? Głos mój w tej 
chwili niejednego zapewne obudził, poruszył nawet; wielu przy
zna mi słuszność. A po chwili, dziś jeszcze, pójdziecie słuchać 
namiętnych nienawistnych głosów stronnictw; podobaję się wam 
one jak kwas i gorycz choremu podniebieniu. Dziś jeszcze zło
rzeczyć może będziecie tym, którzy was wołaję do upamiętania 
się, do przebaczenia wzajemnego, <lo jedności. Obym przynaj
mniej wstrzymał, wyrwał z ust co gorsze słowo, oby przetrl;!,CO
ne w biegu zastygło na ustach. A moje potem niech przebrzmi 
w powielrz.u, i niech śladu nie zostanie po niem, jak po uderze
niu wiosła, jak po ruchu kół na oceanie, jak po przelocie ptaka 
na niebie. Czasem jednak choć kula działowa zaryje się w piasku, 
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jeszcze w odbiciu rani, to i głos mój echem odbije się w Ojczy

mie i dzięki Bogu, o ile wiem nie napl'óżno. Czasem choć ziarno 
' . .  

padnie na opokę, wiatl' je lub ptak usłużny przeniesie daleJ, 1 

powietrzny siewca Boży na lepsztt upuści ziemię, tak i słowo mo

je znajdzie gościnę w niejednej pogodnej, kochajttcej duszy, 

w sercach lepszej części młodzieży nowego pokolenia. A choćby 

i o tern nie myśleć, dlaczegoż nie mam mówić jakoby na ·wiatr, 

ja pył i proch, kiedy Pan mój tyle mówił do npornych? We

stchnienie puszczone ku niebu nad człowiekiem niechętnym, opa

da nań, lub na chętniejszego sttsia da, ożywcztt rosę z,góry. Przeto 

prosiłem Pana aby słowo moje było śpiewem duszy, płaczem 

sel'ca i modlitwtt; alJy pomimo waszej woli krężyło wcięż koło 

was w powietrzu, śpiewało do ucha, płakało w sercu, jak pta

szyna wypłoszona ze spalonego domu, z podciętego· drzewa, ze 

zgwałconego gniazda: Ojcze Święty, zachowaj je w Imię Twoje 
któreś mi dał, aby byli jedno ... poświęć je w prawdzie, aby byli 
doskonałymi w jedno. 

Słuchajcie! myśl mi jednajeszcze przychodzi. Jeżeli my, choć 
nie pojmuję jak, przeszkadzamy wam do jedności wcięż do niej 
nawołujęc; powiedzcie : my pójdziem sobie na nowe, dalsze 
wygnanie, bo już cel nasz dopięty będzie. Ziemia do Pana należy, 
i my także, a gdzież braci nie spotkamy? sę w lasach Ameryki, 
stt w Mongolskiej pustyni, i może jeszcze nie powaśnieni. Wy
pędźcie nas chyba, bo póki tu jesfr>śmy, o lwie ki·g.żacym wkoło i ry
czg,cym (I. Petr. V,8) ostr::.egać wa� i do gi·omady naganiać będziem. 
Nic nas poniżyć nie może okrom obojętności o dobi'O dusz, bośmy 
uczniami tego który się stał piosenka, i pośmiewiskiem grzeszników, 
robakiem a nie człowiekiem (Ps. XXI, 7). 

Ach ! ulitujcie się bracia ! już nie wiem co wam więcej powie
dzieć, aby was opamiętać. Przypomnijcie sobie ilu z waszych 
towarzyszów odeszło od zmysłów, szukajęc środków do poje
dnania was. Szczęśliwi jeszcze, w największem z nieszczęść po 
grzechu, jeżeli w pokorze a z miłościtt koło tego chodzęc, na je
dnej osiedli myśli; jeżeli powtarzać będę : Ojcze Święty zachowaj 

je w Imię Twoje ... aby byli jedno ... poświęć je w prawdzie ... aby 
byli doskonałymi w jedno. 

A ja Panie teraz, póki mi sił i pókim dzięki Tobie przy zmy
słach, ufajęc przeciwko nadziei, proszęć i proszę z Tobę, aby 
byli jedno. Otwól'z ich oczy, o Panie! ulecz serca, miłości sił�t 
wyrwij z serc ich to złe które je dzieli, a puść, puść w nich du-



15f-i KAZANIE 

cha twego dobrego, świętego, ducha miłości i pojednania, po
święć ich w prawd::.ie. Niech się ulitujll dusz swych które gubi;i, 
braci których do zguby ciltgnll, narodu pławillcego się bezsilnie 
w krwi własnej. Niech się pojedna.il!, niech stanll się siłtt przy 
prawdzie. Spraw to Ojcze, Synu, Duchu Ś,Yięty, jedyny Boże, 
któremu cześć i chwała i dziękowanie, teraz i po wszystkie wie
ki wieków. Amen. 

KAZANIE 

O PRZEMIENIENIU PANSKIEM 
Z RZECZY DANIA UROCZYSTEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EMIGRACYJ POLSKIEJ 

IMIENIEM OJCA ŚWIĘTEGO PIUSA IX, 

l\IJ.lŻOWIE BRACIA! 

19 MARCA 1848 R. 

El transfiguratus est ante illis. 

I przemienił się przed niemi. 

Mat. xvrr. 

Sześć lat prawie dobiega, jakem się do was po raz pierwszy 
ozwał z tej mównicy; i milo mi znaleść się znowu na tern miej
scu, w tych pełniejszych zapewne nadziei, ale i tn1dniejszych 
czasach. Nie taję, bo mówię jakby śród rodziny, iż mi dziś ży
wiej jak w on·czas seree bije. Nie troskałbym się o słowa- ach! 
o słowa tak łatwo jak o ciekllce wody; - troszczę się o to, czym 
w Rzymie wiekuistym, co dziś nowem na świat cały oddycha 
życiem, zaczerpnllł dość siły i łaski dla was; czy mi Bóg da sło
wo swoje, pełne wdzięku i mocy, któreby się balsamem rozlało 
po sercach jednych, w drugich buchnęło płomieniem, roztopiło 
lody, i jeżeli gdzie skała jeszcze, rozsadziło .iil prochem. Trosz
czę się, czy mi Bóg pozwoli dopełnić całkowicie powołania me-

(1) Kaznodzieja przebył w Rzymie od końca !845 r. przeszło lat dwa i wróciwszy do Pa

ryża powiedział tę naukę. 
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go i obowięzków, bo każdy dziś wszystko z siebie wydobyć po
winien. Podnoszę serce moje i dłonie w górę, zki_td wszelki dar 
dobry i doskonały przychodzi; ku temu, który jak daje chęć tak 
daje wykonanie. Od modlitwy, od dobrej woli waszej, o! Naj
milsi, wiele albo i wszystko zależy. 

A w was co się święci, bracia moi, po tych dwóch latach roz
łęki? Nie si_ldzę, bom się jeszcze nie rozpatrzył. Dobri_l mi jednak 
daje otuchę tak liczne zgromadzenie się wasze. Źe gorętsze mo
dlitwy gdy i strach nie mały, i to rzecz dobra, ale powszechniej
sza; ale gdy pomyślność nie zmniejsza, jak zwykle, ale dodaje 
nabożeństwa, to rzadsze i doskonałe. Cisni_lc się do świi_ltyni Pań
skiej, czynem wyznajecie iż nie ufacie dostateczności waszej; a 
to poczi_ltek mi_ldrości : wyznajecie że ufacie Bogu z którego 
wszelka dostateczność; a to źrńdłem niewyczerpanem siły i po
ciechy. Bi_tdźże za to Panie błogosławiony! i przemień nas i 
uświęć do ostatka. 

Obróćmyż się do chwalebnego Pana, przez przedziwni_l Matkę 
naszę Maryi_l, aby promienie Taboru objęły, oświeciły, rozogniły, 
oczyściły, odświeżyły umysły i serca nasze; abyśmy wszyscy 
ztęd wyszli lepszymi. Zdrowaś Maryo, etc. 

1 przemienił się p1'zed niemi. Tajemnicę przemienienia Chrystu
sowego, o ile w sobie wzięti_l, wykładaliśmy wam w czasie swo
im podług Pisma i Ojców Kościoła, i, da li Pan sposobność, 
jeszcze wyłożym. Dziś ku temu za ski_lpo cza�u. Zwrócę tylko u
wagę waszę na jeden szczegół dzisiejszej Ewangelii : że Chrystus 
Pan przemieni! się przed męki_l i rychło po jej zapowiedzeniu; 
przemienił się i ukazał w chwale swojej przed Piotrem, Janem i 
Jakóbem, tymi uczniami właśnie, którzy mieli być świadkami 
męki jego i walki na górze Oliwnej; przemienił się, aby nie stra
cili wiary do reszty w chwili próby i aby jakokolwiek doczekali 
zma1'twychwstania, zwycięztwa. Dał nam przez to wzór jak rnallly 
sobie przy każ dem wielkiem dziele poczynać; a wszelkie dzieło 
odkupienia, zbawienia, nie zdobywa się bez walki, bez próby, 
hez boleści. Postępujcież tedy spokojnie, odważnie, wytrwale. 
Ani się upajajcie pornyślnościi_l, ani serca traćcie gdy sło11ce zaj
dzie za chmury; w blasku dziennym, w ciemnościach nocnych, 
śród pogody czy burzy, nie wstrzymujcie ni zwalniajcie kroku, a 
dojdziecie. Pamiętajcież na trzy momenla powtarzaji_lce się cii_l
,gle w życiu ludzi i ludzkości : pierwszy wyłi_tcznie Boży, pnemie-
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nienia, pociechy, nadziei; drugi, męki, walki, trudu, lu człowiek 
przy łasce Bożej; i trzeci, zmai·twychwstania, zwycięztwa, który 
to moment jest płodem dwóch poprzednich. 

że się ten proces wci{lż odbywa w duszach pojedynczych, 
wiernych, - wie o tćm dobrze każdy kto doświadczył : kto nie 
doświadczył, napróżnobym mu dowodził. Niech na teraz zawie
rzy, aż się własnem postrzeżeniem przekona. Bóg taki dobry, -
ach! dziwnie dobry, - iż przed każdym trudem i każd{l bole
ści{l, darzy nas szczególn{l pociecb{l i weselem, tak iż ochotnie i 
odważnie czekamy, imamy się krzyża. Po walce i pracy znowu 
nas pieści, jakoby pot z czoła naszego ocierał, i rany obwi{lzy
wał. A co najczęśeiej, i przed walk{l, i śród trudu, i po pracy 
dodaje nam otuchy on Boski mistrz i hetman, przewodnik, oj
ciec, brat i towarzysz nasz ! Niech będzie i teraz i na wieki po
chwalony! Podobnie czyni Pan w Kościele swoim dla narodów, 
w wielkich, uroczystych dla ludzkości chwilach. 

Po cóż szukać dowodów z przeszłości, kiedy oto Bóg dotykal
nie prawie śród nas się przechodzi, kiedy skrzydłami wszech
mocności swojej. strzyże wierzchołki głów naszych? Czy dawno 
jak ołowiane niebo grubego, opasłego, bez serca i wnętrzności 
materyalizmu, wisiało nad nami? Naprói.no było puszczać wzrok 
na północ i południe, wschód i zachód, - znisk{ld pociechy i 
nadziei. I owszem, chwiano głowami nad ludźmi nie bez uczucia 
i nadziei, jak nad marzycielami bez zmysłów, i nieraz przelaty
wała trwoga czy istotnie tak nie jest. Och! ile razy, patrz{lc 
w Niebo, ze łz{l skargi w oku, nuciłem sobie smutno z Dawidem: 
Dla czegóż zeszli się królowie ziemscy, a ksig,żęta zgromadzili społem 
przeciwko Panu i pi·zeciw Chrystusowi jego, mówig,c: potargajmy 
zwig,zki ich, a odrzućmy od siebie jarzmo ich (wszelkie prawo Bo
skie i ludzkie). Ale ten który mieszka na Niebie naśmieje się z nich, 
Pan naurg,ga si'ę im. Tedy będzie mówił do nich w popędliwości swo
jej, a w gniewie swoim przestraszy je. A jam postawiony królem przez 
niego, na Syonie .górze świętf'jjego, opowiadajg,cy przykazanie jego ... 
potrzesz je laskg, żelaznti, a jako naczynie garncarskie pokruszysz 
je ... Teraz tedy zrozumiejcie królowie l nauczcie się sędziowie ziemi ... 
(Ps. 2.) Nauczcie się, nauczcie, nauczmy się wszyscy. Nie daj 
Boże by tak uroczysta nauka spłynęła po nas jak woda, nie zosla
wuj{lc śladu. Ten sam Wszechmog{lcy który kruszy berła ufaj{l
cych w siłę swoję, mięsza też szyki mędrców i w śmiech obraca 
ufaj{lcych rozumowi swemu. Nie b{ldźcież królami myśli waszych, 
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nic b�dźcie królami woli waszej. Słutcie Panu. (ci�gnę dalej 

z Prorokiem) służcie Panu w boja;ni, a ro::.radujcie się :e di·żeniem. 

Chwyćcie się karności by się snad:= nie rozgniewał Pan, i nie zginę

liście w drod::.e. By z kolei o nas i cło nas Pan nie powied:iał : 

Dla c::.egóż zaw1·zały nai·ody, a ludy rozmyślały próżne rzeczy? 

(Ps 2.) 
Kiedy lat ternu dwa, rzeka krwi bratniej skalała ziemię ojczy-

st�, opadły wam głowy na pierś rozdart�, i siedz�c na pokutnym 

popiele, zakryliście wiotk� wygnańcz� szat� do reszty twarze, by 

nie patrzeć na słońce, które dla was świeciło ponure jak wór 

włosiennicy. Wtenczas z poza krwawego obłoku który powstał 

na Niebie, z krwi na ziemi wylanej, wychyliła się gwiazda dzi
wnie wdzięcznego i pogodnego blasku. Był to Pius IX tyle was 
kochaj�cy, tyle przez was, nie w�tpię, ko�hany; mściciel nasz, 
wielki kapłan i rozjemca ludzkości. M�ż co ze starej rycerskiej 
wyszedłszy rodziny, z miłości Boga i bliźniego przystał do ludu; 
od młodości swojej mistrz i ojciec biednych sierot i wyrobnicz
ków, opiekun wdów, pocieszyciel więźniów, apostoł prostaków 
i zbrodniarzy. Tak, iż można dosłownie doń zastosować co Pro
rok mówił o Chrystusie, co Chrystus Pan sam o sobie przyto
czył : Duch Pański nademnq,, dla teyo namaścił mię abym opowia
dał Ewangelię ubogim, posłał mię abym uzdrowił skruszone na ser
cu, abym opowiadał więźniom wypuszczenie, abym wypuścił na 
wolność znędzone, i opowiadał rok Pański przyjemny, i dzień od
płaty. (Luc. IV, ł8-1.9. Is. 61. 1.) M�i który władzy nie szukał ni 
pragn�ł, i owszem ze drżeniem i w omdleniu przyjmował jej 
ciężar na barki : to też umie jej używać. Widziałem jak łzami 
hojne mi zlany, witał po raz pierwszy lud swój, wyci�gaj�c ręce 
ku Niebu, na świadectwo ie ztamt�d się tylko świalła i mocy 
spodziewa : to też znajduje pociechę w niezbędnych troskach 
panowania i panowania za dni naszych. M�i który nie przyniósł 
z sob� żadnej ludzkiej teoryi, tylko Ewangelię Chrystusa z ży
\Vem poczuciem potrzeby wprowadzenia jej w życie, i przyniósł 
serce czyste, doskonałe naczynie do przyjmowania i chowania 
darów Ducha Świętego które przyciMa wiern� i pokorn� modli
tw� : to też zdołał rądzić ! bez pol1cyi i skarbu, bez skarbu i 
Wojska bitwy wygrywać. M?i, słowem, w którym sprawiedli
wość i pokój ucałowały się, a w którym miłosierdzie niezmiernie 
przechodzi sprawiedliwość. 1 przeto ludy, poczuwszy w czynie 
prawdę za któr� goni� nie zawsze trafnie, ale bodaj zawsze 
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szczerze, zadrżały sympatycznem drżeniem miłości i nadziei,
mogę powiedzieć bez przesady, iż na wargach jego wisi świat 
zachwycony. 

I on po pierwszych chwilach wesołego przemienienia, po gło
śnem wstępnem hosanna, wchodzi w moment trudu i boleści : 
bo ma do czynienia z ludźmi, bo za życia świętym nagrody się 
nie spodziewać, bo go Chl'ystus Pan chce mieć jak najwięcej do 
siebie podobnym. Ale potomność będzie błogosławiła kaid{! kro
plę potu, kaid{! łzę jego, wylane w dniach pracowitych i bezsen
nych nocach. 

Dostała się mnie niegodnemu ta szczególna łaska, iżem przed
stawiał temu Świętemu Ojcu naszemu Piusowi IX krzywdy 
nasze, boleści nasze i nadzieje nasze. O I nie trzeba było długo 
mówić ni długo słuchać, by zrozumieć jak z nami spółczuje i 
boleje, jak sprawę naszę nosi pod sercem, jak pragnie by mu Bóg 
dał sposobność być nam jak najrychlej pomocnym. 1 da mu to 
Bóg, bo on m{lż. i namiestnik Boży, a my na jego drodze. Wraca
j{lc do was, S{ldziłem iż nie zdołam się wam mi�zym zalecić go
ścir\cem, jak błogosławieństwem Piusowćm; i to wam przyno
szę. Lękam się tylko by który daru Bożego na ziemię nie upu
ścił. Przez miłość dusz waszych, proszę zapomnijcie o mnie 
w tej chwili, pamiętajcie tylko co i od kogo wam niosę. Wszak 
kryształ w brudnych ręku nie traci swego blasku. Pamiętajcie że 
to błogosławieństwo, uświęcai{lce pojedyncze dusze, ma jeszcze 
siłę lecz{lC{l dla narodów: pod tem błogosławieństwem już Wło
chy drgnęły. Pamiętajcie nareszcie, iż po (o samo 1Jłogosławie1i · 
stwo stotysięczny lud biegnie na Kwirynał, i wierzęcy czy nie 
wierz{lcy kornie 1 z przejęciem je przyjmuję. Na kolana zatem! 

O Boie Wszechmogęcy ! błogosław tym braciom moim, tęs
knym tałaczom, błogosław całemu cierpi:;teemu narodowi Pol
skiemu. Ódcjmij od nas grzechy nasze, przebacz je i rzuć w 
przepaść niepamięci. Roztocz Twe miłosierdzie nad nami, prze
mień się w nas, przen1ic1i się dla nas, abyśmy już odtęd chodzili 
w cudnej światłości oblicza Twojego. Nawriić nas ku '!'obie, na
wróć nas ku sobie wzajem. Zmiękcz serca nasze jako wosk. Spal 
ogniem miłości 'l'wojej star{! rdzę waśni naszych. Daj nam sei·ce 
uowe, daj mun serce jedno, daj nam ducha dobrego, duclta 
'l'wojego, ducha Świętego. Abyśmy od młodnieli jak orłowie, i 
stanęli mężem jednym za 'l'obę i przy Tobie. Abyśmy rychło na 
niwach naszych, w zagrodach naszych, w świ;;ityniach naszych, 
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chwalili Ciebie ,v weselu serc naszych. Błogosław im, Panie bło
goslawieiistwem Namiestnika Twojego, błogosławieństwem 
Twojem, o Jezu! 

(Kaznodzieja odmówił formułę błogosławieństwa.) 

KAZANIE 

PRZY ZAMKNI]:;CIU OŚMIODNIOWEGO NABOŻEŃSTWA DO MATKI. BOSKIEJ 

ROŻAŃCA Śgo, W KOŚCIELE 00. DOMINIKANÓW. 

W KllA KOWIE, ł 848, 

Dla czego dziś, o! Bracia najmilsi, obszerna ta świę.tynia tak 
pełna ludu, w świę.tecznych strojach i z świę.tecznemi twarzami? 
Dla czego jasno jak w południe od rzęsistego światła? Dla czego 
tyle kwiecia, tyle kadzidła i woni, tyle śpiewu i dźwięku; same 
poważne organy jakoś rzewna i wesoło się odzywaję.? Dla czego 
zdajecie się chcieć iść w zawody z Kościołem Niebieskim w tym 
uroczystym pochodzie? Przed kim to chwiejecie tak chorltgwia
mi, chylę.c czoła i serca? Ach! to obraz Pani waszej, Królowej 
Nieba i Polski Królowej, Matki naszej najukochmiszej. Jakże tu 
pozdrowić tak wielkę. Panię, a Matkę tak miłościwll? Dusze wa
sze tak wysoko nastrojone : jak do takiego nastroju znaleźć sło
wo? Jak w to słowo schwycić to światło, i te dźwięki, i tę woń, 
i te łzy wasze słodkie, i ten uśmiech szczęścia?... Oh ! biadaż 
mi, biada! Dzieckiem jestem i mówić nie umiem. Chwycę się 
słów Archanielskich i zawołam: ZdrowaśMaryo ! O Panie, oJezu 
najmilszy dopomóż! dla czci Matki Twojej, dla zbudowania tego 
licznego a pobożnego ludu krakowskiego. 

Bę.dź ty pozdrowiona o Maryo ! gwiazdo morska, przewodni
czko śród niebezpieczeństw i skał tej ziemskiej żeglugi! Bę.dź 
pozdrowiona głosami wszystkich braci moich grzeszników, r0z
bitków, którycheś od zatonięcia wyratowała. Bę.dź pozdrowiona 
głosami wszystkich sprawiedliwych i niewinnych, którycheś du
szę śnieżnę. i liliOWll zachowała niewinność. Bę.dź pozdrowiora 

T. I. H 
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głosem całego ludu polskiego, głosem całego ludu chrześciań
skiego, głosem wszystkich Świętych, głosem wszystkich Anio
łów; z Archaniołem i Serafiny wołam : bQdż pozdrowiona, 
Zdrnwaś Moryo ! 

Zdrowaś Mar·yo łaski pełna, O! jaki to dar drogi, dar nad da
ry, dar prawdziwie Boży, ta łaska Chrystusowa okupujQca grze
chy, uświęcajQca, zbawiaj�ca dusze nasze. Jeden jej promień 
droższy nad świat ten cały. A Marya tej laski pełna! Ponieważ 
pełna więc ma jej tyle, ile tylko stworzenie mieć może. Pełna 
jej była przy zwiastowaniu, a ileż jej nabyła nosz�c Jezusa w swym 
żywocie dziewiczym, karmiQc piersi� cudownie pożywnQ, tul�c 
W objęciach dziecinę, słUŻ?C młodziankowi, zd�żajęc za krzyżem, 
omdlewaj?C pod krzyżem, i tulQc znowu w objęciach zdjętego 
z krzyża. O! ileż Lej łaski przybyło : a gdzie się podziała, gdzie 
zmieściła, gdy jej już była pełna? O najmilsi! cieszmy się, cie
szmy : spłynęła na nas, spływa wciQż na nas! -pełność, nadmiar 
łaski tej spółodkupicielki naszej, bogactwem naszem, zasobem 
na płacenie oięgłych długów naszych. B�dźże nam, b�dź pozdro
wiona łaskip.i·zepelna! Tam teraz na wysokościach u stóp tronu 
Najwyższego, gdzie dziwna ona rzeka żywota płynie, wci�ż jesz
cze cię napełnia; a ty! o wodotrysku, o kanale laski! wciQż przyj
muj�c, wci�ż na nas spuszcz.1sz. O najbogatsza i najhojniejsza! 

Pan z Tobg, dla tegoś tak bogata i tak hojna. Zawsze daj�c, masz 
zawsze nadmiar : bo Pan z Tobg, , i z nami przez Ciebie, daje Ci 
dla nas, daje nam przez Ciebie. Tyś z nim zawsze, Ty przy nim 
zawsze, On z TohQ. Jakże nie ma być z 'l'obQ, który był w'robie, 
który był niejako Tob�; gdyś go poczęła z Ducha Świętego, a ze 
krwi swojej dziewiczej ciało mu dała, Ty matka nad matki, mat
ko jedyna, wył�cznie sama Rodzico Jezusowa! Ty błogosławiona 
między niewiastami; nad wszystkie niewiasty , które przez 
Ciebie błogosławione. Ty błogosławiona i my wszyscy błogosła
wieni przez owoc żywota twego, najmilszego Jezusa. - O! niech
że ten który był w Tobie, który jest zawsze z TobQ, niech będzie 
w nas, niech będzie z nami. Niech podbije i weźmie sobie.te 
biedne dusze nasze, niech w nich mieszka, w nich panuje; a 
oczysz.czone i uświęcone dla siebie i swym pobytem, niech umi
łuje Niech będzie z nami, z każdym z nas, z wszystkimi, z ca
łym narodem tym wiernym, narodem twoim. O matko najpłod
niejsza! nie na toś poczęła Jezusa byś już więcej synów nie miała. 
Ten sam Jezus pod krzyżem dał Ci synów innych. O matko! po-
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ródź nas Panu! Mamy słowo Jezusowe; wołamy przyrnaj?C się 
do Ciebie : my bracia Jezusa, my syny twoje, kochaj nas Matko 
i opiekuj się nami ! 

Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Teraz o Bracia! uderzmy w serca, i pieś1i pochwaln? Boga
Rodzicy zawiedźmy. Niech Aniołowie święci w Niebie Królo
wej swojej hymn dziewic, hymn Baranka zanuc?. Niech wzno
SZ?C się na skrzydłach miłości Bożej, do nóg Matki Świętej przy
padaję, a z wielkim śpiewem, śród orszaków niebieskich, uro
czyście prowadz?. A my rozchodźmy się do domów z weselem 
w duszy, z śpiewem na ustach. Niech na rogach ulic zabłysn? 
światełka jak gwiazdy na Niebie, i niech w noc późn? brzmi? 
pobożne hymny. Niech wie świat cały, i niech Aniołowie z góry 
ukazuj? sobie jak pobożny lud polski, lud krakowski, kocha i 
czci .Malkę i Królowę swoję. 

o 

KAZANIE 

WłADZY DOCZESNEJ 

PAPIEZI<.IEJ 

Z POWODU NABOŻEŃSTWA ZA OJCA ŚWIF.;TEGO 

ODBYTEGO W KRAKOWIE DNIA 22 MARCA Il. P. ł84fl. 

• Ego aułem conslitulus sum Rex ab eo super Sion 
11 montem sanctum ejus, prrodicans prreceplum 
ł; ejus. 11 
• A jam postanowiony przez Niego królem na Syo
" nie, górze świętej Jego, opowiadahcy przykaza
« nie Jego. (Ps.!.) 

Z� kr�lestwo duchowe
'. 

które Dawid proroczo opiewał posia
dał 1 posiada Pan nasz i Zbawiciel, że to panowanie nad wszyst-

(l) Oprócz modlitw, przepisanych rozporzidzeniem Konsystorza Jeneralnego Krakowski<· 
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]demi duszami wiernemi przekazał widomym Namiestnikom 
swoim, Biskupom rzymskim, to jest rzeczę wiary, i nie o tern 
się dziś sprawiać przed wami, Chrześciańscy słuchacze, przy
chodzę. Nie modliliśmy się t.ylkoco, by Bóg zachował to królo
wanie duchowe Papieżom, bo ono jest pod szczególnę opiek� 
Najwyższego i nieodłęczne od samego istnienia Kościoła, które
go trwanie zapewnione aż do końca wieków; aleśmy się modlili 
aby Bóg przywrócił co rycblej Ojcu Świętemu stolicę jego rzym
sk�, i panowanie doczesne, które niemniej cudownie, choć po
wolnie i w cięgu wieków, Namiestnikom swoim przysposobił, a 
to aby swobodniej, godniej i bezpieczniej obowięzków swoich 
duchownych dopełniać mogli. Chcę zatem mówić o tern pano
waniu drugiem, nie niezbędnem wprawdzie, ale potrzebnem, i 
wielce użytccznem, i jakoby zewnętrznej oprawie pierwszego. 
Nie jest to tedy prawda wiary, któr� dziś wnoszę na kazalnicę, 
ale tak ściśle z wiar� połęczona, iż z dobrem to czynię sumie
niem. Jednak sam o tern ostrzegam, by kto pR.zycisku, z którym 
mówić zwykłem, fałszywie nie poj�ł, i chęci przekonania o błę
dnych, niebezpiecznych, źle pojętych mniemaniach, nie wzi�ł 
za gorycz, lub niechęć do osób inaczej s�dzęcych. Tern bezpiecz
niej wreszcie sobie poczynam, iż mówię wobec przyrodzonego 
mistrza i sędziego, który mię poprawi, jeżeli się pomylę. 

Potrzeba stanu doczesnego dla Papieżów nie jest rzecz� wia
ry, powtarzam, ale czy nie jest rzecz� pobożności synowskiej 
dla dzieci Kościoła? Kto zabezpieczy starym rodzicom swoim 
utrzymanie, już dopełnił ścisłego obowi�zku sprawiedliwości, 
ale jeżeli nie dba nadto aby nie byli pomiatani od pierwszego 
lepszego włodarza lub sługi, jeżeli nie stara się pobytu ich uprzy
jemnić, od wszelkiego niebezpieczeństwa i poniżenia zasłonić, 
pewno nie dowiedzie miłości synowskiej i nie dopełni przykaza
nia : Czcij Ojca twego i Matkę twoję. Podobnie, względem Stolicy 
Apostolskiej Naczelnika Kościoła, nie przes�dzajęc woli Najwyż
szego, powinniśmy, ile z nas, pragnęć i czynić co możem, aby 
stróż i sęd zi:i całości wiary i sumień naszych : był doskonale 

0

i 
zupełnie niepodległy na zewnętrz. By nietylko był, ale by każdy 
mógł i musiał widzieć, że jest niepodległym, a do tego potrzeba 

go, po wielu kościołach n mianowicie 11 00. Bernardynów odbywały się nakładem dusz 
pobożnych wotywy, o rychły powrót Ojca ś. do Rzymu. Na tęż intencyę odbyła się na 
dniu 22 marca 1849, w kościele ś. Marka wotywa uroczysta. Mszę święti śpiew al J WX. 
Biskup, Adminislralor dyecezyi Krakowsldej. 
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aby był panuj{lcym. że taka wola i postanowienie Boże, widzi-· 
my to sposobem najdokładniejszym z ci{lgu kilkunastowiekowych 
dziejów. Gdyhy Bóg znowu wypadkami pokazał, że Namiestni
ków swoich do katakumb, lub na tułactwo przeznacza; wiara 
nasza nie osłabnie, bo : gdzie Piotr, tam Rzym, ubi Petrus, ibi Ro

ma, (Ś. Ambr.), i gdyby się im podobało osi{lść w naszym Kra
kowie, Kraków stałby się llzymem duchowym : ale ucierpi 
Europa i jej cywilizacya, ucierpi{l więcej jeszcze Włochy, naj
więcej ucierpi Rzym. Co wszystko niech Bóg od nas odwróci ! 
O tern choć pokrótce i w grubych zarysach, o ile czas pozwoli i 
kazalnica ścierpieć może, powiemy, prosz{lc i licz{lc na zwykł(l 
waszę cierpliwość (1). 

Niepodległość i wolność mieć zawsze można, okupuj(lC je mę
czeństwem. Ale męczeństwa nikt z pewności{l nie wytrzyma, bez 
szczególnej pomocy Bożej. Sprowadzać przeto niepodległość 
Papieżów do wolności męczeństwa jest to samo, co wyci{lgać 
Boga na cięgły cud : a Bóg ci(lgłym cudem nie rzędzi. Ci którzy 
chc{l odj{lć Papieżom wszelk{l niepodległość, zwyczajn{l, zewnę
trzn{l, ludzk(l: mniejby chętnie odemnie pewno pisali się na 
ci(lgłe cuda. Czyni Bóg cuda niekiedy, aby przypominać ludziom 
(aż nadto skłonnym do zapominania), iż jest Panem praw zwy
kłych, wolno prlez się postanowionych, a nie ich niewolnikiem; 
ale Leż wolności naszej przygniatać, i zasługi jej z wolnego posłu
szeństwa odbierać nie chce. Dlatego rzadko się Pan dotykalnie 
czuć daje, zwykle działa ukryły, pod środkami zwykłe mi, ludz
kiemi. Raz Bóg stworzył pierw�zego człowieka cudem wszech
mocności swojej, ale zarazem chciał aby rodzaj ludzki sam się 
rozmnażał. Raz Syn Boży pokazał się w ciele na świecie, jako 
wielki kapłan i ofiarnik, ale odt{ld kapłaństwo przybieraniem i 
rodzeniem duchowem się rozmnaża. Raz przywi(lzawszy władzę 
tak niezmiern{l jak pasterstwo powszechne, do słabego i grzesz
nego człowieka, chciał aby przez trzy wieki trzydziestu trzech 
Papieży dało gardła na świadectwo, że Kościół i Stolica A postol
ska, nie ludzk{l sił{l stoj{l ; ale raz dawszy pokój Kościołowi, po
kazał ci{lgiem samorodnych wypadków, iż chce, aby Namiestni-

(!) Spisuj�c głos nasz, korzystaliśmy z większej swobody nam zostawionej i nie jeden 
szczegół i dowód dodaliśmy. Kto jednak chce głębiej to zadanie rozlrz�sn�ć, niech czytadzie

to de Maislra: du Pape. Anonyma (X. Gossetin) Dupouvoi,· des Papes au moyen age.X. Rohr

bachcra : des deux puissances, i wymowne artykuły X. Dupanloup w !'Ami de la ,·eligio>1 

• lego roku, powtórzone w Revue de llruxelles. (Przypisek Autora,) 
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cy Jego przy grobie ś. Piotra mieli bezpieczne mieszkanie i 
zaszczytn? stolicę w Rzymie. Konstantyn zaledwo nawrócony, 
snać zrozumiał, że takich dwóch majestatów sam Rzym vomie
ścić nie może, i aż nad morze Czarne pobiegł nowy sobie Rzym 
zakładać. Cóżkolwiek b?dź, nigdy już odt?d Cesarze zactodni ani 
wschodni, nie osiedlili się w Rzymie : wynosili się do Medyola
nu, do Rawenny, do 'l'rewizu, do Carogrodu nareszcie; w łlzy· 
mie już się tylko za gości przejezdnych uważali. A dzisiejsi rzecz
nicy i dziennikarze rzymscy s?dz?, iżby mogli siedzieć obok i 
nad Papieżem? 

Jak skoro tedy Bóg, wzi?wszy ciało ludzkie i stawszy się wi
dzialnym, widzialny Kościół założył, i nie Aniołom, ale ludziom 
rz?dy jego powierzył, Kościół, jak wszelki zakład, potrzebuje 
miejsca stałego, potrzebuje pomocników i robotników, potrze
buje zasobów, ile być może pewnych i stałych. Papież sam 
wszystkiego sprawić nie może. Ma przy sobie radę przyboczn?, 
ma kilkanaście kongregacyj albo wydziałów, do utrzymania sto
sunków z całym katolickim światem. On wysyła, do niego przy
bywaj? Biskupi i Missyonarze od kończyn ziemi; któż nie widzi 
iż Papież nie może bez największej niedogodności wiernych, 
żyć z niepewnej jałmużny, tern mniej może pielgrzymować o 
kiju z miejsca na miejsce, niepewny jeszcze, czy kto gościnności 
swojej nie każe mu drogo opłacić, uciskaj?c jego wolność, a 
przynajmniej w podejrzenie j? podclajęc? 

Ktokolwiek opowiada zakon Boży, a karci namiętności, musi 
się niejednemu narazić, podobnie sędzia : przeto jeden i drngi 
potrzebuj? całej wolności i niezależności, aby obowięzku swego 
w pełności, i nie daj?c cienia podejrzenia o stronność lub ule
głość, dopełnili. Cóż dopiero powiedzieć o najwyższym mistrzu, 
opowiadajęcym przykazanie z Syonu, o najwyższym sędzi su
mier\, który, to pojedyńcze bunty zbłękanych gieniuszów musi 
przytłumiać, to panuj{lcych o nadużycie władzy, to podwładnych 
o jej nieszanowanie upominać, to między ksi?żęty a narodami 
spory a W{lt.pliwości rozstrzygać? Pytam teraz, czy Papież może 
być podwładnym jakiego rz?du lub obywatelem jakiego kraju, 
któregoby nie był panem? Ważność tej niepodległości ciała się 
uczuć wraz po rozpadnięciu się cesarstwa Rzymsl,iego na wiele 
królestw i księstw niepodległych. W Cesarstwie, które świat 
obejmowało, ścisła udzielność była niepodobn{l; Lo też nie
bezpieczeństwo ze strony jednego Cesarza wcięż groziło, i bez 
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szczególnej pomocy Boskiej stanowisko takie; na jakie spadli 

Patryarchowie Carogrodzcy. Kiedy Papieże zamieszkali w Awi

nionie, i zanadto stali się Francuzami, Niemcy groziły odszcze

pieństwem, nie widzęc już bezstronnego i wspólnego ojca w na

stępcach ś. Piotra. Myśmy świeżo skarżyli się na stronność tejże 

Stolicy Apostolskiej w sprawie naszej; o ileżby podejrzenia te 

były natrętniejsze, gdyby Papież był zagrożony w wolności swo

jej, czy potrzebujęcy jałmutny jednego z władców naszych. 

Jeżeli tedy wolność wiary i bezpieczeństwo sumień naszych 

wymaga, aby Papież nie był poddanym żadnego króla, nie mo

że też być poddanym własnego ludu w tern mieście Rzymie, gdzie 

jego stolica. Nie, nie może zależeć od rajców i ławników miej

skich, tern bardziej od czerni ulicznej. Jeżeli w każdej chwili 

czerń nierozumna może być obłękana i poruszana przez umni

ków nieporądku i mistrzów bezbożności, jeżeli Papież może 
być oblężony w swojem mieszkaniu, jeżeli groźne wymagania 
mogę być poparte strzałami rusznicznemi do okien, działowemi 
do br<tmy : wtenczas wolność Stolicy Apostolskiej ustała, i my 
Katolicy mielibyśmy w Papieżu coś niższego od Bizanckiego Pa
tryarchy, bo służalca ulicznej tłuszczy. I któż prawdziwy Katolik, 
któremu droga jego wiara, miłe jego sumienie, znieść to potrafi, 
komu na jagody wysokie nie wyskoczę rumieńce? Kto ręki Mal
chusowej podniesionej w Rzymie na Ojca naszego nie czuje, jak 
raz ten pali? Posłuchajcie, co mówi oddalajęc się z Rzymu naj
szczerszy i najłagodniejszy z ludzi : ce Pomiędzy powodami które 
nas skłoniły do tego rozdziału, najważniejszy jest ten, abyśmy 
mieli zupełnę wolność w wykonaniu najwyższej władzy Stolicy 
Apostolskiej, które to wykonanie świat katolicki mógłby słu
sznie podejrzewać w okolicznościach obecnych, iż już nie jest 
w zupełnie wolnem ręku naszem. )) 

Cóż dopiero powiedzieć o chwilach bezkrólewia przy wyl.JOrze 
nowego Papieża? Jaka pewność, że lud zostawi Senatowi kościel
nemu zupcłnę wolność? Czy w interesie municypalnym lub na
rodowym nie będzie się starał wynieść nie najlepszego Pasterza 
powszechnego, ale najgorętszego patryotę rzymskiego lub wło
skiego, któryby sprawę miejscow�. czasowę, ludzkę, popierał 
kosztem powszechnej, duchowej, Bożej. A czy wszędzie i zawsze 
nie znajdę się pochlebcy nietylko jednego, silnego, ale tysięcz
nej rzeszy, by si� na jej barkach wynieść? I możnaż by scicrpicć, 
by w tym Rzymie, zachowanym od zagłady przez Papieżów, od-
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budowanym przez Papieżów skarbami całej Europy, żywionym 
dotychczas groszem całej Europy, by w tym Ilzymie, najbar
dziej, zawsze i po dziś dzień włoskim, dzięki papieztwu, aby 
w tym Rzymie mniejszość zuchwała i bezbożna, wobec słabej i 
cierpiQcej większości, dopełniała bezbożnego dzieła Herostrata? 
Jeżeli jaka władza jest święta, to pewno doczesna Papieżów 
w Rzymie. Bo państwo ich jest zarazem osobistem mieniem Sto
licy Apostolskiej i darem całego świata. Zobaczmy, jak stopnio
wo i opatrznie wzrosło bez woli, pomimo i prawie przeciw woli 
Papieżów ich panowanie : bo Bóg chciał drag� zwyczajn� zape
wnić niepodległość Namiestnikom swoim. 

Dziwna to pretensya odwołuj�cych się w porę i nie w porę do 
stanu pierwotnego Kościoła we wszystkiem, jak gdyby można 
męża dorosłego siłQ wcisnQĆ do kolebki w której leżał dziecię
ciem. Boć Kościół w rozwijaniu się swojem zewnętrznem, podle
ga prawom wszelkiego stopniowego rozwoju. To prawo tern słu
szniej i najściślej winno się zastosować do władzy doczesnej 
Kościoła. Chrystus Pan na odwrót tego co się zwykle dzieje, za
częł państwo i panowanie swoje od męczeństwa, tak też chciał, 
aby Kościół zaczQł od panowania pod ziemię, w pieczarach, i 
wśród grobów. Wszakże i wtenczas już posiadali Papieże pewnQ 
władzę doczesnQ. Wielki Apostoł uczy nas (Cor. 1, 6), iż się 
Chrześcianie tam w sprawach doczesnych SQdzili. Znaczne już 
dobra w ziemi posiadał Kościół rzymski, odbierał składki z ca
łego świata, i przez okręta własne rozsyłał wsparcia prześlado
wanym, ubogim i nowo zakładajQcym się kościołom. Ubodzy, 
wdowy, sieroty, żyły z rQk Papieży, i ich za jedynych panów i 
władców swoich uważały. Władza ta jakkolwiek mała, niepoko
iła już Cesarzów pogańskich. Z tryumfem Kościoła, przez dary 
Cesarzów, wiernych i zapisy Papieżów kościołowi rzymskiemu 
czynione, majętności te niezmiernie wzrosły nietylko we Wło
szech, wyspach przyległych i reszcie Europy, ale nawet w Azyi 
i Afryce. Pobożny 'l'eodozyusz w zamianę za dobra dalej i w in
;1ych częściach świata położone, dał włoście cesarskie w Sycylii 
i Kalabryi. Do tych własności należały nieraz całe księstwa, jak 
Genueńskie z wybrzeżem Liguryjskiem, które Papieże przez 
wielkorzQdzców ze swego ramienia sprawowali. Dopóki Cesar
stwo Zachodnie stało, nic Papieży nie zmuszało do pieczy docze
snej nad ludami sobie blizkiemi lub poddanerni, ale z upadkiem 
jego, a odległościę i osłabieniem Wschodniego, wśród cięgłych 
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napadów barbarzyńców, sił\ł, rzeczy zostali jedynymi opiekuna
mi Włoch. Kto zachował Rzym od Hunnów, Herulów, Wanda
lów, Gotów? - Papieże. Kto trzymał na wodzy Lornbardów?
Papieże. ś Grzegórz Wielki, nie wiedz\ł,C prawie o tćm i nie 
chC\ł,C, ulegajęc tylko prośbom wiernych, litnj\ł,C się nad ich nie
dol11, rz\ł,dził prawdziwie we Włoszech. Groszem kościelnym 
uzbrajał i obwarow:Ywał miasta, posyłał rz\ld:-ców_ i d?wódzcó�v 
wojskowych, jak naprzykład do Neapolu. Nikt się me _spr�ec1-
wiał, wszyscy słuchali i dziękowali, a Cesarze Wschodm naJbar
dziej. To też kiedy w VIII wieku, Papieże imieniem opuszczo
nych od Carogrodu ludności włoskich, wezwali przeciw Lom
bardom Franków, a ci zgniotłszy ich monarchię, miasta Włoch 
środkowych Papieżom wrócili jako ojcowiznę ś. Piotra, aktem 
prawno-politycznym i publicznym stwierdzili to, co już wrze
czy, czynie i sumieniu ludów włoskich, istniało od dawna i nie
zaprzeczenie. Następnie Otlony i Matylda dopełnili tego, co Pe
pin i Karol Wielki zaczęli. I godziż się synom Kościoła puszczać 
tak lekko i płocho, co Bóg wyraźnie dla Kościoła swego uczy
nił? Godziż się dla jakiejś źle pojętej poezyi i marzeń ,chorobli
wej wyobraźni, poświęcać dobro rzeczywiste? Godziż się za bez
cen wyrzekać wszystkiego, co nie jest ściśle dogmatem wiary, 
choć jest z ni\ł, w styczności? A któż ustępuje nieprzyjacielowi 
wszystkich przedwstępnych szańców bez obrony, a zamyka się 
w samej warowni? Dosyć już dusz i instytucyj i krajów puszczono 
na próby niedojrzałych pomysłów, szanujmyż instytucyę opic
kuńczę, któr\ł, Bóg od wieków w sercu Emopy osadził i utwier
dził. Ze niedowiarki, że krótkowidze wśród różnowierców bij\ł, 
w dłonie, widzęc Papieża na wygnaniu, pojmuję bez trudności; 
ale że ludzie szczerze myślęcy i przychylni Kościołowi uważaję 
za rzecz obojętn\l, a może nawet pomyślnę dla rozkrzewienia 
wiary poniżenie d0czesne Papieztwa, tego doprawdy nic pojmu
ję. Dowodzi to tylko, jak się dziś mało myśli przez się, jak się 
powtarza słowa i mniemania innych, nie pytaj\ł,C nawet ich źró
dła; jak się zuchwale S\ł,dzi o wszystkićm. Co do mnie, mówięc 
dla tego właśnie, że wielu inaczej sttdzi i że się im słowo moje 
nie podoba, mam sobie za obowię,-zek ostrzedz, aby nie rozpra
wiano za bezpiecznie i nie sędzono w kwestyi, w którejby Sobór 
powszechny ze drżeniem i obaw\l pewno postępował. Nieznośna 
przeto i nie do strawienia, iż niewiastki, chłopięta ledwo co . ' 
z pieluch wywinięte, S\ł,dzę Ojca Sgo i kardynałów, i mówi\ł, o 
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nich w �posób, w jaki nie wolno Katolikowi mówić o własnym 
Proboszczu. Nolite tangere Christ'os meos, (nie tykajcie pomazań
ców moich). Co wolno i uchodzi bezkarnie podłng praw ludz
kich, uie wolno i nie ujdzie bezkarnie podług prawa i si_ldu Bo
żego. Panowanie doczesne Papieżów bliżej powii_lzane niż się 
zdaje z ltt skałtt niewzruszoni_l, o której powiedziano : iż kto się o 
nig, putrg,ci, to się i rvzt1·g,ci, a na kogo vpatlnie, zdruzgotany będzie. 

Ponieważ jednak wyrodni Rzymianie dopuścili się tak niesły
chanej zbrodni w imieniu dobra kraju i pomyślności Włoch, zo
baczmy co rzeczywiście traci_l a czego spodziewać się mogi_l, ile 
z drugiej strony Europa zyskać, czy ucierpieć może. 

Widzieliśmy, iż jeżeli w Rzymie i środkowych Włoszech ko
czuj�cy barbarzyńcy nigdy, jak w reszcie Włoch nie osiedli : za
sługa to Papieży. Jeżeli od upadku Cesarstwa Rzymskiego, aż do 
dni naszych, było ognisko środkowe we Włoszech, które zmu
siło najezdców w innych częściach półwyspu, do przyjęcia jęc:yka 
zwyciężonych, lecz panów duchem i mistrzów kapłaństwem : 
przypisać Lo jedynie Papieżom. Jeżeli jedyny tron narodowy we 
Włoszech jest w Rzymie i to wybieralny wśród 11,,ldu, choć w ka
pła1hkich szatach, przypisać to jedynie Papiezlwu. Bo choć był 
rzadki cudzoziemiec na tronie, nic i nikogo z obcych za sobi_l nie 
�prowadzał. Jeżeli pomimo największego podrobnienia i osła
bienia Włoch, dwór Rzya:ski miał zawsze pierwsze miejsce; je
żeli Europa Katolicka cierpiała, że wszystkie prawie wyższe go
dności Kościoła od wieków były zawojowane przez Rzymian i 
Włochów : przypisać to PapiezLwu. Jeżeli zostały pomniki nauk 
i sztuk starożytnych, jeżeli nowożytne tak się rozwinęły, iż jeden 
Rzym bogatszy od reszty Włoch : przypisać to Papieztwu. Jeżeli 
Katolicy z całego świata patrzyli zmiłościę na Rzymian i Włochy, 
jako na pokolenie Levi, na pokolenie kapłańskie wśród narodów 
Chrześciańskich : przypisać to Papieztwu. Tak to prawda

1 
że się 

świeżo wyrodziła zuchwała myśl w głowie włoskiej, przewodze-
11ia politycznie Europie za pomoci_l wpływu Papieztwa. Tak to 
prawda, iż Papież nie jest w Rzymie, dla tego że Pius IX nie 
chciał słowa swego papiezkiego rzucić na szalę wojny włoskiej. 
To wszystko miał Rzym i Włochy przez Papieżów, a zarazem 
panuj�cych w Rzymie. A do czego przyjść mogi_l wypędzaji_lc Pa
pieża? Obejrzyjmy się w przeszłość. W czasie owdowienia Włol:b, 
jak wtenczas mówili, w czasie niewoli babilońskiej PapiC:;żów 
w Awinionie; trawa rosła po wielkich ulicach i przysionkach 
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bazylik, a rzadki mieszkaniec przesuwał się jak cieri po cmenta
rzu. Potem tyranki i króliki opanowały rozdrobnione Hzcczypo · 
spolite, bo węzłajednoczęcego nie było; potem naslępiły kondo
tiery i nareszcie przewaga obcych, a zupełne omdlenie Włoch, 
jak po wszelkiej swawoli. Za dni naszych, po wyznawslwie i mę
czeństwie dwóch innych Piusów, wszedł Pius IX, jak tęcza po
jednania między wiarę., a poczciwę. wolnościę., między władziJ. a 
ludami, i zaraz cały świat z miłościę. i podziwieniem zwrócił oczy 
i serca ku Rzymowi. A Włochy, a Rzymianie sę.dzili, że to niemi 
świat się zajmuje, ich pogańsko śmiesznemi marzeniami o ka
pitolińskiej republice, zaczęli bawić się w żołnierza, wojujęc 
najprzód odważnie z xiężmi i zakonnicami. Nieszczęśliwi nie 
zrozumieli, że szczęście ich przywię.zane do Świętego, którego 
Bóg im dał, i że tylko jego promienie grzeję. ich i złocę. .. 

Wyst�piły z pod ziemi, bractwa czarne, niszczę.c wszystko, 
jak szararicza egipska, kryję.c się pod barwy papiezkie, dopóki 
tronu jego nie przegryzły; i po skrzywieniu tak i skalaniu ruchu 
rzymskiego, jawnie panowanie swoje ogłosiły morderstwem! 
Krzyk zgrozy wszystkiego; nie tylko co katolickie, ale co po
czciwe w świecie, i samotność w jakiej się znaleźli, mogła ich ze 
złudzenia wywieść, ale nie upamiętać. Dziś Rzym ze zgrozę. i 
pogardę. tylko wspominany, powiększa ruiny, przymnaża sobie 
hańby i nędzy. Dotychczas żyje groszem wJów, sierot, chorych, 
ubogich, dotychczas domorośli barbarzyńce arcydzieła szluki ob
cym przekupniom puszczaję za bezcen, dotychczas srebra opadaję 
pod młotem z ołtarzy, dzwony zstępuję z wieżyc; ale na długoż 
głód bezbożny i rozrzutny zaspokoję oszczędności wiekowe po
bożności i miłosierdzia, a potem?? ... Tyle korzyści poświęcić, 
tyle zbrodni i zwalisk nagromadzić dla urojonej i jeżeli kiedy 
dziś bardziej niepodobnej jedności. Bo nie sędzę, by Bóg błogo
sławił zamiarom zaczętym od najczarniejszej niewdzięczności. 
Aż nadto rychło, bo współcześnie słowa się te sprawdziły. Woj
ska sardyńskie, których tryumf mimowolnie byłby wzmocnił 
panowanie Mazziniego w Rzymie, zostały zwyciężone .... Ale po
w_ie kto z cizisiejszymi władcami Hzymu, dla czegoby Papież jako 
Biskup rzymski nie mieszkał w Lateranie i nie rzędził Kościo
łem powszechnym? Odpowiedzcie naprzód, co zrobicie z Ślym 
Piotrem, na rozmiary całego świata Katolickiego zbudowanym, 
czy parafię Rzeczypospolitej? przedsionek sam na to za wielki. 
Teraz ja odpowiadam, że nie może. Najprzód dla tego, że jak 
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rzekłem nikt dojrzały do kolebki nie wraca, a potem co było po
dobne wśród ludu wierzę.cego, niepodobne, a przynajmniej nie
znośne wśród ludu, gdzie mniejszość niezbożna, a większość lę
ldiwa, gdzie tylko odwaga a przynajmniej zuchwałość znajduje 
się ku złemu. A potem jaki rzę.d utrzyma się obok Papieża 
w Rzymie? Rzę.d bez przeszłości, przechodni, zmienny obok 
władzy najstarszej, otoczonej całym urokiem świętości, do któ
rej każdy pójdzie na kolanach, nie patrzę.c nawet na świeckę.. 
Albo Papież przeszkodzić będzie mógł, aby każdy cierpię.cy, 
potrzebny, skrzywdzony, nie biegł do nóg jego, jako do ojca, a 
wtenczas jak uniknę.ć zazdrości i podejrzeń. Nie, to niepodobna; 
albo władza świecka znówby się targnęła na Ojca Śgo, choćby 
tylko już Papieża, albo by padła mu do nóg i postawiła się na 
swojem miejscu. Papież może tylko panować w Rzymie, albo 
Rzym z sobę. unosić oddalaję.c się z niego. 

Nie do Rzymu tylko i Włoch ograniczaję. się skutki zbrodni 
Rzymian, targnęli się oni na sarnę. zasadę władzy, uosobionę. 
niejako w Papieżu; o tern wiedzieli i tego ch'cieli. Ale o czem 
nie pomyśleli, to że samobójczy raz zadali wolności swawolę.. 
Boć jeżeli panuję.cy, który tyle, który wszystko, który jak się 
pokazuje za wiele dla podwładnych swoich uczynił tak jest na
gl'odzony, wtenczas logicznie i mę.drze postępuję. wladzcy, któ
rzy na wszelkie żę.danie ludu odpowiadaję. siarkę. i ołowiem. O 
jak ci ludzie pracuję. wszędzie dla despotyzmu , by go nie tylko 
znośnym, ale pożę.danym uczynić obok takiej rozczochranej, pi
janej, bezbożnej anarchii, której się najwyższy paroxyzm obja
wił w targnięciu się na Namiestnika Chrystusowego; i dla tego, 
pragnę.c, nie śmiem ufać, iż tak rychło nll stolicę swoję wróci, 
bobym ten powrót uważał za przesilenie choroby. 

Jeżeli tedy Bóg w gniewie swoim stan taki przedłuży, co się może 
zdarzyć Europie, Europie, którę. Papieztwo wychowało, a która 
dziś go więcej, niż kiedykolwiek potrzebuje, gdy wszystkie insze 
instylucye ludzkie runęły już, lub podkopane? Papież może, jako 
pielgrzym apostolski zwiedzić Europę, może się wynieść do Ame
ryki. Stany Zjednoczone miały ten rozum polityczny, iż miasto i 
okręg, w którym władze najwyższe zasiadaj(_l, do żadnej prowin
cyi nie należę., by nie stały pod wpływem żadnego wpływu 
miejscowego. Stany Zjednoczone zdobyłyby się sę.dzę na praw
dziwę. gościnność, ofiaruję.c kawał ziemi, choćby też pustyni, na 
własność Papieżowi. Wtenczas Ameryka stałaby się niezawodnie 
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pierwszym narodem w świecie, tamby się z idelt i najwyższym 
urzędem Bożym przeniosła cywilizacya. A niech nikomu się nie 
zdaje, by te obawy i przewidzenia były płonne i niemożebne. 
Był czas, że Aleksandrya umysłowa najwyżej stała; z upadkiem 
Katolicyzmu gdzie dziś oświata aleksandryjska? Kartagina, już 
podbita, długo jeszcze panowała handlem i przemysłem; gdzie 
dziś Kartagina? W naukach świeckich i duchownych Carogród 
stał długo wyżej od samego Rzymu; od chwili odszczepieństwa, 
gdzie uczeni, gdzie doktorowie Kościoła, gdzie święci caro
grodzcy? Mogłoby się stać to samo starej naszej Europie, roz
pustnej w duchu i ciele, jeżeli ję. Bóg do reszty opuści, to jest 
zostawi złym zachceniom serca jej i umysłu. Zachowaj nas Panie 
od tego, by kiedy .Namiestnicy twoi, Biskupi Rrzymscy, w stro
nach niewiernych z tamtę.d nam przysyłali missyonarzy ! ! 

Prośmy, prośmy Bracia, czyńmy gwałt sercu Jezusa, by to złe 
wszelkie od nas odwrócił. Prośmy, by co rychlej Ojciec nasz 
Święty wrócił, jako król pokoju do Watykanu na Syon Chrze
ściański. O! jaka tam smutna będzie Wielkanoc! Nie ztamtę.d 
dane będzie błogosławieństwo urbi et orbi, z tamt.ę.d na miasto i 
świat klęska idzie i zgorszenie. Prośmy, bo się wiele grzechu i 
świętokradztwa dzieje, wiele dusz się gubi. Prośmy, by nieszczę
śliwi zaślepieńce się opamiętali, by im najmiłoś.::iwszy Pius raz 
jeszcze miał pociechę przebaczyć, by on zleczył rany Rzymu, 
Włoch i świata, bo on je tylko uleczyć może. 



KAZANIE 

o DUCHU NARODOWYM 

I DUCHU REWOLUCYJNYM. 

lJNIA 29 LbTOPADA f849 R, 

W kościele 1,1 atki Boskiej Wniebowziętej ( de L' Assomption), 

w Paryżu. 

M�żowlE RnAC!A ! 

• A fructibus eorum cognoscelis eos ... Non polesl 
« arbvr bona malos fruclns facere : neque arbor mała 

« bonos fruclus facere. » 

« Z owoców ich poznacie je ... Nie może drzewo c
T

obre 

« owoców złych rodzić : ani drzewo złe owoców do· 

• brych rodzić. , (Mal. V!I. 16, 18.) 

Wiede ii wracajęce rocznice dnia tego nie były dla nmie dnia
mi tryumfu i wesela, ale dniami żałoby, rozpamiętywania i mo
dlilwy. Przekonany o dobroci sprawy rn1szej, i równie głęboko 
przekonany o wadach i grzeclrnch naszych, i ogólnie polskich, 
dla którycfi naród cierpi, nieraz odbywałem z wami rachunek 
sumienia narodowego, szukaj:;ic czy już, i ileśmy się poprawili : 
bo w poprawie naszej była zawsze i jest, cała moja nadzieja na 
przyszłość. Ilen1 razy ujrzał co dobrego i pięknego, podnosiłem 
i ukazywałem jako kamień i skarb drogi, cieszęc się wspólnie: 
to i dziś uczynię, jeśli mi co podobnego odkryć się uda. Wyty
kałem bez ogródki grzechy i błędy dawne i nowe, zapowiadaj:;ic 
zgubne następstwa: to i dziś uczynię. Uczynię tern bardziej, ii 
wołania tak nasze jak wielu sumiennych mężów wysłuchane nie 
były od niebacznych i zarozumiałych, którzy sprawili nam naj·· 
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smutniejszy tryumf, sprawdzaj�c czynem te przewidzenia i g�o
źby; ::i imię na,ze w obec kraju, a imię polskie w o bee narodow 
w poniewierkę, pogwizd i obrzydzenie podali. 

Dotychczas bowiem tęśmy mieli pociechę w cierpieniach na
szych, że po wszystkich krajach i we wszystkich stronnictwach, 
co tylko było ludzi szlachetnych było za nami : i dla tego śmiało
śmy patrzyli na cztery strony świ::ita, i z pewn� dum� przyznawa
li siQ do naszego imienia. Dziś jaka zmiana! Musimy się kryć i 
milczeć : bo uciekaj� od nas wszyscy jak od zapowietrzonych, 
poluj� na nas jak na dziki. Najżarliwsi obrońcy nasi odwrócili 
się od nas, albo zasłonili twarz z żalu i sromu; a gdzie jeszcze 
spółczucie napotykamy, strach nam i wstyd! i trzeba aby było 
coś tajemniczego, coś dziwnie dobrego w naszej sprawie, byśmy 
i sami wszelkiej jeszcze nie zbyli nadziei, by jeszcze głosy pocz
ciwe i sumienne czasem się za nami odezwały. Zk�d to poszło 
Bracia moi? Czy jest w tern nasza wina! a raczej ile jej? to spra
wdzić koniecznie wypada: tego dziś sumiennie śledzić będę 
z okiem wlepionem w Niebo, z palcem na ranach narodu, choć
bym też krzyk gniewu na siebie wywołać miał. 

Wiem że sprawa nasza niewygodna : bo poci�ga do ofiar i po
święceń; wiem że kto sam cierpi nierad zajmuje si� cierpieniem 
i potrzebami innego; wiem że strach, dziś tak powszechny w lu
dziach, jest niedobrym doradc�; ale to wszystko mogłoby tylko 
zobojętnić, zawiesić, osłabić spółczucie dla nas; nie zaś przemie
nić w nienawiść i pogardę. Czy ludzie dla tego się zmienili 
względem nas żeśmy Polakami? że naród nasz kochamy namię
tnie? czy sprawa nasza sama w sobie uważana insza jest. jak przed 
laty kilku? Wcale nie. Drzewo dobre nie może złych owoców wy
dać: a miłość czyst� ojczyzny Bóg sam zaszczepił w sercn każ
dego człowieka, Duch Śty nakazuje j� w starym jak w nowym 
Zakonie, Chrystus Pan sam uczy nas jej, słowem i przykładem. 
Miłość Ojczyzny podług Boga, ten duch prawdziwie narodowy, 
tworz�cy siłę nas1.ę, chwałę naszę sfanowi�cy w obce ludzi i na
rodów, i daj�cy nam nadzieję w obec Boga samego, jak skoro go 
przebłagamy pokut� i popraw�, nie moie wydać złych oivoców : bo 
to dobre nasienie które sam gospodarz Niebieski zasiał. Di·zewo 
:.łe nie mogg,ce wydać dubrych owoców, jest to źle zrozumiany, nic• 
wczesny, gwałtowny patryotyzm, poł�czony z chęci� panowania; 
�est to poświęcenie Ojczyzny samej, poddanie i użycie jej tylko 
Jako środka do przewiedzenia idei swoich a zgubnych; słowem : 
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jest to duch rowolucyjny, ten kgJwl który nieprzyjaciel zasiał na 
roli Bożej podczas gdy włodarz spal; tak iż dziś już na zewn(ltrz 
sprawa nasza nie wydaje się narodow(l, ale rewolucyjn(l : i dla 
tego odepchnięta, i dla tegośmy znienawidzeni. Mówić tedy bę
dę o duchu narodowym podług Boga: aby go wyjaśnić, prosto
wać i krzewić; i o duchu rewolucyjnym, który nie jest z Boga, 
ale przeciw Bogu, aby go odsłonić, odróżnić od sprawy naszej, 
i dałby Bóg podwrócić i zniszczyć. 

Świadczę się Bogiem, iż nie pragnę poniżyć i upokorzyć ludzi, 
tylko walczyć zasady. Kapłanem jestem, i tyłem w duchu już bo
lał, że z łaski Najwyższego na nikogo się gniewać ni chcę, ni mo· 
gę; tem bardziej na Braci, choć obł(lkanych, ale już nieszczę
śliwych; a jeżeli się postrzegli z jakiem poświęceniem chodzili 
koło pracy niepoczciwej, najnieszczęśliwszych. Ale że jeszcze 
S{l ludzie nieupamiętani, jedynie sobie wyrzucaj{lcy brak większej 
odwagi w przeprowadzeniu swego; że jeszcze młode pokolenie, 
nie korzystaj{lc ze smutnego doświadczenia i błędów poprzedni
ków, na swoję rękę to samo zaczyna: z mih>ści dusz które się 
gubi(l, z miłości narodu przez nich najpracowiciej zabijanego, 
zakrywać niczego, ani obwijać nie mogę; a jeżeli żywiej się odc: 
zwę, to pomimo mnie, z żalu i boleści. 

O Panie! kieruj duchem, sprawiaj usta sługi twego. Nie po
mnij na grzechy moje, ale na służbę któr(l pełnię. Pomnij na 
potrzeby tych miłych słuchaczów moich, i całego nieszczęśiiwe
go narodu, l>ł(ldz{lcego często ze zbytku cierpienia. Pomnij Panie 
na Świętych twoich a szczególniej Patronów narodu naszego, 
pomnij na Matkę twoję a Matkę i Królowę naszę i b{ldź ze mn(l 
miłościw l 

I. 

Powiedzieliśmy że drzewem dobrem które złych owoców wydać 
nie może, jest IJuch narodowy podług Boga, to jest miłość Ojczy
zny dobrze pojęta : tego, f:>łowy Pisma Świętego dowodzić bę
dziemy. 

Mojżesz opisuj{lC rozejście się synów Noego po św.iecie, po
wiada iż się rozdzielili : Każdy według języka swego i domów swych, 
w lVai'odach swoich. (Gen. X. 5, 3ł). Zajęcie tedy pewnego ob-
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szaru, wówcz<ts wolnego, przez ludzi zbliżonych rodzinnem po
chodzeniem i językiem wspólnym, dało poczętek i stanowi na
ród. Bóg obie-:ujęc rozmnożyć Abrahama, obiecuje mu zarazem 
osobnę ziemię. Uc;ynięć Narodem wielkim i będeć błogosławił, i 
zaraz potem : Nasieniu twemu dam ;iemię tę. (Gen. XII, 2, 7), 
Wprowadzajęc tam potomków jego, chwali tę ziemię, aby się do 
niej przywięzaii, zwęc ję zawsze : ziemią, dobrg., i przestronną,. 
(Exod, 11I,). Szemrzęcych karze : Wszyscy tedy mę::.owie któ
re był posłał Moj:.es; na pr;epatrowanie ziemi, i którzy wróciwszy 
sir.: ku s;emmniu pr;ywiedli ws:.ystek gmin pr:.eciwko niemu, uwłó
c:g.c :iemi, :.eby :ła była, pomarli i pobici są, przed obliczem Pań
skiem. (Num. XIV, 36, 37). Gardziciele umrę ·na puszczy. N1·e 
ivnijd:iecie do :iemi, o którą, podniosłem rękę moję żebym wam mie
s:.kać duł. A dziatki wasze nie mają,ce udziału w grzechu waszym, 
o którycheście mówili :.e miały być korzyścig. nieprzyjaciołom, wpro
wad:ę, aby widziały ziemię która się wam nie podobała.Trupy wasze 
będą, le::.eć na pi,s:czy. (Ibid. 30, 31, 32.) Tak więc istota społe
czeństwa wymaga aby kochać ziemię którę się wespół zamiesz
kuje. Uważamy ję za matkę i karmicielkę wspólnę, przywięzujemy 
się do niej, i to łęczy i trzyma na miejscu ludzi. Miłość rodzin
nej zięmi jest niejako prawem ciężkości narodów; bez niej strefy 
północne i jałowe zostałyby próżne ; a co się czasem zdarzyło, 
ludy koczujęce cięgleby parły i przebijały się do krajów ciepłych 
i urodzajnych. Tymczasem ta rzymska charitas patriisoli, to przy
więzanie do piasków, i bagien, i śniegów w ktorych się kto· rodził, 
trzyma ludzi na miejscu, i nadto łęczy ich i przywięzuje do sie
bie. Istotnie węzeł ten dziwnie za serce chwyta kiedy myślimy 
że ta ziemia która nas za życia nosiła, przyjmie zwłoki nasze po 
śmierci. Gd:ie będ:iesz mies:kał i ja pospołu mieszkać będę, lud twój 
lud mój, mówiła Ruth do Noemi, która cię ziemia umarłg. pi·zyj
mie na tej umrę i tamże wezmę miejsce moje. (Ruth. I, 16, 17). Pa-
Lryarcha Józef umierajęc mówi do swoich braci : Po śmierci mo
jej Bóg was nawiedzi, i uczyni że wynijdziecie z ziemi tej, do ziemi 
któr(t przysi(tgł Abmhamowi, Izaakowi i Jakubowi ... wynieścież koście 
m·,Je : sobą, : miejsca tego. Taka była ostatnia troska i myśl, takie 
ostatnie słowo sprawiedliwego przed -śmiercię. To też dobrzy 
obywatele przywi�zuję się do rodzinnej ziemi : Byłem przed Kró
lem, mówi Nehemiasz (II. Esdr. II, ł, 2, 3, 5): a byłem jako mdły 
p1·::.ed oblic:em jego. 1 ,·zekł mi Król: czemu jest smętna twarz two
ja, gdyż cię chorym nie widzę ? •.. I r::.ekłem Królowi: jakoż nie ma 

T, I. ł2 
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być smętna twarz moja, gdyż miasto, dom grobów Ojca mego, 
opuszczone jest : a bramy jego ogniem sg, popalone? .... jeźli się zda 
1·�ecz dobra Królowi ... abyś mię posłał do żydowskiej ziemi, do grn
bu O jca mego, i będę je budował. A przybywszy do Judei, zwołał 
spółobywateli, i rzekł: Pójdźcie a pobudujemy mury Jero:olimskie, 
a nie będziemy już więcej hańbg,. (Ibid. 17). Tęsknotę Żydów na 
wygnaniu tak Psalm opiewa : Nad rzekami babilońsldej :iemi, ta
meśmy siedzieli i płakali, .gdyśmy wspominali na Syon. Na wierz
bacli wpośród niej powieszaliśmy muzyckie nrir:ędzia nasze. Bo nas 
tam pytali którzy nas w niewolę zagnali, o słowach pieśni. A którzy 
nas zawiedli: śpiewajcie nam pieśń z pieśni Syońskich. Jakoż mamy 
śpiewać pieśń Pańskg, w cudzej ziemi? Jeśli Cię zapomnę Jeruzalem, 
niech zapomniana będzie prawica moja. Niechaj przyscliniejęzyk mój 
do podniebienia mego, jeślibym Cię niepomniał : jeślibym nie pokładał 
Jeruzalem na poczg,tku wesela megu, (Ps. CXXXVI. 1 - 6). 

Miłość Ojczyzny nieogranicza się na tęsknocie do ziemi samej, 
ale szczególniej objawia się w miłości spółobywaleli. I zaprawdę, 
jeśliśmy winni kochać wszystkich ludzi, tak iż właściwie, dla 
Chrześcianina nie ma cudzoziemca; tern bardziej winniśmy ko
chać naszych rodaków. Cała miłość któr� mai'ny dla nas samych, 
dla naszych rodzin i przyjaciół, skupia się w miłości Ojczyzny, 
w której szczęściu mieści się szczęście wszystkich. To też nie ma 
pokoju, nie ma wesela dla dobrego obywatela kiedy Ojczyzna 
jego jest pognębiona .i jak to wymownie wyraża stary Matatyasz, 
mczelnik rodu Asmonejczyków albo Machabejczyków. / rzekł: 
biada mnie I przeczem się narodził abym widział skruszenie ludu me
go, i skruszenie miasta święte,qo; i abym tam siedział gdy podane jest 
w ręce nieprzyjacielskie? Swig,tynia jest w ręku cudzoziemców : Ko
ściół jego jako człowiek bezecny. Naczynia chwały jego zabrane w nie
wolstwo : starcowie jego pobici po ulicach, młodzieńcy jego polegli 
,d miecza nieprzyjacielskiego. I któryż Naród nieodziedziczył króle
stwa jego, i nieodzierżał łupów jego? Wszystko jego ochędóstwo jest 
odjęte : a które było wolne stało się niewolnicą. A oto nasze miejsca 
święte i piękność nasza, i chwała nasza jest spustoszona, a poganie je 
splugawili. (I. Mach. II, 7-ł4). Wszystko wyliczył tu Boskie i lu
dzkie co przywi�zuje ludzi do kraju i wi�że między sob�: ołta
rze, rodziny, chwałę, maj�tki, bezpieczeństwo, to też dodaje: 
Na cóż nam tedy jeszcze żyć? I rozdarł ,JJatatyasz odzienie swoje i 
!ynowie jego : a oblekli włosiennicę, i bardzo płakali. Tak czynił 
Jeremiasz : kiedy lud jego był do niewoli zawiedziony, a miasto 
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święte spustoszone, pełen goryczy zawiódł jęczęc te skargi 
(Lam. Jer.) klóre dziś jeszcze każdemu czylaj�cemu łzy z oczu 
wyciskaj�. Ten sam Prorok mówi do Barut:ha, śród zniszczenia 
kraju myśl�cego o sobie i maj�tku swoim : To mówi Pan Bóg 
Jzraelów do ciebie Baruchu ... Otom które zbudował i·ozwalam; a któ
rem nasadził ja wyrywam, i wszystkę tę ziemię. A ty szukasz wielkich 
(wygód i dostatków)? nie szukaj : bo oto ja przywiodę złe na wszelkie 
ciało mówi Pan : i drim tobie duszę twoję na zbawienie (zachowam 
życie). we wszystkich miejscach dokg,dkolwiek pójdziesz; to niech ci 
starczy. 

Nie tylko o powiększaniu maj�tku nie powinien myślić w ta� 
kich razach dobry obywati?l, ale nadto dać swoje na zawoła
nie majęcego władzę. Gedeon rzekł do mężów Sokkoth : Dajcie 
pros:g chleba ludowi który jest ze mng,; bo bardzo ustali' : abyśmy 
mogli ścigać nieprzyiaciół. Odmówili. Gedeon ukarał ich przykJa
dnie. (Judic. VIII,). 

Samo życie w razie potrzeby bez wahania się poświęcić trzeba. 
Wspólne to uczucie wszystkim ludom a szczególniej Bożemu. 
W potrzebie wszyscy musieli stawać pod broni�. i przeto zastępy 
izraelskie tak były liczne; bo Juda sam występował w 30,000 a 
Izrael w 300,000. Miasto Jabes w Galaad, oblężone i przyciśnięte 
od Naasa króla Amonitów, posłało do Saula oznajmić o swem 
niebezpieczeństwie. I przyszedł Duch Pański na Saula gdy usłyszał 
te słowa, i rozgniewała się zapalczywość jego bardzo, i· wzi·g,wszy 
obudwu wołów zrg,bał w s:.tuki i rozesłał po wszystkich granfrach 
i:.raelskich przez ręce posłów, mówig,c: ktokolwi·ek nie wymazie ... 
tak będzie wołom jego. Spadł sfrach Pai'tski na lud, i wyszli jak mg,ż 
jeden ... I rzekli posłom którzy byli przyszli ... jutro będzi·e wam wy
bawienie. (I. Król XI,). Takie pospolite ruszenie bywało bardzo 
częste. Niepowołani uważali to sobie za największ� ujmę i gorzko 
wyrzucali : jak pokolenie Efraim Gedeonowi i J eftemu, że ich 
na l\fad:anitów nie wezwano; i ledwo do buntu nie przyszło. 
(Jud. VIII, ł, 2. 3, XII, ł, 2, 3). Haniebna istotnie wylegać się 
w domu gdy współobywatele w pracy i niebezpieczeństwie za 
powszechn� sprawę. Król Dawid posyłał Uryasza do domu by 
�obie od�oczęł, a zacny ten m�ż odp�rł : Sk1°zynia Boża (Arka), 
i Izrael i Juda mieszkają w namiotach, i Pan mój Joab, i słudzy 
'f!ana ��o na :iemi le:g, : a jabym mi·ał wnijść do domu mego abym 
Jadł, pił i spał? ... Przez zdrowie twoje, i przez zdi·owie duszy two
jej nie uczynię tej 1·zeczy tak nikczemnej. Do takich r,oświęceń 
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zachęca wzmiankowany już Matatyasz swę rodzinę przed śmier
ci{.l : Teraz wzięła moc pycha i karanie ; i czas wywrócenia, i gniew 
1°ozgniewania, przetoż teraz, o synowie! bqdźcie miłośnicy zakonu, i 

dajcie dusze wasze za przymfrrze ojców waszych. Pomnijcie na sprawy 
ojcowskie, które czynili w md:ajach swoich, a oti-zymacie sławę 
wielk{i i imię wieczne. To uczucie głęboko się wryło w dusze ich. 
Nic zwyklejszego jak słyszeć z ust Judasza, Jonatasa i Szymona: 
Umrzyjmy za lud nasz i braci naszych. Gotujcie się (woła Juda), 
a brid:.cie synowie mężni ... abyście się spotkali z temi pogany lrtó1·zy 
się zeszli aby nas wytracili i świętoście nasze. Bo lepiej jest abyśmy 
umarli na wojnie, niż abyśmy patrzyli na złe ludu naszego i świę
tych. (I Mach. III, 58, 59). I znowu : Nie daj tego Boże abyśmy 
mieli uciekać przed nimi : a jeżeli się przybliżył nasz czas, umrzyjmy 
mężnie za braciq naszę, a nie czyńmy zelżywości sławie naszej. Całe 
Pismo Święte pełne jest wzorów wskazujęcych cośmy winni na
szej ojczyznie, i duch narodowy najszczytniej rozwijaj;_tcych; ale 
najpiękniejsza w tej mierze jest nauka Chrystusa Pana, którl_l sło
wem i przykładem wykładał. 

Zbawiciel świata pokazał się nie tylko miłosiernym względem 
wszystkich, nie tylko dobrym i uległym synem względem rod
ziców, którym był poddany (Luc. II, 51); ale nadto dobrym oby
watelem, wyznajęc się posłanym do zgubionych owieczek Izraela. 
(Matt. XV, 24). Ograniczył się na Judei którę przebiegał : czy
nig,c dobrze i uzdrawiajqc. (Act. X, 38). Znano go za dobrego oby
watela, i przywięzanie do Narodu żydowskiego uważano w o
czach jego za wielkie zalecenie. Starsi ll1du celem poruszenia 
aby przyszedł i uzdrowił sługę setnika, prosili go z pilnościr._L mówi{lC: 
iż godzien jest abyś mu to uczynił. Albowiem naród nasz miłuje, i on 
nam zbudował bożnicę. A Jezus szedł z nimi i uzdrowił. (Luc VH, 
3· :10). Myśli:_1c o nieszczęściach groż;_tcych miastu Jeruzalem i lu
dowi żydowskiemu, nie mógł się od łez powstrzymać. A gdy się 
p1°zybliżył, ujrzawsiy miasto, płakał nad niem, mówigc : Iż gdybyś 
i ty poznało, i w ten dzień twój, co ku pokojowi twemu : a teraz jest 
zakryto od oczu twoich! (Luc. XIX,41, 42 etc.). A mówił to wcho
dzęc do Jeruzalem, śród okrzyków całego ludu. Ta sama troska 
trapięca go śród tryumfu, nie opu.szcza i śród męki. Gdy go pro
wadzono obal'czonego krzyżem : szła za nim rzesza wielka ludu i 
niewiast, które płakały go i lamentowały. A Jezus obróciwszy się do 
nich, rzekł : Córki. Jtrozolimskie ! nie płaczcie nademn(i, ale same 
nad sobci płaczcie, i nu.d synami waszymi. Albowiem oto, pnyj-
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dg dni w które br;dg mówić : szczęśliwe niepłodne, żywoty które nie
rod:.iły i piersi które nie karmiły. (Luc. XXIII, 27-29). Nie skarży 
się na męki które miał znosić, ale lituje się nieszczęść, jakie wy
rok zbrodniczy miał na Jud ści�gn.;1ć. On ze swojej strony czynił 
co mógł aby je odwrócić. Jeruz'llem, Jeru:alem ! które zabijasz 
Proroki i kamienuj es: te l.tóre do ciebie S{t posłane I Ilekroć chciałem 
zgromad::.ić syny twoje, jako kokosz kurczęta swoje pod skrzydła zgro
mad::.a, a nie chciałuś? Oto wam zostanie dom wasz pusty. (Matt. 
XXIII, 37, 38). Wiedział że śmierć jego miała być zbawienn? jego 
ludowi gdyby pokutował : i przeto modlił się zań w szczególny 
sposób na krzyżu. Kaifasz był powiedział aby Jezus umarł za lud, 
a nie naród wszystek ::.gingł. Ś. Jan Ewangelista zwraca uwagę : 
(XI, 50-52) a tego nie mówił sam z siebie : ale będgc najiuyższym 
Kaplanem roku onego, prorokował iż Jezus miał umrzeć za naród; 
chociaż nie tylko za naród, ale aby syny Boże t·ozproszone ... zgro
madZll w jedno. 

Apostołowie naśladowali Zbawiciela w tern przywi?zaniu. Ś.Pa
weł z trzeciego wróciwszy nieba, najżywiej prześladowany, woła: 
Prawdę mówię w C hrysf1,1,sie, nie kłamam : gdyż i świadectwo daje 
sumienie moje w Duchu Świętym : że mam wielki smutek i ustawi
c:.nie boleje serce moje. Albowiem ja sam żgdalem odrzuconym być 
od Chrystusa za bracig, maję, którzy sg. krewni moi według ciała ... 
!zraelczy1·y. (Rom. IX, 1-4). Podczas wielkiego głodu w Palesty
nie zbierał jałmużny śród Chrześcian innych krajów, i przyniósł 
je sam do Jeruzalem. (Act, XXIV, 17, Rom. XV, 25, 26). Zmu
szony gwałtowności? żydów odwołać się do cesarza, zbiera spół
braci rzymskich i oświadcza im iż to uczynił : nie jakoby miał na
ród swój w czem skarżyć. Stawiony przed Feliksem, rz?dC� Judei, 
broni siebie; ale prześladowców nie skarży. (Act XXIV, 10 etc.). 
Pierwsi Chrześcianie, pomimo najokrutniejszych prześladowań, 
najwierniejszymi byli krajowi swemu; nie było waleczniejszych 
żołnierzy, ni lepszych obywateli : i takimi S? prawdziwi Chrze
ścianie aż do dni naszych. Wielki Bossuet streszczaj?C takie i 
tym podobne dowody, następny daje wyrok: « Ktokolwiek 
przeto nie kocha społeczeństwa do którego należy, to jest kraju 
w którym się urodził, nieprzyjacielem jest samego siebie i ca
łego rodzaju ludzkiego. (ł) >) A ponieważ w Polaku uczucie to 
jest żywsze jak w innych krajowcach, ja dodam, że Polak który 

. (1) Bossuet. Politique tiree des propres paro/es de l'Ecriture Sainte; szczególniej Ar
hele VI, de l'Amour de la Patrie. 
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nie kocha kraju swego, który nie ma ducha narodowego, nic i ni
kogo okrom siebie nie ukocha, żaden rzęd ni prywatny człowiek 
pociechy z niego mieć nie będzie: takiego człowieka j,1 się lękam. 

Miłość tedy ojczyzny dobrze pojęta sprawiedliwa jest, wro
dzona, od Boga wlana do serc, słowy Ducha Świętego i przykła
dem Zbawiciela zalecona : Dobre to drzewo złych owoców wydać 
nie może. Nie tu źródło nieszczęść naszych. Owszem, nadzieja na
sza w tern, że mamy sprawę dobrę. Widzieliśmy że Bóg jest 
twórcę narodów. Ziemie które z poczętku posiadły różne ple
miona uważa za dane wprost przez siebie, i nie cierpi by kto inny, 
bez szczególnego pozwolenia jego; śmiał je zabierać. To też ży
dom wychodzęcym z Egiptu do ziemi obiecanej, daje następny 
rozkaz przez Mojżesza : Pójdziecie przez granice braci waszµj synów 
Ezau (brata Jakubowego choć złego brata), pati·zcież tedy pilnie 
byście nie ru.szyli przeciwka im : ... bo nie dam wam ziemi ich (nawet 
tyle) coby mogła stopa jednej nogi zajg,ć : bom za po.•iadłość Ezau 
górę Seir dał ... A gdyśmy minęli bracią, naszę Ezau ... nekł Pan do 
mnie, (mowi dalej Mojżesz): Nie walcz przeciw Moabitom, ani się 
z nimi potykaj; boć nie dam nic z ziemi ich, iżem synom Latowym 
dał Ar w posiadłość •.. A przystg,piwszy do bliskich miejsc synów 
Amon, strzeż się abyś nie walczył przeciwko im, ani ruszaj na bi
twę, boć nie dam z ziemi synów Amon, gdyżem jg, dał w posiadłość 
synom Latowym: (Deut. II. II Par. XX). Były to ludy dzikie, po
krewieństwo z ludem wybranym dalekie i dawne, a przecie na
kazuje mu Bóg szanować te zwięzki i szanować cuazę własność, 
zawsze świętę ile razy Bóg sam od obowięzku tego nie uwolni, 
jak kiedy pozwolił wzięść łupy z Egiptu; jakże bardziej baczyć na 
to winny narody Chrześciańskie między sobę. 

Wprawdzie : Królestwo bywa pi·zenaszane od narodu do narodu, 
dla niesprawiedliwości i krzywd, i potwarzy, i rozmaitych zdrad. 
(Eccli. X. 8). Nie powiemy że tych u nas nie było; owszem, 
wobec Boga zawiniliśmy; ale sęsiadom naszym my nie szkodzili, 
czasem pomagali, hośmy się w sprawy ich jak oni w nasze nie 
mięszali. Podział Polski był dopuszczeniem Boga za grzechy na
sze ; niemniej przeto był winę i błędem ze strony sprawców, 
kar{_l cięższę m nieb za niewiarę wtenczas powszechnie panujęcę, 
i wypędzenie dobrej ,wiary z polityki. Co Bóg dopuszcza, nie ko
niecznie już wtem ma upodobanie; karzęc jednego przez drugich 
nie koniecznie karze przez niewinnych,nie koniecznie karać myśli 
zawszejedne30; owszem, życie narodów je�t tylko doczesne, kary 
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też tylko doczesne, Bóg widz{lc pokutę i poprawę, losy przemie
nia; i do wszystkich stosuj{l się te słowa mędrca: Królestwo _bywa 

przenas::.ane {jd narodu do narodu, dla niesprawiedliwości, i krzywd, 

i pot1oarzy, i rozmaitych ::.drad. . . . 
Powiedzieliśmy że podział Polski był wzng i błędem. Wm{l : 

bo jasno rz{ldy pokazały, że nie ma już w polityce ni prawa, ni 
sprawiedliwości; że siła sama wszystko znaczy, lekoya której 
się ludy aż nadto dobrze i aż nadto prędk� nauczyły. Zt{l? tak 
częste wybuchy i tak częste tryumfy ludow nad rz{ldam1 : bo 
z dwóch stron tvlko siła walczy. Błędem : bo naprzód z upad
kiem Polski znikło bf'zpieczeństwo i pokój Europy, znikła ró
wnowaga, nie ta sztuczna i ludzkiego wymysłu, ale prawdziwa 
i przez samego Boga postanowiona. Nie przypadkiem_ bowiem 
ludy różnych usposohieii i własności, sympatyczne między sob{l 
lub antypatyczne, S{l obok siebie położone; ale z przewidzenia 
m{ldrości Bożej, ale dla takiego utrzymania równowagi i całości 
politycznej, jak siła dośrodkowa i odśrodkowa trzyma w równo
wadze i całości świat planetarny. WyrywajilC naród z rodziny 
europejskiej, zachwiano równowagi! i bezpieczeństwem jej poli
tycznem; i odtęd nie ma pokoju i być nie może. Błędem to było 
powtóre, bo przyprowadzić do rozpaczy lud liczny a biiny, jest 
to koniecznie założyć ognisko re.wolu cyi społecznej. 'ro .Mary a 
Teresa przeczuwała i przewidywała, ulegajęc niestety! powodom 
politycznym swoich radców stanu. O tern wszyscy winni byli 
myśleć, to ich dziś troska. 

Sprawa nasza, powtarzam, w gruncie dobra; sprawa to całej 
Europy, sprawa bezpieczeństwa i pokoju tych nawet którzy Pol
skę podzielili. Sprawa nasza tern lepsza że naród Polski był po
dzielony wtenczas i dla tego, gdy już własnem szlachetnem wy
sileniem zacz{lł dzieło poprawy, i byłby za łaskę Bożil do rychłej 
i zupełnej doszedł. Sprawa nasza nadto, połęczona jest ze spraw{l 
Kościoła na całym Wschodzie i Północy. Wszystko to powody 
do nadziei. Czy ztęd idzie że ffi{ldre i godziwe było i jest zrywać 
się co chwila do broni? Najmilsi moi! piękne to jest zapewne po 
ludzku, że w tej epoce interesów wyłilcznie materyalnych, jeden 
naród nie wahał się nigdy dla idei, dla uczucia poświęcić ma
jiltku i życia; że każde wzrastafoce pokolenie przychodziło z ko
lei w krwi własnej zapisać protestacyę przeciw jakiemukolwiflk 
przedawnieniu praw narodu; ale cóż, kiedy tych poświęceń Bóg 
nie chciał, a chciał innych, którycheśmy mu albo wcale, albo 
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nie dosyć dawali. Boć najbardziej pó ludzku rzecz bior�c, jeżeli 
naród liczny i bitny przy wszystkich zasohach niepodległego 
bytu nie zdołał się obronić przeciw napaści zewnętrznej; jakże 
się "·yd obędzie w braku tychże wszystkich środków zewnętrz
nych, a bez wewnętrznej poprawy? Tegośmy nie umieli zrozu
mieć, nie umieliśmy w pokucie i pracy wewnętrznej czekać 
chwili miłosierdzia Bożego; i dla Lego za kaidem wysileniem 
obci�żaliśmy tylko jarzmo nad sob�, coraz zmniejszaliśmy na
wet możność do tej pracy i poprawy wewnętrznej; a przecie do 
niej dojść trzeba, to zadanie żywotne dla nas. Każdej sprawie jest 
czas i pogoda, mówi Mędrzec Pański. Czas i odpowiedź rozumie 
serce mq,drego .... Czas milczenia i czas mówienia.... cżas wojny i 
c::;as pokoju .... (Eccle. VIII,). Nie było pewno zdobywcy gwał-
towniejszego, ni człowieka pyszniejszego od Nabuchodonozora, 
któryby jak ou Bogu się przyrównywał, i zabijał niekłaniaj�cych 
się bałwanowi jego, a oto co o nim mówi Bóg przez Jeremiasza. 
Proroka : (XX,). Jam uczynił ziemię, i ludzie, i zwierzęta które 
sq, na ziemi, siłq, mojq, wielkq, i ramieniem iuyciq,gnionem; i da
łem jq, temu który się podobał w oczach moich. A tak i teraz dałem 
tę wsżystkq, ziemię w rękę Nabuchodonozora ki·óla Babilońskiego sługi 
mego ... i będq, mu służyć wszyscy narodowie i synowie jego, i sy
nowi syna jego, aż przyjdzie czas ziemi jego i jego samego. Ten czas 
rychło przyszedł. Gdy przechodził się po pałucu babilońskim ... i 
rzekł: Izali to nie jest Babilon wielki, którym ja zbudował na dom 
.Królestwa w sile mocy mojej? A gdy jeszcze była mowa w uściech 
ki·ólewskich, głos spadł z nieba ... królestwo twe odejdzie od ciebie. 1 
od ludzi wyrzucą, cię, a z bydłem i zwiei·zęty będzie mieszkanie twoje ... 
aż doznasz że Najwyższy panuje w królestwie człowieczem, i komukol
wiek chce dawa je. Tejże godziny wypełniła się mowa nad Nabucho
donozorem. (Dan. IV,). A państwo za następcy jego Baltazara 
przeszło w ręce Medów i Persów. Weźmiesz tę przypowieść prze
ciw królowi babilońskiemu, mówi Pan do Izajasza, (XIV,) i rze
czesz : złamał Pan kij niezbożnych, laskę panujg,cych. Bi(ig,cego 
ludzie w zagniewaniu, podby"ajg,cego Narody w zapalczywości, prze
śladującego okrutnie. Odpoczęła i umilkła wszystka ziemia, ur-ado
wała się i u.weseliła ... Biada któi·y łupisz, aże i sam zlupion nie bę
dzies::;? i który gardzisz (wszelkiem prawem i sprawiedliwością,) aża i 
sam w:;gardzon nie będzies::;; gdy dokonasz łupien'ia, złupion bę
dziesz; gdy spracowawszy się przestaniesz gardzić, wzgai·dzon bę
dziesz. (Ibid XXXIlI, 1). Tak się stało w naszej sprawie. Za mord 
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nad narodem rzucił wściekły lud francuzki trzem monarchom 
północy, jakby ręk:nvicę, krwawi! głowę Ludwika X:I. Rewo:u
cyę francuzk� wcieliwszy w siebie Napoleon, panstwo ktorc 
pierwsze podało myśl podziału Polski w jednej bitwie rozbił, 
drugie zmniejszył, utrapił, poniżył, i żonę z domu dumnego da
wnościi! i godnościę dąć sobie kazał, trzeciemu stolicę spalił. Po 
upadku Lego połowicznego mściciela naszego, mocarstwa śród 
balów wiedeńskich po połowie tylko zrozumiały rękę Boż�, po 
połowie tylko wymierzyły sprawiedliwość. Łatwiej zresztę zro
zumieć jak wykonać. Łal\v.iej przyznać ze nabytek był nieprawny 
i niebezpieczny, jak pozbyć się go; bo już stał się potrzebnym 
i fałszywy punkt honoru stał na zawadzie. Wrócono nam tedy, 
choć ciasny i ograniczony byt narodowy, uświęcono prawem 
wspomnienia i nadzieje; za silna pokusa dla narodu tak żywego, 
w którym uczucie nad rozwagi! przeważa. Że mocarstwa nie od
dały nam zupełnej sprawiedliwości, że wiele z obietnic nigdy 
w życie wprowadzonemi nie były, inne rychło skrzywione lub 
zagrożone wstały, to ich wina, ich troska dotychczas i na później. 
Nasą była przyjęć z r�k Boga to półbylu, za połowę poprawy 
naszej, i korzystać z wolności zostawionych, względnie jeszcze 
dosyć wielkich. Czyśmy użyli tej wolności ku dobremu? Czy 
w jakimkolwiek stanic aby jedna myśl płodna się pojawiła? Ni.e
stety! nic. Okrom ulepszeri materyalnycb, starsi się bawili 
w czcze formułki liberalizmu zachodniego, młodsi w konspira
cye. Ci ostatni wywołali powstanie Listopadowe, a nie śmieli 
rzeczy rozpacznej sami dalej prowadzić, i oddali ji! starszym, 
oględniejszym, nieprzygotowanym. Starsi znowu nie mieli serca 
synów swoich poświęcić, ani do Boga wołajęc w niebezpieczeń
stwie którego nie wywołali, wszystkich sił natężyć by się z niego 
wydobyć. Tak być musiało i tak będzie, ile razy młodzież radzić 
będzie a starzy wykonywać. Poświęceń było bez miary, chwały 
dosyć na pokrycie wielu błędów i osłod:'.cnie długich cierpie1\, 
ale ni rady w panach radnych choć światłych, ni u hetmanów 
choć bitnych, ni sporości nie było, bo woli Bożej nie by
ło, bo ludzie jej ni śledzili ni czekali, bo po ludzku Opatrzność 
wyprzedzać, i przebojem naprzód iść chcieli. Bóg pcha ludzi i 
w�padki, ale się sam pchn�ć nie da. Miłosiernie okrutny! wie
dz'.ał dla czego miał karać, karał w miłości. Już hydra rewolu
cyJna pełzała �o rynsztokach Warszawy. Owoce jakie wydała na 
bruku paryzk1m byłaby wydała choć trochę później i w krajn. 
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Zdaleka tylko cięstkowę. rozniosła zarazę; w domu, w samych 
wnętrznościach narodu, zepsuwszy jego soki, objawiłaby się była 
nieuleczonym rakiem w boleściach samobójczego konania. 

II. 

Największa szkoda jakę. trzy dwory nam, sobie i Europie wy
rzędziły, była ta, iż Polaków skrzywdzonych, rozżalonych prze
ciw władzy, rzuciły w objęcie Francyi w najgorszym jej okresie. 
Już w powstaniu Kościuszkowskiem wyuczeni, wzięli się do }du
bów i wieszania; toż powtórzyli i w Listopadowem. Za pier
wszym i za drugim razem były to konwulsye śmierci. Wszystkim 
natychmiast ręce i serca opadły, bo lud nasz nie ma przyrody 
rzeźniczej i krwi{l się brzydzi. Trzeba długiej i umiejętnej pracy 
aby go rozbestwić. Nasi do tegci niezdolni, sami mistrzowie 
wpół drogi przerażeni staję.; niemniej jednak boleści zadadzę., 
jak tępe żelazo, jak ramię niewprawne. Dwie te pierwsze próby 
ograniczały się do samej stolicy, mało osób w �ich udział miało. 
Dopiero za przybyciem Emigracyi do Francyi duch rewolucyjny 
rozwin{lł się w system, stal się szkołę., stał się sektę., oblókł się 
w ciało. Duch ten burzę.cy i niszczę.cy, duch rozdwajaję.cy serca 
i umysły, zagłuszony hukiem dział n:ipoleońskich, odgrzany 
w pokoju jak W{lż w zanadrzu, obudził się w rodzinnem swem 
ognisku i rozwiewał się jak dym przed burzę. w Europie. Mło
dzież polska przychodziła sama grzać się i oczadzieć, myślę.c że 
się oświeca. Przynosiła żal do rz{ldów to nas ciemięż11cych, to 
opuszczaj11cych. Przynosiła żal do sterników sprawy narodowej, 
sarnę. ich obecnościę., i wzrastaj{lC{l w duszach dum11 drażniona, 
spólnościę. cierpienia nie rozbrojona.Jedna była jeszcze przeszko
da : ostatki wiary i uczuć rodzinnych uniesione z domów. Ale 
uczucie samo bez podstawy, bez światła religijnego, niedługo 
się mogło oprzeć atmosferze niedowiarstwaogarniaję.cej zewszęd, 
z rozmów przyjaciół niebezpiecznych a najuczynniejszych, i 
z czytań dziennych do umysłów wchodzę.cej. Niedowiarstwo 
francnzkie a pod koniec i niemieckie, już się i u nas do umysłów 
wkradać zaczęło. Serce się jeszcze czas niejaki broniło; głowa 
coraz mocniej szalała, usta bluźnić głośniej zaczęły, i głos serca 
przytłumiły. Niepobożność zresztę. należała do oświaty i postępu: 
próżność i duch systemu pomogły do skrzywienia sumień, 
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Słusznie powiedziano : straszny człowiek jednę tylko znajęcy 
księżkę, jednę tylko myśl majęcy; młodzież emigracyjna jednę 
tylko ksi{lżkę czytała : D:ieje rewolucyi francu::.kiej, jednę myśl 
wyczytała, potrzebę rewolucyi społecznej do odbudowania Pol
ski. Przywięzanie do Ojczyzny tak w nas jest żywe i namiętne, 
iż ludzie więrz{lcy, ludzie sumienni, jeszcze niekiedy przebior{l 
miarę w użyciu środków na jej korzyść : cóż dopiero kiedy wiara 
w sumieniach przygaśnie? Wtedy Ojczyzna stanie się jedynym, 
wyłQcznym, najwyższym celem, któremu wszystko winno _być 
poddane, a który wszystko uświęca. ZLQd wyrzuty czymone 
z przerażajQC{l dobr{l wiar{! : iż ludzie religijni poddaj{! miłość 
Ojczyzny miłośd Boga, doczesność wieczności, srodki ku służ
bie krajowej sumieniowi. Ludzie tacy bez wiary, którzy naśla
dujęc rewolucyę francuzk{l, bawili się w kreskowanie, czy jest 
Bóg? - to święte Imię zastępowali naturg,, Opatrzność losem, 

słowy bez znaczenia; których deizm oderwany w praktyce ró
wnał się z ateizmem, ci ludzie nie wahali się okrzyknQĆ rewolu
cyi społecznej w Polsce! Wiem że Bóg, umiej{lcy ze złego dobre 
wyciQgać, niekiedy i tych strasznych środków Im zdrowiu spo
łeczeństwa dopuszcza. Wiem że trucizny leczę, wiem że mocne 
napoje i gor{lczka, siły na czas zwiększaję : ale wiem także, że 
takie leki gwałtowne, chorobę gubięc, życie zabijaję; że siły 
sztucznie obudzone długie osłabienie i niemoc wywołuj i,., niekie
dy śmierć. Wiemy jak Niemcy drogo opłaciły wojny religijne,jak 
drogo Francya rewolucyę społecznę opłaca. Najsilniej uorganizo
wane narody reform społecznych nawet spokojnych i prawnych, 
w czasach gdy wszystkie siły na zewn{ltrz S{l wytężone, nie za
czynaj{! : jakże u nas w stanie gwałtownym, w stanie podboju, 
sił na zewnQtrz nie staje, dodać jeszcze walkę wewnętrzn{l? Jak 
dodać rewolucyę czwartę, swojskQ, do trzech rewolucyj stałych? 
boć podział Polski był aktem najwyżej rewolucyjnym, i wszyst
ko co rz{ldy czynię u nas ku wynarodowieniu, jest koniecznie 
rewolueyQ. Podkopywać wiarę, zmieniać gwałtownie prawa, 
zwyczaje i obyczaje, wywracać wszystko co było wiekami uświę
cone, nie jest że to rewolucy{l.? Tak gdy ościenne rz{l,dy trzykro
tn{l u nas rewolucyę odprawuj{l, n-asi rewolucyoniści czwart{l 
wewn\ltrz wzniecaj.._i, i przeciw komu? Oto przeciwko tejże sa
m�j .k!assie. siły swoje wytężyli, która i obcym rz11dorn najbar
dz1eJ Jest me na rękę, w której, pomimo wszystkich błędów i 
niedostatków, najżywiej jeszcze wspomnienia, myśl i uczucia 
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narodowe się przechowuj:J : przeciw posiadaczom ziemskim, 
przeciw szlachcie. Dlaczego?- ho rewolucya francuzka szlachtę 
zniszczyła. Ale dla Boga! czyż szlach la nasza przeciw sprawie 
narodowej się sprzysięgała, czy orężnie j:J walczyła, czy też prze
ciwnie, wczas i niewczas, maj?tków i piersi dla Ojczyzny nie 
nadstawiała? A jej przecie pogrożono ogniem i mieczem. Zk:;tdże 
do tego przyszło? Oto młodzież nasza obejrzawszy się po świe
cie, zawstydziła się i zabolała nad stanem chłopka polskiego : nie 
jeden który potem zadaleko poszedł, zrazu istotnie tern szlache
tnćm uczuciem był powodowany. Nie przyznali jednak iż tej 
krzywdy w kraju albo wcale, albo też żywo nie czuli, że zatem i 
postępowanie starszych braci, jest częściej skutkiem niezastano
wienia się, nieprzewidywania, jak złej woli. Wszakże ta szlachta 
polska, jedyna w świecie, umiała dla dobra Ojczyzny przywileje 
swoje ograniczyć, niższym klassom praw posl:;tpić, resztę obie
cać. Gdyby życie narodowe nie było gwałtownie przerwane, na
siona reform w ustawie Sejmu czteroletniego złożone, sił� rzeczy 
byłyby do zupełnego, godziwego rozwinięcia rloszły. Propaganda 
przeto słowa i pisma na korzyść włościan w p'Ośród szlachty po
winna się była wywierać, nie przeciw niej. Po ludzku rzecz bio
r?c, nie pamiętali niebaczni, iż we Francyi posiadaj:;icej liczny 
stan średni, zniszczenie gwałtowne szlachty nie przerwało tra
dycyi myśli i uczuć narodowych; u nas, z małemi wyj?tkami, kto 
składa stan średni? Oto naród w narodzie, naród silnie uorgani
zowany, bystry, przemyślny, a cokolwiek w siebie i w niego 
wmawiamy, obcy, czekaj?cy tu na ziemi innej ojczyzny, naród 
żydow�ki. On tedy miał wycbo\vać lud nasz, i zast?pić szlachtę 
w rozwijaniu myśli narodowej. Tak na wszystkie następstwa za
ślepiało naśladownictwo obcych. Przez to samo szkło francuzkie 
patrzyli na lud nasz, którego nie mieli czasu poznać, albo już 
czas mieli zapomnieć: na Ind nasz dobry ale gruby, który pod 
dobrym kierunkiem jest aniołem, pod złym zostaje zwierzę
ciem. 

Wszakże po odrzuceniu szlachty, trzeba było znaleźć w ludzie 
wszystkie warunki do istnienia organicznego narodu potrzebne, 
trzeba było znaleźć w nim siłę do wywalczenia bytu : i przetoż 
z odwag:;i rozpaczy ogłoszono wszechwładztwo ludu. Najmilsi 
moi! Bóg jeden jest wszechwładny : bo on jeden wszechm:;tdry. 
Wszechwładzę ten tylko mieć winien i posiada, kto jest wszcch
wiedz�cy, i władzy swojej nadużyć nie może. Dlatego jakimkol-
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wiek kanałem władza na społeczeristwo spływa, w jakimkolwiek 
kształcie objawia się, z woli jest albo z dopuszczenia Bożego, ale 
zawsze z Boga, źródła wszelkiej władzy. Lud może być i bywa 
narzędziem, środkiem oznaczenia, wypowiedzenia woli Bożej; 
ale i wtenczas właściwie nie daje władzy. Albowiem zdolności i 
cnót dla których wybiera kogo do rzildzenia sobil, ani światła i 
pomocy do dobrych rzi!dów nie daje lud, daje tylko Bóg. Wszech
władztwo przeto czysto I udzkie, czy to w kształcie jednowładz
twa, czy wielo, czy gminowładztwa, nie jest pojęciem chrześciań
skiem : bo człowiek, ile człowiek, nie ma prawa do panowania 
nad człowiekiem, dopieroż nad społeczeństwem. Ze dla pogan 
którzy stracili byli kryteryum prawdy, przystanie większej liczby 
na jedno, mogło się wydawać prawdil bezwzględni!, to rzecz 
prosta; ale odki!rl znamy prawdę Bożil, niezależni! od przystania 
ludzkiego, owo starożytne : va.i: populi, vox Dei, nie ma już zna
czenia, choć się nałogowo po głowach plilcze. Zresztil, u stóp 
krzyża, niezmierna większość ludu żydowskiego skazujilc Chry
stusa na śmierć, praktycznie niedorzeczności kryterymn pagań
skiego dowiodła. Wszakże głos ludu jak głos pojedyńczego czło
wieka, może być głosem Boga, jeżeli wola Boża jest woli! jego, 
to jest, jeżeli lud czy człowiek przyjmuje i głosi prawdę Boż11. 
Otóż lud nasz dopóki nie1.błi1kany, trzyma się jak umie i rozumie 
głosu Boga; nasi tedy gminoluby musieli zaraz zadać uroczyste 
kłamstwo swej zasadzie. Wyznajilc bowiem zasadę wszechwładz- . 
twa i wszechwiedzy ludu, zamiast pytać jego woli i czerpać z je
go światła, zaczęli go uczyc. Stanęli więc jako mistrzowie ludu 
nie wybrani, ale narzucajęcy się przebojem, to jest rewolucyj
nie; i co więcej, zaimprowizowali się na urzędowny i nieomylny 
organ ludu polskiego. A ża klassa wyższa, osilrlzona za niezdolni! 
i zgulmę dla kraju, mogła przeszkadzać uszczęśliwieniu ludu, 
stanęli jako władza rewolucyjna, gotowa użyć wszelkich środków, 
by to szczęście ludowi zabezpieczyć. I słusznie: bo jeżeli lud jest 
bogiem, tedy wszelki środek na korzyść jego użyty, jest święty. 
l\lówiono głośno o potrzebie dyktatury dla wychowania ludu, 
któraby się zapewne była przedłużała, boć postępowe rozwijanie 
ludu jest nieograniczone. Chęć panowania właściwa jest wszel
kiemu fałszowi, bo nie drogę. przekonania ale gwałtu, swoje 
przeprowadza. Szła tedy przygotowawcza propaganda ustna i 
piśmienna. Pakazały się Słowa Boże a niezbożne, Pmwdy niby 
żywotne, a śmiertelne narodowi. Dzienniki biły na nietolerancyę, 
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na fanatyzm, śmiały się z przes�dów, a w gruncie uczyły oboję
tności w wierze, i poprostu niewiary : bo trzeba było skrzywić 
wprzódy sumienie chrześciańskie, aby się mogło zgodzić na środ
ki rewolucyjne. Trzeba było obudzić wprzódy namiętności nie
znane dot�d ludowi polskiemu, nienawiści, a szczególniej chci
wości. Podkopywały one wci�ż prawo własności, bij;ic na tyranię 
wickow� szlachty, na prawa nieprzedawnione ludu; zachęcały 
by się upominał o własność sw;i i prawa, a tyrańsk;i mniejszość 
jako raka wysysaj;icego zdrowe soki wyci�ł. Zasady te dochodzi
ły zwykle z drugiej dopiero ręki uszu ludu; strona ich praktycz
na przynajmniej czepiła się serca, namiętności obudzone maj;i 
sw� nicprzepart;i loikę : i tak zaraza niewidzialna obejmowała 
lud, jak woda podziemna s�czy się przez najgrubsze pokłady 
ziemi. Źe jednak naród nasz w ogólności przywi�zuje się do mę
żów którzy orężem, piórem, albo rad� zasłużyli się krajowi, i 
imię swoje wsławili, a nie łatwo poddaje się ludziom nieznanym, 
trzeba było wprzódy te imiona skazić i niepodobnemi na przy
szłość uczynić; nad tćm pracowały pisemka lżejszej broni, sta
rannie i zbytkowo na wygnaniu wydawane. Wysłaricy też prze
dzierali się do kraju z dziwnćm poświęcenien:i i odwag�, godn� 
lepszej sprawy. A czyim kosztem i czyj;i pomoc;i? Czy ludu? -
gdzie tam! lud grosza nie dał, i palcem nie ruszył. Kosztem i po
moc� samejże szlachty, która się we wszechwładztwo ludu ba
wiła już z odurzenia głowy, już z chęci popularności i znaczenia, 
już ze strachu o gardło na dany przypadek; i jak mog�c się sub
mitowała, a kieszenie na wyższe cele wypróżniała. Dziwna ale 
smutna krotochwila ! Ci którzy maj� paść ófiar;i rewolucyi, zwy
kle j� przygotowuj:;t, jej służ<;1, Dla czego? Bo w epokach niewia
ry i wzburzenia wszyscy mniej więcej przyjmuj:;t te same fałszy-· 
we zasady, i dziwi:;t się potem że odważniejsi i loiczniejsi nic 
chc;i z innymi i,;tan:;tć wpół drogi, ale do ostatnich je następstw 
rozwijaj:;t i wprowadzaj:;t w życie. Takie jest dziś położenie świa
ta. Prawda fałszem przymięszana bije się z fałszem okraszonym 
prawd:;t, i dlatego walka tak zażarta i długa, dlatego zwycięztwa 
fizyczne rzeczy nie roztrzygaj:;t, bo fałsz zawsze mocny przeciwko 
prawdzie niecałej, a prawda wtedy tylko zwycięża kirdy całko
\vita. A nie che� ludzie, skarż�cy się na zgubne zasady, obrócić 
się do Boga, który w zakonie swoim i Kościele, złożył lekarstwo 
jedyne na choroby tak społeczne, jak osobiste; i przeto kary 
końca nie maj;i. Są prawa odwieczne, które kto zmienia : pod-
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waża wszystkie podwaliny ziemi, (Ps. LXXXI, 5). Wtenczas naro�y 
się chwiejg,, jakoby opojone winem, (Is. XIX). Duch zawrotu JC. 
porywa, i przewracaj� się jak chory na swćm łożu : płakała z 
zes;;ła ;;iemia i zemdiała : zciekł świat, zemdlała wynio,łość narodu 
ziemi, a ziemia splugawiona jest od obywateli swoich, i;; przestg,pili 
::.akon, odmienili prawo, złamali p1'Zymierze wiec;;ne. (Is. XXIV, 4, 5). 

Dojrzewały w cieniu owoce rzuconeg0 �iarna, ale zewn�trz 
jeszcze widzialne nie były. Rz�dy ślepo bezpieczne na społeczne 
ruchy, zaczęły więcej myśleć o stosunkach_między-naro�lowych. 
Patrzała Anglia niespokojnie na Carogród 1 Indye, po Niemcach 
w zamyśleniu patrz�cych na północ, dreszcz zimny przebiegał. 
Parlamenta, dzienniki, te gęsi kapitolińskie nowszych czasów, 
zaczęły coraz głośniej wywoływać imię Polski; sam Rzym tak 
cierpliwy, tak długomyślny, za uciśnionymi w sumieniu Polaka
mi się odezwał. O! gdybyśmy umieli zostawiać wypadki rozwi
janiu się naturalnemu, i czekać w pogotowiu! O! gdybyśmy 
umieli służyć Ojczyznie nie ruszaj�c się przed czasem, i nie psu
j�c co czas Boży ku nam i na korzyść naszę pędzi! A tu nam 
pilno naprzód się wyrwać! Pilno zmarnować prac� i cierpienia
mi narodu nagromadzone zasoby, pilno przyszłość Ojczyzny na 
niepewny los puścić! I jaka zt�d korzyść? Dawniej jeszcze bito 
w dłonie zuchwałemu gladyatorowi wolności, oliw� i winem 
rany opatrywano tego Samarytanina narodów : a tu nagle krzyk 
zdumienia, a później śmiechu, echem niemieckiem rozległ się 
po Europie, nie widz�cej już ani siły ani zręczności, tylko same 
zuchwalstwo. Mamy stary przykład tej rzeczy. Grly Machabejczy
cy dostg,pili wielkiej chwały w oczach wszystkiego Izraela, i wszecli 
narodów gdzie było imię ich słyszane, i zeszli się do nich szczęścia 
winszujg,c, usłyszał Jó:.ef syn Z acharyaszów, i Azaryasz hetman nad 
wojskiem, s:.częśliwe powodzenie i bitwy któ1°e się stały. I rzekł : 
uczyńmy i my sobie sławę, a idźmy walczyć przeciw narodom które 
są, około nas. I rozkazał tym którzy byli w wojsku jego, i cig,gnęli do 
Jamniej. I wyjechał Gorgias:. z miasta i mężowie jego przeciwko nim 
ku_ bi�wie. I podalf tył Józef i Azaryasz aż do granic żydowskiej zie
mi : i poległo dnza onego ;; ludu Izraelskiego około 2 OOO meżów i 
sta�o się_ wielkie uciekanie ludu. Iż nie słuchali Judas;a i bra�ijelo, 
m�iema){lc żeby sobie mężnie postg,pić mieli. A oni nie byli z nasie
ma onych mężów przez które się stało zbawienie w Izraelu. (I. Mach. 
V, 56 - 62). Tak się udało powstanie w Poznańskiem i Galicyi, 
1846 roku. 
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Nie skończyło się na klęsce zewnętrznej, już przez się bole
snej, otworzyła się nadto głęboka rana w samem wnętrzu naro
du. Rzi!d krakowski zapowiedział wolność jakiej dotychczas nie 
było : chłopi Galicyjscy odpowiedzieli śmiechem szatańskim, 
rozbijajęc czaszki panów. Co 5woi sieli w śmieci, to jest w złe 
namiętności ludu, to weszło zdrad\l niemieckę. 'l'rndno przeba
cza kto się lękał, i pokazał że się lękał; najtrudniej przebacza 
obraiaj\lcy. Raz pierwszy odkryto przed światem rozdwojenie 
wewnętrzne narodu : lud polski jednej wiary i języka, wyrzeka
j\lC się pochodzenia swego, w imię obcego władzcy mordował 
braci swoich. Bóg miłosierny docześnie i dotykalnie ukarał mor
derców, ale grzech Kaina powtórzył się na ziemi naszej. Poczę
tek cierpieri naszych znaczy krwawy slup z Humania podnOSZ\lCY 
się ku niebu, drugi wystrzelił około 'l'arnowa : oby oznaczał ich 
koniec!. .. 

Czy rewolucyoniści nasi po Lakiem doświadczeniu uderzyli 
się w piersi? Czy zawołali do narndu : Bracia! wybaczcie, chcie-
1 iśmy dobrze, aleśmy zbłędzili i ciężko zawi11Jli ? ... Naród który 
przebaczył zwiedzionemu chłopu, który w lat dwa potem dawał 
pocałunek braterski urzędnikom austryackim i pruskim, byłby 
chętnie przebaczył. Nie, tego przyznania się do winy, nie było, 
tylko pobicie na duchu : i dlatego poprawy być nie mogło. Po
kazały to wypadki 1848 roku. 

Świadczę się wszystkimi którzy mię słuchali i czytali, żem za
wsze zapowiadał i-.i: wypadki zaskoczę nas nieprzygotowanych, 
jak złodziej. Świadczę się że odkęd przyszły, nie miałem chwili 
wesołej, ani złudzenia. vVszyscy wołali: teraz czas, ja dodawa
łem : ale nie zaraz. \\l.idziałem jacy tu ludzie, jakie zasady wy
szły na jaw : i byłem pewny że pod takim pędem nic zbawienne
go dla nas wypaść nie może, chyba cudem. Zapowiedziałem. 
tedy przejście długiej drogi krzyża, i potrzebę tylu prawie cu
d.ów ze strony Boga ilu nas jest, aby to chwilowe przemienienie 
mogło nas doprowadzić do zmartwychwstania. Źalono się wten
czas że ducha psuję i osłabiam : wolę takie wyrzuty jak wyrzut 
własnego sumienia, gdybym kogo naprzód na stracone popchni!ł. 
Jakże korzystaliśmy z wypadków 1848 roku? Oto, parę demon
strancyj bez celu z ludem paryzkim, zraziło nam całę część oglę
dnę i lękliwę narodu i sam{lż władzę : bo rewolucyonista w op
pozycyi a rcwolucyonista u władzy, sę dwie istoty nic wspólnego 
nie maj{lce. Pobiegliśmy potem ku ziemi ojczystej, ze zw,Ykłem 
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poświęceniem polskiem, rzucaj�c miejsca i sposób do życia. Po
jechali jedni pojedyńczo i cicho, drudzy, ludzie ruchu, g�ośno, 
zbrojno, gromadnie i z rz�dem gotowym. Wyszli towarzysze ich 
i jednowiercy z więzień pruskich i austryackich; wieńczeni, nie
sieni w trymfie, sił� rzeczy ogarnęli władzę i kierunek sprawy 
narodowej. Napróżno ludzie umiarkowani prosili aby nie iść tak 
śmiało naprzód : nieuorganizowani, odurzeni niespodzianym 
tokiem wypadków, lękaj�c się pomówienia u swoich o brak po
święcenia, u obcych o brak jedności, ugięli się pod fal� rewolu
cyjn�. Powstały obozy w Poznańskiem, powstały kluby i musztry 
braci Emigrantów w Krakowie i po Galicyi : i wkrótce potem 
bombardowanie Ksi�ża, Krakowa i później Lwowa. Dokazywał 
cudów męztwa pobożny lud Wielkopolski, z kos� rzucafoc się na 
działa : na czele garstki mężnych poległ D�browski na rynku 
Ksi�ża. Nie mniejsi od bohatćrów Termopilskich, na krzyk : 
<c morduj� naszych! » biegli Emigranci z goł� ręk� na śmierć 
w ulicach Krakowa : w k01icu trzeba było wrócić na wfgnanie, 
a opinia świata potępiła pośpiech i niecierpliwość naszę. Czy 
przez to chcę bronić dwójznaczności, gwałtowności w postępo
waniu dwóch rz�dów niemieckich? czy utrzymuję że miano po
trzebę i powód do bombardowania Ksi�ża, Krakowa, Lwowa? 
Daleko to od mego sumienia! Ale mi żal że bracia moi pozór do 
takich srogości dali, żal mi że nie możem cierpieć z Chrystusem 
bez najmniejszej winy i błędu. Do tych rz�dów słowa nie mam : 
choćby mię słyszały nje usłuchaj�; do was się odzywam bo i skut
ku się spodziewam, i choćbym się nie spodziewał jeszcze mam 
obowi�zek mówienia: bym krwi bratniej,. krwi zmarnowanej, 
ani z przeszłości ani na przyszłość nie miał na duszy. 

Na ziemi własnej bł�dzić, na ziemi własnej szaleć nawet, smu
tna to zapewne ; ale smutniejsza daleko mięszać się w sprawy 
obce, ze spraw� nasz� nawet styczności nie maj�ce. Co Polacy 
mieli do czynienia w Badeńskićm? Czy bronić ostatków parla
mentu frankfurckiego który przeszedł dyplomatów wiedeńskich 
i ćwiartkę Polski jeszcze na połowę prz_ekroił? Co mieli do czy
nienia np. w Toskanii i Genui? jak mogli walczyć w Rzymie 
z Francuzami, dawnymi przyjacioły, dla nie walczenia z którymi 
po części powstanie Listopadowe wybuchło, których chleb od 
tylu lat pożywamy, i wielu z walcz�cych jadło, "i może pori zno
wu rękę wyciMnęło lub wyci�gnie? Jak śmiała garstka ludzi ścia
gn�ć nieznan� dot�d w dziejach hańbę na nasz naród, by br;ń 

T. I. 
ł3 
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podnieść przeciw Namiestnikowi Chrystusa na ziemi, Ojcu nasze. 
mu duchownem,u, który nas tyle kochał l 

Tu kaznodzieja słyszy szmer i stukanie kilku słuchaczów : przerywa tok 
mowy i woła: 

Wyjdźcie ztę.d niezbożni! Kto was tu przyjść przynaglał albo 
.trzyma? Czemu wnosicie do świę.tyni pańskiej klubowe a karcze
mne zwyczaje wasze? czy chcecie nas i z kościoła wygnać? tak 
się pięknie sprawujecie że już nas i w kościołach nie chc{t i 
z miejsca na miejsce przenosić się musim. Nieszczęśliwi ! nie do
wodzicież tym postępkiem że wszystko com powiedział jak mi 
sumienie kazało, potrzebnie i słusznie powiedziałem i niedosyć 
może? Niedowodzicież że się do ludu polskiego przyznajecie tyl
ko na jego niesławę i nieszczęście : bo wy nic z nim wspólnego 
nie macie? Znam ja ten lud i wiem iżby on nic podobnego nie 
ścierpiał. Nie, wy należycie do tych którzy z miłości ojczyzny 
ciałem i duszę. Sułtanowi się oddali, turba� wdzieli, Polski się 
wyrzekli, imie Polski zhańbiwszy, za którymi lud Polski nie pój
dzie. Dla tego mówię, dla tego tak mówię, aby nie spadała na 
naród cały odpowiedzialność za grzechy zaślepieńców, za grze
chy niezmiernej mniejszości. Nie dosyć było protestacyi, wołać 
trzeba tak aby świat cały słyszał, aby Bóg wysłuchał. Może was 
kto przysłał z tych którzy się ciesztt z każdego zgorszenia, z każ
dej plamy na imie polskie spadaji_tcej. Mnie droga chwała tego 
imienia, ja kocham mój naród, wie to Bóg! mniejsza co ludzie 
powiedztt; a nie Laję że gdyby Polska miała wpaść w ręce bezbo
żników, gbyby miała zostać piekłem, ja nie chcę widzieć Polski. 

Ponieważ szmer zupełnie był ucichł, kaznodzieja tak mówił dalej : 

Teraz już nic nie mam do was; zostaje warn sprawa z Bogiem. 
Chcę nawet wierzyć iż ten który zaczttł, i tych kilku którzy za 
nim poszli, nie pamiętali gdzie stt, nie pamiętali co czynię., Prze
praszam was wszystkich zreszt{t, Bracia mili ! którzyście nie mieli 
żadnego udziału w tem zgorszeniu, i cierpicie że się stało, jak nie 
mieliście udziału w błędach na które powstawałem, a za które 
wszyscy cierpiemy. Oto za chwilę Chrystus Pan w Najświętszym 
Sakramencie utajony, da nam swoje błogosławieństwo; prośmy 
go gorę.co my wszyscy którzyśmy nikomu łzy z oczu nie wycisnęli, 
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kropli krwi niczyjej nie zmarnowali, prośmy przez krew i łzy 
Zbawiciela podczas żywota jego ziemskiego wylane, al.Jy nam 
był miłości w! 

DOMÓWIENIE. 

(które być miało. j 

O Bracia najmilsi! Wielu z nas za skwapliwie uciekało przed 
cierpieniem i poniżeniem, a oto przychodzi niemniej dotkliwe 
innę. stronę.. Trudno się wybiegać od rę.k Wszechmocnego, i 
krzyża przeznaczonego pozbyć; można go tylko zamienić, i nie 
zawsze na lżejszy. Za lekkośmy ziemię rodzinnę. opuszczali, z sił 
ję. wycieńczaję.c, marniej:;tc śród obcych; za nad tośmy się bawili 
poklaskiem który nam z razu dawali : słuszna nam i zbawienna, 
choć boleśna rzecz spotkać poniżenie. Teraz dopiero ofiara zu
pełna, teraz gorzki kielich wygnania spełniamy do dna ... Dobrze 
nam tak ! Bośmy powszechnie dobrowolnej pokuty nie czynili, 
cierpień codziennych nie uświęcali; bośmy na wszystko i na 
wszystkich liczyli, a nie dosyć na Ciebie Boże nasz i Zbawicielu! 
To też wszystko i wszyscy nas zawiedli, powtarzaję.c i skarżę.c 
nad słuszność, abyśmy się nauczyli iż nie rzę.dy, nie ludy, nie 
rozum, nie dzielność, nie zręczność nasza nas zbawi, jedno Ty 
Boże Wszechmogę.cy przez którego wszystko się staje, a bez któ
rego nic się nie staje ! 

Ty wiesz o Boże nasz! śledzg,cy nerki i biodra, żeśmy niewinni 
wszystkiego co na nas kład:;t ci klórzy radzi sponiewierać ofiarę 
niesprawiedliwości swojej, lub samolubslwa. Ty wiesz, że wszyst
ko dobre i piękne w nas przemilczaję. i kryję. : i wiarę ludu wiel
kopolskiego, i wyznanie Kościoła Twego przez małopolskie po
sły (ł), i powszechne, a lak skore i szczere przebaczenie obcym 
władcom jak skoro pierwszy promień zmiłowania Twego nam 
zabłysł. 'l'y wiesz o Panie! że nie cały nąród winien, że nie wszys
cy wygnańcy winni, a wszyscy cierpię., a wszyscy karani jakby 
winni. A i ci mili bracia którzy pobl:;tdzili lub Lł:;tdz:;t jeszcze, 
pomnij Panie! że cierpieli tak długo, tak długo za krajem tę
sknili : a cierpienie i tęsknota, i nędza złymi sę. doradcami. 

{I) Na sejmie w Kromieryi.u, Galicyanie głosowali ogólnie za wolności� Kościoła. 
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Wszczep Panie gałilzkę oliwni! w tę dziczkę na obcej ziemi, z ob
cych zepsutych soków wyrosłil: niech przemieniona bujny o
woc Ci wyda. Patrz na braci naszych zasłanych na Sybir, jak 
własnil rękil ze sk\lpego grosza świiltynie Ci stawiil : bo im nikt 
zgubnych a łudz{lcycb nauk nie podał ; i dla tego co z domu wy
niesli w owoce święlosci się rozrosło. Patrz Panie ! na tylu wier
nych sług Twoich w kraj� i na wygnaniu, klórzy schnil w duchu, 
z nędzy przymierajil, a ust w szemraniu przeciw Tobie nie ot
wierajQ,. Ulituj się Panie! łez całego narodu codzień obłokiem po
dnoszilcych się ku Tobie, ulituj się jęków czyscowych ludu ca
łego! Utwierdź dobrych w dobrem, nawróć błi1dzi1cych i zrób 
z nich wyznawców i rycerzy twoich, daj wszystkim zobopólni! 
miłość, abyśmy w 'fobie wkorzenieni, byli wszyscy dobrem drze
wem i wszyscy dobre tylko owoce wydawali, a co rychlej wytchnie
nia na ziemi i wiecznego spoczynku dosl{lpili w Niebie. Co daj 
Boże. Amen. 

Po doko{1czeniu mowy, zapowiedziane zostało na d'zień następny nabo
żeństwo celem przebłagania Boga za obrazę Jego Domu. Po Mszy �więtej 
przemówi! Kaznodzieja do zgromadzonych, mniej więcej w te słowa : 

Dziękujemy Wam najmilsi Bracia! dziękujemy z serca, dzię
kujemy w Imieniu Boga, żeście nam przyszli dopomódz w tej bła
galnej modlitwie; i tak oddzielić sprawę waszę, sprawę wszyst
kich, od sprawy garstki obł�kanych. Dziś, w skutek osłabienia 
wiary w sumieniach, niejednemu zbezczeszczenie domu Bożego 
nie zdaje się tak wielki! rzecz{!; ale przed Bogiem tak nie jest. 
W starym zakonie Bóg śmierci:;t karał za podobne przestępstwo; 
sam najsłodszy Jezus, gorliwościil uniesiony wzi:;!ł się do powro
zów, i powyrzucał krzykliwe przekupnie z przedsionka kościoła 
Salomonowego. Daleka więc niech od was będzie wszelka spół
ka moralna w takiej obrazie Boga. Kiedy się ziemia miała roz
stilpić i żywcem pochłonilĆ Korego, Datana i Abirona, przeto i:; 
bluźnili przeciw Panu, Mojżesz rzekł do ludu: Odstąpcie od namio
tów ludzi niezbożnych, a nie dotykajcie się co do nich należy, abyście 
nie byli zagarnifni w grzechach ich. (Num. XVI,) Pod innym za
konem żyjemy, pod zakonem miłości; nie życzym żadnej kary 
braciom naszym którzy zbłiidzili, nie wiemy o nich i nie chcemy 
wiedzieć, nie pragniem dla nich żadnej przygany zewnętrznej, 
żadnego poniżenia : modliliśmy się o to jedynie iiby Bóg, który 
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o nich wie upamiętał ich i przebaczył, a łask swoich w tern miej

scu wszystkim nam nie odmawiał. Prosimy i spodziewamy-się, 

że złe to wyjdzie na dobre i sprawcom jego i świadkom. Często 

namiętność jaka musi nas do wstydliwego zewnętrznego upad

ku przywieść, abyśmy się w sumieniu przebudzili, i do szczerej 

pokuty wzięli. Dzieje Kościoła pełne przykładów ludzi, którzy 

cięższem jakiem przewinieniem upamiętani, do wysokiej pó

źniej świętości doszli. Inni zaś bracia wezm1_t może zt1_td pobudkę 

do przykładniejszego zachowania się w świ1_ttyni pańskiej. Jest 

zawsze między nami szary koniec, podobnego upomnienia po

trzebujęcy, O! z jakiemże zapłonieniem słuchaliśmy nieraz wy

rzutu duchownych miejscowych : u tyle lat do nich mówicie, a 

jeszczeście nie nauczyli jak się maj1_t w kościele sprawować. n 

Zawsze całość cierpi za niesforność mniejszości. A jeżeli to 

wprawdzie powiedzieć można o tych nawet którzy w dnie nie
dzielne i święta Boże zajrz1_t tu czasem, cóż dziwować się tym, 
którzy raz tylko do roku przychodz1_t na uroczystość narodow1_t? 
Czemuż jedni i drudzy nauczywszy się tyle złego od miejsco
wych, nie naucz1_t się tego także : iż w kościele trzeba się modlić, 
a przynajmniej zachować się przykładnie, albo lepiej już nie iść 
do kościoła. 

Przy tej sposobności proszę was Bracia, abyście będ1_tc z wszel
k1_t wyrozumiałościę dla osób, stali zawsze niezachwianie przy 
dobrych zasadach, przy prawdzie. Bóg nam każe kochać wszyst
kich, nieprzyjaciół swoich i naszych; to nam wolno, a więc po
winno być miło, a w każdym razie jest obowi1_tzkiem. Ale ten 
sam Bóg kochajęcy nieskoilCzenie grzeszników, nieskończenie 
się brzydzi grzechem : nie wolno nam przeto kochać złego, ko
chać a przynajmniej schlebiać i wymawiać fałszu. Nie wolno 
chcieć inaczej postępować jak Bóg; nie wolno podług prawa 
miłości tycz{lcego się osób sędzić zasad, które się s1_tdz1_t w praw
dzie i sprawiedliwości. Nie wolno, (a w co Indzie powszechnie 
wpadaj1_t wychodz1_tc z porz1_tdku Bożego), nie wolno, z fałszywej 
miłości bo nie opartej na prawdzie, pobłażać złym zasadom, a 
podług ścisłej sprawiedliwości, i częst9 nad sprawiedliwość Sl_l
dzić i potępiać ludzi, choćby nie przekonanych. Zk1_td podobne 
pomięszanie wyobrażeri u nas tak powszechne? zk1_td podoimy 
brak odwagi moralnej w narodzie tak rycerskim? Niestety! po
chodzi to z braku dokładnej znajomości i przywi1_tzania do zasad 
prawdy odwiecznej. Ztęd brak kryteryum pewnego do sędzenia 
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twierdzeń bieźęcych: wszystko stil.je się tylko opinię, a więc rze
cz{l w{ltpliwę; lenistwo nie pozwala śledzić ostatecznych na
stępstw samychże opinii : i tak tanio przedajemy prawdę byle 
żyć w pokoju. Co większa, ludzie majęcy wszelk{l wyrozumiałość 
dla rozsiewaczy fałszu, surowi S{l dla obrońców prawdy; dla cze
go? Czy przeto iż ci pewno nie będ{l szukać odwetu, tamci mo
g{l? Ha! byłaby to najsmutniejsza strona serca ludzkiego ... Co
kolwiek będź, złe to jest w narodzie naszym, złe zgubne, trzeba 
je leczyć jakimkolwiek kosztem. Do pokazania odwagi fizycznej 
nie mamy zawsze sposobności, nie mamy w tej chwili, zreszt{l 
nikt o niej nie w{ltpi, ćwiczmyż się w odwadze moralnej, odwa
dze obywatelskiej. 

Za dni naszych obrona prawdy tern trudniejsza, im zaćmienie 
umysłów grubsze, im namiętności w sercach gwałtowniejsze, a 
siła często prawem : w tern właśnie zasługa, w tern bezpieczeń
stwo, że nie dla zabawy, nie na przekorę, nie ze krwi; ale z du
cha i sumiennego przekonania o rzecz Bożę się czyni. Lada chwi
la słabe groble towarzyskie mog{l uledz parciu wzbierajęcej fali, 
może się Europa jak morze zagotować, męty swoje z głębi na 
wierzch wyrzucić, może się krwię zarumienić; pomimo tego i 
dla tego ufajmy w Bogu, bez którego-woli nikomu włos z głowy 
nie spadnie, i czyńmy i mówmy co prawda, co interes narodu 
nakazuje. 

Co do Ojczyzny naszej, raz jeszcze powtarzam : od rewolucyj 
społecznych obcych, a tern bardziej swoich, niczego się nie spo
dziewajcie, jedno większego złego. Wtenczas dopiero gdy Euro
pa wytrzeźwi się z szału, gdy chłostę nauczona ukorzy się przed 
Bogiem, i podług prawdy jego z ludźmi i narody obchodzić się 
zacznie; wtenczas pod �ercem Zbawiciela wybije dla nas godzi
na miłosierdzia, wtenczas odsłonię się nam przeznaczenia nasze, 
i drogi któremi nas do nich prowadził, wtenczas poj mierny dla 
czegośmy tyle, tak długo, i więcej od innych ludów cierpieli. 
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NA N,EDZIF.L\l PRZEWODNIĄ, WRAZ Z BLOG05LAWJEŃSTWEM; NA ZAKOŃCZENIE 

Pl\lCIO!t!JESl\lCZNEGO CJĄGU NAUK, KAZANYCH RODAKOM ZEIIRANYM 

W RZYMIE i85J-1852 R, 

Czytamy w Ewangeliach świętych, iż Boski nasz Zbawiciel, po 
swćm chwalebnem zmartwychwstaniu, jeszcze przez dni czter
dzieści mówi(J,C o królestwie Boż,Jm, (Act. 1), w chwili rozstania się 
z uczniami swymi, podniosłszy w górę chwalebne ramiona, bło
gosławił im (Mare. XVI, Luc. XXIV). 

Otóż Pan ten nasz i Zbawca, powiedział w o,obie Apostołów 
swoich i do nas prawowitych głosicieli słowa jego : jako mir: 
Ojciec posłał, tak ijri was posyłam (Joan. XX); a przez to polecił 
byśmy z ludem wiernym gorliwości naszej powierzonym, podo
bnie czynili, jak On sobie z uczniami swymi poczynał. I zt{ld 
wszedł zwyczaj, by kaznodzieje przy ko1icn pracy swojej, wzno
sili namaszczone dłonie nad pochylone głowy Indu, i błogosła
wili mu. Tego obecnie czeka po mnie braterstwo wasze, przy tej 
następuj{lcej naszej rozł{lce. 

I ja o najmilsi! jakkolwiek najlichszy z kapłanów Chrystuso
wych, przecież w imieniu Jego, i więcej niż przez dni czterdzie
ści miałem, nie powiem zaszczyt, bo toby świecczyzn{l tchnęło, 
ale święte zadowolnienie i roskosz _duchowę mawiania do was. 
Jakkolwiek bowiem nikt was z umysłu nie dobierał, aleście się, 
po ludzku mówięc, przypadkiem tu ze wszystkich stron star-ej 
naszej ziemicy zebrali; przecież powszechnie pilność wasza 
w uczęszczaniu na nauki, pilność, więcej powiem, święta jakaś 
chciwość w ich słuchaniu; znajdywanie się w świętyni pańskiej 
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takie były, że nietylko się obcy patrzi!C na was budowali, ale jak 
tuszę sobie i Aniołowie pańscy cieszyli, i sama 'l'rójca Przenaj
świętsza z upodobaniem na to małe wasze grono pogli!da.ła. O 
bogdajbyście byli wiernym obrazem całego waszego społeczeń
stwa, pomimo wszystkiego, dobraby już była nasza! Cokolwiek 
bi!dź, ja ski!PY w pochwałach, szorstki w przyganie, jakeście się 
nieraz tego sińcami dusz waszych dowiedzieli, wyznam przecież, 
dla zbudowania i pociechy bliskich naszych, żeście mi wielki! 
dawali ochotę do mówienia, bo Wi!tku niejako dostarczali, i by
libyście i niememu usta cudem otworzyli. Bóg wam zapłać, żeś
cie posilili pętnika trudzi!cego się niekiedy w długiej i ciężkiej 
pielgrzymce! Pogli!daji!C bowiem na niewypogodzone jeszcze 
niebo, i postrzegaji!C pri!dy wiatrów duchowych walczi!cych 
w przestrzeni, pytałem siebie nieraz z chybko biji!cem sercem, 
czy złe czy dobre w was przeważy, czy buta i upór, czy pokora 
i pokajanie? rozpacz czy nadzieja? Po każdym,bowiem ciężkim 
razie omdlewacie i upadacie rzekomo ku śmierci; a ono rychło 
dajecie znak nowy nowego życia czystszym, wdzięczniejszym, 
błagalnym jękiem, jak drzewo szlachetne, co im głębiej toporem 
dojęte, tern obfitszy i wonniejszy sok puszcza. O miłosierny le
karz nasz niebieski, który tak dziwnie trapić umie, i z konań cia
ła dużość duchowi! wywołać, bo On jeden wie, co jego stworze
nie wytrzymać i wydać pod łaski! jego może. Bóg wam zapłać! 
za tę próbkę'i zadatek nowego wyrobn,jaki się pośród nas wrę
ku Bożych święcić poczyna. 

Ochota wasza zŁi!d mię najbardziej cieszyła i cieszy, iż jak wie
cie i sam Bóg wie, opowiadałem wam tylko Królestwo Boże, nic 
doczesnego do prawd wiec:;nych nie mięszaji!c, najmocniej ufaji!
cy obietnicy Zpawiciela, iż szukajg,cym sprawiedliwościjego wszy
stko zi·eszt[l będz;·e przydane. Ochędóstwo też zewnętrzne słów mo
ich trzeźwe było, jak na treść z góry dan� i powagę usposobień 
naszych przystawało, tak że śmiało powiedzieć mogę, żem wła
ściwie nie ja do was mówił. Coraz to żywiej przekonany ze się 
nie opowiada Boga korzystnie, jedno właso,emi Jego słowy, i że, 
ten tylko może oświecić i poruszyć człowieka, kto go stworzył; 
cał� troskę w to kładłem, ba całi! chlubę moję na tern osadza
łem, bym jak najwięcej mówił do was słowy Zbawiciela, i uświę
conych jego tłumaczy Ojców Kościoła, mozaikę z nich raczej 
układaj�c, niż na własne ale płócienne obrazy się sili!C. I temu 
to głównie przypisuję błogosławieństwo Boże dane robótce mo-
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jej około dusz waszych. Poznaliście bowiem po brzęku i blasku, 
żem wam nie dawał mosi�dzu za złoto, anim czeskich kamieni 
za drogie nie przedawał; i pod grub� powłok� mojego układu, 
Chrześciańskie serca wasze poczuły słowa Wszechmocnego, 
Wszechdobrego, słowa z Ojczyzny, gońce niebieskie! 

Nie w�tpię przeto, bo po części wiem,po części się domyślam, 
po części też prorokuję, że lepiej poznawszy wielkość i dobroć 
Boga naszego i Zbawiciela, głębiej go czcicie, goręcej kochacie, 
żywiej czujecie szczęście należenia do jego prawowitej oblubie
nicy, jedynie prawdziwego, świętego katolickiego Kościoła, i 
dopominam się w imię Boga i tuszę sobie, iż odt�d staranniej 
jeszcze będziecie spełniać wszystkie Jego prawa, czynami zawsze 
i wszędzie katolikami się opowiadaj�c, i dlatego mówię ze Zba
wicielem : Królestwo Boże w was jest. (Luc. XVII). 

Nieścież je, nieścież dalej, do smętnej ziemi, do stęsknionych 
rodzin waszych! Lećcie, lećcie goł�bki Boże, ptaszki wędrowne, 
lećcie z wiosn� z cieplejszych do zimniejszych krain! świećcie 
piórkami, w gorętszego słońca umalowanemi blaskach, słabszych 
nie raż�c znagla źrenic! Chowajcie ciepło· wasze, udzielaj�c go 
innym, nikogo nie pal�c, ale istne ogrzewniki duchowe niewi
dzialnie i zwolna wkoło siebie błogość rozlewaj�c, i ni� chę
tnych i niechętnych obejmuj�c ! Lećcie, lećcie goł�bki Boże, 
ptaszki moje wędrowne, lećcie z wiosn� na północ! Macie z czem, 
bo Królestwo Boże w was jest. 

Ach! Ojcze odpowiecie, smutniśmy i drż�cy w samem weselu 
powrotu. Wiesz jak rzadkie u nas świ�tynie, jak rzadki kapłan, 
sk�pe u nas Słowo sameż i Ciało Pańskie; zk�d dostaniemy siły, 
rychło ostygniem sami, nikogo nie ogrzawszy, i żywszy nas tylko 
żal dojmować będzie za dobrem raz poznanem i znowu utraco
nćm ! Takie zwykle skargi s�czycie w dusze nasze ze łzami po
żegnania. 

Wiemci najmilsi, niestety! iż za winy własne albo przod
ków naszych, którym nie pilno było do kościołów choć bli
s�i�h, ani kapłanów choć licznych, dopuścił Bóg by dziś środ
kt 1 pom�c� zew�ętrzne wielce się pomniejszyły; zapewne dla 
t��o.' abJ:5?1e, z. większym trudem ich doslaj�c, więcej sobie cc
mh 1 lep1e.1 z. m.ch kor:'ystali, Aleć s� jeszcze, choć od ciężkiej 
potrz�by; dz1ę�1 Bogu 1 wierny Pan pragncicyrn i s;ukojcicym ::;a

s1r;p1ye łasl�a�1t w�w,:ę.trznem i, niedostatek środków zewnętrz
nych. Bylesc1e chc1cl1,Jak Królestwo Bo:.e w was jest, tak i zawsze 
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będzie. Nie trzeba Boga szukać, mówi Pismo, za morzami, ani 
się doń przepaściami dostawać, ani ścigać w obłokach, On wszę
dzie równie blizki, bliższy nam, niż my sami sobie. TVezwźesz 
mżę , mówi, aja ci odpowiem. Szukajcie go w pokornej, serdecz
nej modlitwie, w skupieniu ducha, chodźcie wcigż przed obliczem 
Jego, pełńcie zawsze i wszędzie zakon Jego, a znajdziecie Go 
zawsze w głębi, w ognisku dusz waszych, światłem, rad�, pocie
chę, siłę, pokojem i weselem. I smutki same i słabości powszedne 
wam nie zaszkodzę. Ach! tak łatwa z nim sprawa, On nie tylko 
nam ojcem, ale matkę, bratem, przyjacielem, i łzy otrze i p!y
n\łce osłodzi, i ze słabości samych siłę sobie samym wyrabiać 
nauczy nas. Precz więc z małodusznościę ! Do Boga tylko, do 
Boga 1 i bierzcie wielkie serca ! 

O Panie! Ty dziełu rgk Twoich podasz p1·awicę, (Job. XIV). Wy
cignij ję nad nami! przykaż Boże mocy Twojej : umocnij to Bo
że coś w nas sprawił. Od kościoła Twego w Jeruzalem, (Ps. LXVII). 

Błogosławże Panie, tym miłym braciom moim, a dziatkom 
Twoim! błogosław im naprzód wszelkiem błogosławieńsLwem 
duchownem. Błogosław ich pobożnym zamiarom, przedsięwzię
ciom, postanowieniom. Daj im we wszystkiem wielkę czystość 
zamierzenia, wielki chłód sędu, wielkę trafność w doborze środ
ków, wielkę nieufność we własnych siłach, a nieograniczon:;_i 
ufność w Tobie, a przy niej wytrwałość i święty u por w dobrem ! 
Jeżeli się zachwiej:;_i, Ty ich podtrzymaj! jeśli się strudz:;_i, Ty 
ich pokrzep! gdyby który, co nie daj, upadł, rychło go i miło
siernie podźwignij ! Niech sami się nświęc:;_i, niech służę innym 
ku pociesze, ku zachęcie, ku uświęceniu! Błogosław im Panie, 
by byli błogosławieni, by byli błogosławieństwem! 

Błogosław im także w dziatkach ich, rodzinach, przyjaciołach, 
błogosław wszelkiem błogosławieństwem doczesnem w zdrowiu 
i dostatku! Niechaj za wszystko Ci dziękuj:;_i ! majęc, weselej Ci 
służ:;_i, nie maj:;_ic, z wol:;_i Twoję się zgadzaję ! mocno wierz:;_ic, że 
wszystko ku większemu dobru dusz naszych sprawujesz i obra
casz, i wszelk:;_i boleść i Lrud, jużto w czasie swoim,już nieomyl
nie w wieczności sowicie nam wynagrodzisz. 

Śród tej gadatliwości serdecznej, omałom nie przepomniał, 
Bracia mili, że dziś dobiega miesi:;_ic jubileuszowy; pomódlmy się 
przeto po raz ostatni, wespół, a z głębi duszy, podług zamierzeń 
i na cele, jakie nam Ojciec ś. wskazał i zalecił. 

Błogosławże Ojcze nasz Święty na niebie Świętemu Ojcu na-
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szemu na ziemi, Namiestnikowi Twemu, Papieżowi Piusowi IX, 
błogosław osobnem błogosławieństwem temu który z Ciebie 
nam i całemu świalu błogosławi. Ach on nam droższy jeszcze 
dzi iaj, jak ongi, kiedy go ścigały nieszczere często albo świec
kie tylko okrzyki. Błogosławże Panie temu, któregoś po krótkich 
hozanna do głębokości kielicha swego przypuścił, podobieństwo 
z ukrzyżowanym tak żywo w nim odbijaję.c ! Błogosław Mojże
szowi ludu Twojego w tej ciężkiej przeprawie śród pustyni dzie
jowej wieku, błogosław najczystszemu, najłagodniejszemu z lu
dzi! Błogosław temu pielgrzymowi Apostolskiemu, w u pamięta
niu wszystkich jego dzieci domowych, by już we łzach karać nie 
musiał, ale wszystkim (w czem się dusza jego kocha), świadczył 
i błogosławił. Błogosław mu w troskach i zachodach o uświęce
nie całego składu duchowieństwa tak świeckiego jak zakonnego, 
we wszystkich jego stopniach! Błogosław mu we wiernych pie
czy jego powierzonych, aby prawdziwie wiernymi, i col"az wier
niejszymi byli! Błogosław mu we wszystkich, władzę, rozumem 
i dostatkiem możnych na ziemi, aby darów Twoich na dobro i 
zbudowanie dusz, pokój i szczęście społeczeństwa używali! Bło
gosław mu w świętem pragnieniu, aby niewierni narodami ca
łemi do jedności kościelnej przystawali, aby jeśli nie zupełnie, 
przynajmniej znacznie widział posunięte sprawdzenie obietnicy 
Twojej, o jedności owczarni i jednym Pasterzu I Błogosław Boże 
wszyslkim biskupom, kapłanom, mężom i dziewicom apostol
skim, pracujęcym śród wiernych i niewiernych, aby coraz obfi
tsze żniwo z potu swego i krwi zbierali! Błogosław wszystkim 
duszom pokutniczym i bogomyślnym, ofiarom błagalnym za 
grzechy świata! błogosław całemu Kościołowi, aby Pasterz nasz 
święty wra: : tr:odg, sobie powierzong, żywota wiecznego dostg,pił ! 

O Jezu Święty! o Jezu dobry! słodki i miłościwy Jezu! Boże! 
Panie l Ojcze! i pierworodny Bracie nasz, pamiętaj że dziś dzier\ 
łaski, zmiłowania, przebaczenia, pokoju! Rozlejże pełnę i obfitę 
rękę. tę łaskę i błogosławieństwo na całę ziemię uświęconę. obe
cnościę, potem, łzami i krwię Twoję ! niech wody żywota wiecz
nego popłynę. dziś przeobficie rubinowemi otworami chwale
bnych ran Twoich i z otwartego zawsze serca Twego! Nikogo, 
nikogo ze zmiłowania Twego nie wyłęcz ! A naprzód, proszę Cię 
raz jeszcze, mój Jezu, za tymi miłymi tu obecnymi! Groziłem 
im, że się spierać będę na strasznym sędzie Twoim z każdym, 
który by Ci służyć nie chciał; ale Ty wiesz Panie rnój, że ja z To-
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i za Tobę. pragnę, by żaden z nich nie zaginę.ł. Owszem, rozzu
ch,valony dobrocię. Twoję., proszę Cię Panie! błagam, zaklinam 
w tej '.chwili, hy się żaden z obecnych tutaj nie zaprzepaścił, i 
żaden z tych, którym kiedy słowo żywota rozpowiadał, Ciało 
Twoje i łaskę w tajemnicach świętych rozdzielał!. proszę Cię po
tem za wszystkich nieobecnychf a najprzód za naród mój po
dług ciała, aby wiary świętej nie postradał, ale owszem wcię.ż 
się w niej wzmagał, i był Ci narodem kapłańskim i świętym ku 
zbudowaniu wielu! A błogosławieństw Twoich nie zazdrośny, 
bo czyż jedno tylko błogosławieństwo masz Ojcze? proszę Cię i za 
tymi którzy nam ciężcy i niewygodni, oświeć ich i błogosław 
im także! Błogosław Ojcze wszystkim na całym okręgu tego 
świata Twego, a to bł<;>gosławieństwo obecne, niech już będzie 
zadatkiem błogosławieństwa wiecznego w niebie! 

O Panie! w tej chwili, gdy grzeszne ręce moje dźwigam ku 
Tobie, Ty na wysokościach chwały, podnieś święte Twoje, i 
z nich po moich niech spłynie Twe błogosławieństwo! głos mój 
niech będzie wiernem ·odbiciem głosu serca Twego! miłość moja . "\ mech będzie powtórzeniem miłości 'l'wojej, z jakę.ś umarł na 
krzyżu za wszystkich! 

Błogosław! Błogosław! Błogosław! 
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Fili'i, et Spiritus Sancti 

descendat super vos et maneat semper. Amen. 

NAUKA 

O MAGNIFICAT 

NA ZAKOŃCZENIE NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO U .SIOSTR NIEPOKALANEGO 
POCZĘ:CTA, W RZYMIE R. 1859. 

święty Leon rozprawiaję.c o tajemnicach Zbawiciela, pięknie 
powiada, iż zkę.d mu przychodzi ochota do mówienia, ztamtę.d i 
trndność : unde fandi voluntas inde et difficultas. Ja pobożni słu
chacze, spotykam podobnę. Lrudność obok podobnej ochoty, ile 
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razy mi przychodzi mówić o tajemnicach Najświętszej Panny. 
Wszakci i drog� pokusy nie przychodzi mi zachcenie, sławić 
jakby należało tajemnice Boże. One nieskmfozenie przechorlz{l 
słabe nasze siły i wieleśmy dokazali, kiedy się zdobędziemy na 
pewn� przyzwoitość w nieudolności. Ale że Marya Panna choć 
niepokalana, najczyslsza, najświętsza, jednak stworzona jak my, 
córka Adama jak my, zdaje się nam, że jakkolwiek sprostać 
przedmiotowi zdołamy, boć kochamy tę Panię, a jakaż miłość 
złudzeń choćby pobożnych wolna? Dopiero doświadczeniem się 
uczymy, żeśmy nie dorośli chwale tej świętości jakkolwiek stwo
rzonej, ale podług ś. 'l'omasza dochodz{lcej pewnej nieskończo
ności. Gdy jednak pobożne ż�dania, które s� dla mnie rozkazem, 
mówić mię zniewalaję, jakiż pęczek kwiatów o! siostry, przy
niosę na ołtarz Niepokalanej naszej Matki, przy zamknięciu tego 
micsię.ca majowego dusz? Oto pochwalę Ję. chyba własnemi Jej 
słowami, a raczej słowami któremi Duch Ś. tę oblubienicę swoję 
przez Jej usta pochwalił; pewien tak że jako kol wiek Bóg tej mo
jej pobudce pobłogosławi. Nuta sama tej pieśni, tego tryumfal
nego hymnu pokory Bogarodzicy, już was zbudować będzie 
zdolnę.. W imię Jezusa i Maryi zaczynamy. 

Abyśmy się snadniej i stopniowo podnieśli i co kol wiek zbliżyli 
do wysokości natchnienia Najświętszej Panny, przypomnijmy 
sobie po krótce co Jej śpiew wielebny poprzedziło. Oto już Anioł 
uczcił ję. pokornem pozdrowieniem w Imieniu Najwyższego, już 
Marya swojem stań się, przycię.gnęła słówo przedwieczne do czy
stP,go swego żywota. Już Bóg nie lylk,, z Ni� ale w Niej, już ona 
Bogarodzic�. Nie dziw przeto że powstawszy Marya po.,zła na gói·y 
z kwapieniem do miastajud;kiego (Łuk. I, 39). Ona dotychczas tak 
ukryta, tak panieńsko wstydliwa i oględna, tak spokojna i umiar
kowana we wszystkich swoich ruchach i czynnościach, Lcraz 
powstaje:: ku;apieniem i pędzi przez góry. Ach! bo nie zna długich 
przyborów łaska Ducha Ś., woła Ś. Ambroży! nescit tarda moli
mina Spiritus Sancti gratia. Ten sam droo-i ciężar, który ona miała 
dź�v�gać,. ni.e tylko J{l niósł ale i unosił; �en który przyszedł puścić 
ogien na

_ 
swiat aby go zapalić, naprzód go zapalił w sercu Maryi; 

a �t� pilno już tej przyszłej Królowej Apostołów, wnieść ten 
??1en w dom Zacharyaszów i zapalić nim przesłarica syna swego, 
1 Jego matkę. Dla tego ta arka prawdziwa, z kwapieniem wes::.la 
w dom Zaclzaryas::.ów i pozdrowiła Elżbietę. Co pt'ostszego? a patrz-
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cie jakie skutki sprawia ten organ żywy Ducha Ś. I stało się : 
skoro usłyszała pozdrowienie JJJaryi E!::.bieta, skoczyło dzieciq,tko 
w ::.ywocie jej, i napełniona jest Ducha Ś. Elżbieta, I zawołała gło
sem wielkim. O wielkim bardzo, bo głos ten rozległ się po całym 
świecie, rozebrzmiał na wszystkie wieki, i w tej chwili brzmi 
w duszach naszych. I rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami. 
Już to Lył Duch Święty przez Archanioła powiedział, teraz do
daje przez usta Elźbiety : i błogosławion owoc żywota twego. - A 
zk(J,dże mnie to? Jakie przygniataję.ce uczucie niższości tej sędzi
wej Arcy kapłanki w obec Maryi! zkqdże mi to że przyszła matka 
Pana mego do mnie? Albowiem oto jako stał się głos pozdrowienia 
twe.go w uszach mofrh, skoczyło od radości dziecicitko w żywocie moim. 
A blogo�ławionaś któi·aś uwierzyła. (Anioł pobudzał Maryę do za
wierzenia, ElźbieLa sławi J� przeto iż uwierzyła.) A błogosławio
naś któraś uwierzyła, albowiem spełni się coć jest powied:iano od 
Pana (Łuk. I, 42, 45). To jest wszystkie dobrodziejstwa odku
pienia spełnię. się w następstwie czasów, a poczę.tkiem ich i wa
ruukiem wiara twoja. Widziała bowiem Arcykapłanka duchem 
proroczym wielkie sprawy jakie Wszechmocny zdziałał już w Ma
ryi, i działał obecnie i miał zdziałać jeszcze, a więc i Jej niepo
równanę. godność i doskonałości. 

Słowa Elźbiety były jakoby ostatnię. kropi� dolanę. do serca 
Maryi, tego naczynia już doskonale pełnego Ducha Świętego; 
to też dalej tej pełności powstrzymać nie zdolna, puszcza dźwię
czne fale natchnionej pieśni, / rzekła : Wielbi dusza moja Pana. 
Nic przeczy bynajmniej,· nie zmniejsza pochwał jakie Jej daje 
ś. Elżbieta, przyjmuje je owszem w pełności; bo nie przyjmuje 
dla siebie. Szczęśliwie już w Bogu zgubiona, w Bogu tylko i dla 
Boga żyje. Patrzcie, zwraca zaraz chwalbę tych wszystkich dzi
wów, które się w niej dzieję. ku źródłu ich, ku Bogu. Wielbi wy
borność Jego istoty nieskończonej (Łuk. I, 47), do Niego odnosi 
wszelkę. pochwałę i dzięki, jako do poczę.tku i końca wszystkich 
dzieł swoich (Tim. I, 17, Apoc. I, 8). Pojmuje bowiem i wyznaje 
że stworzenie nie powinno się chlubić jedno w Bogu samym, 
który sam jeden jest dobrem stworzenia swego i jego szczęśliwo
ścię. (II, Carin. X, 17, 18). Dla tego woła ta wielkoduszna a po
korna: Wielbi cLusza moja Puna. Łaska to sprawia w wybranych, 
mówi ś. Bernard, iź ich ani pokora czyni małodusznymi, ani 
\vielkoduszność nadętymi; » Ut eos nec humilitas faciat esse pusil
lanimes, nec magnanimitas arrogantes, 
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Wielbi. Inaczej Bóg uwielbia duszę, inaczej dusza wielbi Boga. 

Bócr uwielbia duszę czynię.c ję. wielkę.. Wszelkie _słowo Pańskie 
tł • • 

czynem jest: co powie o duszy, co do duszy p?wie, to w n.
reJ 

sprawia. Dusza wielbi Boga, przyjmuję.c, uznaJę.c dary Boze, 
dziękuję.c za nie ze wszystkich sił swoich. Wielbi jesz?ze Pana 

dusza, ten obraz Jego, mówi Origencs, gdy korzystaJę.c z łask 

jego wielk� się staję, i dodaje Toofilakt, na bohaterskie sprawy 
się zdobywa. Bo każda dusza święta, �czy .ś. Au?ust·y·n (1) �oze 

poczę.ć słowo wierzę.c, porodzić opowiadaJęc, wielbic kochaJę.c, 

aby rzec mogła : Wielbi dus:a moja Pana. 

Dus:a moja, t. j. wszystkie siły, władze moje i jak śpiewał Da
wid : Błogosław duszo moja Panu, i wszystko co we mnie jest świę

temu Jego łrnieniowi. Dobrem praw�m Najświętsza Panna mówi o 
duszy swojej moja, bo ona jedna doskonale ję. posiadała, gdy 
naszemi mi'otaję. namiętności, wydzieraję. nam je, i przewodzę. 
nad niemi. (Kardynał Tolet.) Moja, bo całkiem ję. była od
dała synowi swemu, a wszystko synowskie i do niej należało. 
Moja, bo im kto doskonalej kocha Boga, tern doskonalej kocha 
duszę swoję, i przeciwnie; Marya najdoskonalej ze wszystkich 
stworzeń kochała Boga, a więc i duszę swoję. Moja nareszcie, 
bo jak z miłości, Boga zowiemy naszym, tak i duszę, kiedy ję. 
w Bogu i dla Boga kochamy. Wielbi diisza moja Pana. Boga 
Ojca który mię przyję.ł do uczęstnictwa w rodzicielstwie Syna 
swego, Boga Syna, który i moim zostać chciał synem, Boga 
Ducha Ś. za łaskę uświęcenia i sprawienia we mnie cudu nad 
cuda, daru nad dary, dzieła najwyżsu\j potęgi, i mędrości i do
broci. (S. Th. 3p, qu, ł, 3, 4) To tez cztery pierwsze wiersze 
poświęca Boga Rodzica chwaleniu Pana za dobrodziejstwa oso� 
biście sobie wyświadczone, a mianowicie za ono największe 
wcielenia. 

I rozradował się Duch m6j w Bogu i' Zbawicielu moim. Jest to ja� 
koby powtórzeniem tego co było już powiedziane. Nieraz w poe• 
zyi hebrajskiej zdarza się, ze druga część jakiego żwrotu poety
cznego, stanowi tylko podniesienie lub rozwinięcie pierwszego; 
wszak?.e tu nie całkiem to samo ,vidzimy. Dudi bowiem jest 
szczytem duszy, bezpośrednio do Boga zwróconym i pod Jego 
wpł!wem zostaję.cym, a tu szczególnie wyrażony został zachwyt 
woh. Tam Marya wzorem Aniołów wielbiła Boga duszg, jak Che� 

(I) Serm
_
. � Assnmpt. 

_
Ouaecunque anima sancta, verbum ccncipere,potest credendo, pa

rere praed1Cando, magmficare amando, ut dicat: magnificat anima mea Dominurn. 
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rubim dla jego wielkości, co jest rzeczę, umysłu, i przeto go zo
wie Panem; tu wola pochwycona widokiem dobroci Bożej pło
nie ogniem Serafinów, i przeto zowie go Bogiem, Zbawicielem 
swoim, albo zbawieniem swojem, albo Jezusem swoim: swoim 
jako uświęciciela, syna, przyczynę i źródło uświęcenia i zbawie
nia wszystkich. Przygrywa do pieśni Habakuka (IlI, 18) : Ja zaś 
weselić się będę w Panu, i ro:;raduję się w Boyu Jezusie moim. I do 
Izajasza (LXI, 10) : TV eselg,c się weselić się będę w Panu, i ro:;radufe 
się dus:;a moja w Bogu moim. A bardziej jeszcze do kantyku Anny 
(I. Reg. 2) : Rozradowało się serce moje w Panu, i podniesiony róg 
mój ( to jest siła moja) w Bogu moim. Jeżeli tak niepłodna raduje 
się z narodzenia Proroka, cÓ'ż matka dziewica z poczęcia Boga 
człowieka. 'l'ak naprzód dusza wielbi , potem duch się rozraduje, 
a jako wyższy i silniejszy cię.gnie za sobę, serce, organ przyrodzo
ny kochania ; nareszcie samemu ciału udziela swej błogości. Do
świadczył tego i v,1yraził to Psalmista śpiewaję,c (LXXXIII) : serce 
moje i ciało moje rozradowały się w Bogu żyjg,cym, i gdzie indziej : 
wszystkie kości moje dadzą, tobie chwalę. , 

Jest przeł o rozradowanie natężeniem wesela, mówi Euty
rniusz, tak że z pewnego nadmiaru serce się podnosi i jakoby 
wyskakuje. Pobożnie i pięknie dodaje Albert Wielki : ce W ży
« w ocie Boga-Rodzicy pewne echo boskie się tworzy,>> odbicie się 
dźwięku i głosu Chrystusa tam zamkniętego w ustach Maryi. 
Gło·s ów później znowu ku Chrystusowi się zwraca, kiedy sły
chać : Rozr·adował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim; podo
bnie jak wodotrysk co opada i spływa znowu do swego łożyska. 
Rozradowanie nie daj�c się często ukryć wewnę,trz, objawia się 
zewnętrznemi znaki pobożnego szału : pieniem, gestami, jęki, 
łzami, plę,saniem jak Dawid przed arkę,; zawsze jednak pobożnie 
i święcie. Nie raz się zdarzyło że kto umarł z wesela, ztęd one 
łacińskie risu emori skonać od śmiechu. Rozradowanie Najświę
tszej Panny był() tak wielkie, tak wszelkie siły zwykłe przecho
dzę.ce, iż jak później za zdaniem poważnych pisarzy skonała 
z tęsknoty i miłości za synem swoim, takby i teraz była umarła 
z wesela, gdyby 'l'en sam który tak szczytnie rozradowywał Jej 
ducha, cudownie jej także nie pokrzepiał. 

A jaka przyczyna tego rozradowania? Oto : iż wejr::.ał na ni::.
ko:Jć służebnicy swojej. ·wejrzał miłościwie, to jest, pochwalił, ulrn· 
chał, upodobał sobie w nizkości czyli pokorze służebnicy swo
jej. Dobrze mówi, woła ś. August}n, ce że spojrzał na pokorę, 
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« albowiem Boskie zmiłowanie które ludzka przyroda w pierw
« szvch rodzicach przez pychę utraciła, w Maryi przez pokorę 
<t n;powrót odzyskała >>. 

Nizkość niekoniecznie znaczy pokorę o ile ta jest cnotę. prze
ciwn\} pysze. Ma to bowiem pokora, ie sama siebie nie zna, a 
im głębsza tern nieświadomsza. Tak, ii ktoby się głosił pokor
n.ym, już tem samem zdradiałby pychę swoję. I przeto ta pokor
na zowie się tylko nizk\l, albo podł\l; ta Pani i Królowa mieni 
się słuiebnic\l, i tak nam dopiero odsłania gł\lb swojej pokory. 
Kiedy już duch w Bogu żyje, w Bogu wszystko widzi, tern bar
dziej kiedy z Boga mówi, może �ię człowiek zwać pokornym 
w ścisłem znaczeniu tego wyrazu ; bo jak daje chwałę Bogu 
z innych cnót które w sobie ale udzidone tylko widzi, tak może 
dawać chwałę i z pokory podług tego co uczy Apostoł: kto się 
chlubi, niech się w Panu chlubi (I. Cor. T, 3-1), i jak Psalmista (CXIII.) 
woła: nie nam, Pam·e, nie nam, ale imieniowi twojemu daj chwalę. 

Jak zatem Najświ�tsza Panna wyznaje się wybran\l na Boga-Ro
dzicę, tak również wyznaje ze Pan za pośrednictwem cnót któ
remi J\l przehojnie obdarzył, a mianowicie dziewictwa i pokory, 
do takiej J\_l godności przysposobił, daj:;tc i nam otuchę,ie w mia
rę postępu w tych cnotach, a szczególniej w pokorze, możemy 
mieć coraz bogatszy udział w Jej błogosławieństwach. O!  wielka, 
wielka ta cnota, pokory! ten skarb najbezpieczniejszy , korzeń 
i podstawa cnót wszystkich (-1). Błogosławiona czczość nas sa
mych, którę. Pan zapełnia! Błogosławione podziemia pogardy 
nas samych, w których głos Buży tak wdzięcznie i silnie się roz
lega! Błogosławione doliny nizkości ducha, na które spływaj\l 
z gór niebieskich strumienie wody żywej! Ale by cudna budowa 
świętości stanęła na tern przygotowanem, zrównanem polu po
kory, czego jeszcze trzeba? Oto aby słońce sprawiedliwości za
świeciło, aby Pan spójrzał na pokorę, by j\_l pobłogosławił. Pięknie 
do rzeczy mówi Ś. Bernard: « Jest prawi pokora któr:;_t w nas 
« prawda rodzi, a nie ma ciepła; i jest pokora któr:;_t miłość ro
l< dzi i zapala. Ta w uczuciu, tamta ,y znajomości się gnieździ. 
« Za pomoc{l pierwszej znamy jak niczem jesteśmy, i tej uczymy 
« się od nas samych, i od słabości własnej, przez drug:;_tdepcemy 
« chwałę światow\1, a tej od Tego siQ uczymy który sam siebie 
« wyniszczył ..• który szukany na króla, skrył się ... a na krzyż 

(I) S. Basi I. in constitutionibus mooasticis 17. 

'f. ]. 14 
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k dobrowolnie siQ oddał. Podwójnę. tę pokorę posiadała N. Pan
<t na w najwyższym bohaterskim stopniu.» O ! Matko Święta wy
jednaj nam podobnę. pokorę, a potem uproś aby Twój i nasz 
Jezus spojrzał na niQ.; abyśmy wraz z 'fobę. choć w przyszłem 
życiu mogli się pochlubić w Panu bogatemi jej owocami, jak 
Ty już teraz śpiewa�z : Albowiem oto odtąd hłoqosławioną mnie 
zwać będci wszystkie narody. 

DowoJzi czynem. mówi Ś. Augustyn, że i jej pokora była 
przyjemn1;t Bogu, i jej upokorzenie sig, w chwałę w obec lu
dzi przemienione. Ty o Elżbieto mówisz o mnie : Błogosławio
naś któraś uwierzyła, a ja powiadam odtąd, (odk1;tdem poczę
ła Syna Bożego), błogosławioną mnie zwać będci wszystkie na-
1·ody. 

Oto, wyraz podziwu. Oto rzecz nowa i niesłychana po wszyst
kie wieki, by jedna niewiasta świętsz1;t i błogosławiei1sz1;t była 
nad wszystkich ludzi i Aniołów, gdy dotychczas wszystkie có
ry Ewy, widziały się poddane potrójnemu jarzmu służebnic
twa, boleści i trudu. (Gen. 111). Oto, znak poczę.tku. Oclt1;td 
zaczynam być błogosawion1;t i następnie wcię.ż błogosławionę. 

będę. 
Oto, znak wskazówki i napomnienia. Baczcie o ludzie któ

rzy chcecie być błogosławionymi, jakę. drog1;t jam )Jłogoła
wieristwa dostę.piła, abyście mnie naśladowali, i do mojej przy
czyny się uciekali; bom ja pierwsza błogosławiona, przez któr1;t 
Bóg postanowił błogosławić innym. (Corn. a Lapide) 

Błogosławionę. jesteś o Maryo ! z tylu powodów, jak jeden 
z pobożnych sług twoich wylicza: (Jo. Gerson in tract 4, 1): żeś 
uwierzyła, żeś łaski pełna; błogosławionę., bo błogosławion owoc 
żywota Twego; błogosławionę. iż Ci wielkie rzeczy Pan uczynił; 
błogosławion1;t żeś płodna zachowuj1;tc zaszczyt panieństwa; bło
gosławionę. żeś ani przed tob1;t ani po tobie podobnej do siebie 
nie miała; błogosławionę., dodam, przerlewszystkiem, żeś Matkę. 
Boż1;t obrana i uczyniona l 

I przeto błogosławioną, Cię już zowi1;t i zwać będg wszystkie 
narody, wszystkie wieki, wszystkie stany, nie tylko ludzie ale 
i Aniołowie. Chrystus bowiem Syn Boży (mówi Kardynał Lugo), 
sprawił zbawienie pośrodku ziemi, to jest w żywocie Maryi 
Panny. <t Ku niej to, ku niej dodaje ś. Bernard, spoglQ.daję. i ci 
« co mieszkaję w Niebie, i ci co w czyścu, i ci co na ziemi . . . i> 
Boś umarłym życie, grzesznikom łaskę, nędznym chwałę poro-
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dziła I przeto jest powiedziano (Judith. XV) : Ty chwała Jeru

zalem, Ty wesele Izraela, Ty ozdoba ludu naszego, albowiem męż

nieś sobie poczęła. Czyż proroctwo to N. Panny, tak śmiałe i nie
podobne, w obec jej małości zewnętrznej i głębokiego ukrycia 
na świecie, doskonale się nie sprawdziło? Czy jest kilt na ziemi 
gdzieby Jej imię nie było znane? gdzieby na Jej cześć nie stawia
no ołtarzów i świ\ltyń, hymnów nie śpiewano, nie czczono, nie 
wieńczono obrazów, uroczystości nie święcono, pielgrzymek 
pobożnych nie obchodzono, bractw, zakonów pod Jej wezwa
niem nie zakładano? Nawet nieprzyjaciele i potwarcy lub nie 
chC\lC cześć Maryi podnosili w innych, lub musieli sami J\l 
chwalić. Nestoryusz powstaje i bluźni przeciw Jej Boskiemu 
macierzyństwu, a oto N. Panna śród poklasków całego Kościoła 
Boga-Rodzicę ogłoszona. Sam nieczysty Koran zowie j\l niepoka
lanil, i śród wszystkich niewiast wybranę (Rozdz. III, w 37). Lu
ter on cielesny i pyszny piSZ\lC na magnificat, Duchem Bożym 
jak Balaam przyciśnięty, przymawia katolikom, że niedość 
wielkość Maryi pojmuj\l, nie dosyć czczil tę Panię. To po części 
prawda. Ale dzięki Bogu, im dłużej Kościół żyje na ziemi, tern 
nobożeństwo Maryi bardziej się rozszerza i rozpala; jak chór 
dziękczynny rosn\lCY wcięż przybywajilcemi po drodze głosami. 
I tak będzie aż do końca wieków. O niepokalana! Błogosławionil 
Cię zwać będę, póki ludzi staniP. na ziemi, dopóki Aniołowie i 
Święci będę w niebie, a więc zawsze, zawsze; jakie szczęście! 
Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy, mówisz dalej, o Pani! któi·y 
mo:ny jest i święte imię Jego. - Wielkie rr.eczy : bo nie może być 
małych, gdy Wszechmocny działa, w najdoskonalszem i naj
szczytniej usposobionem stworzeniu. Wielkie, i tak wielkie, że aż 
t,c:.ynił moc ramieniem swojem, jak znowu dalej śpiewa Marya. On 
który na palcach trzyma zawieszonil ziemię. On który dłoń tylko 
przyło�ył do stworzenia człowieka, tu użył mmienia to jest wszech
mocy swojej. Bo jak uczy Ś. Tomasz (I p. 9. 25, art 6) : «wcielenie 
jest wię�sze� dziełem niźli stworzenie całego świata>). I dodaje: 
«�og mogł wiele rzeczy doskonalszych uczynić nad te które uczy-
mł, wyj\lwszy trzech, to jest: wcielenia Słowa ubłożenia człowie
ka które polega na widzeniu Boga, i macierzyristwaBożego.» Nad 
to sam Bóg nie może nic lepszego ani doskonalszego zdziałać. 
Dla tego Najświętsza Panna jako Bogarodzica, wyższa jest nad 
wszystkich Aniołów, nad wszystkich ludzi, nad wszystkie stwo
rzenia razem wzięte. I przeto Ojcowie Święci zowiil Maryę : <cperłę. 
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r( wszech-świata» (Ś. Cyryl), ce ożywionym Boga wizerunkiem 1> 

(Damasc), c( dziełem i spraw{! (negotium) wieków (Ś. Bern.), dzi
« wcm niebieskim i najświętszem zjawiskiem » (Ś. lgn.), zbio
<c rem a zgromadzeniem (collegium) świętości,» i tak bez końca. 

Uczynił wielkie rzeczy który mocny jest czyli Wfzechmocny; jest 
to jedno z dziesięciu imion Bożych, które spotykamy w Pismie 
Świętem. Co do tej tajemnicy wcielenia mówi ś. Aug. (ep. 3): 
« cała przyczyna tego co się stało, jest moc c7.yni{lcego, bo on 
<c sam czyni wielkie i dziwne rzeczy; » (ps. CXXXV, 4) i jak Job 
dodaje : który czyni rzeczy dziwne i niedocieczone, i dziwne bez licz
by. (V, 9). 

I święte imię Jego. To I znaczy głównie przyczynę. Ponieważ On 
święty i świętość sama, i źródło świętości, przeto i mr,ie na matkę 
swoję dziwnie przysposobił, uświęcił, i sam we mnie zamieszkał 
podług zapowiedzi anielskiej.» Albowiem co się z Ciebie narodzi 
święte, zwane będzie Synem Bożym. Przygrywa tei do proroctwa 
Daniela (IX, 24) : aby był pomazany Święty śuziętych. Następnie i 
podrzędnie to I znaczy skutek, to jest przez wcielenie jam na
przód została nowemi darami świętości ozdobiona, a następnie 
cały rodzaj lud1.ki oczyszczony i uświęcony. 

A miłosierdzie jego od narodu do narodu bojq,cym się jego. Miło
sierdzir, to jest dobroć, dobrowolstwo, szczodrobliwość; ponie
waż zmiłowania Najwyższego spłynęły na rodzaj ludzki z pełności 
Maryi, tej jakoby szyi mistycznej, niewidzialnej głowy Kościoła 
(Ś. Bernard); ponieważ ona jest bram� niehiesk{l kLór� one prze
szły i przechodz� wszystkie, abyśmy mogli wejść w uczęstnictwo 
Bóstwa. Wyznaje, ie zmiłowanie Pańskie rozci�gnie się za Jej 
pośrednictwem na wszystkich, którzy się Go boj�, i za Jej wzo
rem wolę Jego świet� pełni{!, 'l'ak Święta Prorokini przechodzi 
do drugi'ej części pieśni .swojej, do dziękczynienia nie tylko jui 
za dary osobiste, ale za łaski wylane na lud Izraelski, to jest na 
wszystkich wiernych. Nadto zaczyna wysławiać surow� sprawie
dliwość względem bezbożnych a upornyoh i wielkie zmiany jakie 
Chrześciaństwo miało na świat sprowadzić, widz{lc wszystko 
w tern zwierciedle Bóstwa które w sobie nosiła. 

Jak zatem Bóg podnosi pokornych i szuka boj1teych się siebie 
tak uczynił moc ramieniem swojem, ,·ozpros:ył pyszne myślq, serca 
ich. Jnżeśmy wspomnieli, że ramię jest najwyższym wyrazem 
siły; moc bowiem mężów mieszka w biodrach a ramionach ich. 
Sławi Najświętsza Panna zwycięztwa Wszechmocnego, jak kiedy 
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buntownicze Anioły z nieba stręcił, Faraona przez Mojżesza uko
rzył, Chananejczyki przez Jozuego i Sędziego wygładził, _Filis�y
nów i okoliczne ludy przez Dawida, Greki przez MachabeJczykow 
pogromił. Tern większę. moc ukazał Pan we wci�leni_u prz�z 
które starł grzech, i śmierć i piekło samo. I przeto mektorzy Oj
cowie (Beda, Teofilakt) przez mmię Boże, rozumiej� słowo wcie
lone. Ono jest bowi.em sił(i Bożą jak mówi Ś. Paweł (I, Cor. 1, 
2, 4), przypomina tez Messyańskie proroctwo Izajasza (LIii) : A 
ramie Pa1iskie komu jest objawione? 

Ro:pros:.ył pys:ne myślą. se,·ca ich, jak Nabuchodonozora, Sal
manazara, Baltazara i innych gwałtowników. Owszem gęsto 
chwyta mędrków w pr::.ebiegłości ich (Job V), jak Egipcyan ściga
ję.cych żydy, Jakubowiczów sprzedajęcych brata, przeciwko nim 
samym zwracaję.c zastrzały ich, podług Proroka (Is. VIII) : Wej
dźcie w rndę a będzie ro::.proszona, mówcie słowo a nie stanie się. O! 
Panie, i za dni naszych pycha ich rośnie wci�z w górę; ale Ty 
Panie nie zasn�łeś na niebiosach, ramię Twe nie skurczyło się, 
spojrzysz na budowników zamięszania, spytasz dla czego zaw1·zeli, 
dla czego rozmyślają, pró::.ne rzeczy przeciw Panu i przeciw Świętemu 
jego (Ps. 41); uderzysz ich w gnbiety, i a ziemię powalisz, ku upa
miętaniu i u:.drowieniu. 

Złożył mocm·ze ze stolicy, a podwyżs:ył nizkie, to jest pokorne, 
śpiewa dalej pokorna mocarka, dziedziczka błogosławieństw 
Bożych dla rodzaju ludzkiego, które pycha i nieposłuszeństwo 
były zmarnowały. Złożył mocarze jak pysznego Saula stawiaję.c 
na miejscu jego pokornego Dawida, jak na miejsce Amana Mar
docheusza, na miejsce WastiEster. Szczególniej tez pod czasy na
rodzenia Chrystusa Pana, Bóg to ukazał, już to w świecie rzym
skim na Pompejuszu, Juliuszu Cezarze, Antoniuszu, rodzie Au
gustowym;. już to w świecie żydowskim wykorzeniaj�c ostatnich 
Asmonejczyków, a potem niepoczciwy ród Herodów, dla poka
zania ze on zapowiedziany przez Daniela { r. VII), Pan prawdziwy 
i powszechny, już się narodził. 

Te wyrażenia : uczynił, ro:p1·oszyl, żłożył, podniósł., pomijajęc 
naw�t przewidzenie prorocze, trzeba brać w obszerniejszem zna
czemu, podług brzmienia języka hebrajskiego, w którym czas 
przeszły zastępuje i teraźniejszy i przyszły. Co zatem Bóg uczynił, 
to czyni wcię.z ile razy w uroczystych chwilach dziejowych wkra
cza, ze tak powiem widocznie, w sprawy ludzkiego rodzaju i 
przywraca zagrozonę. równowagę na korzyść dobrego. Co Bóg 
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uczynił, i czyni nawet za dni naszych, to wci\łż czynić będzie, aż 
do zgładzenia przeciwnika swego, ostatniego pyszałka i bunto
wnika tchnieniem ust swoich (Apoc.). 

Przypominaj\ł tu natchnienia Pani naszej śpiew on Dawidów : 
Podnoszg,cy z ziemi ubogiego, i dźwigajg,cy ze śmietniska nędznego : 
aby siedział z ksigżętami, z ksigżętami ludu swego (CXII, 7), i kan
tyk od Anny (I Reg. II, 7) : Pan czyni ubogim i ubogaca;poniża i 

podnosi ... 
Lakng,ce napełnił dobrami, a bogacze z niczem puścił. Ubo

gich prawdziwych ufaj\łcych a prosz\łcych, karmi Bóg w razie 
potrzeby nawet cudownie, jak Izraela na puszczy, jak Eliasza 
przez Anioła , jak Daniela w jaskini lwiej , jak tylu Świę
tych nowego zakonu; przeciwnie ufaj\łcym w dostatkach swo
ich i zakochanym w nich, pozwala Bóg popaść w nędzę, jak 
śpiewa Dawid : (Ps. XXXIII, 11). Bogacze niedostatek cierpieli i ła
knęli; lecz szukajg,cym Pana na żadnem dobrem nie będzie schodziło. 
Ale się to tern bardziej sprawdza w rzeczach duchownych. Peł
nych i zadowolnionych ze siebie z niczem Bóg puszcza, a łakn\ł
cych i pragn\łcych sprawiedliwości ubogaca : bo jedno znaczy 
łaknienie i pragnienie, chyba że to ostatnie, jak w porz?.,dku przy
rodzonym, wyższe jest natężeniem od pierwszego. Owoż zboga
ceni bywali zawsze mężowie pragnień. Kiedy Dawid wołał : Ach! 
ktoby mi się dał napić ze sadzawki Syloe (to jest posłanego czyli 
Messyasza), nie S\łdzę by tylko pragn\łł wody przyrodzonej, ale 
raczej onej wody żywej, o której później ten posłany roz
powiadał Samarytance. I jeżeli Dawid nie chciał pić wody 
przyniesionej z narażeniem dusz dwóch rycerzy izraelskich, 
to nie tylko z uszanowania życia dwóch sług Bożych, ale że 
ta woda nie mogła ochłodzić pragn\łcego ducha Dawidowe
go. 

N. Panna skupiła w sobie, spotęgowała i niezmiernie podnio
sła pragnienia wszystkich sprawiedliwych starego Zakonu; dla 
tego też Bóg j\ł nakarmił słowem swojem wcielonem jak nas za 
Ni\ł i przez Ni\ł karmi łask\ł i ciałem swojem Sakramentalnem. 
O! daj nam Boże Lego głodu i pragnienia Ciebie! niech wci{!ż 
rośnie, niech się wci\łż w nas wzmaga. Samo nasycenie niech 
nowy głód i pragnienie budzi, aż zostaniem nakarmieni tam 
gdzie się już nie łaknie, bo się Ciebie w pełności i stale po
siada. 

Przyjgł Izraela sługę swego, wspomniawszy na miłosierdzie 



O MAGNIFICAT, 2Hi 

swoje. Wyraz przyjmować w Pismie ś. szczególnie !eż w P�a�
mach bardzo szerokiego jest znaczenia; wyraża bowiem wz1ę.c, 
dłoń podać, pomódz, obję.ć, podnieść, bronić i t .  p. Więc Bóg 
który kochał jak dziecko swoje lud Izraelski już prawie upadły, 
za rękę go pochwycił, podniósł, utwierdził. Go bowiem dawniej 
przez sługi swoje, Proroki, to teraz ostatecznie przez Syna Swe
go we mnie (mówi N. Panna) poczętego, niezmiernie wyżej i 
doskonalej uczynił. Był bowiem bardzo upadł ród Żydowski, 
i nie tylko utracił hył władzę polityczn�, ale co gorsza i cnotę. 
I przeto mówi ś. Augustyn : « przyję.ł Pan Izraela, nic dla tego 
c< że go znalazł Izraelem t. j. mężem widzę.cym Boga, albo raczej 
• panuję.cym Bogu, (Gen. XXXII. 28); lecz przyję.ł aby Izraelem 
« uczynił : jako lekarz bierze chorego aby go uzdrowił i więźnia 
c< aby go wykupił.» Tak N. Panna wraca znowu od pojedyńczych 
i podrzędnych dobrodziejstw całemu ludowi świadczonych, do 
największego dobrodziejstwa wcielenia w sobie sprawionego. 

Wspomniawszy na miłosierdzie swoje. « Przyczyna bowiem na
szej naprawy nie jest nasza, mówi Ś. Leon, jedno samo miło
sierdzie Boże. » Wspomniawszy na miłosierdzie swoje, bo zda
wało się jakoby Bóg zapomniał był przez lat tysięce obietnic 
swoich ludowi Izraelskiemu uczynionych; teraz dopiero przy
pomniał sobie i przehojnie się z nich uiścił. 

Jako mówił do Ojców naszych Abrahamowi i nasieniu jego na wie
ki. Jak mówił i jak obiecał Patryarchom przed i po Abrahamie. 
Uczy nas Święta Pani, że wcielenie nie było czemś przypadko
wem, czernś doraźnem; ale owszem, od wieków w wielkiej ra
dzie Bożej postanowionem, a na tę chwilę naznaczonem. Wspo
mniany Abraham, już jako największy podług ciała Patryarcha 
Izraelitów, którym bezpośrednio było obiecane odkupienie; już 
jako wszystkich wierzę.cych nawet z pogan synów światła, Izrae
litów podłu0 ducha, przez wiarę, nadzieję i posłuszeństwo 
(Gal. III. 7); takich co dobrodziejstwo odrzucone przez żydów 
z wielkę. wdzięcznościę. przyję.ć mieli. I to miłosierdzie swoje, 
jako Bóg od wieków przygotował, obiecał, tak też na wieki dal 
i zesłał; nie na czas, nie dla niektórych tylko, ale dla wszystkich 
którzy w biegu wieków korzystać z niego zechcę.. A jako przed 
Chrystusem Panem wszystko się do niego odnosi i w nim wszy
stko żyje aż do kor\ca świata, bo wcielenie obejmuje wszystkie 
czasy; tak Marya Panna, węzeł błogosławiony tej tajemnicy Boga 
z ludzkim rodzajem, obejmujęc jednym rzutem oka całe rozwi� 



2i6 NAUKA 

nięcie myśli Bożej, za wszystko jako już zdziałane dziękuje. Do
dajmyż i my z Kościołem Ś. : Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu jak była na poczętku, teraz i zawsze i na wieki wie
ków. Amen. 

Taki to jest Siostry moje! śpiew macierzyństwa Bożego, w pier
wszem swojem wezbraniu; takie pienie dziewosłębie Ducha Ś. ; 
taki hymn słowa Bożego przy wejściu jego do .Maryi, przy zaślu
binach z ludzkę przyrod�, w najczystszym jej odro�tku; pieśń 
którę Syn w sercu Matki układał, i do ust podawał na własn� 
swoję i Jej chwałę. 

Raz tylko Marya Panna głośno i uroczyście uderzyła w proro
cze dźwięki, a pieśń jej niezmiernie prześcigła, pochłaniajęc je 
niejako j wszystkie natchnione pienia Mojżesza, Maryi Debory, 
Anny, Judyty, Ezechiasza, Dawida, trzech młodzieńców i t. d. 
Bo dźwięki Maryi najpełniejsze, najszczytniejsze, najbogatsze na
tchnieniem; najdoskonalsze to bowiem narzędzie, które Duch ś. 

śród stworzeń znalazł. Śpiewa Magnificat Kościół po wszy1;tkie 
dni pielgrzymowania swego i nigdy się nasycić nie może; to też 
ufam że i mój ten wykład choć nieco przecięgły, nie przykrzył 
się pobożności waszej. 

A co jeszcze podnosi szczytność tych dźwięków, to pokora 
i słabość zewnętrzna tej która je wydaje; boć to nie Debora, nie 
Judyt, które zdziałały mężne rzeczy. Głębokość pokory Maryi dzi
wnie odbija wielkości Boże. Tu prawdziwie przepaść pi·zywołuje 
przepaść. Katarakty wód górnych spadajęc w głębiny pokory Ma
ryi, i odbijajęc się o nie, tryskaję potem do niezmiernej wyso
kości. Marya Panna wyczerpnęła wszystko coby na Jej cześć po
wiedzieć można; i cokolwiekbyśmy powiedzieli i uczynili, nie 
t-ylko nie będzie za nadto ale nigdy dosyć, jak pobożny Ś. Ber
nard twierczi. Duch Święty, Słowo Boże sę nam ku tej czci po
budkę, wzorem, nagrodę. 

A co najdziwniejszego to że Marya Panna po tak szczytnym 
śpiewie zamilkła. i resztę dni swoich w ukryciu przeżyła, mia
nowicie od śmierci Syna swojego. I my tez powiedziawszy co 
Bóg dał, a choć oparci na Ojcach Kościoła, zawsze niegodnie 
o takim śpiewie i takiej Prorokini, nie możemy lepiej Jej uczcić 
jak wyznaniem nieudolności naszej i zamilknięciem. 

Zostaje mi jeszcze do was słowo zbudowania, Siostry moje, 
które siQ tulicie pod opiekę i szczycicie mićlllem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Naśladujcie doskonałe clzie-
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wictwo Niebieskiej Matki waszej, i okupujcie ile możecie nieczy
stości świata. Naśladujcie doskonałe ubóstwo N: Panny i Jej Sy
na i okupujcie tym sposobem zbytki i przywięzanie do bogactw, 
tak powszechne śród ludzi. Starajcie się, proście o doskonalę 
pokorę, tę najwyższę czystość ducha, a którę wyrazicie w chę
tnćm i serdecznćm posłuszeństwie; i tak okupujcie pychę i nie
karność ludzi. A nie lękajcie się słabości waszej, małości waszej, 
ani sobie w niej tęsknijcie; cieszcie się owszem za wzorem tego 
który z upodobania wybrał sobie słabość, krzyż i pogardę. Czyż 
nie wiecie ze Bóg na nicestwie, na niepodobieńslwach ludzkich 
dzieła swoje buduje. Ziarnko gorczyczne musi być wprzódy po
deptane stopami ludzi, nieraz nawet dobrych; musi przegnić 
we łzach utrapień; zanim strzeli w drzewo zdolne dać cień i 
schronienie ptakom niebieskim, duszom czystym i bogomyśl
nym. Cieszcie się owszem Siostry, cieszcie; bo już pokolenie 
dusz takich się pomnaża. Już winnice worma zakwitły na ziemi 
naszej, już doliny pokrywqjg się kwiatem i głos synogarlicy coraz to 
gęściej słyszeć się daje. (Cant.). Nie lękaj się zatem, nie lękaj trzo
dko maleńka bo i tobie zgotował Pan królestwo. Wiele ich przyj_ 
dzie od wschodu i zachodu, gwiazdy jasne zaświecę śród gniew
nych lub zdziwionych ciemności i całun znagla kwiatem się 
umai. 

Bóg się nie wysilił, Bóg wcięz płodny, i dziś i do końca on 
działa i tworzy. Żyjcie tylko w cięgłym onym głodzie i pragnieniu 
sprawiedliwości Bożej o których mówiliśmy; kochajcie dusze jak 
Jezus i Maryaje kochaję; a życie wasze będzie cięgłym hymnem 
dziewosłębim w uszach Oblubieńca waszego, Aniołów jego, i je
żeli nie pierwej, to przynajmniej w chwili śmierci zawiedziecie 
w zachwycie miłości: Wielbi dusza moja Pana! i dośpiewacie tej 
pieśni pr�ed tronem Trójcy Przenajświętszej i u stóp Niepoka
lanej Matki waszej : gdzie nam daj Boże wszystkim się dostać 
i królować na wieki wieków. Amen. 



KAZANIE 

PODCZAS UROCZYSTEJ OKTAWY SWIJ;;TA TRZECH KRÓLÓW 

WJ( ościele św. Andrzeja della Valle, ze Rzymie 

DNIA 10 STYCZNIA ł859 R. 

POBOŻNI SLUCIIACZE ! 

, Lumen ad revelationem gentium ... in eonspectu om
• nium popt1lorurn, u 
, Świallo na objawienie pogan ... w obliczu wszystkich 
• narodów. , (Ś. Luk. II, 33.) 

O jak miło święcić wespół wielkie uroczystości kościelne, tern 
bardziej uroczystości wesołe. Boć człowiek a tembardziej Sło
wianin raźniej się czuje ku Bogu, kiedy społem; a ma też to do
brego, że rad się uciech� dzieli z braćmi, smutek zachowuj�c 
dla siebie. I to niebo włoskie, i te kościoły włoskie tak s� odpo
wiednie uroczystościom wesołym, jak niebo i kościoły nasze sto
sowne do żałobnych obchodów. 

Ale najmilej obchodzić wielkie a wesołe uroczystości Pańskie 
w Rzymie, stolicy i ognisku Kościoła powszechnego. Zt�d jak 
z wysokiej góry dosięga się okiem wszystkich punktów obwodu, 
a obwodem świat cały : zt�d wybiegaj� promienie życia i prawdy 
tu się zbiegaj� promienie czci i miłości. Nigdzie się katolik nie 
czuje bardziej i do tyla członkiem Kościoła powszechnego jak 
tutaj. W Rzymie wszystko nosi cechę i barwę powszechności : 
od ludzi różnej cery, różnego stroju, różnych języków, aż do 
kardynalskiego senatu i Wielkiej Mszy papiezkiej. Pojedyńcze 
nawet instytuta nosz� tę sam� cechę. Ten zakład Propagandy, 
w którym przyszli missyonarze chwal� Boga we wszystkich ję

zykach, ta Oktawa uroczysta, podczas której sprawia się służba 
Boża we wszelakich obrzędach; ludzie i rzeczy głośno opowia
daj� powszechność. I wszystko to wielkie, proste, prawdziwe. 
A przy i obok tej powszechności, każdy naród ma swoje zakłady 
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dobroczynne lub naukowe, ma swoje kościoły, w których sł�cha 

słowa Bożego w rodzinnym języku, i czuje się jakoby w OJczy

znie. Tak zbiega się rozmaitość w jedności harmonizuj:;_teej a nie 

pochłaniaj�cej szczegółów dla całości; cecha nieomylna dzieł 

Bożych . 
. o! jak mi żal akatolików, tembardziej myśl�cych i czuj�cych. 

Jak oni, choćby byli najliczniejsi, musz� się czuć samotnymi 

w obec tej powszechności. Chrystus jest światłem dla wszystkich 

narodów; oni sami jedni, odł�<!zeni, nie w prawdzie, nie w pra
wdziwym Kościele Bożym. Biedni oni! ale jak nam wesoło! 

Tembardziej, że Święto dzisiejsze nie jest czysto pami�tko
wem, ale żyje wci�ż, odnawia się ci�gle. Raz Chrystus Pan się 
narodził, raz umarł, raz zmartwychwstał, a wci�ż się choć po
średnio objawia narodom. Wiem, że łaska Boża i przez inne taje
mnice działa, ale działa w sposób bardziej ukryty. Dostrzegamy 
jej działania w duszach, jak słyszym głuchy szmer wód podzie
mnych. Gdy tymczasem tajemnica objawienia się Chrystusa w du
szach pojedyńczych naprzód się poczyna i sprawia; ale się też 
objawia na zewn�trz, tak, że możemy co rok obliczyć zdobycze 
Chrystusowe. W Epifanię zaczęło się wielkie dzieło zgromadze
nia dusz do jednej owczarni; dzieło które Kościół Boży od ośm
nastu wieków wci�ż z niezmordowan� gorliwości� naprzód po
suwa. To też ł O objaśnię pokrótce objawienie się Chrystusa Pana 
bezpośrednio mędrcom przybyłym ze Wschodu. Pokrótce, by 
nie nużyć powtórzeniem obok tylu innych kaznodziei, którzy 
sławi� i Matkę i Dzieci�tko i wielkich pielgrzymów ze Wschodu. 

2° Przypomnę równie pokrótce dla niezmierności przedmiotu 
objawiania się Chrystusa Pana poganom po dziś dzieri przez Apo
stołów i ich następców; a to, abyśmy coraz goręcej kochali na
szego miłego Zbawiciela i kochali święty Kościół rzymski jeden, 
apostols i i katolicki, a zarazem Kościół nasz. Błogosław mi 
Matko Najświętsza, któraś sprawowała w o bee mędrców Wscho
du urz�d ucz�cego Kościoła. 

I. 

Bóg jest światłem oświecaj(!cem ka:.dego c:;łowieka 1,a ten świat 
pr:,ychod::gcego; wszelako nie w jednaki sposób objawia wielmo
żność bogactw swoich. Mać on nieprzeliczone sposoby, ale się 
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stosuje do pojęcia człowieka, jak dobra matka zniia się do sła
bości dziecięcia. Głównie się przeto wypowiada słowem i dziwami 
stworzenia jakoby tyluż głoskami. Im istota duchowniejsza, tern 
mniej potrzebuje wyrażać myśl swoję. Bóg i Aniół mówi do 
Anioła myśl� i wo!� ; człowiek nie obejdzie się bez słowa dźwię
cz�cego. Wszakże Bóg zwykle tylko do ludzi duchownych, do 
ludzi wierz�cych mówi słowem; dla tego Aniołowie przywołali 
pastuszków gwoli kolebce Zbawiciela. Do niewiernych mówi 
powszechnie Pan Bóg znakami zewnęt.rznemi i przeto Mędrców 
prowadzi tajemnicza gwiazda. 'l'ę prawdę wyraził Święty Paweł 
w słowach : Pr01·octwo jest dla wierzg,cych, a znaki dla ninviernych. 

Co zacz byli ci mędrce, Magowie? W języku hebrajskim, a dla 
powinowactwa języków semickich, i w innych wschodnich, wy
raz Magim. znaczy rozmyślajg,cych, mędrców. W staro perskim, 
Mog, mag, jest mianem kapłanów, jednej ze sześciu kast, które 
Herodot wylicza. Magizm rozwinęł się był szczególniej w Medii, 
w Iranie, krainie światłości; Zoroaster odno,vił i zorganizował 
tę kastę. Byli oni astronomami i astrologami, lekarzami i do
radzcami dworu, nareszcie posłami królewskimi ; jak uważacie 
Bracia mili, pierwiastek umiejętności przyrodzonych w nich 
przemagał. Co do położenia towarzyskiego, byli to naczelnicy· 
pokoleń, wielcy panowie, księżęta mniej więcej zależni od potę
żniejszych monarchów. Sami królowie perscy wpisywali się 
w poczet Magów; jak dziś księżęta nawet panujęcy należę do 
wolno-mularstwa. Daryusz, król medo-perski, przeniósł ich do 
podbitego Babilonu; i dla tego tak Ojcowie Kościoła, jak i Neo
platonicy zowię ich jeszcze Chaldejczykami. 

Zk�d przyszli ci mędrce Wschod.u? Izajasz i Dawid, widzęc 
w duchu tajemnicę dzisiejszę, na lat ośmset i tysięc przed jej 
sprawdzenief11, w dziwnie jasnych i wzniosłych proroctwach 
śpiewaję o królach Tarsis i Saba, o królach Arabii i wysp, o 
wielblędach Madian i Efa. Mezopotamia, Persya, lndye nawet 
ze świętę wyspę swoj� Cejlan dobijaj� się o zaszczyt udziału 
w tern poselstwie. Najprawdopodobniej przybyli od zatoki per
skiej; przynajmniej ztamt�d ruszyli, zkęd na dromaderach mo
żną, spieszęc się, dostać się do Jerozolimy w dniach trzynastu, 
przegradzajęcych święto Bożego Narodzenia od dzisiejszego 
święta. Powiadam, że prawdopodobniej przybyli od zatoki per
skiej, albowiem sęsiadowali tam jeszcze natenczas potomkowie 
rodzeni trzech synów Noego : Sema, Chama i Jafeta. 



PODCZAS OKTAWY TRZECH KRÓLÓW, 22ł 

Ilu tych mędrców było? Kościół nic nie przes�dza. Wszakże 
podanie zgodnie twierdzi, że trzech. Tylu być musiało głównych 
przynajmniej; to też zwłoki trzech chowa pobożnie szczęśliwa 
z tego i dumna Kolonia, która skarb ten ze Wschodu przez Ca
rogród dostała. Sztuka też Chrześciańska przedstawia wiernie 
trz,ech mędrców o wydatuych typach Noachidów, o białej, śnia
dej i hebanowej barwie twarzy. 'fyle niech starczy co do mędr
ców. 

Gwiazda zaś ona tajemnicza,jak z opowiadania Ewangelicznego 
widać, i jak już stary Ojciec ś. Ignacy Męczennik stanowczo 
twierdzi, był to meteor nadzwyczajny, sił� rozumn� kierowany, 
nakształt onego słupa ognistego, co Izraela do ziemi obiecanej 
prowadził; jedno ie żydzi, ba Grecy nawet, wyrazem gwiazda 
wszelkie ciało niebieskie oznaczaj�. Co się tyczy konstellacy i 
planet, które miały świecić w chwili narodzenia Zbawiciela 
w takim porz�dku, w jakim zostały pchnięte ręk� Wszechmo
cnego po raz pierwszy w przestrzeń, i w jakim (za zdaniem naj
światlejszych astronomów nowożytnych) pojawiały się potem co 
lat ośmset w najważniejszych epokach ludzkości. Kwesty� tę po
mijam dla krótkości, odsyłaj�c ciekawych do właściwych źró
deł (i). 

Ważniejsza nam poznać stosunek Magów do gwiazdy. Jak j� 
postrzegli? Dla czego za jej ujrzeniem puścili się w drogę? Dla 
czego wobec Heroda za zniknieniem gwiazdy pytal1. się bez wa
hania, gdzie się narodził Król żydowski, to jest Messyasz obie
cany? Dla czego w stajence Betlehemskiej pomimo takich pozo
rów słabości i poniżenia nie wahali się złożyć tajemniczych 
darów, i oddać dzie�ięciu pokłon uwielbienia samemu Bogu 
należny? To nam objaśnia stary Zakon w księdze liczb. 

Kiedy na wieków piętnaście przed Chrystusem posuwał się 
Izrael wstępnym pochodem z Egiptu i druzgotał drobne a grze
szne ludy chananejskie, król moabski, nie widz�c ocalenia 
w ludzkich siłach, przywołał pogańskiego wieszczka Balaamf\ 
�lbo Bi!eama, i prośb� a dary błagał, _aby złorzeczył zastępom 
1z_raelskuu tusz�c sobie, że tak ich siłę przetr�ci. Marne stara
�!�! Napró_żno go stawiali na różnych miejscach, napró:i:no się 
s!l1l, w koncu przymuszony moc� Boż� jak sam wyznał, zacz�ł 
błogosławić namiotom Jakóba i obozom Izraela, oświadczaj�c, 

(I) Patrz między innemi o tej tajemnicy: Sepp, Das leben J. C. 
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że ktoby im złorzeczył, będzie sam przeklęty, a ktoby im błogo
sławił, błogosławion będzie. Balaam ujrzał w dali za tym ludem 
przyszłego Odkupiciela świata, widział go w wielkiej odległości 
i wkońcu wygłosił znak jego przyjścia wołaj11c : Wyjdzie gwiazda 

z Jakóba. Otóż Orygenes stanowczo twierdzi, że Balaam założył 
Magów, szkołę proroków, kapłanów, mędrców pogańskich, któ
rzy się potem gwiazdziarstwem z religijn11 czci11 pod pogodnem 
wschodniem niebem zajmowali. Zt11d wyrosła bałwochwalcza 
cześć ciał niebieskich. A jako kapłani Izraela badali w Prorokach, 
kiedy się miał narodzić Chrystus, tak Magowie trzymali wci11ż 
oko wlepione w niebo, czekaj11c, azali się nie ukaże znak taje
mniczy. 

Jeżeli do tak ważnych świadectw i dowodó�, dodamy ci11głe 
stosunki ludów wschodnich z Żydami, zaprowadzenie dziesięciu 
pokoleń właśnie do onej Medyi, gdzie się był magizm najpotę
żniej rozwin11ł, przeniesienie Judy do Babilonu, gdzie Daniel, 
który miał sobie objawione tygodnie mesyańskie, był od Daryu
sza do Cyrusa przełożonym nad Magami chaldejskimi, z równ11 
władz11 jak ongi Józef w Egipcie; wtenczas zbędziemy wszelkiej 
wętpliwości. Wtenczas gwiazda i mędrce st:mę przed nami jako 
fakt niewzruszony, dowiedziony historycznie w obec nowoży
tnycb mędrków Zachodu, dla których gwiazda jeszcze nie wc
szła, bo jej żadnę. miarę. widzieć nie chcę.. 

Znaczenie duchowe darów przyniesionych do Betlehem, dnia 
wczorajszego (1) wyłożyliśmy pobożności waszej. Teraz jed
no jeszcze słowo objaśnienia. Należy uważać, że czyli każdy 
z mędrców wył11cznie jeden z darów przyniósł do kolebki Zba
wiciela, czy tylko każdy z nich jeden w przemagaj11cej i wyda
tnej mierze złożył; ze względu na nich samych, kadzidło do
brze wyobraża kapłariski w starożytności ród Semitów, myr
ra, cierpię.cy i niewolniczy zwykle ród Chamitów albo Kuszitów, 
a złoto rycerski i królewski ród Jafetytów, kLóry podług obie
tnicy proroczej ojca Noego miał panować w namiotach braci swo
ich, i za dni naszych coraz to szerzej i powszechniej panuje. 

Chrystus Pan, światło ku objawieniu pogan, dał się poznać przez 
Maryę pierwszym ich wysłańcom mędrcom ze Wschodu, któ
rzy wrócili do swoich innę., nowę. drogę ducha; wrócili Aposto
łami. 

(1) Na kazaniu w kościele Ś. Klaudjusza. 
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II. 

Ale nie dosyć na tem. Chrystus Pan jest światłem dla wszyst
kich narodów. Świeci wszystkim, jeno jak skoro naród jaki się 
od wraca, przenosi świecznik swój na inne miejsce i nowych so
bie zwolenników i chwalców zdobywa. 

Tak się stało z Izraelem. Tam naprzód Apostołowie naśladuj�c 
Mistrza swego opowiadali słowo zbawienia. Miasto nie słuchało; 
tedy otrzgśli nań proch stóp swoich i obrócili się do pogan. Nast�piła
pierwsza wielka missya po całym świecie. 

Po całej ziemi rozległ się dźwięk ich, i pa całej ziemi słowo ich. 
Pierwszy zasiew prawdy śród pogaństwa poszedł od kolebki 
Zbawiciela, drugi od jego grobu. ś. Piotr namiestnik i chori;iży 
Chrystusów, pomny, że Mistrz jego konał z twarzi;i obróconi;i ku 
Zachodowi, zd�ża do Rzymu, nowej Jerozolimy do zdobycia na 
pogaństwie zachodniem, i nowy Pontifex Maximus, w obec Cezara 
najwyższego kapłana na Kapitolu, zatyka sztandar swój, krzyż 
Chrystusów, na Watykanie. Nast�piła cudowna, wiekowa walka; 
a choć Apostołowie legli ciałem, kazali wci�ż duchem, bo jak 
mówi Chryzostom oni i umarli każ=t. Chrystus Pan sprawdził 
w osobie swej proroctwo, że miał tłoczyć tłocznie w winnicy 
swojej i we k1'wi obmyć szaty swoje; to samo sprawdziło się też 
na Kościele Jego rodz�cym się z krwi, i rozrastaj�cym we krwi, 
tym nasienniku Chrześcian. Po razy dziesięć Cezary gniotły Ko
ściół w tłoczni krwawej męczeństwa; krew lała się coraz obficiej, 
coraz szerzej, zrosiła całe pa1istwo Rzymskie, pryskała aż na 
Kaukaz, aż ku Indyom, aż ku piaskom afrykańskim; w końcu 
cały świat rzymski ochrzcił się z krwi i ducha. Apostołowie 
wci�ż kazali, kazali jeszcze, kiedy cesarze jęli stawiać bazyliki, 
by ich prochy uczcić jak należy; i wtedy, kiedy korony swoje 
znakiem krzyża uzbroili i ozdobili; a Chrystus Pan zaświecił 
światłem ku objawieniu pogan rzymskich w obliczności" wszystkich 
na1'odów. 

Nasti;ipiła drnga walka, druga missya, na któri;i nie tyle trzeba 
było krwi ile trudu i cierpliwości. Szło wtedy o nawrócenie i 
wychowanie barbarzyństwa północno-zachodniego, dla poweto
wania zburzonych mieczem Mahometa kościołów na Wscho
dzie. Jako rycerz średniowieczny, uzbrojony w ciężktt zbroje, a 
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co mieczem zdobył to sobie zapewniał postawion� warowniQ: 
tak szli naprzód Benedyktyni, karczuj{!.C ziemię, karczuj;;_ic w du
szach, a co wykarczowali, to zapewniali postawionem opactwem, 
tl_l warownil_l duchown�: zk�d znowu harcowniki duchowni wy
ciekali naprzód na nowe podboje. Takim to trudem wiekowyrr 
zdobyte zostały Bogu i Kościołowi północ i zachód Europy; 
wtenczas to i my z reszt� Słowian zachodnich weszliśmy ostate
cznie do Kościoła, a Chrystus objawił się germańskiemu i słowiań
skiemu pogaństwu. Wtenczas królowie przynosili korony swoje 
do Rzymu i czuli, że się im mocniej na głowie trzymaj�, skoro 
je Papież u grobu Ś. Piotra pobłogosławił. Wtenczas całe narody 
płaciły ś. Piotrowi podatek, aby Kościół mógł rość i podnosić 
się nad wszystko na świecie. 

Gdy się już królom Zachodu sprzykrzyło odbijać grób Chry
stusów na Islamie, ruszyło się szarańcz� barbarzyństwo lekko
konne ze środkowej Azyi, z tych stepów zapaśnych gniewu Bo
żego. Zdobywcy jednem skrzydłem gnietli Chiny, Indye i Persy, 
drugiem grozili chrześcia11skiej Europie. Już Ruś byli podeptali 
i Węgry, już dr:i:ał Zachód cały; ale się pośli2-nęli w krwi naszej, 
pośliznęli i wraz się cofnęli. 

Wtenczas następcy Piotrowi puścili na nich nowQ swoję pie
chotę, zakony żebracze Franciszkanów i Dominikanów, którzy 
bosonóż, bez sakwy i kija, szli uczyć chanów mongolskich pod 
ich namiotami i aż w Pekinie się oparli. Odnowili oni zasiew 
pierwszy ś. 'l'omasza, oczyścili podejrzane roboty Nestoryanów; 
i posłów chariskich zawiedli do Rzymu z darami i ofiarQ sojuszu 
przeciw Islamowi. A Chrystus zaświecił ku objawieniu pogan w o
bliczu wszystkich i najdalszych.narodów ziemi. 

Upada Carogród buntowniczy. OdpadajQ Saksony i Skandy
nawy niechętnie ochrzczone; odpada cała północ prawie. Czy 
myślicie, że to ju:i: przegrana? O nie! oto powstajQ zwinniejsze 
jeszcze i ćwiczeńsze zastępy kleryków regularnych, a szczegól
niej Jezuitów, którzy wraz z niestrudzonymi kilko-wiekowym 
znojem synami ś. Franciszka i Dominika podbijaj:;1 Jezusowi i 
Kościołowi cały ś1Yiat nowy, lnclye Zachodnie, Amerykę. W świat 
stai y głębiej się zapuszczaj�, w star� Afrykę i starsz� Azyę, oświe
cajQ lndye i Chiny, zdobywaj1_1 zamknięty dotychczas Japon, zy
skujl_l miliony wyznawców i męczenników w tych odwiecznych 
krainach śmierci; a posły japońskie i elyopskie wiod1_1 do grobu 
Piotrowego do stóp papiezkich. I objawił się znowu Chrystus 
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szerzej niż kiedykolwiek znanemu i nieznanemu dotychczas po
gar\stwu, dosłownie w obliczu wszystkich narodów. 

Nareszcie szał ogarnia pierworodn{.l córkę Kośr:ioła, wpada 
ona w odstępstwo, poganieje. Z mieczem w ręku a bluźnier
stwem na usta.eh rozbija narody ,'przemoc{_l 05ieroca sam{!. Stolicę 
Apostolsk{l., Już bezbożnicy wszelkiej broni i wszelkich krajów 
klasnęli w dłonie, wołaj{l.C, że się skończyło z Papieżem i z Ko
ściołem Katolickim. Ale starożytny dni nie zasn{tł. Obudził się i 
uderzył w grzbiety przeciwników swoich, Po uroczystej i bole
snej chwili zamięszania i milczenia na niebie Kościoła, o jakiej 
ś. Jan mówi : potwór został okiełznany i zamknięty w przepaści, 
wszystko wraca w swoje karby. A że oddziałanie z Ducha Boźego 
zawsze jest w stosunku i podług rozmiarów złego; następuje po
spolite ruszenie w Kościele. vVszystkie zakony dawne, mnóstwo 
nowych, kapłani świeccy, zwię,zani w towarzystwa missyjne i lu
źni ochotnicy, nie tylko staraję, się utrzymać zagrożone dziedzi
ctwo Boże w Europie, ale rozszerzaj{!. słowo żywota po całym 
znajomym świecie. Już opuszczona rasa czarnych ma osobnych 
Apostołów, maję, ich najdrobniejsze wysepki wielkiego oceanu, 
którzy z tych nagich ludożerców tworzę wiernych, niczem nie 
niższych od Chrześcian wieków apostolskich. Objawił się znów 
Chrystus poganom, po najdrobniejszych zakę,tkach ziemi. A po
selstwo zapomnianych już prawie a odszukanych Chrześcian abi
syńskich, spieszy przez swoje księżęta pokłonić się Grzegorzo
wi XVI; władca egipski daje mu w podarunku kolumny alaba
strnwe do nowej bazyliki wielkiego apostoła narodów; sułtan 
stambulski wyprawia posły z pokłonem do wschodzęcego na 
tronie apostolskim Piusa IX, i dzicy czarni i miedziani szlę, bło
gosławieństwa i dzięki Ojcu modlitwy, najwyższemu kapłanowi 
wielkiego ducha. 

O! jak boleśny uśmiech krzywi mi usta, kiedy po tern wszyst
kiem czytam jak mędrki niby postępowe, często niedorosłe i 
prosto z ławek szkolnych wstaję.ce, bezpiecznie sobie przemazuję, 
Kościół Chrystusów, jako nie maję.cy już życia, ni ducha po
święcenia, a na zwaliskach jego buduję, swoje wymarzone kościoły 
rodowe i humanitarne! O! biedni, zbłękani bracia moi, gdzież 
wy znajdziecie więcej, gdzie znajdziecie tyle, gdzie choć część 
takiego poświęcenia, ile go jest w Kościele Katolickim? Czemuż 
nie czytacie Roczników rozkrzewienia wiary; tam byście się do
wiedzieli, że nigdy nie brak ochotników, iż jeno często brak 

T. I. ł5 
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gl'Osza do opłacenia okrętów przewoż{lcych rnissyonariy. A zna
cie wy co to jest być rnissyonarzern? W naj lżejszćm położeniu 
wyrzeka się on rodziny, ojczyzny, przyjaciół, wszystkich stosun
ków dawnych i miłych, by żyć w trndzie często niebezpiecznym. 
Rzucony wol{l Bożę w kraje niewierne i dzikie, często całe mie-
sięce słońca dziennego nie widzi, po ciemku brnie po bagnach do 
biednych i lękliwych Chrześcian, nocuje po lasach, śród ryku 
dzikich zwierzęt. W Afryce omdlewa od upału, w Mongolii traci 
członki od zimna; wsiędzie żyje w ciemnej chatce, garścię ryżu 
lub kawałem czarnego chleba, wszędzie bez towarzystwa umy
słowego, bez księg, nieraz bez spowiednika w godzinie śmierci ; 
i tak mu wiek cały przechodzi. O! twórcy systematów wyno
szęcy obłudnie pierwsze wieki, powiedzcie mi, cóż one szczy
tniejszego wydały? Czy myślicie, że w Chinach, Tonkinie, mę
czeństwa mniej straszne od tych, które z przerażeniem oględacie 
w przedstawieniu po rzymskich kościołach? Patrzcie na Ko
chinchinę, gdzie dziś serca wszystkich wiernych zwrócone. Od 
wieków tam łamię kołem, wystawiaję w klatkach, ćwiertuję i 
naszych europejskich Apostołów, i tamecznych wiernych. A 
dzieje się to cięgle, nawet w tej chwili, kiedy do was mówię. 
O dzięki Bogu! że rycerze hiszpańscy i francuzcy wsparci mo
dlitwę Kościoła poszli przecież z odsieczę, nie już walczyć o 
sprzed<!wanie korzeni i trucizny, ale dla wstrzymania rozlewu 
krwi niewinnej, i zapewnienia wolności opowiadania nauki 
Chrystusowej. 

O! wschodzi, wschodzi wielkie świalło ku oświeceniu wszyst
kich pogan, wszystkich źle wierzęcych. Gasnę już, gasnę gwia
zdy fałszu; gwiazda prawdy coraz mocniej się iskrzy. Patrzcie! 
on Islam, co jak zwierz dziki pożerał wierne narody, teraz bez
silny, we własnej kniei obronić się nie może, i czeka wyroku 
śmierci. Patrzcie na spółkę różnowierców: tylko klamry opieki 
świeckiej, wstrzymuję ję od rozsypania się w popiół. Patrzcie, 
oto z ogłoszeniem Niepokalanego Poczęcia straszna niegdyś cy
tadela pogaństwa, Chiny, padaję w gruzy na pierwsze uderzenie 
taranem, i sta milionów ludhości, przed kilku pułkami europej
skiemi ustępuję. Patrzcie, Japon, który dotychczas nie pozwalał 
Chrześcianom wysiadać na swe brzegi, jeho gdy się zgodzili de� 
ptać wizerunek uki'zyżowancgo, teraz na sam widok okrętów 
chrześciańskich otwiera swoje bramy 1 przystanie. O! wschodzi, 
wschodzi wielkie światło ku oświeceniu wszystkich pogan, 
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wszystkich źle wierzilcych. Fałsz się wszędzie wytrawia a prawda 
kato!Icka idzie góril, 

Powiecie może, że i w łonie świata katolickiego nurtuje roz
czyn niedowiarstwa i zepsucia. Wiem ci o tern dobrze, ale wiem 
także, że w katolicyzmie rozczyn ten, tylko kurcze i kolki bole0 

sne sprawuje, gdy innych całkiem zabija. Żaden fałsz raz wytra
wiony się nie podniósł; Kościół tymczasem tyle razy stał nad 
brzegiem prLepaści, a zawsze się na nowo zazielenił i zakwitł. Sę. 
i u nas zarody śmierci, ale my tylko jedni mamy_ siłę oporu i od
działania. Prawda, że kiedyś wszystko się skończy. Prawda, że 
Pańska jest ziemia, a gdzie Papież tam i Rzym. Wszakże gdyby 
Zachód rzymski, który najdrożej krwię. swojil panowanie Chry
stusowe okupił, i najwierniej mu służył; gdyby i Zachód odstil
pił, wtenczas wierzajcie mi, rychłoby przeleciał środkiem nieba 
zapowiedziany Anioł, wołajilc: biada, biada, biada! I drugi Anioł, 
zawołałby głosem grzmotu : stało się panowanie Jezusa Chrystusa; 
i niebiosa by się zwinęły jak namiot nieużyteczny. 

Cóż tedy znaczę, Bracia moi, te nieznane pierwej, a pojawia
jęce się teraz dwuznaczne krzyki na Zachód? Co znaczy ta nie
baczna, od obcych przejęta gloryfikacya Wschodu? Że ludzie 
wschodni tak się odzywaj\!,, bardzo pojmuję. Oni wiedzę. co czy
niil : syny ciemności, mędrsze są, w rodzaju swoim, od synów świa
tłości. Ale że nasi powtarza.ii! to samo, to albo nierozum, albo 
już poczę.tek odstępstwa. Po przyjściu Chrystusa Pana mędrcy 
Zachodu, mędrcy Grecyi, ditżyli na Wschód, bo tam był skład 
prawd objawionych, tam się miał Zbawiciel narodzić. Ale od 
czasu bogobójstwa na Wschodzie, od czasu jak Chrystus Pan 
stolicę swoję założył w Rzymie, tam duchem swoim rzildzi, 
ztamtę.d światło na resztę świata rozpromienia; na Wschodzie, 
szczególniej od upadku Kościoła wschodniego, został tylko pu
sty acz przewielebny grób Chrystusów, w niewoli u pogan. 
Wschód żyje tylko okruchami Zachodu, a niewdzięczny, samo
dzielnościil się chlubi; walczilC nas tem, czego się od nas nau
czył. Ze Wschodu przychodziły na -nas nawały barbarzyństwa, 
ze Wschodu przychodzi zaraza, na Wschodzie ma się objawić 
człowiek grzechu, on złośnik i przeciwnik Chrystusów ;cóż tedy 
znaczę te uniesienia dla Wschodu? 

O! Bracia moi, rzymskiemu Kościołowi my winni, żeśmy nie 
dopiero w ośmnastym wieku, jak niektórzy nasi pobratymce 
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czytać się nauczyli. Rzymskiemu Kościołowi my winni tysi1te lat 
oświaty katolickiej, niepoślednie miejsce w rodzinie narodów, 
pierwsze niew11tpliwie duchowo wśród Słowian. Przez lat tysi11c 
byliśmy pl'zedmurzem Kościoła i Zachodu; bę.dźmy tern do końca 
czem nam być przeznaczono, tl'wajmy ze słowem wyznania 
w sercu i na ustach. Niech się nikt nie da uwieść zdradliwym 
podszeptom, mamidłom mniemanej pomyślności i wielkości 
ziemskiej. Jak� była nasza przeszłość, takę. tylko i przyszłość być 
może. 

O dobry Jezu! O Maryo, Pani, Matko i Królowo nasza spraw
cie, byśmy się nie zbłę.kali w długiej, ciemnej i trudnej drodze. 
Sprawcie, byśmy za przyczynę. Świętych naszych, jak mędrce 
za napomnieniem anielskiem, drogę. nieznan�, i niedostępn� dla 
m�drości tego świata, zachowali do końca ojczyznę naszę ziem
skę. w prawdziwym Kościele, i dost�pili ojczyzny wiecznej w Ko
ściele chwalebnym w Niebie. Co daj Boże. Amen. 

KAZANIE 

PODCZAS UROCZYSTEJ OKTAWY ŚWIĘ:TA TRZECH KRÓLÓW 

W Kościele ś. Andrzeja della Valle, w Rzymie 

DNIA 9 STYCZNIA 1861 R, 

« Turbatus est Herodes et omnis Jerosolima cnm illo ... 
« (Magi) acceplo responso in somniis ne redirent ad 
a Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem 
u suam. 11 
, Król Herod zatrwożył się i wszystka Jerozolima 
, z nim ... A (mędrcy) wzi�wszy odpowiedż we śnie, 
• aby się nie wracali do Heroda, insz� drogi! wrócili 

• się do krainy swojej. , (Math. II.) 

POBOŻNI SLUCHACZE! 

Co się zdarzyło pierwszym zwolennikom Chrystusowym z po
gaństwa, to samo się zdarza w przebiegu wieków Kościołowi 
samemu, powstałemu głównie z nawróconych pogan. Jak oni 
wierni wyższym skazówkom, biegn�c ku Jezusowi pokornemu 



PODCZAS OKTAWY TRZECII KRÓLÓW, 229 

i miłościwemu, spotykajQ pysznego, okrutnego a cbytro obłud
nego Heroda, tak Kościół wcięż spotyka na drodze swojej innego 
Heroda, to jest ducha antychrysti1sowego, ducha pysznej mę
drości : przebiegłość, zepsucie i gwałtowność starego upadłego 
człowieka. Herod chce się dO\\iedzieć od mędrców o miejscu 
Odkupiciela narodzonego, rzekomo aby się Jemu pójść pokło
nić, a w istocie aby dosięgnQĆ duszy jego i o gardło się pokusić : 
obłudnicy dni naszych kłaniaję się jeszcze czasem uprzejmie 
Kościołowi, zapewniajQ, że chcQ jego dobra i pomyślności, a 
pracujQ wcięż skrycie, niekiedy otwarcie, aby go pod wrócić i 
zagładzić gdyby mogli. Ale jak starożytny dni ostrzegł do.bro
dusznych mędrców w ich spokoju aby inną, drogą, wrócili do krai
ny swojej, do celu sobie wytkniętego; tak czuwajęcy.nad Kościo
łem swoim, ostrzega tę dobrę wiernę Oblubienicę swoję o za
machach wrogów, i wyrywa jQ najdziwniejszemi sposoby z ręki 
Heroda i wszystkich popleczników jego. 

Bracia moi! jesteśmy obecnie w uroczystej bardzo chwili, 
w przejściu prawdziwie apokaliptycznem. Bywałyć i dawniej 
groźne napady zewnętrz na Kościół, bywały rokosze domowe; 
ale to jest szczególnego za dni naszych, że w samem ognisku ka
tolicyzmu, w tej wybranej i ubłogosławionej od Boga Palestynie 
chrześciańskiej, powtarza się zaślepienie żydów, że domorosłe 
Herody, już nie pokryjomu i z pod ziemi ale w dzień biały, zat
knęły w pełnym XIX wieku chorQgiew otwartego pogaństwa i 
dopominaję się o nieprzedawnione jak mówię prawa dawnej nie
śmiertelnej Romy, chciwi rozproszyć przymierze wiekuiste.-To 
też pojmiecie łatwo Bracia mili ! że nie uważam za najpilniejsze 
dla mnie zadanie, zagłębić się w tajemnicę dnia dzisiejszego 
ile żem o niej tyle już razy mówił. i wykład jej możecie w cię
gu tej ośmiodniówki w rozmaitych językach posłyszeć. Raczej, 
jakem zeszłego roku w innej stolicy ostrzegał dobrodusznych 
rodaków moich, że obecna walka nie jest tylko pojedynkiem Te
utonów z Włochami, ale że pogaństwo odżyło już, wzmacniało 
i wod�i się za pasy z chrześciaństwem; tak dziś pragnę w dal
szym cięgu przedstawić wam choć treściwie jakiemi sposoby 
dzido nieprawości tak już spotężniało, boć nic od razu nie ol
brzymieje : aby każdy dobrej woli potrafił odjęć się temu Hern
dowi, i inną, drogą, od tej, którę za�zęł może niebacznie stępać, 
wrócił do krainy swojej, do swoich rodzimych chrześciańskich 
pojęć. 
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o! dobry, o miły mój Jezu! któryś cudown? gwiazd? prowa
dził onych praojców naszych w wierze do kolebki swojej, a pod
czas jej zaćmienia we wrz?cej wzburzeniem Jerozolimie, dałeś 
choć lichym Kapłanom twoim słowo prawdy i objawienia, świeć, 
świeć i nam łask? swoj?, daj mi słowo przekonania, abym wszy
stkich braci ltloich doprowadził, albo odprowadził do krainy 
naszej, do krainy serc i umysłów, do krainy prawdy. O! Matko 
niepokalana, która trzymaj?C na ręku Bosk? Dziecinę, uwiel
bieniu j? mędrców przedstawiłaś, wspieraj mnie, wspieraj nas, 
abyśmy wszyscy w serdeczny pokłon uderzyli i dary ducha, na 
jakie tylko nas stać, ochotnie u stóp waszych złożyli. 'l'ymczasem 
witamy Cię pozdrowieniem Anielskiem: Zdrowaś Maryai t. d. 

I. 

r.· Jak się tedy stało, że pogaństwo ożyło w łonie samegoż ChrzP, 
ściaństwa, że bestya, która zdawała się na śmierć ugodzong wyleczy
ła się z ran swoich? Szukajmy rodowodu dzieła nieprawości, 
szukajmy sumiennie, odrzucaj?C w razie po"trzeby nałogowe 
uprzedzenia, szukajmy odważnie, bo chodzi o być albo nie być, 
o panowanie dalsze Kościoła Chrystusowego, albo zest?pienie 
jego napowrót do katakumb. 

Najprzód pamiętajmy, że w każdej duszy drzemie w głębi po
gaństwo. Korzeń to grzechu pierworodnego, stary człowiek 
z potrójn? l;>OŻ?dliwości? : ciała, oczu albo chciwości, i pychy 
żywota. Ale że to usposobienie jest we wszystkich i zawsze, szu
kajmy przyczyn zewnętrznych, dla których mogło odżyć tak sil· 
nie w ostatnich szczególniej stóleciach i pokusić się o panowa
nie. - Bracia moi! Wszystko co na świecie, długo i silnie (źle 
czy dobrze) żyło, trudno niknie i przeci?gły ślad po sobie zosta
wia. Niech piorun wszczęt dęb strzaska, zostan? w ziemi jego 
korzenie i w pomyślnych okolicznościach znowu w górę odrost
kiem strzel?, Państwo rzymskie, ten potwór ogromny, o strasz
nych żelaznych kłach dru;i;gocz?cych wszystko, dziedzic monar
chij wschodnich, z calem podaniem ich despotyzmu, dziedzic 
ogłady greckiej, najwyższy, samorodny ludzki prawodawca, za
rz?dca i wojownik; państwo Rzymskie mówię, jakkolwiek runęło 
pod ciężarem własnego zepsucia i maczug? barbarzyńców mści
cieli krwi chrześciańskiej, ogromne jednak po sobie zostawiło 
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ślady gdziekolwiek dłużej pogospodarzyło. Żyło jeszcze przez pół
tora wicku po nawróceniu Cezarów półżyciem swojem na zacho
dzie; w Carogrodzie nigdy całkiem żyć nie przestało, aż doTurko
mańskiego pogromu. CiQ,żyło wci{lż nad Bizancyum i dawne ze_ 
psucie, i dawna sztuka, umiejętność i dworactwo, a szczególniej 
prawodaw�Lwo niespełna przez Justyniana ochrzczone. Katoli
cyzm tam się nie wszczepił jak na Zachodzie w nowe świeże lu
rly, nie zdołał wlać w stare naczynie pełności siły swojej. Cezar 
rzymski wyobrażaj{lcy lud, który pochłaniał w sobie, zawsze 
mniej więcej takim pozostał. Nie byłci już wprawdzie jak dawniej 
najwyższym kapłanem, ale mu Kościół sam przyznał wraz z na
maszczeniem biskupstwo zewnętrzne ; a on się wciQż i na wew
nętrznego bi�kupa wdzierał, prawami swojemi rzeczy kościelne 
opisuj{lc, i znajdował dosyć giętkie karki u duchownych nawet, 
do kłaniania się jego przywłaszczonemu majestatowi. 

Wszakże i na Zachodzie, we Włoszech mianowicie, gdzie naj
więcej zostało pami{ltek wielkości dawnego Rzymu i prawodaw
stwo dawne po municypiach się przechowało, zaczęto uczyć po 
uniwersytetach prawa rzymskiego, rozszerzać pojęcia o władzy 
Cezara, koszte::n wolności i praw nowożytnych i samegoż Kościo
ła. Papieże przeczuli niebezpieczeństwo, jęli się bronić; ale że 
i sami nie odrzucali dobrego jakie się w tern prawodawstwie 
zamykało, ulegli przedstawieniom, że to było ćwiczeniem się 
teorelycznem tylko, dla lepszej formy prawa : tak istnie i póź
niej piśmiennictwo i sztuka pogańska nabyły pl'awn obywatel
stwa po szkołach chrześciańskich. Stykanie się Europy z Greka
mi przez handel i czas wojen krzyżowych, utrzymywało j:;t we 
czci dla caryzmu wschodniego, nakazuj{lcego jeszcze swojem te
oretycznem jednowładztwem, (pomimo rzeczywistego niedołę
stwa), uszanowanie ograniczonym reudalnsm monarchiom ła
cińskim. Wrzała walka Gibelinów z Gwelfami, Krescencyusz i 
Arnold z Brescia, próbowali choć niewcześnie odnawiać Rzecz
pospolitę rzymslw; i tak m{ldrość Europy zacz:;twszy ohoclzić 
inn:;t dawno zarzur,on1,1 clrog{l, jęła się oddalać od swojej krainy, 
od prawdy, od Ewangelii, od Chrystusa. 

,vszakże ani te wszystkie wpływy, ani nawet wpływ pisarzy po
gariskieh przechowanych przez duchownych mianowicie zakon� 
nych, nie mogły jeszcze głęboko wsi{lkn{lć w ducha rzeczy chrzc
ściańskiej. Ucz:;tcy i ucz�cy się mówili o Lem wszystkiem i pisali 
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po łacinie; jeszcze wte1.1czas powszechnie Izrael korzystał tylko 
z łupów egipskich. Nast11-pil drugi okres potężniejszego napływu 
pogaństwa (któremu rychło wynalezione czcionki niezmiernie 
usłużyły), kiedy mnóstwo Greków, uch0Liz11c z duszami przed 
jataganem tureckim, z rękopismarni starożytnemi pod pachtt, do 
Włoch się schroniło; gdzie mianowicie na południu tylu jeszcze 
swoich, i jakoby drug11 ojczyzng znalazło ! Odttid zaczęły się, jak 
je trafnie nazwano, wieki nowożytne albo ostatnie. Wieki odno
wienia, odżycia pra,vda. ale czego? pogaństwa w pojęciach, a 
stopniowo i w życiu. Obok dawnego ruchu cesarsko-rzymskiego, 
który nie ustał i owszem się wzmocnił, powstał drugi, jakby 
dziś nazwano liberalno-grecki. Obok wielbicieli prawa rzym
skiego, powstała szkoła wielbicieli Platona. Rzeczpospolita jego 
stała się odt11d Ewangeliil wszystkich marzycieli politycznych 
i towarzyskich. Palono przed jego pos11gicrn lampy jakoby przed 
obrazami Zbawiciela i Najświętszej Panny, i dla okruszyn pra
wdy filozoficznej mnóstwem fałszu przemięszanej, ale ubranej 
w świetntt szatę, poświęcono dyamentowtt ja�ność Słowa Boże
go, osadzonego w pokornej oprawie Ewangelij. Rychło Demo
stenes i Cycero podali w pogardę Ojców Kościoła. Pindar i Ho
racyusz przepędzili i hymny kościelne i bujnie wszędzie rozwi
nięte już lub rozwijaj11-ce się poezye narodowe. Jak zniżano wy
sokość pojęć chrześciańskich do miary poprawnej i ozdobnej 
frazeologii starożytnej, tak ciasne, przysiadłe świl_ltyńki greckie, 
podały w śmieszność olbrzymie, symboliczne Katedry katolic
kie. W sztuce, przewaga plastyki i formy nad duchownościl_l my
śli chrześciańskiej. Pogaństwo w pojęciach, przechodziło w oby
czaje, w życie samo społeczne, i mógłby Ś. Hieronim odżyły 
zawołać : <c zdziwił się świat widzl_lc się pogańskim napowrót. 1> 

Herezye nowożytne, nieśmiałe zrazu zastosowania racyonalizmu 
do religii1 nie poprzestawały już jak dawniej na buncie przeciw
ko pojedyńczym prawdom objawionym; one przyjęły postać ro
koszu przeciwko samejże hierarchii i władzy Kościoła. Rokosz 
zaczęty w imię wolności ludowej z grecka, skoriczył się uzna
niem Cezarów znowu najwyższymi kapłanami. I w krajach jesz
cze katolickich, choć już głęboko zarażonych, prawnicy bronili 
wcil_lż, jak mówili, praw majestatu, przeciw roszczeniom papiez
twa. Lecz kiedy królewskość już odświęcona, już odmaszczona, 
popisywała się w najlepsze swojćm jednowladztwem ludzkićm, 
demokratyzm grecki odezwał się : że Jud odbiera na powrót swoje 
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nieprzedawnione prawa, że on jest wszystkićm, i zatwierdził się 

tak w prawach człowieka - bez Boga! I nast�piła krwawa paro

dya pogaństwa grecko-rzymskiego .we Francy i, która obryzgała 

całl;_l Europę : stra�zna walka synów ludzkich z Synem Bożym.

O! jak się wzburzył Herod i cała Jel'o:olima z nim. Patrzcie gdzie 

zaszła ludzkość id1_1c inn1_1 drog1_1 od tej, któr1_1 jej był Chrystus 

Pan knvawemi stopy swojemi wydeptał; i!e krwi i ruin za mar_ 

nowanie krwi Boga-człowieka. 

Ale dzięki Najwyższemu i zasłudze krwi męczeńskiej, świat 
jakkolwiek zarażony i chory, jeszcze się za chrześciańskim czuł, 
by na dobre do Jowisza wracać; nagtępstwo głaskanych dawniej 
teoryj wielu upamiętało. Zwyciężył Chrystus, patuit Deus. Po 
olbrzymiej walce orężnej, nast1_1piła tak zwana naprawa, restau
racya. A le że ani głowy, ani serca nie były całkiem wyleczone, 
a więc naprawa niezupełna i przez to samo słaba : bo fałsz i czę
ściowy mocny, prawda zaś wtenczas tylko siln1_1 gd,v jest całko
wit1_1. Po nadużyciach wolności, chciano zapewnić porzędek, 
owóż nie zawsze i nie wszędzie pamiętano o sprawiedliwości. 
Przeciwko bezbożności odzywano się do Ewangelii, ale ciemię
Ż\łC albo trzymaj\łC na pasku Kościół. W jednych miejscach po
został dawny cezaryzm ludzki; w drugich ugoda nieszczera, 
między monarchi\ł a rewolucyę, zawsze na podstawie zupełnej 
autonomii ludzkiej, i niezależności od pra\va Bożego; i przeto 
równa wolność w tcoryi dla fałszu jak dla prawdy, w praktyce 
p::zywilej dla fałszu. W literatnrze odpowiedni romantyzm, od
rzucenie plugastw mytologicznych, ale bez ducha wyłęcznie 
chrześciańskiego. W sztuce zwrot częściowy do wzorów chrze
ściańskich; ale w gruncie eklektyzm jak w filozofii. Życie społecz
ne nie opiera się na prawdzie i dobrem, ale na miłćm i użytecz
nćm. Goręczkowa chęć bogactw i używanie ich: to też całe życie 
gor\łĆzkowe, chwiej?CC się, jakoby pijane. Peryodyczne rewolu
cye niby wybuchy wulkanów i przerzucanie się ci\łgłe, od anar
chii do despotyzmu, od rzędu koszar do burd ulicznych. A temi 
wulkanami podziemnćmi s1_1 stowaI·zyszenia tajne, rozcięgnięte 
pod całę Europę i bodaj już światem całym, których ostatecz
nym celem, jak Herodowym, zgładzić Jezusa, to jest Kościół 
Jego na ziemi. Przed laty kilkunastu sprobowały one sił swoich, 
kiedy jakoby zapaleniem wielu min przygotowanych, mnóstwo 
się tronów obaliło. Miłosierne to było ostrzeżenie ze strony Bo-
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ga, że panujęcy na mocy prawa ludzkiego sę jako drzewa bez 
korzeni, a zarazem pokazanie, że ludy sę bez dojrzałości, bez 
rozumu i bez cnoty. Następiło dziesięcioletnie zawieszenie broni, 
jakoby one pół godziny ciszy na niebie, o której Ś. Jan mówi, 
podczas której Bóg wzbronił wiatrom by nie wiały na ziemie. Ale 
kto to upomnienie zrozumiał, kto z niego korzystał? Wszyscy 
prawie powiedzieli sobie, że wszystko się skończyło, że przeszło, 
i wrócili do dawnego sposobu życia i postępowania. Jeden Na
miestnik Chrystusa zrozumiał, że to tylko straż przednia przeszła, 
że wojsko nadcięga, i otwierajęc duchowe skarby kościelne, na
woływał do pokuty; jeden też tylko Kościół wzmocnił się przez 
te fat dziesięć, jak zapaśnik namaszczajęcy członki przed now� 
walkę. 

Obecny wybuch pogaństwa objawił się we Włoszech; bo tu 
najwięcej pamiętek dawnej Romy, bodziec do chorobliwych 
marzeń dla części odchreścianionych mieszkańców; tu urzęd 
Boży osadzony, drażnięcy ich swoję niepożytościę; tu odstęp
stwo najgrzeszniejsze, i dla tego najzjadliw�e; tu korzeń życia 
chrześciańskiego, i dla tego tu najwięcej sprzysiężeń potaje
mnych. I widzimy cięgnęce na Rzym pospolite ruszenie wszyst
kich odcieniów i stopni bezbożności. Na ten kielich trucizny 
przygotowany Kościołowi w osobie Papieża, składa się jad ży
dowski, różnowierczy, niedowierczy, komunistyczny; słowem, 
co tylko niechrześciańskiego drga w głowie i serc•1 Europy, co 
tylko nie chce panowania Boga nad człowiekiem. 

Takiemi· drogami Bracia najmilsi, doszło do podobnego po
stawienia obecnej walki między pogaństwem odżytem a Chrze
ściaństwem, między rewolucyę i Kościołem. Powtarzam wam, 
że to zadanie nie ogranicza się nawet na obdarciu Papieża, na 
sprowadzeniu go na żebraka lub płatnego sługę, (co już z duchem 
synowstwa chrześciańskiego żadnym sposobem pogodzić się nie 
może), chodzi o to by samęż jego władzę duchownę przetręcić, 
skrępować, i gdyby można obalić! Czyż nie najpilniejsza ludziom 
niosęcym przed sobę krzyż sabaudzki gdziekolwiek zapanuję, 
odpędzać kapłanów od zakładów miłosiernych i szkół, a odda
wać je w ręce bezbożników i apostatów katolickich? Czy nie 
pilno im więzić, rozpędzać sługi Boże i dziewice Bogu poświę
cone, a tajemnice świętej naszej wiary, i wszelki wstyd a oby
czaj poczciwy w słowach, piosnkach, pismach, w przedstawie
niach scenicznych, na pośmiewisko i pogardę oddawać? A cóż 
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to wszystko ma wspólnego z Niemcami, co nawet z doczesnQ 
wła<'lzQ Papieża? Ach! bo nie o to im tylko chodzi, ale przedc
wszystkićm, jak to szczersi, bo już pewni choć za wcześnie swe
go, wyznajQ (1): im idzie o pozbycie się PapiezLwa i Katolicyzmu 
z Włoch i gdyby można z reszty świata, o zniesienie jak bluźni{l 
ośmnasto-,viekowego panowania przesQdu, a przywrócenie da
wnej nieśmiertelnej Romy. A je<'len istny opętaniec (2), wyzwał 
na rękę Syna Bożego, zadał mu kłamstwo powiadajQc : <1 i 
owszem, przemogQ bramy piekielne,\) - przynajmniej szczery, 
i wyznaje zkQd rodem. Któż tedy zwycięży w tern smiertelnćm 
spotkaniu, czy Papież i Kościół bezbronny, czy zbrojna i tryum
fujQca rewolucya? Czy oświata chrześciańska zwycięży raz je�zcze 
pogaństwo w społeczeństwie, czy mu miejsca ustQpi? O! wie
rzajcie, zwyciężQ bezbronni! Czyny ludzkie dokażQ, czego czło
wiek z siebie zdolny; potrafiQ zburzyć, TuszQ sobie, że di'zewo 
z korzeniem wyrwQ, oni tylko z niego gQsienice, suche liście i 
nadpsute owoce otrzęsQ. Drzewo krwiQ męczennika podlane, 
bujniej się jeszcze rozmoże, dla schronienia pod swojemi kona
rami rozbitków ziemskich instutucyj i teoryj; i z Ducha Bożego 
na nowo się wszystko odbuduje. 

II. 

Kiedy rozmyślam o dzisiejszćm położeniu Kościoła, mimowol
nie wracajQ mi do pamięci słowa Pańskie, z objawienia Janowe-· 
go do kościoła Filadelfskiego powiedziane : Wiem uczynki two
ie ... i żeś zachował słowo cierpliwości mojej .. (przeto i) ja ciebie 
zachowam do godziny pol.uszenia, która przyjść ma na wszystek 
świat, kusić mieszkajftce na :;iemi. Niedość na tem, następuje zaraz 
nagroda : Otom dał przed tobg, drzwi otwoi·zone, których żaden nie 
�o:;e zamkng,ć ... oto dam z bożnicy szataiiskiej, co się powiadajci być 
Zydami (wierzQcymi), a nie Sft, ale kłamift. Oto uczynię im iżby 
przyszli i pokłonili się przed nogami twemi: i po:.naj(J iżemja cie
bie umiłował. Oto idę rychło: tr:ymaj co mas:., aby żaden nie w:zqł 

(1) Patrz dziełko włoskie O dwóch B.::ymach przez jakiegoś wlajemniczonego sekciarza, 
pod pseudonymem Juliusa wydane. 

(2) Filip de Boqi, Mazzinyanin, obecnie pracuhcy w Neapolu, 
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korony twojrj. Kto zwycir:ży vc::,ynię go słupem w J(ościefe Boga 
mego ... -i napis:;ę na nim i,r.ię Boga mego ... (III, 8-12.) 

Czy nie widzimy sprawdzenia tego proroctwa za dni naszych? 
Czy nie widzimy najprzód w opiece każdodziennej Boga nad Ko
ściołem swoim? Krocie ludzi zbrojnych zgrzyta zębami ze wście
kłości na Kościół i duchowieństwo, a jeduak jak mało dotych
czas stosunkowo morderstw i świętokradztw jawnych? Czy się 
nie sprawdza i druga część proroctwa? Przed dwóma laty \.Vykła
dałem z tej samej kazalnicy tr.n czyn dziejowy, ie ile razy wzbu
rzy się Jerozolima, to jest Europa katolicka, i Herod, duch tego 
świata (w jakiejkolwiek postaci i jakkolwiek znany), godzi na 
Syna Bożego i na Kościół Jego; on przez Ducha Świętego pro
wadzony, ostrzegany, innę drogę,jak mędrcy, dostaje się do kra
iny swojej i spełnia posłannictwo swoje pozyskiwania dusz Bogu. 
Czyż i obecnie szerokich mu wrót nie otwiera do pozyskiwania 
niewiernych i przytulania różnowierców tęsknięcych za powro
tem na łono dawno opuszczonej matki? Podczas gdy krzyż sa
baudzki bije na papiezkę tiarę, azaliż Biskup'i w mitrach nie za
tykaję krzyża na katedrze pekińskiej wobec poważnie ciekawych 
mandarynów, azaliż paristwo dwadzieścia razy ludniejsze od te
go ciasnego półwyspu italskiego a dwa razy od całej Europy, 
nie staje otworem przed gorliwościę apostolskę kapłanów, któ
rych szalejęca tu i owdzie Europa od siehie wypędza? Rychło 
Kochinchina, pijana dawnę i świeżę krwię chrześciańskę, ukarana 
zostanie tę sarnę prawicę, która rzezie libańskie poskromiła, i 
wściekłość konajęcego Islamu na uwięzi trzyma. Ach! bo ta 
Francya, jak Tertulian o duszy mówi: « z przyrody swojej chrze
ściańsk{.l, >> i choć tu i tam pobłędzi, to jednak instynktowa Bo
gu i Kościołowi służy ! 

Drugę pociechę i korzyścię Kościoła jest w tej chwili, iż jak 
wszystko co-.duchem pogańskie nań się miota, tak wszystko co 
po za Kościołem nawet, zachowało jeszcze ostatki ducha chrze
ściańskiego, garnie się do niego czujęc dobrze i rozumiejęc, że 
on powszechnej sprawy Chrystusowej bro�i, i że gdyby on prze
grał, i one zwiędłe gałęzki odszczepione od pnia, natychmiastby 
uschły i podeptane zostały. I ztęd to spółczucie, ta przychylność, 
ten zwrot pobożniejszych protestantów nietylko angielskich, ale 
obecnie i niemieckich. 

Podobny ruch objawia się i pośród naszego szeroko rozpo
startego słowiar\skicgo szczepu. Oto bracia nasi Bułgarzy, kilko-
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milionowy lud łagodny i rolniczy, który nawrócenie swoje i 
pierwsze uobyczajenie winien Kościołowi rzymskiemu, wycier

piawszy cięższe od tureckiego, duchowe jarzmo najemnych pa
sterzy greckich, zatęsknił do domu rodzicielskiego, i może w tej 
chwili już wysłańcy jego zd�:i:aj� do Rzymu. O! co za pociecha 
dla nas, jako synów Kościoła, ale zarazem i Polaków. Wiadomo 
wam, jak lat kilkadziesi�t temu, kilkanaście jeszcze, wszystko 
ci�:i:yło w Słowiariszczyznie ku najliczniejszemu, ale niekatolic
kiemu jego szczepowi. A_ oto nieme apostolstwo ran naszych i 
smutnych twarzy tułaczych, u pamiętało nietylko jednowierczych 
pobratymców naszych, ale i dawno odł�czonych zbli:i:a do wiel-
kiej jedności duchów, w której i jedność krwi miła bo bezpiecz
na. O! chwałaż Najwyższemu, chwała, że jak Francya na Zacho
dzie, tak my na Wschodzie, pomimo zewnętrznej naszej niemocy 
i niezupełnego jeszcze wewnętrznego wyleczenia, możemy je
dnak, i niejako musimy Kościołowi słu:i:yć. O! co to za szczęście 
mieć czyst� i prawowiern� przeszłość! O! gdyby wszyscy bracia 
nasi opamiętani tym wielkim i pięknym wypadkiem, przypo
mnieli sobie drogi nasze opatrzno-dziejowe w świecie. Oby 
przeczuli ile Bóg nam w tym kierunku mo:i:e dać jeszcze do czy
nienia! ile zt�d chwały dla Niego, korzyści dla Kościoła i oświa
ty, a dla nas poczciwej sławy i rzeczywistej siły! 

Ol daj dobry Jezu, abyśmy i my ostrzeżeni przez Anioła narodu 
naszego i wierni temu ostrzeżeniu, za przyczyn� Niepokalanej 
Matki Twojej, a naszej Królowej, choć jeszcze bardzo rozespani 
i odurzeni, inn� drog�, nie t� któr� od lat kilkudziesięciu cho
dzimy, ale dawn� drog� nasz� gorliwości szczerze katolickiej 
wrócili do krainy naszej tu na ziemi, i dostali się do krniny nie
przemiennej w Niebie. Amen. 



KAZANIE 

NA ZŁOTE WESELE 

RODZICOW 

DN[A 23 STYCZNIA 1860 R. W GÓRZE POD ŚREMEM 

W WIELIUEM KSlpTWIE POZNAŃSKIEM, 

\ 

Nieraz w życiu błogosławiliście mi kochani rodzice, jako sy
nowi Waszemu, i jes�cze Was o to błogosławieństwo prosić bę
dę; a oto teraz błogosławiłem Wam jako kapłan, z powodu pół
wiekowego jubileuszu małżeńskiego Waszego pożycia ... 

Ja który według słabego przemożenia mojego, opieram się i 
opierać do śmierci mam postanowienie, płochości narodowej 
zrywajttcej nierozwięzalne śluby małżer\skie; znajduję już na 
ziemi w wypadku dzisiejszym pocieszajttctt zachętę i nagrodę. 
Wy bowiem, sędziwi rodzice moi, żttdajttc dziś ponowionego 
błogosławier\stwa kościelnego, czynem dowodzicie, że można 
pomimo wrodzonej słabości ludzkiej, żyć szi::zęśliwie w dozgon
nych ślubach_ małżeńskich, i że dziś jeszcze bylibyście gol.owi te 
śluby ponowić ... 

Dziękuję też pokornie Bogu mojemu, że mi pozwolił dopełnić 
tego obrzędu w rocznicę zaślubin Ś. Józefa z Najświętsztt MarJtt 
Pannę., szczególnę. opiekunktt i matktt mojt(. Zapewne, że to mał
żeństwo i celem i świętościtt osób przechodzi nieporównanie 
wszystkie inne na tej ziemi. Ale dziś kochani rodzice, dziewicze 
to małże1istwo jest już wzorem Waszym na resztę dni pielgrzy
mowania Waszego na ziemi. Bo pożycie Wasze spólne ogranicza 
się na spólności pami:; rtek, na spólności nadziei i spólnej pracy i 
pomocy, abyście doszli do onych niekończęcych się godów 
w królestwie niebieskiem. 

Teraz w obec Boga i Aniołów Jego świętych i tu obecnych 
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wiernych, dziękuję Wam kochani rodzice, żeście mię od dzie
ciństwa uczyli zakonu Bożego, o ileście go sarni znali. Dziękuję, 
żeście starannie chronili mię od zgorszeń i od słuchania rozmów 
niebuduj�cych. Nie wszystkom wlenczas rozumiał, alem wszyst
ko zapamiętał i przeto Wam dziękuję ... 

pziękuję Wam za wychowanie na·ukowe, jakieście mi dali po
dług sił, a raczej i nad siły Wasze. A szczególniej dziękuję, że 
długo maj�c mię jedynakiem, nigdyście mi stanu i powołania 
nie nakładali i (co tak rzadko u nas) chętnie mi pozwolili oddać 
się wył�cznie służbie Bożej. Nie wypłaciłem się Wam na ziemi 
za Wasze trndy i nakłady : ale nie jedna dusza któr� pocieszy
łem lub Bogu pozyskałem, błogosławiła Warn dla mnie, a Bóg 
Wam wszystko wróci z okładem w przyszłem życiu. 

Proszę Was teraz jako syn Wasz i kapłan dbaj�cy o dobro 
dusz, abyście resztę dni (ile ich Wam jeszcze Bóg udzieli), obró
cili ze szczególn� troski i w ości� na przygotowanie się do wie cz -
nego nieprzemiennego życia. Pamiętaj�c, że młodości Waszej 
sk�pa była znajomość świętej naszej wiary, i praktyka jej nie go
r�ca; nie wstydźcie się dopełniać czego Wam jeszcze niedosta
wać może. Nikt nie może znać dosyć i dosyć kochać Boga swe
go. Szczęście nasze wieczne polegać będzie na znajomości i mi
łości Boga, a miara tej znajomości w chwale będzie zależała od 
miary światła i miłości nabytych tu na ziemi. Co mamy wiecznie 
czynić, to czyńmy teraz najstaranniej, bo do wszystkiego wkła
dać się nam trzeba. Źyjcie zatem jako ptak na odlocie, patrz�cy 
w niebo i rozciMaj�cy skrzydła swoje ... 

Czy jeszcze się zobaczymy na tej ziemi, zostawiam to Bogu 
mojemu, który mię nosił na ręku od młodości mojej i który u
czyni co lepszem znajdzie w dobroci i m�drości swojej. A teraz 
zanim Ciało Pańskie jako pieczęć potwierdzi pragnienia serc 
Waszych i modlitwy moje, błogosławię Was raz jeszcze w Imię 
Trójcy Przenajświętszej.» 
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QW,tADZY DOCZESNEJ PAPIEZA 

POWIEDZJANA W PARYŻU R. P. '1860. 

W Niedzielę Mr)ci Pm'ts!.iej. 

11 Klo z was dowiedzie ija mnie grzechu'! Kto z Bo• 
1t ga jest, słów Bożych słucha; dla tego wy nie słucha
' cie, bo nie jesteście z Boga. Odpowiedzieli tedy Ży
ł( dowie i rzekli : lzali my nie dobrze mówimy, żeś ty 
« jest Samarytan i czarla masz ... , porwali tedy kamie
k nie, aby nań ciskali; lecz Jezus zataił się i wyszedt 
• z kościoła, >> 

(Z Ewan. dzisiejszej u S. Jana w rozdz, Vlll.) 

MILI BRACIA w PANU! 

Zaraz z pocz\l,tkiem świata zleciały ku nam z Nieba dwie kra
śne i rodzone siostry, prawda i cnota: ale w te pędy wynurzyły 
się za niemi z przepaści dwa straszne potwory, bł\l,d i grzech : 
i odt\l,d walcz11 ze sob\l, na zabój. Gdy Chrystus przyszedł w pełni 
czasów na świat celem wydarcia berła piekłu, czyniło ono przez 
swych zwolenników z największ\l, wścieklości\l, o swoje, jak to 
nam dzisiejsza F.wangelia pokazuje. 

Ach ! jakże się nam smutna strona odkrywa serca ludzkiego 
i społeczeńsL wa! Słyszeć bluźnion\l, prawdę i świętość przez 
grzesz1w ślepotę, to tak boleśno dla każdego serca chrześciań
skiego, cóż kapłańskiego dopiero! Chociaż się narodziłem i żyję 
w smutnych czasach, w których złe z dobrem równo uprawnio
ne a niekiedy samo jedno tylko swobodne, podczas gdy prawda 
i świętość bezkarnie lżone i prześladowane : przecież z t\l, wol
ności\l, bluźnierstwa oswoić się jeszcze nie mogę. 
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Przyznam się Bracia mili! ii wracaj(.lc do was po latach nieo
becności, a wracajQc po objechaniu znacznej części starej ojczy
zny naszej, czułem wstręt mocny do wsLQpicnia na kazalnicę 
w dzisiejszych okolic„mościach, a przynajmniej do odczytania jak 
zwykłem Ewangelii bieiQCCj. Bo naprzód, w uporze i zaślepie
niu żydów, któż nie dojrzy ciemnej strony obecnej społeczno
ści, tern grzcsznicjszcj, ie już na drodze odstępstwa od pozna
nego Chrystusa. A w tym miłym Zbawicielu, choćbym prze. 
milczał, któż nic dojrzy Jego Nan1iestnika na ziemi, lżonego i 
w osobie swojej i w nauce, zagrożonego w siedzibie swojej i 
zdrowiu? Czyi pomiędzy wami, śród wielu źle tylko oświeco
nych, nasiQkłych wyziewami fałszu któremi oddychacie, nie SQ 
niektórzy namiętnie, gorQczkowo nastrojeni, gotowi cisnęć na 
ojca swego kamieniem! ! 

Po ludzku milej by było i bezpieczniej milczeć; ale czy w ohec 
Boga i wobec dusz waszych milczeć mi wolno? Kto wie, czy 
Pan, który mnie pierwszego posłał był kaznodziej;t do was i dał 
słowo ostrzeżenia o groięcych nicbezpieczer\stwach i słowo n po
mnienia, kiedyście nic słuchajQc pobł{Hlzili : kto wie czy i teraz 
mię tu nad zamiar mój nie zatrzymał, abym znaj;tc od lat tylu 
i Polskę i Rzym, i was i Ojca ŚwiQtego, ostrzc�ł i kraj i was, 
głosem rodzimym, o kłamstwach rozsiewanych przez slronniczc 
pisma i przez rozkiełznane usLa? BQdź co b;tdź, pomoże co ten 
głos mój cży nie pomoże, wszystkim czy niektórym tylko, na 
ternz czy na później (gdy doświadczenie i wypadki poprQ moje 
twierdzenia) : bQdź co będź, mówić będę ,w Imię Boże, o tej 
wal cę upornej tak przeciw świętości i nauce Chrystusa Pana, jak 
Jego Namiestnika na ziemi; al::ym mógł oclclać sobie świadectwo 
dopełnionego obowi;tzku : dix'i et salvavi animam meam. 

Kto z was dowiedzie na mnie g1·zechu? pyta Chrys�us Pan Żydów. 
Czy kto inny przed nim albo po nim (chyba że ze zmysłów o ura
ny) podobnie świętość swoję zatwierdził! i to nie wobec zaśle
pionych zwolenników, ale wobec zajadłych wrogów. I nikt mu 
z nich nie śmie dowodzić grzechu. Nazywaj;t go tylko Samaryta
ninem i opętanym, bo to zwykła lżyć przeciwników tym, któ
rych na dobre dowody nic słać. Podobnie dziś wyznawcy Chry
stusowi zwani sę nieprzyjaciołmi ludzkości, postępu, oświaty, 
narodowości i tym podobnie. f:hrystus Pan przeciwnie, jak to 
zwykła świętości, nie unosi się żarliwości� w ohec lak okropnej 

T, I. 16 
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zniewagi. Nie dowodzi nawet, że nie jest Samarytaninem, bo 
La nazwa nie obraża Boga, majęc i dobre znaczenie Stróża (Świg
ty Grzeg.), jak go Izajasz zapowiada; (custos quid de nocte) zre
szti_l w przypowieści o dobrym Samarytaninie sam siebie był 
przedstawił. Odpiera tylko spokojnie, że czarta nie ma, bo pra
wi, czczę Ojca mego, /Jo go znam i mowy jego strzegę i sarn siebie 
nie chwalę bo tak szatan czyni i wy czynicie, boście mnie nie 

uczcilt. 
Między wami Braria ! choć nie wszyscy jeszcze dostatecznie 

znaji_l i czcz(l Chrystusa Pana, na Bóstwo Jego, na Świętość, nikt 
już, przynajmniej jakiejkolwiek wartości i powagi, wprost się nie 
miota. Tyleśmy już dzięki Najwyższemu zyskali a raczej oclzy
skali. Czy zaś nie jeden nie przyjmuje zdań, z klórychby 
to wypaść drogi_l wniosków nie mogło ? to co innego. Szczę
ściem, że mało ludzi logicznych i że przeto mniej się ich po
tępia. 

Zaprawdę czy nie ma coś dziwnie tragicznego w sobie ten krzyk 
przewodników ruchu włoskiego wobec Piusl IX, ten krzyk «precz 
z nim 1>, któremu wtóruji:_t wszystkie stopnie bezbożności, po 
całym świecie. Krzyk ten: Nic tego chcemy, ale Barabasza! Ten 
krzyk,dla tego że tak namiętny i powszechny, czyni pewne wra
żenie na niektórych i pomiędzy wami: Lak mało kto niestety sa
modzielnie Si_ldzi ! Nie słuszność, ale liczba powszechnie przema
ga. A przecież ponieważ krzyk ten jest zwrócony przeciw Ojcu 
Chrystusowej owczarni na ziemi, Świętemu z urzędu swego: to 
samo jużby powinno upamiętać i powścii_lgać prawowiernych 
synów Kościoła. Tern bardziej gdy ten wielebny obwiniony jest 
święty osobiście, najłagodniejszy z ludzi, jak o Mojżeszu powie
dziano, wywieraji_tcy pewien urok dobroci i świętości na każde
go co· się �o niego zbliżr, choćby był niewierzi_lcy, byle jeszcze 
nie pozbawiony zmysłu do poczucia, co dobre i święte. Otóż nie 
dość go nam czcić jako naczelnika i głowę Kościoła, jako nieo
mylnego nauczyciela wiary i obyczajów; do tego każdy katolik 
pod utratę. zbawienia zobowii_lzany. Winniście nadto być z góry 
przekonani, że człowiek taki nie może źle rzi_tdzić, bo jak Zba
wiciel mówi i rozsi_tdek zdrowy woła : dohre drze1co złych owoców 
rodzi'ć nie może. Więc przypuszczać srogość rzi_lclów papiezkich, 
jest po prostu nierozsi_tclkiem. Gdyby im co zarzucić można, dziś 
szczególniej, wobec części zepsutej ludzkości, to chyba zbytnii_l 
łagodnośó. Ależ pami�tajmy, że Papież jest Namiestnikiem Tc-
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go, który chce miłosierdzia nie sędu, i u którego miłosierdzie 
niezmiernie przemaga nad sprawiedliwości?. Zrcsztę jeżeli ko
mu, to nie nam skarżyć się na zhytnię łagodność władzy. O I 
gdybyśmy żyli pod takiem berłem, jakżebyśmy spokojniej oddy
chali i weselej Bogu służyli! 

To też kiedy czytamy dzienniki krajów szczerze despotycz
nych, powstaj11ce na tyranię papiezkę, trzeba ostro patrzyć okiem 
wiary na Zbawiciela, milczęcego w obec Heroda, aby nie wybu
chnęć; a kiedy dzienniki nasze policzkuję Ojca Ś. dla tego że 
im to czynić władza niekatolicka pozwala, mimowolnie przycho
dzi na myśl hultajstwo naigrawajęce i plwajęce na Zbawiciela, 
przychodzi źrenice łzawe kryć w dłonic od holu i wstydu. Jak
to? ten jeden Król-Kapłan broni jeszcze ostatniej, najwyższej, 
najdroższej wolności naszej, bo wolności sumienia: jakto? ten 
jeden Król-Kapłan przyjmuje nas z takę miłościę w stolicy swo
jej : i my na niego z bezbożnikami powstawać będziemy? Czy 
was zresztę, was ofiary przemocy, nie powinna pobudzić do spół
czucia i podziwu ta godność i odwaga, z jakę on pomimo słabo
ści swojej, prawa swego a raczej obowięzku broni? Ha! gdyby 
nie ta chmara sofizmatów, jak onej szarańczy apokaliptycznej, 
zaciemniajęca światło umysłów, toby każdy Polak zawołał z Apo
stołami : pójdziemy i my z nim umrzeć; i biegłby mu na pomoc 
a przynajmniej posłałby grosz swój wdowi na zawinięcie ran 
tych co stawaję do walki ! 

Na Ojca Ś. nic nie mówimy, wołaję inni, żałoba nasza prze
ciwko jego nietrafnym doradcom. Bracia moi! baczcie że i to 
policzek, chociaż poprzedzony pokłonem, jak to się za obecnego 
panowania obłudy czynić zwykło. Jakto ! więc Mistrz nasz, nau
czyciel powszechnego Kościoła jest jakoby niedorostek, dajęcy 
się pierwszemu lepszemu powodować? Czy dobry syn paważy 
się tak sędzić, tak rozgadywać o ojcu swoim, choćby się to ty
czyło tylko rzeczy domowych i gospodarskich? O syny niedobre, 
a przynajmniej ciężko niebaczne! Jak możecie nań grzechu dowo
dzić? 

Kto z was dowiedzie na mnie grzechu? A poniewa:i; świętość jest 
owocem i blaskiem prawdy, najsłuszniej twierdzi nasz miły Zba
wiciel : kto z Boga jest, słów Bożych słuclui; jak i jego Apostoł 
Paweł tłumaczy : którzykolwiek bowiem Duchem Bojym sq, poru
szani, ci NJ, synami Bożymi : i przeto najsłuszniej Chrystus Pan 
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wnosi : dla tego wy nie słuchacie, że nie jesteście;; Boga. Naprzeciw 
niemu wznosi się krzyk zapamiętalców, a on powtarza to samo 
twierdzenie w sposób najuroczystszy : zaprawdę, zaprawdr,: powia
dam wam, je::.eli kto zachowa mowę maję, śmierci nie oglg,da na 
wieki. 

Pytam i ja was teraz Bracia moi! J eżrli Ojciec Ś. i Biskupi 
całego świata katolickiego do was mówi�; jeżeli wołaj�, że Ko
ściół w nicbezpiecze1istwie i wzywaj� do modlitwy; dla czego 
im nic wierzycie? ... Mam m'ój rozum, odpowiedział mi nie je
den, podług niego s�dzę. Mylisz się Bracie! albo nie jesteś ka
tolikiem, albo go nie masz. Bo rozum jest rozumny, to jest lo
giczny : owoż rozum uczy Chrześcianina, że ,i,inien w rzeczach 
wiary i majQ.cych styczność z wiarę. słuchać przyrodzonych prze
wodników swoich, od Boga mu danych. Ależ tn chodzi tylko 
o panowanie doczesne Papieża, odpowiadasz, zostanie on zawsze 
glow� Kościoła, to nic rzecz dogmatu. O! Braćic, jeżeli Papież 
nie maj�cy najmniejszej korzyści osobistej w bronieniu docze
snych posiadłości Kościoła, czujQ.CY cały c:ężar rzQ.dzenia niemi 
i nielękaj�cy się pewno bez nich umrzeć z głodu, jeżeli Papież 
oświadcza się, że w dzisiejszym stanie rzeczy to panowanie do
czesne potrzebne mu jest do swobodnego i niepodległego spra
wo,vania urzędu najwyższego Pasterza, jeżeli Biskupi (1) całego 
świata, dawniej często ksiQ.żęta panujQ.cy, dziś już obdarci z wło
ści swoich, zamiast obojętności na los naczelnika swego, wołajQ. 
owszem, że w jego niepodległości widzQ. własnQ. niepodległość 
i bezpieczeństwo owieczek swoich; to katolik przeciw jedno
zgodnemu chórowi całego ucz�cego Kościoła będzie się na ro
zumku sw.oim opierał? ... Ach bQ.dźcie szczerzy i nie potwa
rzajcie tego biednego rózumu. Nie na nim się nawet opieracie, 
jeno na dziennikach i bezimiennych świstkach! To wasz rozum, 
wasi Biskupi, wasz Papież : za niemi powtarzacie jak dzieci za 
matk�, jak żaki za mistrzem. Jak to zaszczytnie, nie tylko dla 
waszej wiary, ale rawet dla waszego rozumu! 

Ależ to w każdym razie nie herezya, utrzymywać że panowa
nie doczesne nie jest Papieżom niezbędne? Nie herezya to wpra
wdzie, ale mniemać, mówić, pisać inaczej niż cały Kościół uczy, 
jest niew{.ltpliwie zuchwalstwem gorsz{lcem i niebezpiecznem. 
Nie herezya to wprawdzie, ale czyście pomyślili, dla czego here-

(I) Więc nie tylko interesowani prałaci rzymscy, juk niektórzy złośliwie olbo nierozlre

'(lnic powturzah. 
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zya tak bije na to panowanie doczesne Papieżów? Dla czego An
glia, która niepodległość Włoch sędziła niegodnę jednego pic
niędza, tem amiej kropli krwi angielskiej; jak skoro jasno zro
zumiała, że to wojna przeciw Papieżowi i Kościołowi, dostarcza 
teraz hojnie powstańcom włoskim i złota i broni i okrętów? Nie 
herezya to, ale w każdym razie do herezyi i bezbożności prowa
dzi, jak widać z pism, mów obecnych i wystaw scenicznych; 
w których wszystko co katolickie i zacne, wyśmiane, oplwane, 
podeptane. (i) O jak was radość wszystkiego co niekatolickie i 
niechrześciańskie na świecie, nie ostrzeże ie tu nie chodzi tyle 
o niepodległość i jedność narodowę, ale raczej o wypędzenie 
Papieża z religię katolickę z Włoch, a ogłoszenie na kapitolu 
dawnej republiki rzymskiej? Tak, chodzi o pozbycie się całkiem 
Papieża z Rzymu i z Włoch. Czy go nie wyprawiaję już do Jrlan
dyi pod opiekę Oranżystów, jui do Jeruzalem pod opiekę, wie
cie jak łagodnę i skutecznę, baszów i kawasów 'l'ureckich? 
Wszakci do sytości powtórzono, że Papież dla tego musi być pa
nujęcym, że poddanym niczyim być nie może, położenia pośre
dniego między temi dwoma skrajnemi nie ma. Papież choć ze 
sobę wszędzie Rzym duchowny przenosi. ubi papa ibi Roma, jako 
Biskup rzymski, Papież musi być w Rzymie i tylko w stanie 
gwałtownym moie mieszkać po za Rzymem, w stanie jakoby nie
woli I.Jabilor\skiej, jak nazywano pobyt Papieży w Avignonie. 
Owoż Piemont, który z poświęcenia chce puchłonęć całe Wło
chy, a raczej l-lzcczpuspolita, niemylna jego dziedziczka, ze wszech 
miar musi dężyć do założenia stolicy w starej Hornie. Więc Pa
pież poddany piemoncki, czy republiki włoskiej, alboby musiał 
zostać ich Arcykapłanem narodowym, odraiajęc od jedności 
Kościoła inne narody, albo wystawić się na los podobny, jakiego 
doświadczaję już obecnie Xięża, Biskupi, Kardynałowie po wię
zieniach piemonckich, albo gdy przy dzisiejszej r,olicyjności ka
takumby już niepodobne, co najprawdopodobniej, tułać się za 
granicę. Jakżeby Papież wygnaniec mógł korzystnie rzędzić Ko

ściołem, imuszony tułać się z takim taborem ludzi do tego po· 

(1) W pracy naszej o ma./że,\stwie cywilnem, z po�odu podobnego prawa przedsta
wionego lzbom przez rzQ.d piemoncki, dosyćeśmy powiedzieli o niereligijności dzisiejszego 
ruchu włoskiego, o protestanckich zasadach dzisiejszego liberalizmu : tam czytelnika od
syłamy. Radzimy także bardzo odczytać dzieło Pana Cretinenu Joty : La Revolulion et la 

Papaute, gdzie znajdzie instrukcye głównej a ukrytej loży włoskiej, która jak ruch obe
cny od lat kilkudziesięciu przygotowała, tak nim dziś kieruje. 
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trzebnych : JUZ nic nie mową1c o Kardynałach, archiwach 
wszelkich trudnościach materyalnych. Cierpiałby więr. Kościół, 
cierpiałaby niezmiernie religia katolicka : rozumieję to wszyscy 
nieprzyjaciele świętej wiary, i dla tego nie szczędzę żadnych 
ofiar dla przewiedzenia swego, gotowi nawet, jak mówię, Wło
chy w pustynię zamienić, byle swojego dopięć. Ze oni tak czynię 
pojmuję: rozum to szatański, ale rozum. Ze zaś nasi, którym 
wysokie na lica wyskakuję rumierice, gdy się im miana katoli
ków odma,via, takiemu ruchowi potakuj\!; tego doprawdy nie 
pojmuję : i żadnego rodzaju rozumu, i śladu jego nawet, dopa
trzyć się nie mogę. 

Nie zapalaj się Kaznodziejo! słyszę głosy, nie zapalaj się; nie 
chodzi tu nawet o obalenie panowania doczesnego Papieża: cho
dzi o ustępienie dobrowolne dla dobra pokoju i samejże religii, 
jednej prowincyi już w rzeczy samej odpadłej; ile że mieszkańcy 
·niechętni rzędom papiezkim; jak i samo głosowanie powszechne 
niewętpliwie pokazało. Odpowiadam : iż Papież tak nie może 
odstępić dobrowolnie jednej prowincyi, wioski jednej nawet, 
jak nie może odstępić całego Państwa Kościelnego : z bardzo 
prostego powodu, że to nie jego własność, jedno świata katolic
kiego, beneficium Najwyższego Pasterza wszech-chrześcian, któ
rego bronić zobowięzał się przy wstępieniu na tron najuroczy
stszę przysięg:;i. Dalej, zaledwo oderwane zostały Legacye albo 
-Romania, poczęto wraz knować oderwanie Marchii i Umbryi; 
podobno nawet Król piemoncki ofiarował się Papieżowi na Wi

karego do zarzędzania temi trzema prowincya:ni ! Zostawałaby 
więc czwarta, zwana patrimonium Śgo Piotra; ale czyż nie prze
bękiwano już, że Papieżowi wystarczy Watykan z ogrodem w o
koło? A gdyby Rzymianie nie chcieli poprzestać na starożytni
ctwie i bógomyślności, do czego ich niektórzy zbawcy Włoch 

. ograniczaj{l,, i gdyby rajcy miejscy chcieli burmistrzować, cóżby 
Papież poczęł? (1.) Tyrania im drobniejsza tern dokuczliwsza, 
tern bardziej poniżajęca. O! wierzajcie mi, takiemi ustępstwami 
nic się nie zyskuje, okrom nowych zawodów i nowych poniżeń! 

(!) Rzymianie, dzięki Bogu, pokazuj� się coraz przychylniejszymi Papieżowi. W obec 

zuchwałości i gróźb garstki spiskowych płatnych od Piemontu i Anglii, dobrzy z razu byli 

przerażeni, jak gdy by mniejszość stanowili. Tymczasem objawy przychylności Papieżowi 
jako panują.cemu zaczęte w wielkim poście pokazały, że niezmierna większość ludności Rzy

mu, zadowolnioaa jest ze swego rz1rlu. Możemy się pochlubić żo depulacye z parafij, któ

re wywołały te objawy za Papier.em, zbierały Aię i radziły w domu pobożnej jednej rod•i· 
ny polskiej, (ś. p. hr. Edwarda Lubieńskiego.) 
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Pius YI uległ naciskowi zewnętrznemu, ods�pił części dla za
chowania reszty; rychło, bardzo rychło potem, wszystko mu 
odjęto. Ten sarn duch części ludności, który nie chce rz{.ldów 
papiezkich w Bononii, dla tego tylko że teokratyczny, to jest 
chrześciański (choćby sami nawet świeccy rzędzili), a upomina 
się o wszyslkie następstwa wielkiej rewolucyi francuzkiej (1); 
słowem duch rewolucyi przeciw chrześciański nieścierpi Papieża 
w reszcie kraju, w okolicach Rzymu, nie ścierpi w Rzymie sa
mym. Wierzajcie mi, dopóki czas (wielki minister Boży w spra
wach tego świata) boleśne zawody, krwawe doświadczenia, nie 
wylecz{_l serc i umysłów z tej gor11czki rewolucyjnej; wszell,ie 
ustępstwa ze strony Papieia, zachęc{_l tylko i posłuż{.l nieprzy
chylnym do rychlejszego obalenia całkiem jego władzy: jakeśmy 
to już widzieli r. 1848. CzłowiPk im zacniejszy, tern łatwiej da 
się raz pierwszy oswkać; ale tylko nierozs{_ldny zawierza po raz 
drugi tym samym, którzy raz już dobrej jego wiary nadużylii2). 
A le co robić, gdy mieszkańcy nie chc{_l rz{_ldów papiezkich? Nie 
chc{.l, powiadacie, a jaki na to dowód? Czy w tern, że uorgani
zowana sekta dawała od czasu do czasu znak życia po miastach 
jak{_l burdtt, albo pok{_ltnern morderstwem? Czy w tern, ie Pie
mont zaniepokojony tryumfalnym pochodem Papieża, temu lat 
kilka, po całem swojern Państwie, a nawet po księztwacn sttsie
dnich, pomnożył knowania i przekupstwo aby liczbę niechęt
nych powiększyć? Czy w tern, że po nagłem wyjściu załogi z Bo· 
nonii, garstka spiskowych zdołała opanować miasto i to jeszcze 
obłudnie oszukujttc ludność? (3) Tak sę nieliczne żywioły anty
papiezkie, że gdziekolwiek była garstka policyi, powstanie się 

(I) Przypominamy co nie dawno hr. Cavour w Izbach powiedział : że panowa
nie księże we Włoszech niedogodaiejsze jeszcze od auslrya.ckiego. Powiedziano, :te 

P.ipież. nie może korzystnie rz!!dzić państwem dla. tego, że obowiQ.zauy dogmatem, z przy

rody swojej nie ugiętym; jak gdyby dogmat nie obowi�zywał równie każdego wier

nego i pam1j�cego katolickiego? Co więcej, czy dogmat anglikański nie obowi�zuje 
królowej angielskiej, a focyański cesarza rossyjskiego? Wszystlw to prawi�, aby nic 
powiedzieć, że niepodobna rz�dzić podług Ewangelii Chrystusowej, a następnie, że i pry
watnym podług niej żyć niepodobna, jak wybornie autor kilku słów wykazu!. 

(t) Ojciec Św. radz�cemu się świeżo królowi neąpolita1\skiemu, czy ma dać konslytucyę, 
miał odpowiedzieć : « ie to czyni za póżno i za wcześnie : wtenczas bowiem tylko panują.cy 

kor1.yst11ie może ustępstwa czynić, kiedy albo jeszcze jest w swobodnem posiadaniu całej 

swojej władzy, albo już ją. odzyskał.,, Istotnie za ustępstwa czynione, czy pod parciem 

własnych poddanych, czy dworów zagranicznych, ludność najmniejszej wdzięezuości dla 
swego panuj�cego nie ma. 

. (3) Widz�c grożn� postawę ludności, kiedy się zabierali do zrzncenia herbów papiezkich, 
uspokoili ił zapewniaj�c, że to czyni� dla zachowania ich od zniewagi jakiego ruchu uli
cznego, 
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nic udało. Nic przeczę, że stosunkowo ,vięcej jest ludzi niesfor
nych w Romanii, niż w reszcie Pm\stwa Kościelnego; leży to 
w duchu tej ludności, która i obecnie się burzy (1): a jednak 
tam ś. p. Kardynał Arcybiskup oświadczajilc się najwyraźniej za 
doczesntt właclztt Papieża, mógł spokojnie zwiedzać obszernil 
:moję dyecezyę, i w mieście samem nie śmiał się rzild niepraw
ny targnilĆ na jego osobę. Z Romanii wciilż nadchodztt do Rzy
mu dary świętopietrzem zwane: czyż to wszystko nie jest dowo
dem, że i tam większość ludności jest za rzttdami papiezkiemi? 

Jakże to pogodzić, powiecie, z głosowaniem powszechnem, 
które się przeciw Papieżowi oświadczyło, a przecież głos ludu 
ma być głosem Bożym? 

Uczony Kardynał Wiseman w wymownym swoim liście pa
sterskim powiada, że głosowanie powszechne, ten nowy czynnik 
w życiu politycnem i międzynarodowem, nie j�st jeszcze dosta
tecznie doświadczonym, określonym i w prawie publicznem 
przyjętym : nie można jeszcze przeto na nirą budować. Co do 
nas, o ile poważamy zdanie ludzi majttcych dostatcczntt oświatę, 
dojrzałość, prawość i niepodległe położenie; o tyle bynajmniej 
nie oglttdamy się na ślepe, zmienne zdrmie rzeszy. która zawsze 
czyjemuś wpływowi ulega. Jeżeli wpływ dobry go opanuje, jak 
lud żydowski w Niedzielę Palmowtt, wtenczas głos jego jest gło
sem Bożym; jeżeli zły, jak wtedy przed s:;tdern Piłata, głos jego 
jest głosem szatana. Dziś szczegół nic, przy tak rozgałęzionem 
urzędnikarstwie, czy nie wiecie z doświadczenia, jak łatwo wpły
wać na rzeszę, jak łatwo ni<J, powodować? A zreszt:;t czy głos tej 
rzes7,y był prawdziwym jej głosćrn? Jakitż siła bezstronna, py
tam was, zapewniła niepodległość głosowania? Czy nie wiecie, 
że tam głosowano nic tylko pod naciskiem jawnym sprzysiężo
nych, któ�zy przyszli do władzy, ale pod straszniejsz:;t groźbę 
pokiltnego sztylcta : i takie glosowanie ma czego kol wiek dowo
dzić? raczej liczcie głosy tych, którzy mieli choć biern� odwagę 
usunięcia się od głosowania. Czy lat temu kilkanaście, na ziemi 
na�zej, lud nic już nie głosował przeciwko szlachcie, wyobraża-

{ I) Dzienniki piemonckie z żalem wyznaj�, że ludno;ć księztw annexowanyr.h cafoicm in
sza od ludnoSci dawnych prowincyj. Tak jest rzeczywiście. Piemont jest najmniej włoski, 
raczej frnncuzko·�zwajcarski; lud piemoncki wychow:my hyt przez wieki w karności mo
narchiczno-wo},kowej, i przeto spokojriy jeszcze pomimo ruchu rewotUcyjncgo u gó1·y 
5połeczel1stwa; tymcznsem w księzlwaeh są, czyste \,Vłochy, ruchliwe, namiętne, nie karne. 
Nadto powsl:mie szukało �iły w wypuszez()nych z więziell złoczyńcach, alP. <lziś d zwolen
nicy niewygodni i zniechęcaj� ludność kradzieżą., rozbojem i ulicznemi burdami. 
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j\łcej polskość, ale czy jej nie zabijał : czy to dowodzi że on pol
skim być przesłał? Wściekł się był po prosŁu, jak mówił opa
miętany. Biedny lud choć nie zawsze się wścieka, zawsze się 
prawie powodować daje majQ.cemu władzę i siłę w ręku. 

* * * 
Dotychczas, Bracia moi! odpowiadałem wam na zarzuty, że 

Łak rzekę kosmopolityczne, któreście powtarzali z innymi a ra
czej za obcymi; przychodzę teraz do zarzutów bardziej orygi
nalnych i że tak rzekę rodzimych. Sprawa włoska jest spraw{l 
narodowości i samoistnej jedności politycznej, mówicie, do której 
i my dQ.żymy; trudno nam i nie wypada, nie być za ruchem 
włoskim. Najotwarciej odpowiadam, że w ruchu obecnym naro
dowość włoska nie ma nic do czynienia, i że w tej mierze nie ma 
żadnego porównania między nami a Włochami. My upominamy 
się o narodowość naszę, ho nam ona została odjęta; nie tak we 
Włoszech. Tam wszystko włoskie : panuj�cy, rzQ.dy, SQ.downic
two, szkoły, oświata i t. d. W Lombardyi samej, tak wszystko 
było włoskie, że mała liczba urzędników niemieckich włoskiego 
tylko języka we wszysŁkich aktach publicznych używać mogła. 
ZrcsztQ. mniejsza o Lombardyę, nic nie mówię o samej wojnie 
lombardzkiej, mógł jQ. Piemont prowadzić bez poruszenia gQ.
szczu rewolucyjnego, a szczególniej bez targnięcia się na Papie
stwo. Boć Papież to panujQ.cy najbardziej narodowy, najbardziej 
włoski; Papieże utrzymali i wypielęgnowali narodowość wło
skQ., pomimo pano,vania bizańtyńskicgo, najazdów barbarzyr\
skich i zaborczych. Więc powtarzam, nie rr:a tu nic narodowość 
do czynienia. Wiem że na tę wędkę narodowości przewodnicy 
dzisiejszego ruchu mnóstwo niestety młodzieży niebacznej i do
brodusznych ludzi ułowili; ale powŁarzam, ln nie ma żadnego 
stosunku i podobieństwa z nami. 

Nie ma go też więcej w ciężeniu zobopólnem do jedności po
litycznej. My dtiżymy, bośmy do tej_jedności doszli byli powolnQ. 
pracQ. wieków, jak inne wielkie narodowości europejskie. 
�szakże półtorn wieku czekaliśmy na dobrowolne przystanie 
Litwy, pod jednem berłem już z nami żyj�cej. �fy dQżymy do 
jedności, bośmy j�dnymi w rzeczy byli, w duchu zawsze nimi 
jesteśmy; jedność nasza narodowa gwałtownie a więc rewolu
cyjnie zosŁała rozbitQ.. Tymczasem Włochy, nigdy rzeczywiście 
jednemi nie były. ia czasów nawet pogańskich, Rzym podbił 
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był i nałożył tylko reszcie Włochów swoje narzecze łacińskie; 
okrom urzędowej jedności, Włochy nawet za Cezarów ściśle je
dne nie były. Po upadku zaś cesarstwa, różne narody podbój cze, 
mięszajęc się z rozmaitemi ludami włoskiemi, potworzyły różne 
narzecza, obyczaje, charaktery miejscowe i odrębne. Powstały 
różne stolice, jako ogniska osobnego życia po!ityczno-narodo
vego, i każdy kraj włoski ma osobne swoje dzieje już chrześciań
skie, wcześniejsze i dłuższe od naszych. Tak że dziś we Włoszech 
jest przynajmniej siedem krajów i siedem stoli� odrębnych. Ba
częc więc i na przeszłość Włoch i na sam kształt ziemi i na ich 
usposobienie, a więc i powołanie, w powszechnem życiu naro
dowo-chrześciańskiem, co najwięcej, tylko jedności federacyjnej 
dla nich życzyć i spodziewać się można. A ta nie przeciw Pa
pieżowi, jedno tylko z Papieżem przeprowadzić by się dała. Nie
podejrzany przyjaciel Włoch (1) dowiódł, że Opatrzność dała im 
przyrodzonego prezydenta w Papieżu, który zarazem jest naj
wyższym wpływem moralnym, a jeden z najsłabszych politycznie 
księżęt włoskich, nie chciwy podboju i tak szanujęcy prawa in
nych, że dotychczas dotrwała w śt'Odku krain jego mała Rzecz
pospolita San-Marino, choć się Lam nieraz kryli powstańcy i 
opryszki papieskie. Sprzymierzenia się państw włoskich chciał 
Pius IX, sprzymierzenia chciał i chce jeszcze Napoleon III. Je
dność centralna może być tylko gwałtownie, rewolucyjnie we 
Włoszech przeprowadzona, bez nadziei trwałości na przyszłość, 
jak wszystko co gwałtowne i nieodpowiednie samejże przyro
dzie rzeczy. Mazzinizm, przetręcił ruch Piusa IX, a nie zdołał 
w jedno skupić republikanów samych, sycylijskich i toskańskich 
z rzymskimi. Piemont chc{lc fortelem pochłonęć całe Włochy a 
popierany przez heretyckę i kupieckę Anglię, przeszkadza myśli 
federacyjnej, a nie baczy, że Mazzinizm, korzystaj{lc na teraz 
z ducha p·rowincyalizmu w Medyolanie, Toskanii i Sycylii, dęży 
do objęcia dziedzictwa po nim. 

I na co zresz� ta jedność centralna Włochom? Dla wyswobo
dzenia snadniejszego Włoch całych, powiadaj{(. W takim razie, 
do czynności przechodnej, dość przechodnej wojskowej dykta
tmy, a nie wcielania rzeczywistego krajów włoskich do Piemon
tu. Centralizacya jest może koniecznościtt dla narndów wielkich, 
wojennych; ale niew{ltpliwie szkodliwę rozwinięciu nauk, sztuk 

( 1) Pan de Cormenin. 
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i wolności prawdziwej. Czy Włochy zcentralizowane myślę znowu 
świat podbijać? A le dla czego nie? odpowiadaję zapaleńsi. Alboż 
już nie dowiedli wyższości plemienia Pelasgo-Italskiego? Od ta
kiego przekonania do czynu, krok niedaleki. Siły tylko potrze
ba, bo zuchwalstwa i nierozumu nie brak. Lecz dajmy pokój 
marzeniom. Choćby Włochy nie myślały o podbijaniu, jedno o 
własnem zjednoczeniu, co innego ich czeka niż to do czego dężę. 
Dla nich dwa sę tylko możebne układy : albo pozostać w tych 
kilku środkach jednorodnych, w których się historycznie rozwi
nęły, albo być pochłoniętemi w większę jedność rodowę i paść 
ofiarę plemiennej całości łacińsko-zachodniego świata. Albo
wiem po rozbiciu w XVI wieku dawnej jedności katolickiej, ka
żdy kraj dęży do stania się ogniskiem osobnem i przeważajęcem. 
Ztęd pochłanianie narodowości słabszych, choć historycznie 
rozwiniętych, a dężenie pogańskie do jedności plemiennej. Tym 
sposobem jedność włoska będzie musiała się zlać w jedność ła
cińskę; tak również ludy Germańskie, Skandynawskie w jedność 
Anr;lo-Saksońskę; tak nareszcie Polska i inne mniejsze narodo
wości Słowiańskie, w jedność Słowiańsko-Moskiewskę. Dalej, już 
na poczętku tego wieku powstała i może wrócić myśl dwóch ce_ 
sarstw, zachodniego i wschodniego; nęstępnie te dwa cesarstwa 
walczyłyby o panowanie nad światem, wrócilibyśmy do czasów 
Cezara i Pompejusza! Jaki dziwny postęp, a raczej odwrót! a 
w tem wszystkiem jakie miejsce dla narodu polskiego? Dopra
wdy, mamy się czego zapalać do jedności centralnej Włochów! 
Ach! żałujmy ich raczej. Biedni oni : dęięc do jedności i wiel
kości niepodobnej, pozbywaję się wielkości i jedności prawdzi
wej, wyższej, jedności najcenniejszej, bo religijnej, która zarazem 
przez Pa piez two jedyng, fest żywotng, wietkościg, wloskg, . Daje im 
ona panowanie kapłańsko-duchowe nad światem, pierwsze miej
sce w senacie narodów, czego i połęczone Włochy nie otrzymajl,!. 
Ale niestety! pilno im pilno, pozbyć się zaszczytu ludu Bożego, 
Palestyny chrześciańskiej, pilno jak żydom, pod koniec ich 
istnienia, żyć cywilizaCJi! pogan. Qby podobny koniec ich nie 
spotkał. A ci w pośród was, bracia n,oi, którzy poklaskuję obe
cnemu rucho,"·i włoskiemu, wyrzekaję się poczciwej i możebnej 
przyszłości (i) dla siebie samych; i osłabiajtt już i tak nad WttŁlonę 
jedność naszę, religij nę i uarodowę. 

(i) Nie e,hc� pamięlaó nasi wiocho-luby, że podczas ostatniej wojny włoskiej nieprzyjmo• 
wano Polaków do wojska piemonckiego dla nieobra.iania Rossyi, A Mamiani,jeden z arcy· 
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o! nie porównywajcie sprawy naszej do włoskiej a mianowi
cie papiczkiej pod względem narodowości i jedności, ale poró
wnywajcie podział kraju waszego z podziałem państwa papiez
kiego. I jeden i drugi tym samym sposobem dokonany, te same 
zarzuty : złych rz{ldów, wstecznego obskmantyzmu, nietoleran
cyi : tak wtenczas jak teraz skalano wprzódy ofiarę, zanim w ni{l 
ugodzono. W tern, jedynie jest podobieństwo sprawy naszej do 
papiezkiej. Nie my fałszufemy sumienie narodowe, ale ci to 
czynit1, którzy prawdę tak jasnę. chc{l sofizmatami skrzywić i za
głuszyć! 

To pewno jednak, mówi{l niektórzy, że Papież nie jest za na
rodowościami. Trzeba rozróżnić, Bracia moi! Miłość własnego 
narodu, płynę.ca z miłości rodzinnej i przykazania czcij ofca i ma
tlię twofę, jest jednem z godziwych i zacnych uczuć i cnót, i prze
ciwko niej Papież nic mieć nie może. ś. Tomasz z Aquinu na
zywa pobożnością (pietas, cultus, observantia) cnotę moralnv, w moc 
której dobrześmy usposobieni ku rodzicom i ojczymie naszej 
(qua bene afficimur i'n parentes atque in patriam nostram). I przeto 
po Bogu, mówi, najbardziej jest człowiek dłużny rodzicom i oj
czyznie (et ideo post Deum est homo maxime debitor parentibus et 
patrice). A zatem jak do (cnoty) religii należy oddawać cześć 
Bogu, tak podrzędnie, do pobożności należy, oddawać cześć 
rodzicom i ojczyzn ie (unde sicut ad religionem pertinet cultum Deo 
exhibere, ita secundario gradu, ad pietatem pertinet, exhibere cultum 
parentibus et patri(JJ) ... W miłości zaś ojczyzny rozumie się cześć 
(cultus) wszystkich współobywateli i wszystkich przyjaciół ojczy
zny. I przeto do tych pobożność głównie się rozci{lga (in cultu 
autem pati·ice intel!igitur cultus omnium conl'ivium et omnium pa
trim amicorum ; .. et idPo ad !ws pieta, principaliter se extendit). A jako 
religia jest pewnem wyznaniem wiary, nadziei i miłości, przez 
które człowiek głównie jesl zwrócony ku Bogu, podobnie pobo
żność jest pewnem oświadczeniem miłości, jakil kto ma ku ro
dzicom i ojczyznic (quod sicut religi·o est qucedam protestatio fidei, 

kaptanów obecnego ruchu,publicznie odwolywal co dawno pisał przeciwko Rossyi, powiada

jic, że istotnie Polacy jako jedno plemienni winni l>'zymać z Rossy'!, Mazzini wyrażnie wy
powiedział, że Polacy nie maj� nic innego do czynienia, okrom zlania się z Moskwą., ani je

den Włoch nic był ,v Szwajcaryi przy odkryciu pomnika w stóletnii rocznicę konFederaci·i 
Barskiej, a czyby jeden czerwieniec polski który powstaje na katolików o brak patryotyzmu 
oburzył się na mistr::a swego; oni S<}. już kosmopolitami, panslawistami, albo nie wiedz/! 
co mówi�, czego chcą., do czego d1ż�. \Vięc czy jedności centralnej Włoch odpowiada je
dność Polski, czy też jedność Slowiai,szczyzny? 
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spei et charitatis, quibus homo primordialiter ordinatur in Deum; 
ita etiam pietas est qucedam protestatio chai·itatis, quam quis habet 
ad parentes et patriam ( ł ). Owszem, chrześciarisko pojęta miłość 
narodu jak rodziny, jest sił(l zachowawcz(l ludów od socyalizmu, 
kosmopolityzmu rewolucyjnego i zwrotu do odszezepieńczej je
dności plerniennnj. Ale niestety! za dni naszych, duch rewolu
cyjny mięsza się do narodowości, podszywa się pod ni(l; a we 
Włoszech jest tylko pozorem i lepem na niebacznych. Cóż dzi
wnego, że Papież ma obecne ruchy narodowe w podejrzeniu? 
Czemuż i my Polacy dajemy pozory rewolucyjne ciężeniom na
szym narodowym; czemu szczególniej chcemy Lrać solidarność 
w tym ruchu włoskim przeciw Papieżowi? 

* * * 

Przystępuję teraz do naj<lraźliwszej części mego zadania. A 
jakem długo ocięgał się z jej pomszeniem, tak teraz proszę Boga, 
aby mi pozwolił wszystko wypowiedzieć ·spokojnie, bezstronnie, 
odpowiednio świętemn Jego upodobaniu. 

Ojciec Śty, powiadaję niektórzy, nie tylko o ziemie swoje się 
upomina, ale nawet o własność przepędzonych księżętek wło
skich; tylko o nas nic się nie upomina, owszem wyklina nas, 
chociażeśmy nie lepszem prawem zostali, jak dziś mówię, anne
xowani, a wtenczas :akordonowani. Wyraźnie więc Papież, jako 
panuj(lcy, dba o dobre stosunki z innymi panuję cym i, a miano
wicie mocniejszymi, i dla tego w milczeniu patrzy na wszelki 
względem nas ucisk dworów północnych, a nawet na krwawe 
ich prześladowania. Gdyby był tylko najwyższym kapłanem, pe
wnoby się serdeczniej, goręcej o nas ujmował : więc przynaj
mniej, względnie do nas, panowanie doczesne Papieża, pogarsza 
nasze położenie i czyni Papieża nie mniej, ale więcej zależnym. 
Odkryłem cał(l głębokość rany, obym i lekarstwo stosowne za 
łask(l Boż(l znalazł! 

Ojciec Święty, kLóry upomina się o swoich sęsiadów, tern bar
dziej że słabych, pozbawionych całkiem państw, jak on sam 
części własnych posiadłości przez tychże ludzi r·takiemiż środ
kami, choćby do nic jednego z tych sęsiadów mógł mieć słuszni'!, 

(1) Sum, �. 2. qu. 101. arl. (-Patrz nauki nasze : O trojakićm życiu i trojakim pa/i·yo
lyzmie i O duchu narodowym i duthl.t ,·ewolucyjnym. Tudziei. Robcrli : Dell amore verso 
lapat,·ia. Albo Franco Podani: Di(esa della patria, Loreto JS35. 
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urazę (ł), w czasie swoim daleko więcej dla nas uczynił. Bo nie 
tylko protestował przeciw dokonanemu rozbiorowi Polski, ale 
przed dokonaniem wołał, choć napróżno w owych czasach nie
dowiarstwa, do wszystkich wielkich dworów katolickich, aby 
ten cios od nas odwrócić; jakkolwiek ówczesny nasz stan reli
gijny i obyczajowy nie mógł bynajmniej Stolicy Apostolskiej 
względem nas zobowi;izać. 

A o nic i o nikogo Papieztwo, przez wzgl;id na sarnę godność 
swoję, nie upomina się raz po raz; dziś szczególniej, gdy jego 
upominania się o sprawy czysto religijne, jak Grzegorza XVTgo, 
nie olrzymuj;i skutku. Kiedy jednak w 1831 r. naród nasz uorga
nizowany, odezwał się choć późno, do swego Ojca duchownego, 
odpowiedziano z Rzymu w sposób serdeczny i życzliwy, i przez 
cały ci;ig walki, pomimo wszelkich nalegań, ani słowo przeciwko 
nam wyrzeczone nie zostało. A w ł835 r. już po naszym upadku 
nie wykl;ił nas, brednia to wierutna! (2). Kazał po prostu cicho 
siedzieć, nie dawać powodów a przynajmniej, przyczepki do 
prześladowania Kościoła i bronić po bożemu eo boskiego, jak 
nieśmiertelny Biskup podlaski, oparty na tejże mniemanej k.l;i
twie, rzeczywiście czynił. A że Grzegórz XVI os(ldził powstanie 
nasze za bardziej rewolucyjne, niż nićm było w istocie (jak i sam 
później przyznawał); czyja i w tćm wina? Czyśmy zadali sobie 
pracę Ojca Ś. oświecić? Czy rzeczywiście w klubach naszych i 
pismach ówczesnych zarodów rewolucyjnej bezbożności nie 
było? Czyśmy nie przyjmowali w Niemczech oklasków wolno
mularzy tamtejszych? Czyśmy w większości nie przylgnęli do 
stronnictwa rewolucyjnego we Francyi? Czyśmy w mowach i 
pismach wojny narodowej o niepodległość nie nazywali rewo/u� 

cyg, narodową,, chc�c tak podnieść niby jej godność i wartość; jak 
i dziś tegO' wielu czynić nie przestaje? Winę więc tego, co się 
stało, sami sob1'e przypiszcie. Złe twoje z ciebie lzi·aelul 

(!) "\V. Ksi�że toskański, pomimo najsilniejszych nalegań Stolicy Apostolskiej, w zupelno
�ci praw Leopoldyńskich nie usuną.ł, nawet po konkordacie austryackim, i padł oUar� tych ... 
że samych ludzi, którzy niby praw jego korony tak gorliwie bronili. Ksi�że Parmy i Pla
cencyi posiada własność Stolicy Apostolskiej, która winna była do niej wrócić po wyga
śnięciu Francuzów, jeno przemoc hiszpańska temu przeszkodziła. Podobnie Pius VII wy

stawit się był na utratę państwa i wygnanie, aby nie przysłać do blokusu handlowego 

przeciw Anglii heretyckiej, prześladowczej, która się dziś odpłaca, burz�c cale \Vlochy, a 
mianowicie Państwo Kościelne. 

{2} Ja, z wielu moimi towarzyszami, zostaliśmy wyświęceni na kapłanów w Rzymie, pod 
okiem tegoż samego Grzegorza XVI, a nikt z nas kl�lwy nie zdejmował. Żadnemu z na
szych którzy udział w powstaniu wzięli, nie robili spowieduicl' trudności w rozgrzeszeniu 
z tego powodu, Więc kl�twy nie było. 
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Ojciec Swięty ani pozwala, ani przyzwala, jedno cierpi to, 
czemu zapobiedz i przeszkodzić nie może. W chwili sposobnej 

odezwie się _Pius IX (1), jak się odezwał Grzegorz XVI i pokaże 
się, że nie przepuścił żadnego zamachu i nadużycia bez opisania 
się przeciwko niemu. Im więcej jednak powstajttc przeciw Pa
pieżowi, lub opuszczajttc go, pokażecie rzttdom niekatolickim, 
żeście dobrowolnie zostali w istocie schyzmatykami (choć na 
teraz łacińskimi) i protestantami, tern mniej skutku wywierać 
będtt upominania się Papieża za nami. Nie nam to zbuntowanym 
i hardym synom dawać nauki i przepisy Ojcu naszemu, ale po
praw\! nasz{_l zyskiwać serce jego i odważnem wyznawaniem 
wiary naszej dawać poparcie jego głosowi za nami. Wejdźcie 
w siebie i pomyślcie, że bez nas Papież hędzie Papieżem i Ko
ściół będzie Kościołem, ale co my znaczyć będziemy przestaj{_lc 
być katolikami ? Zastanówcie się spokojnie i zrozumiejcie, że 
Papież nie może być patryot:;t wył{_lcznym żadnego kraju, nawet 
blizkich mu krwi{.l Włochów. 

On wie, jak Polacy namiętnie kraj swój kochajtt, i że utrata 
niepodległości jest dla nich najcięższ{_l i niczem niepowetowantt 
z kar doczesnych; ale i bez tego już jako naczelnik nasz ducho
wny, nie może być obojętnym na to, że trzy czwarte dawnej oj
czyzny naszej zostaje pod panowaniem niekatolickiem. 

że w tych ciężkich dla Kościoła czasach panowanie nawet do
czesne daje tylko kłopPtliw{.l i ciasntt niezależność Papieżowi i 
że on obowittzany do wielkiej ostrożności i względów, to prawda; 
ale w stosunku do mocarstw nam panuj{.lcych, dla czego tej 
oględności nie przypisujecie s;:lachetniejszemu a prawdziwemu 
powodowi niepogorszenia naszej d0li, niewystawien'a nas na 
mocniejsze prześladowanie, przy tak słabej naszej wierze? Zre
szttt, zbyt s1_1 odległe dwa rz{_ldy zaborcze, aby Papieżowi mogły 
w doczesnych rzeczach skutecznie pomagać lub szkodzić. Chcieć 
zaś, aby Papież nie przyjmował pomocy rz{_ldów, tak już nieli
cznie jemu przychylnych, choćbyśmy do którego z nich żal 
mieli, jest to rz{.ldzić się namiet!lości{_l, nie rozumem; jest to 
chcieć rzeczy i niesłusznej i niepodobnej. O! jeżeli Papież tak 
już skrępowany w swobodzie ruchów swoich, choć jeszcze u sie
bie na tronie; ileżby nim był więcej, gdyby mieszkał pod ręk1_1 
obcego rz1_1du i żył ze strawnego od dworów, czy z jałmużny od 

(!) Już to, i po kilkakroć uczynił. 
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wiernych, któreby rzi_ldy odcii_lć mogły, w skutek pierwszego le
pszego powodu niezadowolenia. O! nie łudźmy się; gorsze by 
jeszcze było, gorsze daleko nasze położenie, gdyby Papież jak 
my, był wygna1icem i pielgrzymem! O! Bracia mili, wszystko 
co was boli i w mojem uczuciu się odbiło, a przynajmniej do 
.ducha mego kołatało. Nie raz i ja w goryczy ducha westchnę
łem : O! biada, zaprawdę biada, wszędzie i zawsze na tym pa
dole biada zwyciężonym i słabym! Ale nic powinniśmy się rzi_l
dzić uczuciem jak dzieci i rozdi_lsanc niewiaslki ! Mamy rozum, 
co więcej, mamy wim'ę i nieoceniony dar modlitwy. One niech 
nam przewodniczi_l, niech nas koji_l w ciężkiem nasze'm położeniu. 
Pamiętajmy, żeśmy pokutnikami za grzechy ojców naszych i za 
własne nasze. Nie dziw zatem, że nas spotyka i zapomnienie i 
poniżenie, i podejrzenia niesłuszne i odepchnięte, i niesprawie
dliwości W5zelkiego rodzaju. Winniśmy wszystko to odważnie i 
święcie wytrzymać w połi_lczeniu z Chrystusem Panem, najwyż
szi_l ofiari_l, który chociaż niewinny, wszelkie za\dosyć ur.zynienie 
na siebie przyji_lł : winniśmy wytrzymać to wszystko a nie powię
kszać grzechów naszych, nie kalać się w obec Boga i wiernych, 
łi_lCZi_lC się z nicprzyjaciołmi Kościoła. O! gdybyście zdolni byli 
poji_lć, jak wysokie powołanie daje Bóg naszemu narodowi, cisni_lc 
nas siłi_l naszego położenia cło doskonałości, tobyście mogli się 
też spodziewać wielkiej nagrody na przyszłość, bo w dziejach lu
dów chrześciańskich, po okresie świętości, zwykle następuje 
okres bohaterstwa. 

Najumiarkowańsi w tym kierunku powiadaji_l : zapewne nie
podobna nam występować przeciwko Papieżowi, ale też nie 
trzeba znowu tak gori_lco za nim się opisywać, aby nie zrazić po
tężnego cesarza, pod którego opieki_l żyjemy, który może pole
pszyć dolę naszego narodu. Nie występo,vać przeciwko cesarzo
wi - zgoda _.:: nic mamy do tego ani prawa, ani ,ku temu 
dowodów; ale czy dla lego nie można umiarkowanie, choć 
otwarcie i odważnie, spółczuć z Papieżem? Czy mamy w:ęcej 
dawać wagi bezimiennym pisemkom, niż czynom jawnym i urzę
dowym? Ze on, maj�c do rz�dzenia narodem, w którym właści
wie s� d\Va Judy : potomki krzyżowców i wnuki encyklopedy
stó;,v, wyznawcy prawa Bożego i zwolennicy praw ludzkich, 
którzy ze sob:;i jak Eza u i Jakób w łonie matki walczi_l: że mówię, 
maji_lc do rzi_ldzenia takim narodem, zdaje się to na jcdnę, to na 
drugi_l przec,hylać stronę; kto jednak schlebiać sobie może, l< że 
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ostatecznie myśl i zamiary jegn przenikn�ł? (i). » Lękajmy się 
raczej, aby go nie obrazić, przypisuj�c mu usposobienia i za
miary, któreby go w sprzeczności z pocz�tkami panowania jego 
postawiły. Cokolwiek bi!dź, za nadto jest rozumny, aby nie poj
mował, że my, którzyśmy dzięki Bogu, przez taki! rewolucyę jak 
Francya nie przechodzili, jak skoro nie jesteśmy katolikami, tak 
dobrze jak niczem nie jesteśmy; niesposobnymi do użycia na
wet jako materyał w jakichkolwiek zamiarach (2). 

* 
* * 

Czytamy pod koniec dzisiejszej Ewangelii, że Żydzi nie mog�c 
odpowiedzieć Panu Jezusowi porwali kamienie aby' nań ciskali. 
Tak czyni� dzisiaj gorliwce włoscy, tak czyni ich ataman woła
j�c, iż trzeba « pozbyć się księży,» a Papieztwo « raka tocz�cego 
Włochy wyci�ć (3)» .Ale jak wtenczas Jezus się zataił, to jest, stał 
się znagla niewidomym i wyszedł z koscioła, a razem z dusz ich i· 
ze synagogi, tak się i teraz stanie i już po części się dzieje. 

Ten Jezus, który już tyle razy Namiestników swoich od napa
ści obronił, który ich tyle razy już z Rzymu wygnanych na sto
licę Piotrow� przywrócił, który już obecnego, od pierwszego 
strać, strać go wybawił, tak i od drugiego wybawi i pozwoli mu 
się doczekać nawet szczerszego Hozanna od tego, którem go na 
pocz�tku przywitano. 

Nie poznali się na czasach wszyscy nieprzyjaciele jego i Ko
ścioła. •Pomylili się s�dz�c, że już czasy Męczenników przeszły, 
że się ochotników do dania gardła na świadectwo prawdzie nie 
znajdzie. Pomylili się spodziewaj�c, że Papieże zbledn� jak stare 

{I) Słowa jenerała Goyon do oficerów francuzkich w Rzymie, za wolno mówi�cych prze
ciw Papieżowi w skutek znanej broszury. Jakoż rzeczywiście nie tylko odt�d jenerał rze
czony ozdobiony został wstęg� legii honorowej, ale co więcej, cesarz upoważnił pożyczkę 
papiezk� we Francyi i przywrócił wolność biskupom odzywania się publicznie, że już nie 
wspomnę o nowych zachodach przeprowadzenia federacyi włoskiej, krępuj�cej zaborczo-re 
wolucyjn� politykę piemonck�. 

(2) Nie mówimy tu o garstce protestantów polskiego pochodzenia, których wpływ niepo• 
strzeżony jest prawie w ogólnem życiu narodowem, ale mamy na myśli granicę naszę 

wschodni�, gdzie żywioł narodowy już wyrobiony i czynny, tożsami się i z katolicyzmem. 

Ko/okol, radykalny dziennik rossyjski wydawany w Londynie a przyzaaj�cy niesprawiedli
wość podziału Polski, zagadnięty przez jeden z polskich dzienników europejskich, gdzie 
kładzie granice pomiędzy Polsk� i RossH, odpowiedział : iż trzebaby baczyć jak daleko 
się rozci�ga Katolicyzm rzymski i Cnia. Obyśmy choć od nieprzyjaciół naszych dowiadywa
li się prawdy i uczyli rozumu I 

(3) Słowa Garibaldiego. 

T. I. ł 7 
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niewiasty wobec rusztowania (ł ), pomylili się sędzęc, że jui 
czas piec kardynałów (2), pomjlili się niecierpliwi sędzęc, ie 
JUZ czasy antychrystowe przyszły, że jui można bezkarnie plu
gawić świętynie i dziewice Bogu poświęcone. Pomylili się zaśle
pieni grzechem, tuszęc że maję tylko z ludźmi i lndzkę ustawę 
do czynienia. Pomylili się ciężko, bo niespodziewanę gotowość 
i odwagę w Kościele znajduję. 

Oto obok świętego Papieża, który z Boga stoi słupem śpiżo
wym, murem żelaznym stoję Biskupi całego świata, stoję kro
cie kapłanów i zakonników, stoję miliony wiernych, tak jak ni
gdy może jeszcze czynnie przy pasterzach swoich skupieni : stoi 
słowem Kościół cały jak wojsko sprawione do boju i straszne 
na wejrzeniu. 

Co Bóg dopuścił, co dopuści jeszcze, to jedynie dla doskonal
szego oczyszczenia Oblubienicy swojej, w której nie może ścier
pieć jednej plamki i jednego zmarszczku. Modlitwa Kościoła 

·uderza wcięż w niebieskie stropy za Piotrem w {)kawach. Długo 
Sion ziemski podnosił błagalne dłonie, puszczał tęskne jęki ku 
górnemu Sionowi, ale w kmicu wysłuchany zostanie. Niepoka
lana Matka Jezusowa nie pokaże się niewdzięcznę Namiestniko
wi Syna swego za nowy klejnot, jakim Kościół wojujęcy ozdobił 
dziewiczę Jej koronę. 

Napastnicy wywołali tylko świętopietrze, które się już zdawało 
niepodobnem na świecie. Nowi Islamici (3) wskrzesili przeciwko 
sobie krzyżaków. Jezus już się zataja przed zamroczonemi dusza· 
mi przeciwników swoich - Babilon ciemnieje! Już �rzeszła 
wiosna zgody, już skwar niezgodnych namiętności ich pali, jui 
poróżnienie w Babelu. Oby tych nieszczęsnych nie opuścił na 
zawsze, oby Włoch za ciężko, za długo nie karał, oby ich cał
-kiem nie ódrzl.J.cił ! Żal mi ich szczerze! Ale oni wiedzę co czy
ni{l. Nie uda się 'im teraz, zawsze ich praca całkiem nie stracona. 
Posieli kły smocze, czekać będę ich wejścia i wzrostu. Zwycię
żeni skryję się pod ziemię, podwoję obłudę, udadzę wiarę, miło
sierdzie, świętość sarnę. Cicho i skrycie jak węz skradać się będ{l 
do chatki rolnika, pod namiot pasterzy, uczyć będę matkę, a 

(!) Patrz u p. Cretineau Joly wzmiankowane okólniki loiy głównej. 
(i) Słowa z listu rnalezionego na Orsinim, bracie tego który chciał zabić Napole· 

ona Ili. Ów Orsini ,gin�I w potycue, gdzie dowodzi! pułkownik popiezki pan de Pi
modan. 

(I) \Vyrażenie jenerała Lamoriciere hetmana wojsk papiezktch, 
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przez nii! dzieci jej, na kolanach bluźnić Boga. Dymem wcisn� 
się do klasztorów ... niczego nie zaniechaj{.l, aby lepiej przygo
tować umysły do następnego wybuchu. Bo oni przygotowuj� 
dzieło odstępstwa, czyni{_l uczynki ojca swego szatana. Oni wie· 
dz{.l co czyni{.l. Obyśmy tak Bogu służyli, jak ohi panu swemu 
służ{.l ! Jakże mi daleko większy żal tylu pomiędzy wami, którzy 
wiedz{_lc co czyni{.l, ciesz{.l się ze złego, s�dz{_lc ie dobt'C, przykla
skuję dziełu nieprawości. Iluż z was co chcęc czy nie ohcęc opu
ściłoby kraj i majętki, gdyby w nim zapanowali ludzie zbliżo
nych tylko zasad, do zasad dzisiej�zych przewódzców ruchu 
włoskiego; dziś cieszy się z ich powodzeń, bije na cześć ich 
w dłonie. Jaka niezgodność z samymi sob(!! 

W innych krajach można wiedzieć jakich kto zasad. Zły czy 
dobry, wierzęcy czy niezbożny, jest nim świadomo konsekwen
tnie. Wszystko się u niego trzyma w życiu domowem i publicz
nem. U nas przeciwnie. Nie jeden najlepszy syn, m{.lż, pan, oby
watel, na obu kolanach ze łzami nieraz modli się do Pana w do
mu i w kościele, a w polityce czyta wył{_lcznie pisma i ksi{.lżki 
rewolucyjne, przeciwne wierze, mówi jak gdzieindziej mówi{.l 
namiętni niekatolicy, tak że mimowolnie przypomina się słowo 
Objawienia : postać ci postać bamnka a głus ft1koby smoczy. Na 
Boga! zkttd taka potworność? Ona u obcych i pobożność waszę 
i sam zmysł zdrowy podaje w podejrzenie. O! nieszczęsny natu. 
ralizm, który w nas przemaga. Wychowani w szkołach niekato
lickich, bez pocztttków oświeconej wiary, bei zasadnej pobożno
ści, z umysłem skrzywionym i sercem zażalonem, pomimo uczu
cia religijnego skłonniśmy do wszelkiej opozycyi, spodziewamy 
się czegoś dla siebie z każdego ruchu. O I żal mi was, i Bóg wam 
wicie przebaczy. Ależ na Boga I czas już choć z doświadczenia 
być mędrymi. Co wam przyniosło tyle ruchów niesfornych za 
dni naszych? tylko dolę waszę pogorszyło, tylko imię wasze w o
bee zacnych pokalało. A ludzie ruchu czy się wami zajmuj{.l, czy 
nawet wspomn{_l o was? ..• I dzięki Bogu! że was opuścili, ale 
dla czegóż podobni do nich odpyĆhacie ludzi religijnycb, jedy
nych którzy jeszcze o was dhaję. 

O I Bracia mili, choćbyście się i na mnie grzesznego porwali do 
kamieni, wołam na was : nie mięszajcie się z niezbożnymi, nie� 
przyjaciołmi Kościoła, odstępcie od nich, aby i was gniew Boży 
razem z nimi nie ogarnęł. Nie czyńcie hańby nl;lrodowi nieszczę
śliwemu, ale pomimo wszystkiego, pomimo odstęp�twa tylu wła� 
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snych synów, katolickiemu jeszcze. Bo i lud cały i niezmierna 
większość kapłanów i niewiast szlachetnych i nie mało światłych 
obywateli, stoi przy Papieżu. Więc jakkolwiekby was wiele było 
przeciwnych Papieżowi, wyście zawsze niezmiern� mniejszości?. 
Wy nie jesteście narodem ! piśmiennictwo którem się popisuje
cie, nie jest wyrazem przekonań narodu. Wiem że w większości 
czyni ono co tylko może, by naród odurzyć, zniezbożnić, wy
pchnę.ć z kolei podań katolickich. Ono nie prowadzi, nie spół
działa nawet, ale hamuje postęp narodu, oczyszczaj?cego się 
pokutę. ku Bogu i Kościołowi. Źyje Bóg! nie dokażę. swego. Pozo
stanie tylko pisarzom takim wstyd i ból! Wstyd wielki za życia, 
ból niezmierny w godzinę śmierci ! Jako człowiek rumienię się 
już teraz ich wstydem wobec narodu i dziejów, jako kapłan 
czuję gorycz późnego ich żalu, kiedy im przyjdzie stawać przed 
sę.cl Boży. 

O! Bracia zaślepieni! przymilania się wasze ludziom rewolu
cyi i grzeszne, i na nic się nie zdadzę.. Oni was '.lłie przyjmuję. do 
s,vego towarzystwa, daj�c wam różne powody : a po prostu nie 
chcę. szczerze powiedzieć, żeście wy dla .nich za poczciwi! Do
póki o słowa chodzi, jeszcze ich jako tako naśladujecie. Gdyby 
przyszło do czynów, do mordów, do świętokradztw, serc::i. by 
wam nie stało. Kiedy już głowy wasze szaleję., serca jeszcze po 
chrześciańsku biję. : i głowie i ustom kłam zadaję.. Znam ja ich 
i znam was; wierzajcje mi, wyście w złem obok nich tylko 
małe dzieci. W was nie ma szatańskiej nienawiści do kapła
nów, do religii, do Kościoła, jakę. oni pałaję : bo wy nie wta
jemniczeni w ich tajemnice nieprawości I Wy nie zwięzani stra
sznemi sprzysięgami i piekłem jak oni. Nie przybierajcie zatem 
postaci grzeszników. Nie exkomunikujcie siebie od reszty naro
du, który �a wąmi nie pójdzie. Choćby chciał, Bóg nie dopuści. 
Wzi�ł go do swojej szkoły krzyża i nie wypuści aż nawrócone
go. Zwolnił był wam nieco jarzma; chcecie na złe używać tego 
zwolnienia; pozwoli was znowu ścisn�ć, owszem już pozwala. 

O! Bracia moi, jakże mi smutno przypomnieć wam, że w cięgu 
lat trzydziestu oto już trzecie odstępowanie od Kościoła między 
wami : pierwsze było najmocniejsze, najdłuższe, dopókiśmy do 
was, temu lat dwadzieścia, nie przybyli ze słowem zbawienia. 
Chętnieście nas wtenczas słuchali i choć nie wszyscy się jeszcze 
na czysto katolickie życie byli zdobyli, nikt już przynajmniej 
odtę.d bez Boga nie umierał. Drugie nastę.piło w skutek filozofi-
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zmu niemieckiego i niesfornych wypadków 46go i 48go roku. 
Odt�d znowuście się byli podnieśli. A oto nowy kamień obraże
nia i znowu zachwianych wielu. O! zawstydźcie się zbawiennie 
Bracia mili i nawróćcie się bardzo prędko! Błędne strumyll:i 
wróćcie do wielkiego koryta narodowego. Nauczcie się raz od
różnić pozory rzeczy i wypadków od ich gruntu. Niech pył lu
dzki, padaj�cy na wszystko cu Boże nawet, nie oddala was 
od tego co święte, co jedynie na ziemi czyste i święte, od Koś
ścioła Matki naszej,do którego przywi�zane obietnice i błogosła
wieństwa. Kto jemu służyć będzie, będzie błogosławion : ludzie, 
rodziny, narody! ktoby jemu złorzeczył, ści�gnie na siebie zło
rzeczenie Boże; a i obojętność nie obejdzie się bez kary i szko
dy. Patrzcie, oto już tysi�c braci naszych stoi w szeregach obrmi
ców papiezkich ! Gdzie wolno : podpisy i składki jawne; gdzie 
niewola: tajne dary świadcz� Papieżowi o naszej prawowierno
ści. Już i głosy wymowne odezwały sie w jego obronie. 'fo nasz 
naród: to następcy tych slarych lackich pancernych rycerzy, 
którzy na głos Namiestnika Chrystusowego krew swoję wiernie 
przelewali i świętopietrze składali ochotnie. 

Cokolwiek Włochy zbłękani czynię, my wołajmy : Niech żyje 
Pius IX Kapłan najwyższy i Król! niech żyje Kościół katolicki! 
niech żyje Polska prawowierna! 

Daj nam Boże co rychlej cieszyć się i mieć udział w tryumfie 
Kościoła i jego najwyższego Pasterza, Ojca naszego. Tego się 
spodziewamy- o to prośmy. Amen, Amen, Amen. 
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o NIEPOZYTOSCI KOSCIOtA 

Z EWANGELll NA NIEDZIELĘ IVl� PO TRZECH KRÓLACH, POWIEDZIANE 

W PARYŻU, W KOŚCIELE: WNIEBOWZIĘCIA \86i r, 

MILI w PANU BHAC[A ! 

, Gdy Jezus wst�pil w łódkę, weszli za Nim 
" uczniowie jego. A oto wnuezenio wielkie stało się 
, no. mortu, tak iż się łódka wałami okrywała, a On 
, spal. l przyst�pili do Niego uczniowie Jego, i obu
« dz.iii Go, mówiąc : Panie, zachowaj nas, giniemy. 
c I rzekł im Jezus: czemu bojaźliwi jesleśoie, malej 
, wiary? Tedy wstawszy rozkazał wiatrom i morzu 
11 i stało się ur.iszenie wielkie. A ludzie się dziwo
• wali mówią.o : jakiż jest len, co mu i wiatry i mo. 
ft rze SQ. posłuszne. • ! 

( U ś. Mateusza w rozdz. VIII,) 

Nie raz wam przypominaliśmy, że Chrystus Pan nasz i Zbawi
ciel założył był w Kafarnaum, nad jeziorem Tyberyadzkiem, 
główn{l kwaterę swoich wycieczek Apostolskich. Tam gdzie dziś 
trndno o czajk"ę do przewozu, tysi�czne łodzie krzyżowały się za 
czasów Messyańskich, i póź,1iej jeszcze żydzi ścierali się na nich 
z tryremami rzymskiemi. Bo gdzie zapanuje Islam, ta szarańcza 
gniewu Bożego, cisza stepowa rozci�ga się na morzu i na ziemi. 
To nie przeszkadza zwolennikom bezwzględnym postępu twier
dzić, że jak Chrystus po Mojżeszu, tak Mahomet po Chrystusie 
postęp przyniósł na ziemię; ale zostawmy ich na teraz, a szu
kajmy Jezusa dawcę wszelkiego prawdziwego postępu. 

Po uleczeniu setnika, uleczył i świekr� Pioll'a (Mat. VIII, 14, 15) 
i naciskany zewsz�d od rzeszy, wsiadł na łódź Piotrow�, aby 
w niej cqder:1 pokazał, co później miał słowy zapowiedzieć, to 
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jest że Kościół swój osadził na skale wiary Piotrowej, i że _bramy 

piekielne go niB zwyciężą. (Mat. XVI, ł8). 
Rozmyślajmy dziś, Bracia, pobożnie cud ten naprzód w zna

czeniu jego dosłownem; polem w znaczeniu przenośnem i dz1e
jowem, abyśmy w niebezpieczeństwach obecnych wiarę naszę 
pokrzepili i na grożt1ce nam jeszcze, wielkie sobie serca uczynili. 
Wezwijmy pomocy Najwyższegq, słowy modlitwy kościelneJ : 
ce Boże który wiesz, że my w tak wielkich niebezpieczeństwach 
położeni będt1c, z ułomności ludzki!3j ostać się nie możemy; 
użycz nam zdrowia duszy i ciała, abyśmy to co za nasze grzechy 
ponosimy, za Twoj\l pomoCiJ. zwyciężyli. Przez Jezusa i t. d. >i 

I. 

Na jeziorach albo morzach śród lub między ziemnych, nie
mniej się wściekłe burze zrywajiJ. jak na pełnym oceanie, a tern 
niebezpieczniejsze, że brzegi zewszt1d bliższe i rozbicie łatwiejsze. 
Otóż gdy Jezus płyniJ.C na łodzi Piotrowej oparty na zadzie na 
węzglówlm (Mar. IV, 38) usngl (Łuk. VIII, 23); ,a gdy już byli na 
środku morza, oto się słało wielkie wzruszenie, tak iż się (ódka wa
lami oki·ywała. Nie były szczęśliwsze. inne łodzie towarzyszt1ce, 
ho się za/I wali i óyb' w niebezpieczeńą2!)ie. (Łuk.) Puścili zatem 
wszyscy razem wielki krzyk przerażenia, wołajt1c : Panie, zacho-
1011.f nas, giniemy! ce Co znaczy, pyta Chryzolog, że toż. morze 
które innt1 razt1 (Jan VI) zsiadłe nurty jakoby w kamień ścisnęło, 
i grzbietu swego stopom Jezusowym nadstawiło, teraz szaleje?» 
(Scrm.) «O! nie dziwmy się, odpowiada Orygenes, posłuchało 
rozkazujt1cego, który wywodzi. wiatry, ze skarbów swoich. n 
(Horn. VI in div.) Śpi który lud swój ma pod wieczng, strażg„ale nie 
przeto zaś;,i stra:::nik l:rcu:la (Psal.). Spał ciałem, ale czuwał Bó
stwem, jak powiedział, ja śpię, ale serce moje czuwa. (Cant) « Sen 
« Chrystusa, mówi Ś. Augustyn, jest znakiem tajemnicy! Sen 
1 < jego dla nas użyteczny.»- cc�foóstwo i dziwnych rzeczy, spra
cc wiwszy na ziemi, dodaje Orygenes, chciał się jeszcze i panem 
« morza, tojest wszystkich żywiołów pokazać!» 

Gdy się tedy ocknt1ć nie spieszy, a uczniowie wołaj\l : nie cloleqa 
Cię nauc;:,ycielu, że giniemy. (Mar.) Jezus powstawszy naresz�ie 
rzekł : czemu bojaźliwi jesteście malej wiary? Nic zowie ich nie
wiernymi, bo się modlt1, a dopóki się kto modli, nie jest zupeł-
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nie wiary pozbawion, ale z takiem przerażeniem się modlę, że 
słabę jeszcze wiarę pokazuję : bo człowiek mocnej wiary, nigdy 
pokoju ni ufności w Bogu nie traci. 

Upomniawszy ich tak łagodnie, zagroził wiatrom i rzekł morzu: 
milcz, zamilknij. I przestał wiatr, i stała się cisza wielka. (Mar.) 
« Wszystko tu wielkie, woła Orygenes, po wielkim wietrze i wiel
i< kiej burzy, cisza wielka; przystało bowiem Temu wielkiemu, 
• wielkie i dziwne rzeczy czynić. 1> 

Widział ten cud w duchu Dawid, kiedy wołał : Ujrzały Cię 
wody Boże, ujrzały iprzelękły się. Panujesz Ty nad morzem, i pęd. 
bałwanów jego Ty ukrócasz. Słucha morze albowiem jego jest i On 
je stworzył. «Ztęd rozumiemy, uważa Św. Hieronim, iż stworze
« nia czuję Stwórcę swego·» ... nie podług baśni różnowierców 
1, (dziś panteistów) wszystko za żywe podaj1.1cych, ale w skutek 
« Majestatu i mocy Stworzyciela : « albowiem rzeczy, które nic
« żywe sęi nieczułe, czuję go i słysz\l, » (Com. in'Mat.). 

Uczniowie, widz1_tc skuteczność słowa Mistrza swego : Przelękli 
się bojaźnig. wielkg,, imówili jeden ku drugiemu: Kto wżdy ten jest, 
że i wiatr i morze sg, mu posłuszne? (Mar.). 

Cudna rzecz, woła Orygenes, rozkazuje Pan stworzeniom 
nierozumnym, a słuchaję go ... sam rodzaj ludzki tylko, uczczony 
podobieristwem Bożem, sami ludzie tylko Mu się opieraj1_t i po
miataj1.1 Nim. «O! naśladuj wiatry i morze, woła Ś. Augustyn, 
re słuchaj Twórcy twego, inaczej wiedz, że przyjdzie chwila, że 
1, powstan1.1 przeci�ko tobie wszystkie żywioły, i za Bogiem wal
« czyć będzie okr1_tg ziemski, przeciwko bezrozumnym.» (Sap.) 
Czy już to się nie dzieje po części 1 Czy pory roku nie zmieniły 
porzędku s'Yego? Czy morze i rzeki nie występuj1.1? Czy ziemia 
się nie trzęsie ? Czy rola nie odmawia płodności? Czy choroby 
dziwne nie nawiedzaj1.1 butnych śmiertelników? A niech bunt ten 
ludzi jeszcze potrwa, mocniejszy jeszcze bunt ujrzemy wszelkiego 
stworzenia przeciw człowiekowi. 

II. 

Jakkolwiek wielkim był ten cud Chrystusowy uciszenia bmzy 
na morzu, większy On daleko jeszcze zapowiadał. Łódź ona Pio
trowa, w której Chrystus Pan płynęł z Apostołami i Uczniami 



O NIEPOŹYTOŚCI KOŚCIOŁA. 265 

swymi, łódź ona, podług Ś. Augustyna wyobrafa Kościół. (1 Mo
« rze, dodaje Orygenes, znaczy świat, różnemi grzechy i rozli
(1 cznemi pokusami, jakoby bałwanami wręcy. ii· Wiatry sę to 
nieprawości duchowe i nieczyste duchy, rozmaitemi pokusami 
tego świata, jakoby burzami wstrzęsajęce Kościół, ku jego roz
biciu. Mówi się zaś, że Pan śpi, gdy dla doświadczenia wiary 
pozwala trapić Kościół swój uciskiem i prześladowaniem od 
świata. Prośby uczniów wyrażaję modlitwy sprawiedliwych, któ
rzy za zerwaniem się burzy prześladowań, i podczas srożenia się 
szatana, cierpliwość Pana jakoby ze snu budzę, aby posiłkiem 
miłosierdzia swego wesprzeć raczył drżęcych z ludzkiej słabo
ści, na widok hlizklego rozbicia. Wszakże Kościół, czy tu w za
pasach z piekielnym wrogiem, czy z burzę tego świat:i, od biję
cych fal oczyszczon bywa, rozbić się nie może, albowiem Syna 
Bożego ma sternikiem. Cud zatem uratowania łodzi Piotrowej 
od rozbicia śród burzy na morzu, jest historyę wizerunkowę 
niebezpieczeństw i przewag Kościoła w przebiegu wieków, a za
razem wspaniałem, dotykalnem sprawdzeniem obietnicy Chry
stusowej uczynionej Piotrowi, że bmrny piekielne przeciw niemu 
nie przemogą,. Przypomnijmy tylko główne i najcięższe potrzeby, 
w jakich się dotychczas Kościół Chrystusów znalazł. 

Kościół urodził się na Golgocie z przebitego boku Zbawiciela. 
Na drzewie Krzyża jak na łodzi przepłynęł. On, mówi Wielebny 
Beda, wytrzymał mękę, którę Pismo do wzburzonego morza 
przyrównywa : Wielkie jako morze skruszenie Twoje. (Thren.) 
Snem zaś Chrystusa na węzgłówku tej łodzi, jest śmierć Jego, 
jak to sam przez Psalmistę zapowiedział. Jam zasnq,ł, prawi, i wy
poczq,łem. O! jakaż straszna burza zerwała się u stóp Krzyża, gdy 
ledwo kilka dusz wiernych z Kościoła pozostało! Już łódki nie 
widać. Już nie wołać : Panie giniemy! ale raczej, zginęliśmy I 
Wszakże pomni uczniowie obietnicy goręco modlę się o Zmar
twychwstanie. 

I rzeczywiście, jak powiedział Pan o sobie, jam zasnq,ł i odpo
czq,łem, tak teraz dodaje : i zmartwychwstałem, albowiem Pan mię 
przyjq,ł; to jest że człowieczeństwo jego, zawsze było osobiście 
z Bóstwem połęczone. I wstawszy rozkazał wiatrom i morzu, i stało 
się uciszenie wielkie: « Albowiem po ujrzeniu zmartwychwstania 
ukoiły się uczniów s13rca (Beda); a Piot1· łódź swoję puszcza na 
pełne morze, ku Rzymowi. 

Ale oh ! jakaż j� tam czeka burza; trzy wieki trwaj�ca, jakich 
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strasznych dziesięć uraganów ! Za Dyoklecyana już nie· widać 
śladu Kościoła, pomordowani Biskupi, kapłani, wiern:. Już on 
każe pomnik stawiać, i bić pieni:;_tdze z napisem : ce Boskiemu 
Dyoklecyanowi, po wytępieniu chrześciańskiego przes:;_tdu po 
całym świecie! {1) n Aż tu nie długo rozbija się wielki okręt 
rzymski, wypływa z katakomb łódź Piotrowa, do niej się chroni:;_t 
rozbitki z cesarskiego okrę1u. Następca Dyoklecyana szubienicę 
Chrystusa na koronie swej zatyka, i biegnie nowę Romę sobie 
budować, star:;_t majestatowi następcy rybaka zostawujęc. W.ętaw
szy Jezus rozkazał wiatrom i morzu, t stało się uciszenie wielkie. 

Wszakże piekło długich wczasów Kościołowi nie zostawia. Nie 
zdoławszy go pożyć sił:;_t władzy i m:;_tk ciała, zaskakuje trucizn:;_t 
fałszywych nauk. Na miejsce zabijaczy ciilł, powstali zabijacze 
dusz. Walka wre niejako w łonie samegoż Kościoła, w łodzi Pio
trowej. Różnowierce z różnych stron, różnę bronię, ale wszyst
kie zgodnie biły w Chrystusa Pana, prawdziwego Boga i czło
wieka zarazem. Błędy te miały swoich Biskupów, kościoły, 
opiekę cesarzów, poci:;_tgnęły ludy całe : ce była chwila, mówi 
ś. Hieronim, iż się świat zdziwił widz:;_tc się nagle arya1iskim. » 

Był czas, że ani jednego katolickiego panuj:;_tcego nie było, a 
barbarzyństwo północne zalewało Europę, a mahometanizm wy
cinał katolików w Afryce, Azyi i wdzierał się do Europy; a Cesa
rze Bizanccy zamiast bronić i Włoch i Rzymu, więzili i zasadzali 
się na życie Papieży, jedynych Italii i 1-lzymu obrońców. Stra
szna to była, długa, ciemna burza tych wieków, kiedy grubość i 
zepsucie barbarzyństwa aż do łodzi Piotrowej się wciskało. Ale 
w niej było złożone arcanum świata i cywilizacyi chrześciańskiej. 
Oto następca rybaka, namaszcza wychowanego przez się potomka 
barbarzyńców, przypasuje mu miecz do boku ku obronie Ko
ścioła 'od p�łnocnej i arabskiej dziczy, i zdziwił się i ucieszył 
świat, widąc się katolickim i panuj:;_tcym. Bo powstał Jezus, ,·oz
kazał wiatrom i morzu, i stało się uciszenie wielkie. 

Największę pokusę, Bracia mili! dla despotyzmu panujęcych, 
jest chęć panowania nad duszami. Papieże uczynili cesarzów bi
skupami zewnętrznymi, oni chcieli być nadto i wewnętrznymi. 
Pretensye Cezarów Bizanckich do dawnego najwyższego kapłań
stwa trwały zawsżc, obudziły się one i w Cezarach Germańskich. 
Trzy wieki blizko bezbronni Piotra następcy walczyli z cezary-

(!) Dioc!eti•no chri,tiana suporstitione ubique de!eta. 
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zmem nowożytnym'i pli_lCZi_lcym się upiorem republiki rzymskiej, 
zwyciężyli w końcu, a Cezarów za pokutę posyłali oswobadzać 
grób Chrystusów. A wstawszy Jezus rozkazał wiatrom i morzu, i 
stało się ucieszenie wielkie. 
\ Straszni_l dopuścił Bóg na Kościół Swój burzę, kiedy Papiez
two oderwane od ogniska swego przyrodzonego, o'd grobu Pio
trowego, wystawione zostało na grę niepoczciwtt namiętności 
królewskich i politycznych, w czasie onego wygnania Babiloń
skiego Papieztwa w Awenionie. Wtenczas widziano po dwóch i 
trzech Papieżów razem, i Święci sami nie wiedzieli już którego 
słuchać; była to wielka schyzma zachodnia. O! wtenczas wołali 
wierni: Panie ratuj,giniemy.Ale oto Pan jakoby śpii_lcy powstaje. 
Święta dziewica Papieża w tryumfie do Włoch odprowadza. 
Ulice Rzymu puste i trawi_l porosłe, zaludniaję się na nowo; trzeci 
raz Rzym się buduje. Schyzma zachodnia upada. Schyzma 
wschodnia jednoczy się i korzy, a rychło Carogród buntowniczy 
zdeptany kopytami Islamu. Papieztwo zażywa przez cztery wieki 
osobistego bezpieczeństwa. A powstawszy Pan rozkazał wiatrom 
i morzu, i stało się uciszenie wielkie. 

Schyzma wschodnia jak Part uciekaji_lcy puściła za sobi_l za
truti_l strzałę. Uciekaji_lcy Grecy przenoszi_l do Europy, a do Włoch 
mianowicie, literaturę, filozofię, politykę starożytnę. Europa, 
zaczyna się wstydzić swojej młodej jeszcze i niedospiałej, ale buj
nej i rodzimej cywilizacyi, i zakochana w ogładzie form slal'oży
tnych, pije od czterech wieków jad ducha pogańskiego. Pierw• 
szy owoc tej niezdrowej strawy, dojrzał w XVI wieku, w buncie 
religijnym z pychy rozumu. « Otworzyła się studnia przepaści, 
wyleciała z niej szarańcza różnowierstwa, i dym zaciemnienia 
umysłów. n Odpadły kraje całe, pół Europy, a cała była zagro
żona. Zdawało się na chwilę, że już została protestancki_l. Walka 
umysłowa i orężna trwała półtora wieku blisko. Wołali wierni: 
Panie giniemy, mtuj ! A gdy kurzawa bojowa opadła, Kościół 
ujrzał się świętszym, uczeńszym, gorliwszym, a na miejsce od
padłych krain : Ameryka, Indye, Chiny i Japonia przyjęły siejbę 
Ewangelicznę. A pow,faw;;zy Jezus nakazał wiat, om i m01•zu, i 

stało się uciszenie wielkie. 

Wszakże był to tylko rozejm, zawieszenie broni z obustron
nego znużenia. Walka rozstt·zygnięti_l nie została. 'frucizna po
gaństwa działała wcięż przez wychowanie, piśmiennictwo, sztukę, 
politykę, prawodawstwo. Dojrzałe niedowiarstwo wcieliło się 
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w stowarzyszenia tajne, burzyciele nazwali się mulai·zami, a bu
rzyciele powszechni przeciwko katolicyzmowi. Rewolucya fran
cuzka ogłaszała prawa człowiecze przeciwko prawu Bożemu, 
lub z jego pominięciem, a rozum ludzki kazała ubóstwiać. Zalała 
krwi� Francyę, zalała zwycięzkiemi hordy Europę. Papież wle
czony od stolicy do stolicy przez żandarmów. Pius VI umiera na 
wygnaniu, wołaj�c : « Wielki Boże! jakiż los Twój Kościół cze
ka! n Bezbożność wszelkich stopni i odcieni klasnęła w dłonie, 
głosz�c, że koniec Papieztwu i rychło Kościołowi. Tymczasem 
wstępuje nowy Papież na tron, ale rychło porwany i więźniem 
w ręku zdobywcy Europy. Ludziom małej wiary zdało się, że 
już ostatnie czasy; wołali i już cicho tylko : zachowaj nas Panie, 
giniemy. O ! mocy i m�drości Boża! za jednym podmuchem stra
szna ta siła upada. Sama herezya i schyzma przyczyniaj� się do 
rozpędzenia burzy groż�cej łodzi Piotrowej. A powstawszy Jezus 
przykazał wiatrom i morzu, i stało się uciszenie wielkie. 

Wszakże duch pogar\ski pozostał w szkołacp, piśmiennictwie, 
sztuce, polityce i prawodawstwie. Niedowiarstwo pobite, na 
czas się schroniło pod ziemię, w wentach czarnych węglarzy. 
Stolicę założyło we Włoszech, jak najbliżej Stolicy Piotrowej, 
przekonane, że nie skończy z Kościołem i Chrześciaństwem aż 
łodzi Piotrowej nie zdruzgoce. Spróbo.wało sił swoich w r. 1848, 
kiedy jak za danem hasłem, spółcześnie po wielu stolicach oba
lały się trony. Pius IX wygnany z Rzymu ... znów wielka nad zie
ja dla wszelkiej niezbożności. A oto nagle cztery mocarstwa ka
tolickie przywracaj� go na Stolicę; a najczynniejszym w tej re
stauracyi nowy Napoleon,dziedzic stryja swego i nowej republiki 
francuzkiej. A wstawszy Jezus rozkazał wiati·om i morzu, i stało si,; 
uciszenie wielkie. 

Zanim pozwolimy sobie prorokować o wypadkach obecnych, 
sprawiaj�cych tak powszechny zamęt umysłów, słuszna byśmy 
wprzódy, wyci�gnęli następstwa i wnioski, z doświadczenia dzie
więtnastu blizko wieków. 

Kiedy Rzeczpospolita Polska zbudowała warownię Kudak nad 
Dnieprem, hetman Kalinowski pokazuj�c j� Chmielnickiemu 
pytał coby o niej myśl ił. Myślę, prawi, że co człowiek mógł zbu
dować, to człowiek zdobyć i zniszczyć może. I słusznie. Najmo
cniejsze gmachy , najpotężniejsze, najlepiej urz�dzone państwa 
upadły; dla tego tylko, że były dziełem ludzkiem. Więc równie 
słusznie wnosimy, iż czego człowiek i wszyscy ludzie razem 
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sprzymierzeni zniszczyć nie mog�, to nie jest dziełem ludzkiem. 
Owoż tak się rzecz ma ze Świętym Rzymskim Katolickim Koś
ciołem. Wieki najkrwawszych prześladowań najpotężniejszego 
państwa, wieki heretyckich napadów, wieki napływów barba
rzyństwa, wieki walk z Mahometanizmem, wieki trucia się Emo
py odżywionem pogaństwem; koalicya nareszcie wszystkich błę
dów, wszelkiej pychy, wszelkiego zepsucia, koalicya najuczeńsza 
kłamstwa i potwarzy niczego więcej nie mogły dokazać, okrom 
obmvcia od czasu do czasu w krwi, łzach i pocie stóp Kościoła 
skal;nych dotknięciem się kurzawy ziemskiej. Burze wszelkie 
zamiataj� tylko pomost lodzi Piotrowej. Owszem służ� Kościoło
wi jak wichry otrz�saj�ce martwe liście i owoce, jak sierp obci
naj�cy niepłodne gał�zki winnej latorośli; jak ogień służy złotu, 
jak młot stali. c1 Kościół, mówi Chryzolog, śród samych zawie
« ruch i prześladowań więcej chwały i siły nabiera, gdy mocny 
« i nierozwi�zalny trwa. • 

Owszem Kościół zużył i zniweczył wszystkich napastników 
swoich. O to kowadło zozprysnęły się i rozpryskuj� się wci�ż 
wszelkie zuchwale młoty. A zatem Kościół nie jest dziełem lu
dzkiem, ale dziełem Bożem, dziełem Tego, który rzekł do Piotra: 
Ty jesteś opoka, a na tej opoce zbuduję Kościol mój, a bramy piekiel
ne pi'zeciwko niemu nie przemogc1. 

Dalej, wszystko c_o się rodzi z mózgu i palców człowieka·, nosi 
piętno jego słabości i nietrwałości. Człowiek ledwo się pocznie, 
już umierać zaczyna; bo nie tylko śmiertelnym ale i chorym się 
rodzi. Z grobu żywota matki ma się już ku trumnie.· Wszelkie 
dzieło ludzkie, jak suknia nowa, którg, wdziewamy, od tejże chwili 
zużywać się zaczyna (Ps.). Zachody mog� byt przedłużyć, uwie
cznić nie mog�; bez innych wrogów sam czas jak mól niezna
cznie wszelkie dzieło ludzkie przegryza. Starzeje i niknie z czło
wiekiem wszystko co ma pocz�tek od człowieka. Jeżeli przeto 
jest dzieło, które z upływem wieków nie siwieje, nie traci ze
wnętrznej siły i krasy, znak nieomylny, że jest dziełem Tego, 
który jest zawsze tym samym, a którego)ata się nie kończg, (Ps,). Ta
ki em dziełem jest Kościół. Śród zwalisk państw, systematów re
ligijnych, filozoficznych, politycznych, u stóp jego nagromadzo
nych, on sam jeden stoi nieporuszony jak piramida śród rucho
mego piasku pustyni. Po upływie lat 2,000 zawsze ma tę samil 
silę przekonywania umysłów, podbijania serc i woli; otrzymy
wania tego samego posłuszeństwa, natchnienia, tychże samych 
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ofiar i poświęceń. On jeden tylko 1·zg,dzi jeszcze, bo nie pytajilc 
ciał włada duchami : On jeden, bez użycia pomocy siły, posłu
sze1istwo, i chętne posłuszeństwo u podwładnych swoich spoty
ka. Nie brak mu dzisiaj jak w latach młodości jego, Apostołów, 
Męczenników, Wyznawców. W walce traci niekiedy żołnierzy, 
bitew nigdy nie przegrywa; a i żołnierzy rychło gdzieindziej 
sobie odnajduje. Więc w całości swojej zawsze ten sam, zawsze 
jeden, zawsze silny, zawsze płodny, zawsze święty. 

Tern to dziwniejsza, że sekty różne i szkoły miały niekiedy 
świetne pocz{ltki, wzrost nagły, i dość długie trwanie, ale raz 
wytrawione, zużyte, nigdy już do pierwotnej siły powrócić nio 
zdołały. ·Galwanizowano je, podpierano, bielono, ożywić się nie 
dały : bo to dzieła ludzkie. Ani Julian Zaprzaniec, ani N eo-pia· 
tonicy pogaństwa nie wskrzesili. Tak się dzieje z Islamizmem, 
ze schyzm{l, z różno_wierstwem XVI wieku, odj{lć im podporę 
władzy świeckiej, a wnet upadn{l. Jednego Kościoła młodość od
nawia się /ako orłowa (Ps.), bo ma on w sobie pród Boski! bro
niilCY go od starości i zepsucia. Jedna łódź Piotrowa zbudowana 
z drzewa nie gnij{lcego ani w słodkich wodach pomyślności, ani 
w słonych i gorzkich przeciwieństw, jeden to Kościół zbudowa
ny na opoce, którego bmmy piekielne nie przemogg„ 

A zatem, trwanie Kościoła jest zarazem i czynem niezaprze
czonym, i przeciwnym wszystkim warunk.om poczynania się 
i trwania dzieł ludzkich; więc Kościół nie jest dziełem ludz
kiem, jedno BoMm. Otóż cud ten dotykalny po dziś dzień, prze
ciMnie się aż do końca. J ui Kościół w trudach od młodości swej 
kuszony był przez wszyśtko : już szatan użył wszelkich środków 
przeciwko niemu, i tylko się powtarzać nędznie do końca może, 
jak obecnie się już powtarza. Jak zatem Kościół zwyciężył wszys
tko, i prz.etrwał wszystkich w przeszłości, tak zwycięży i prze· 
trzyma w przy!;złości; bo zwycięztw swoich nie winien przyczy
nom ludzkim, przechodnim, jedno Wszechmocy Najwyższego, 
która się nie wyczerpuje, i której obietnice bezwzględne. Koś� 
ciół zatem nie tylko cały czas obejmuje, wypełnia, ale nadto jest 
wieczny. 

Śty Augustyn pięknie i głęboko mówi, H iź wszystkie rzeczy 
« doskonalej Sil w Bogu, niż w samych sobie. » Owoż Kościół to 
myśl Boza o rodzaju ludzkim, którego nie stworzył ni dla pyszek 
osobistych, ni rodowych, ni narodowych, jedno dla chwały swo
jej i zbawienia dusz. Kościół zatem tak wieczny jak myśl Boża 
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o nim, Kościół Boży to myśl Jego ziszczona w czasie. Jak Chry
stus jest, wczoraj, dziś i na wieki (Hebr.XIIl) tak i Kościół, misty
czne ciało jego. Wypłynęł on z oceanu przeszłości (w naszem 
pojmowaniu), przepływa jak rzeka czas cały, i znowu wleje się 
do oceanu wieczności. On był w Adamie, on był w Ewie obrazie 
swoim, on obu cieszył pod pok utnę strzech1_t; on wypłynęł z po
wszechnej topieli w korabiu Noego, on z Abrahamem przeszedł 
do ziemi obiecanej, on z Józefem i Jakóbem zslępił był do Egi
ptu, on z Mojżeszem ziemię Chanaana posiadł, on pielgrzymo
wał pokutnikiem do Babilonu, on wrócił z Ezdraszem, on stał 
pod krzyżem z drugę Ewę, on był w wieczerniku w dzień Zielo
nych Świ1_ttek. On zapuściwszy korzenie w Rzymie rozci1_tgnęł 
konary swoje po całej ziemi : matka

! 
niańka, nauczyciel, siostra 

miłosierdzia i anioł stróż ludzki. 
Jak zatem Kościół przyjęł rodz1_tci_l się ludzkość na ręce, jak ję 

kołysał w kolebce, tak ję do grobu odprowadzi. Jak przeżył 
wszystkich przesłańców, wszystkie typy Antychrysta, tak same
goż Antychrysta, zabitego tchnieniem ust Pańskich, pogrzebie. 
Dziecko to Galilejskie jak innym zuchwalcom, tak i ostatniemu 
grób wykopie. Kościół żyjęcy w myśli Bożej przed świata stworze
niem, zniszczenie jego przeżyje. Ze samych zwalisk świata uczyni 
sobie podnóżek, dopełniwszy posłannictwa swego w czasie i na 
ziemi, śpiewaj1_tc hymn tryumfu i dziękczynienia, wzleci ku Nie
bu aby tam z Chrystusem Panem królować na wieki. 

Bracia moi ! Pierwotni Chrzc�0ianie, wierzyli obietnicy Chry
stusowej o trwałości i niepożytości Jego Kościoła; my nie tylko 
wierzymy, ale zarazem dotykamy się jej sprawdzenia. 

Ośmnaście przeszło wieków dziejów kościelnych wspaniałym 
jest komentarzem tych słów Zbawiciela : Na tąj opoce zbuduję 
Kościół mój a bramy piekielne pi·zeciw niemu nie przemogg. Szczytna 
to była myśl, wypisać te słowa w koło arcydzieła starego 
Rzymu (ł) i potem zawiesić je w powietrzu w nowym Rzymie, 
w Bazylice Piotrowej, jako sztandar zwycięzki, na cały świat 
powiewajęcy.O ! co za s�częście należeć do tego Kościoła, i mieć 
udział w jego obietnicy. 

Ill. 

Bracia moi ! Kaida dusża pojedyńcza jest małym kościołen1 1 

jakoby łódkę przyczepionę do wielkiego okrętu Kościoła. Dopó
(tJ Jak wiadomo kopula S. Piotra, jest kopi� powiększont Panteonu, 
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ki się od niego nie odczepi grzechem, i co gorsza uporem w grze
chu, ma udział w obietnicach Bożych, na czas i na wieczność. 
Mogę. się najsroższe burze zrywać; wierzę.cym, pokutuję.cym 
grożę., ale ich nie pogrężaję. : łódki nasze dopłynę, do nierucho
mego lę.du wieczności. 

W ziemskiej pielgrzymce Kościoła narody katolickie otaczaję. 
jak łodzie wielki okręt Kościelny. Nie maję.ć one takich obietnic 
jak Kościół sam, ale dopóki go się wiernie trzymaję., dziwny 
biorę. udział w jego niepożytości tu w czasie. Jakaż ztę.d dla nas 
nauka? Oto byśmy się całę. siłę. trzymali Kościoła Matki naszej, 
nie dajęc się uwieść, ni pozornym zarzutom, ni potwarzom wy
rodnych jej synów. Tyle powodów wynaleźli i wynajduję. nie
przyjaciele nasi, aby usprawiedliwić nasz podział i naszę niewo
lę! Żalicie się, że inni im ,�ierzę., a wy wierzycie tak łatwo, tak 
płocho nieprzyjaciołom Kościoła? (2) 

Bracia moi! Wzywam was do. tego, nie dla korzyści Kościoła, 
bo okrom modlitwy, czemże mu dopomódz obecnie możecie? 
Ale wzywam was przez wzgl{ld na własne' dobro wasze, abyście 
uniknęli klę.twy i szkarady niewdzięczności: bo gdy wszyscy mo
carze nie maj{l nad nami litości,jeden Papież, zewszę.d sam zagro
żony, jak może cieszynas i broni! Nastajęnato,niebym się lękał 
o losy Kościoła i Papieztwa: O nie ! Żal mi chwały Bożej umniej
szonej, żal mi dusz tylu zgorszonych i gubię.cych się, żal mi 
miejsc świętych, które już sę. lub byłyby splugawione, żal mi rze
czy świętych, które już poszły albo pójdę. na tandety europej
skie. Zal mi dziewic świętych wypłoszonych z ulubionych zam
knięć ; żal mi sędziwych kapłanów zostawionych bez chleba 
i przytułku; żal mi oszczędności wieków nagromadzonych na 
korzyść sierót i ubogich, któreby rowolucya głód wiecznie cier
pi{lc� rychło w Rzymie strwoniła, jak to uczyniła, gdziekolwiek 
zapanowała choć na chwilę. Żal mi tylu łez, tyla krwi, tylu po
żog, tern występniejszych że nieużytecznych, jak czas pokaże. 

(2) W kazaniu naszem o Władzy doc::esuej Papieża zwróciliśmy uwag� na polworne 
porównanie sprawy polskiej z wlosk�. Polska doszła była do jedności powołn� prac� wie
ków, rozdarta gwałtownie, a więc r ewolucyjnie d�ży do zjednoczenia się napowról, Tym
czasem Wiochy nigdy jednemi nie były; zamykaj� w sobie kilka narodowości odrębnych 
historycznie wykształconych, które dziś mały Piemont najmniej włoski, ale najbar�ziej am. 
bitny, korzystahc z pomocy sekt i Anglii, którym chodzi głównie o podwrócenie Papiez
twa i Kościoła, rewolucyjnie podbija i jednoczy. Jedność zatćm Wioch odpowiada nie jed
ności polskiej, ale jedności wszch-słowiań�kiej. Dziwna jak namiętności i złe dziennikar„ 
slwo mog� skrzywić pojęcia, kiedy rzeczy tak proate, dotykalne, nie s� od razu pojęte. 
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Tego mi żal, o to mię ściska strach Boży! ale o Kościół śię nie 
lękam, bo bramy piekielne przeciwko niemu nie pnemogg. A Papież 
choćby Rzym opuścił wróci w tryumfie, jak wracali jego poprze
dnicy, jak on sam już wracał. Dopuszcza Pan srożyć się burzy, 
dopóki zamiary Jego kary i miłosierdzia się nie wypełni�. Wy
znaję, że żadnej ludzkiej pomocy się nie spodziewam, zdaje się, 
że Pan śpi i wołania przerażonych dzieci swoich nie słyszy, ale 
wierzę mocno, że znagla się podniesie : rozkaże wiatrom i morzu, 
i stanie się uciszenie wielkie, bo przeciw Kościołowi bramy piekiel
ne nie przemogg. 

Bracia moi! Od czasu do czasu przypominam wam te pra
wdy na swiadectwo, dla pociechy jednych, dla upamiętania 
drugich, choć wiem, że niejeden już nie przejrzy, aż przy łunie 
pożaru, i gdy obaczy ostateczne następstwa praktyczne zasad 
fałszywych, ale pozornych i popłatnych. Teraz niech każdy sobie 
radzi jak chce, ja krwi niczyjej na ręku moich mieć nic będę. 
Niech każdy radzi sobie jak chce! Co do mnie, oparty na skale 
kościelnej i na Słowie Pańskiem przy nadchodz�cej burzy, za
wiodę z wierz�cym ludem Polskim hymn Dawiqowy : Bóg naszg 
ucieczkg i mocą,, i pomocnikii!m w uciskach, któi·e nalazły nas bar
dzo. Pnetoż się bać nie będziem, gdy się poruszy ziemia, i przeniosg 
się gó1·y w serce morza. Szumiały i zamąciły się wudy ich, zatrzęsły 
się góry przed siłą, jego ... Ale poświęcił przybytek swój Najwyższy, 
Bóg w 1;ofrodk11,jego, nie będzie poruszony: ratuje yo Bóg, rano na 
świta,1iu... Potrwożyły się narody i nachyliły się królestwa : dał 
głos swój, poruszyła się ziemia. Pan Zastępów z nami, Bóg Jakó
bów obrońcą. naszym. 

Patrzcie wiar� w przyszłość : Pójdźcie a oglg,dojcie sprawy Pmi
'Skie, jalde urzynil cuda na ziemi : odjg,wszy wojny aż do krajów 
ziemi. Skruszył łuk i zdru:goce oi·ęże : i tarcze ogniem popali. Uspo
kójcie się i obaczcie, żem cijajest Bóg, będę podwyższon między naro
dy, i będę podwyższon na ziemi. Pan zastępów z nami, Bóg Jakó
bów obr01icg, naszym. 

ludzie małej wiary, dla czegoście zwątpili? Rozkaże Pan morzu 
i wiatrom i stanie się uciszenie wielkie w Kościele i na świecie, a daj 
Boże i w duszy u każdego wierz�cego i pokutuj�cego za życia 
i w chwili śmierci, a doskonałe wwieczności szczęśliwej. An11en. 

T, I, ł8 



KAZANIE 

O POSIADANIU SIE. � 

Z POWODU NABOŻEŃSTWA ŻAŁOBNEGO ODBYTEGO 

ZA POLEGŁYCH W WARSZAWIE. 
DNJA 27 LUTEGO ł86ł n. 

Powiedziane w Kościele Tł'niebowzięcia w Paryżu. 

BRACIA! 

DNIA 9 MARCA 1861 R. 

• Melior est palicns Yiro forti : et qui dorninatur 
ii: animo suo expngnatbre urbium. • 
1t Lepszy jest cierpliwy od męża mocnego: a li.tó� 
• ry panuje sercu swemu od zdobywcy miast. 11 

(Prov, XVI. 32.) 

Gor�czka nie jest siłil, jest jedno jej pozorem, a rzeczywist� 
słabości�; prawdziwa siła idzie zawsze w parze z pokojem i po
siadaniem się wewnętrznem. 

Cóż szczytniejszego na ziemi, nad widok męża sprawiedliwego, 
który z ręk� na sercu, a z okiem wlepionem w Niebo, wytrzy
muje spokojnie burze przeciwnych mu wypadków. 

Jeżeli to prawda, a tak jest rzeczywiście, cóż powiedzieć na 
widok 15.aroqu całego, który przygnieciony ale nie złamany, mo
dl�c się pokornie do Nieba, w obec ostrych mieczów władców 
swoich, odkrywa z pokojem i hamowani! odwag\ł, pierś nagi!, 
i wielkim głosem na świat cały woła: sprawiedliwości! 

Taki widok najmilsi! przedstawił i przedstawia jeszcze naró,d 
nasz, mianowicie dnia 27 Lutego, w którym polegli bezbronn� _ 
ofiar� bracia nasi, za których pokój wieczny tylko cośmy się mo
,dlili. 

O nich samych trudno co powiedzieć, gdy mi s� ledwo z na
zwiska znani. Dosyć dla nich szczęścia i chwały, że imiona ich 
nierozłilczne odt�d od wielkiego, czystego okresu w dziejach 
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naszych l Ale wiele pocieszaj;icej nauki wyci;ign;ić można_ z tych 
wypadków samych, sprawdzajęcych wyrocznie Ducha Św'.ętego: 
lepszy cierpliiuy od r:1ęża mocneG·o, i posiadajq,cy się, od bz�.

rq,cego 
szturmem miasta ;-1 dla tego to, zapragn;iłem do Was dzrs prze
mówić. W Imię Boga zaczynam. 

I. 

W porz;idku logicznym rzeczy, skutek nie może być większy 
od swojej przyczyny. Skutek albo skutki tyle wyraiaj;i ile się 
mieściło w przyczynie. Jak skoro zaś dostrzegamy ii w jakim 
wypadku skutek przerasta niezmiernie swoję przyczynę, rozu
mnie podejrzewamy coś ukrytego, coś tajemniczego, powiada
my, digitus Dei est hic, widoczny tu palec Boży. Takie cechy 
właśnie przedstawiaję nam ostatnie wypadki Warszawskie; sta-
rajmyż się dociec ich tajemnicy. 

Bo proszę was Bracia! jaki ich był pocz;itek, jaka przyczyna. 
Ludność Warszawska obchodziła żałobnćm naboże1istwem rocz
nicę bitwy Grochowskiej. Inne obchody już poprzednio odbyte 
przekonały mieszkańców, ie same władze rzę.dowe, cierpi� przy
najmniej podobne bezbronne objawy. Po jednym z takich obcho
dów, dnia 27 Lutego, szła ludność przez ulice Warszawy, śpie
waj;ic zwykły nasz hymn błagalny: Święty Boże! Święty mocny·! 
Święty nieśmiertelny! zmiłuj się nad nami! W tćm kozactwo 
(Czerkiesami zwane), pchnie znagla stepowe konie w gQste sze
regi śpiewaję.cej ludności, obala, depce, kaleczy wiei u, wszyst0 

kich rzęsisto, na prawo i na lewo IJ.ahajkami okłada. Rozbite na· 
razie czoło głębokiej kolumny, porzędkuje się, ściska znowu, 
i _idzie spokojnie naprzód, śpiewaję.c : Ś1vięty Boże! Świę'y 111ocny! 
Swięty nieśmier1elny! zmiłui się nad nami! W tej dziwnej i wiele 
razy powtarzanej walce, obie strony dotarły du kościoła Ber
nardynów, przed którym stało już DuchowieńsL,vo z· krzvżcm 
dla odprowadzenia na· cmentarz jakiegoś nieboszczyka. c·o sig 
kozactwu zdało? czy w tym żałobnym orszaku widziało nowych 
modlęcych się i śpiewajęcych powstańców? cl ość że nań wpada, 
duchownego z krzyżem obala i śmiertelnie rarii, i aż do kościoła 
za uciekajęc;i ludności;i się zapędza, bijęc wcięż i rozbijaj{l.c. 
Przepaść

„ 
mówi Pismo, wywołuje pi'zepaść; zaślepienie sprowa-

dziło zaślepienie. 
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Podczas gdy się to dzieje, Towarzystwo Rolnicze, dokonawszy 
· czynu sprawiedliwości, miłości bratniej, i m{ldrości narodowej, 
przyj{lwszy zasadę uwłaszczenia włościan, zamknęło posiedzenia 
swoje, <io których już dość spokoju nie było. Rozchodził się 
czbnkowie szczęśliwi, swobodni, jak się to człowiek czuje, po 
dokonanym ważnym, szlachetnym uczynku. Zd{lżaj{l na Krakow
skie przedmieście, by dostać języka o tern co się działo. W tern 
jenerał rossyjski, czem już pobudzony nie wiem, kazał dać ognia 
w głęl.Jok{l rzeszę ciekawej, wzruszonej, ale spokojnej ludności 
rani{lc kilkudziesięciu , trupem kład{lC kilkunastu (f), których 
właśnie opłakujemy, a między nimi dwóch członkow Towarzy
stwa Rolniczego. Oto wypadki w całej swojej prostocie; oto 
przyczyna : zobaczmy teraz skutki. 

II. 

W tej chwili stała się dziwna ręka Pańska. Role się zmieniaj{l. 
Zbrojni zwyciężcy zawstydzeni, przerażeni swojem zwycięztwem. 
W lud bezbronny wstępuje duch nowy, jak ongi w Samsona 
w obec Filistynów ... W tej chwili, (pisze jeden) gotowiśmy wszy
scy byli umrzeć bez zmarszczenia czoła. Szmer oburzenia, jęk 
straszny wyrywa się z piersi niezmiernej rzeszy. Składaję. na ma
ry drogich niel.Joszczyków, wołaj{lc : niema już sprawiedliwości 
na ziemi, i id{l szukać im pośmiertnej gospody, a idę.c zawodzę. 
znowu: Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! zmiłuj 
się nad nami:! Ach! odlę.d śpiew ten, winien już zostać naszym 
hymnem narodowym! 

To samo przerażenie które dotknęło zołdactwo, dotknęło i 
l'Zildcę kraju. Wchodzi doń sędziwy Arcy-Pasterz, upominajęc 
się o zgwałcenie miejsc i rzeczy świętych; wchodzę. wysłańcy 
miasta upominaję.c się o br.zpiecze11stwo osób; wchodzi Rada 
Rolnicza skarż{lc się o swoich członków zabitych, - ż{ldaję. by 
wojsko się usunęło, by miasto samo się rzę.dziło, by lud spokoj
nie pogrzebł męczenników swoich, i wszystko, wszystko otrzy� 
muję. ! ! Niech potem kto powie że nie ma siły ducha, panuję.cej 

(!) Mówię kilkunastu, choć pięciu tylko żwloki ś. p. Marccldg, Karczewskiego, Zdzisła
wo. Rutkowskiego, Michała Arcichie��i�z.1, 13r:'.'!:t.1Ll i Adamkiewicza uroczystym zostało 

nezcz:ni·ch pogrzebem; ale listy i pisma warszawskie mówi� o kilku innych ciatach które 
Wisła na l�d wyrzuciła. 
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nad matery{.l, siły ducha przeszywaj{_lcej blaskiem oka, gniot�oej 
mnjestatem czoła, przebijaj{_lcej ostrzem słowa! Niech powie@z{.l 
że nie ma siły dobrego, i słabości złego sumienia. Wiem że 
wszystko przesadzić i w śmieszność podać można, ale nikt nie 
zdoła przesadzić tego co nie jest. Jest,jest ta siła. Zaprawdę, za
prawdę, lepszy jest cierpliwy od mocnego, i posiadajg,cy się od zdo
bywcy miast. 

I stało się i mnóstwo sercem iednem i d1,szr_f jedng,, Znikły różni
ce stanów, mniemań, był tylko jeden lud, jeden naród. I rz{_ldził 
się on sam, porz{_ldku strzegła młodzież i szkolne żaczki; a porz�c\
ku nigdy takiego nie było. 

J od prowadził tak na miejsce wiecznego spoczynku drogie ofia
ry swoje, nios{lc na barkach trumny ich kirem pokryte, a wie1\
cami z ciernia i palmami ozdobione. Wszyscy mieli łzę w oku

1 

na ustach modlitwę, a w sercu tylko przebaczenie. Tak czuł ka
żdy że siłę wszystkich stnnowi bezbronne, a jednozgo,dne zatwier
dzenie, wyznąnie praw i krzywd swoich, iż brmi podsuwan{_l i 
ofiarowanf, odpychał jako sprzęt nieużyteczny, zawadz<1j{.lcy, 
każdy owszem i strzelbę sw{_l myśliwsk{l do urzędu odniósł. 

O I jaki widok Bracia mili! jaki tryumf! jakie świetne prze
budzenie narodu po trzydziestu ostatnich latach niewoli i ucisku! 
Jakie usprawiedliwienie dróg Pańskich, jakie zawstydzenie Pa
chub ludzkich. To pokolenie które tak było chowane, aby już prze
szłości swojej nie znało, patrzcie l choć j{.l mniej zna może ocl 
nas, równie przecie koob.a, i rąctniej sprawie pospolitej -shl�Y
Jak poterp nie i1fać, że Bóg ma wielkie miłosierne zamiary nad 
naszym narodem. 

Cudzoziemcy dotychczas ruchu tego poj�ć nie mog{_l. Tal� na
wykli widzieć gdzieindziej ludzi wywołuh1cych zmiany politycz
ne, aby maj�tek swój powiększyć, urzędu wyższego clost�pić ... , 
A Polacy, zaczynaj{l od podzielenia się swojem z niedostatniej
szJmi braćmi, składaj{_l urzęda, daj� się zabijać i bronić się pie 
chc{.l ! Ach! oni nie pojmuj{.l jak my, co to duch ofiary, co to lud 
ofiarny, co to czas ofiary. Nie pojęli jak my, że lepszy cierp{i'l,()y 
od moc,1ego, i posiadający się od zdoby_wcy miast. 

III. 

Szukajmy wszakże, Bracia! głębiej jeszcze i wyiej powodu, dla 
którego obchód biLw.y G11ocl10;wskiej, olo.ipion.y 11ielic�nemi 
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względnie ofiarami, większy skutek sprawił, od samejże onej 
bilwy. 

Wiemci, że rozlanie krwi niewinnęj wielkim głosem woła z zie
mi do Nieba. Ale u nas, od trzech pokoler\ slrumieniami ona 
płynęła, a jednak skutku podobnego nie wywołała. Cóż go tecty 
wywołać mogło? Oto użycie przez naród cały broni Chrystuso
wej: bezbronnej, dobrowolnej ofiary. 

Kiedy nasz miły Zbawiciel wynurzył się z blasków wieczności 
i zstQpił ku nam dla wyzwolenia rodzaju ludzkiego, nie uiył si
ły swojej, ale użył pożyczonej od nas, lylko uświęconej słabości, 
zwyciężył wydaj:;_ic siebie, zwyciężył umieraj11c, to też wszelkie 
odkupienie osobiste czy zbiorowe drogQ ofiary przyjść musi. T;.i 
broni;;_i walczył i wa;czy zawsze Kościół, Lej broni wył:;icznie uży
wali wierni, dopóki sobie prawa obywalelslwa ofiarami na świe
cie pogańskim nie zdobyli, dopóki samoistne narody Chrze
ściariskie nie stanęły .. Jednym z takich narodów był nasz, ·i żył 
jednościQ pierwszego życia blisko lat tysi11ca. Upadek jego na
stępny dowiódł niewQtpliwie, że w nim duch poświęcenia i ofia
ry dziwnie się był wytrawił i osłabł. 

Odżycie w duchu, odnowienie, odrodzenie, mogło nast:;_tpić 
tylko drog;;_i oczyszczajilcego cierpienia ; jak życie w ścierpłych 
członkach, pod mocnem larciem wraca. M-iłosierny Bóg dla nas 
w samej chłoście, nie dopuścił byśmy byli karani wojnQ domo
WQ, (lekarstwem straszniejszem prawie od choroby), która ślady 
rozdwojenia, nienawiści, przez pokolenia i pokolenia w ciele 
narodu zostawia : gdy tymczasem ucisk zewnętrzny oczyszcza 
i zbliża towarzyszów wspólnej niedoli. Ale przez czas długi, za
jęci tylko namiętnem pragnieniem pozbycia się pęt krępujęcych 
nas zewnętrz, nie myśliliśmy dosyć o zerwaniu pęt krępujęcych 
wewn;;_itrz, w duchu samym; o poprawieniu się z wad narodo
wyci1 któ.re nas były o ziemię powaliły, i ciężarem swoim gniotły. 

Lat kikanaścic temu wołałem do was z kazalnicy : O mój Naro
dzie! Narodzie zawsze młody,zrywaszsię coraz do korda jak Piotr 
podczas męki ; a oto ile razy już ci on prysn:;_tł w ręku, a gdybyś 
walczył mieczem ducha, nil{tby ci go wydl'zeć nie zdołał. A kie
dym tak wolał nie wszystkim się głos mój podobał; bo tylu naszych 
w dobrej wierze s;;_idzi, że wszystko i zawsze i wszędzie stal� wy
walczyć można. W końcu jednak naród spt·óbował tego oręża du
cha, i od razu wygrał walnę bitwę, i przekonał się, ie mQż i lud 
cierpliwy lepszy od mocnego,i ten l.tóry się posiada od zdobywcy miast. 
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Zresz� ofiary które opłakujemy, tak Si_l skuteczne, nie dla.tego 
że cenniejsze, ale że przystllpiły do wielu innych, które Bóg po
liczył i zapamiętał wszystkie, choć się ludziom na razie zdało, że 
one padły bez korzyści. 

o ! iluż z naszych od dawna skarżyło się na długość cierpień 
narodowych. Nie wiedzieli doprawdy co mówili. Bo kara nazna
czona musi być dokonana, męka i ofiara zaczęta musi być speł
niona. Komu dana moc do karania, silny jest jako ogień zajmu
jllCY się w sucbem drzewie; żadna go siła nie wstrzyma aż nie 
strawi co ma do strawienia, aż się s�m nie strawi. Ale też miara 
ofiar zadośćczynnych, wznosi się jak płyn w napełniaji_lcem się 
naczyniu. 

O! Bracia moi! obejmijcie duchem wszystkie c_ierpienia na
rodu naszego od tylu pokoleń. Poczujcie gorycz łez wszystkich 
matek, wdów i dziatek, płacz{teych straty dzieci, mężów, ojców 
swoich. Poczujcie wilgoć i zinmo więzień! Poczujcie ogień tra
willCY ciała od ran i głodu. Poczujcie gorycz niewymownil, tę
sknoty wygnania, poczujcie rozpacz ludzi słabej wiary, nie rozu
mieji_lcych dróg Bożych, i nieraz odchodzi_lcych od zmysłów ... 

· Zbierzcie to wszystko i zobaczcie czy naczynie pełne, czy go 
krew ostatnia nie przepełnia, czy się już nie przelewa? ... 

Jać miary Bożej w ręku nie mam. Wiem że naród mój wiele 
się oczyścił, by już całkiem był oczyszczony, nie pow.iem; a ni
gdy i za nic w świecie pochlebiać memu narodowi nie będę. Ale 
mocen Bóg dopełnić miary, zasLllpić niedostatki nasze niewy
czerpan:;i. zasług:;i. męki swojej, i zasługami Niepokalanej Matki 
swojej a naszej Królowej. Kto wie czy już nie dopełnił, czy juz 
nie z�t:;i.pił, daj:;i.c tak:;i. moc krwi ostatnich ofiar narodowych, 
taki pokój i siłę ludowi, a obudzajllc zdaje się nareszcie sumienie 
we władcach naszych. 

Pamiętajcie Bracia! że na poczi_ltku męki swojej Boski mistrz 
nasz powiedział : Teraz jest godzina i moc c·iemności, i w słabości 
wytrzymał mękę i śmierć poniósł. Ale po dokonanej męce, 
w dzień biały najlękliwsi z uczniów Jezusa, Józef z Arymatei i 
Nikodem weszli śmiało do rzi_ldcy-Rzymskiego, i:;tdaj:;i.c wydania 
im świętych zwłok Jego, aby je _uczciwie pogrzebli. Coś podo
bnego u nas się stało. Co się działo z głow:;i., powwrzyło się 
w członkach, i nic dziwnego. Zdaje się że już zaczynamy zbierać 
owoce cierpień naszych, bo lepszy cierpliwy od mocnego, a który 
si� posiada od zdobywcy miast. 
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IV. 

Dzięki Bogu! zasługa ofiar bezbronnych, wysokie a czyste 
nastrojenie ducpa narodowego, i na nas błogo oddziaływa. Sły
szałem z pociech11, iż tacy, n1 których się wielu innych ogl�da, 
oświadczyło się z gotowości11 trzymania się odt11d na zawołanie 
krajowców, którym naród zaufał. Święte usposobienie! takim
bym gotów, ja kapłan dłoń ucałować; święte, m�dre, słuszne 
postanowienie ! 

Kiedy temu lat trzydzieści, cała prawie organizacya narodowa 
wyniosła się-za granicę, słusznie się losami narodu zajmowała, i 
on też na dostojników swoich w obczyznie się ogl�dał. Ale dziś 
gdy szeregi starszych strasznie się już przerzedziły; gdy młodzi 
wów�zas; '_nasiękli mimqwolnie wyobrażeniami, a nieraz namię
tnościami· ludów pośród których mieszkaj11, a z położenia sa
mego. mniej s11 cierpliwi i posiadaj�cy si'ę; gdy tymczasem 
w kraju nowe organizmy się potworzyły, nowi ludzie posiedli 
ufność powszechn11, -wygnańcom nic innego nie pozostaje je
dno słuchać kraju, służyć mu ile każdy może w sw0jem miejscu 
i położeniu, i czekać aż Bóg nam dozwoli wpłyn�ć do wielkiego 
koryta życi.a narodowego. Daj Boże aby_ to dobre usposnbienie 
Bracf moich, nie osłabło, ale trwało owszem i wci11ż się wzma
gało: 

Bracja moi! nie łudźcie się jednak zbytecznie, nieraz jeszcze 
światło nadziei, to z blizka nam zaświeci, to oddalaj11cem się, ba 
zamierzchaj11cem wyda. Nie poddawajcież się ani przesadzonym 
nadziejom, ani zw11tpieniu. Jeżeli naród nasz wytrwa na dzisiej
szem swojem.stanowisku, w dzisiejszych usposobieniach; śmiem 
mu obiecyw,ać, w Imieniu Boga, jedno z przodkuj�cych miejsc 
w rzędzie narodów chrześciańskich. Tymczasem oczyszczajcie 
się, skupiajcie, nie wybiegajcie naprzód nierozważnie, pamię
tajcie że lepszy mq,ż cierpliwy od mocnego, a ten który panuje nad 
duszg swoi!J, od biorgcego szturmęm miasta. Módlmy się słowy wie
szcza narod·owego : 

Te<'az gdy rozgrzmiał się już s�d Twój w Niebie 
Po nad lat zbiegłych dwóma tysi�cami. 
Daj nam o Panie świętemi czynami 
Śród s�du Twego samych wskrzesi� •iebie I 
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Módlmy się przedewszystkiem słowy hymnu kościelno-naro
dowego : święty Boże! Święty mocny ! Święty nit!śmiertelny ! zmi
łuj sig nad nami. Co daj nam Boże. Amen, 

NAUKA 

i9 LISTOPADA 1861 R. W PARYŻU. 

W kościele Matki Boskiej Wniebowzięcia (de l'Assomption). 

KoCHANI BBACIA ( 

" Obsecro autem eos. qui bunc librum lecturi 

« sunt ne abhc.rrescant propter adversos casus, 

11 sed reputent ea quae acciderunt, non ad interi· 

c tum, sed ad correptionem esse generis nostri, » 

, Błagam zaś tych, którzy tę księgę czytać hę-
• d�, aby się nie obrażali dla przeciwnych przygód 
, ale żeby te rzeczy które się przydarzyły, poczy
' tali, że były (dopuszczane) nie na zagładę, ale 
u dla skarania rodzaju naszego. » 

(Księgi Machabejskie wtóre1 VI. 12,) 

Od lat trzydziestu zbieramy się w dniu tym w przybytku 
Pańskim, dla rozpamiętywania ostatniego niedawno, dziś przed
ostatniego rozdziału, wielkiej księgi cierpień i ofiar narodowych. 
Zbieramy się, aby się pomodlić za dusze braci naszych poległych 
w boju, po więzieniach i na wygnaniu, czy tam na północy, czy 
tu na zachodzie. Zbieramy się nareszcie, aby się pomodlić wza
jem za nas jeszcze żyj�cych, prosz�c Boga o skrócenie ciężkich i 
długich prób, przez które przechodzimy, a tymczasem o cier
pliwość i siłę, abyśmy się niemi nfe gorszyli, ale ufali, że one się 
obróc� na dobro, a nie na zagładę narodu naszego. 

Kilkanaście lat już upłynęło, kochani Bracia i Towarzysze! 
jakem po raz ostatni z tego miejsca do was przemawiał. Odt�<l 
dziwnie się szeregi nasze przerzedziły, a nowi bracia przybywaj� 
niestety, zaj�ć opuszczone stanowiska. Bo podczas gdy nas młod-
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szych, przed laty trzydziestu, szron jesienny coraz to wydatniej 
pokrywa, iluż to siwowłosych naszych dostojnikó,v legło w gro
bie? Rok zbiegły nadewszyslko bogaty w poważne ofiary: Chrza
nowski, Lelewel, Garecki że tylu innych pominę, a nadewszy
stko patryarcha wygnania Adam ks. Czartorysk{ ! O ! nie v,ęt
pię, że serdeczna bratnia modlitwa dzisiaj ich nie minęła. 

Przechodzęc do drugiego celu zebrania naszego, abyśmy roz
ważr1jęc przeciwne przygndy, które się nam przydarzają,, nie zrażali 
się niemi, ale krzepili na duchu. O ileż tego potrzebujemy w o
hec teraźniejszych wypadków! 

Jestci bogaty przedmiot do mówienia, ale bogactwem swćm 
niewygodny, bo jakże trudno zbolałemu do zbolałych się odzy
wać? Gdybym tylko o własnę dbał dogodność, wierzajcie, iżbym 
wolał wznieść się w pogodnę bezpiecznę sferę pra�vd czysto· re
] igijnych, gdzie i słowo Boże, i Ojców Świętych pisma i nauka 
Kościoła, słabość naszę osobislę i podpieraję i osłaniaję zal'azem. 
Ale stosować sęd kapłański do wypadków bieżęcych i zdaleka 
widzianych, jaka trudność i jaka odpowiedzialność. Znam ję, i 
ta znajomość zamyk11ła mi usta w zbiegłem półroczu, pomimo 
wielu wezwań i nalegań. Wszakże więcej się lękam jeszcze sa
mego cienia podejrzenia o obojętność w powszechnej trosce, i 
przeto powiem, co mi Bóg do serca poda, Jego błogosławie1i
stwu, a dobrej woli waszej owoc słów moich polecajęc. 

I. 

Na poczętku roku obecnego·, witajęc w obec was i z wami, 
cudownie prawie jeclnomyślnemi, pięlmę, pogodnę zorzę war
szawskiego ruchu; spodziewajęc się wtenczas jak teraz, spokoj
nego zachodu-.tego nowego dnia-w dziejach naszych, przewidy
wałem jednak chmury i burze po środku, i przeto pod koniec 
przemówienia mego, dodałem. « Bracia moi! nic łudźcie się je
dnak zbytecznie, nie raz jeszcze światło nadziei, to zbliska nam 
zaświeci, .to oddalajęcćm się, ba zamierzchajęcćm wyda. Nie 
poddawajcież się ani przesadzonym nadziejom, ani zwrJtpieniu. 
Jeżeli naród nasz wytrwa na dzisiejszćm swojćm stanowisku, 
w dzisiejszych usposobieniach; śmiem mu obiecywać w Imieniu 
Boga, jedno z przodkujęcych miejsce w rzędzie narodów chrze
ściańskich. Tymczasem oczyszczajcie się, skupiajcie, nie wy-
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biegajcie naprzód nierozważnie, pamiętajęc, że le�szy m�ż cier
pliwy od mocnego\ a ten, który panuje nad duszą, swoJą,, od biorącego 
szturmem miasta. 

Owóż, czy naród nasz utrzymał się zupełnie na pierwszem 
stanowisku? Bracia mili, gdyby swoboda i wesele rozszerzały 
wasze serca, byłbym sobie pozwolił zapewne jakiej życzliwej 
uwagi. Ale obecnie, gdy nam boleśnie w duszy dzwonię kałalwły 
kibitek uwożęcych braci naszych ku sybirskim stepom, gdy 
szczęk kajdan aż do nas dolatuje; pojmujecie, że nie mam Ju.i 
serca do mówienia o tem. A dziękuję tylko pokornie Bogu, że 
moi rodacy dotrzymali postanowienia S\vego w rzeczy głównej, 
i że pomimo tylu poclzegań i poniżeń, nie zerwali ·się niewcze
śnie do broni; a nadto, wynieśli się nawet nad i1czucie nienawi
ści do osób swoich prześladowców. - Dziękuję raz jeszcze, bo 
wypadek ten jak dowodzi z jednej strony szczególnej opieki Naj
wyższego nad nami, tak z drugiej strony świadczy o wielkiem 
już wyrobieniu i posiadaniu się massy narodu, obok rzadkiej i 
prawdziwie chrześciańskiej łagodności serc polskich; podziwiaję 
to u nas obcy, zazdroszczę w głębi duszy same wrogi nasze. 

n. 

że naród nasz tak ochoczy i żartki do boju, nie użył siły dłoni, 
Bóg tę wierność łasce swojej nagrodził pod wójnę siłę. ducha 
w całym narodzie, a mianowicie w duchowieństwie. Bo nie ma 
co taić, od pewnego czasu, dziwna jakaś mdłość i małoduszność 
opanowała była wielu z naszych kapłanów; sam się oskarżał z leijo 
przed skonem, dla nauki braci pozostajęcych na ziemi, tak zol
brzymiały w ostatnim roku życia swego Wielebny Arcypasterz sto
licy. Owóż za nim wstęp ił duch nowy w całe duchowiei1stwo (jak. 
ongi w Samsona czujęcego, że m� odrastajtt kędziory); utwier
dził braci swoich na tej drodze gasnęcy świecznik Kościoła pol
skiego, dajttc im ostatnie błogosławieństwo, pod tym jedynie 
warunkiem, że bronić będtt wiernie i nieustraszenie praw Ko
ścioła i narodu. Jakoż zaraz przy łożu konajęcego, spisali biskupi 
Królestwa najważniejszy akt duchowny, od czasu rozdarcia w ką
wały dawnego Kościoła polskiego; chcę mówić o podaniu ich 
do rzl!,du, w którem z jednej strony oświadczaj�, że uważani od 
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chwili nawrócenia się Polaków do prawdziwej wiary za OJCOW 

ojczyzny, nie mogę odmówić pociechy i kierunku narodowi 
postawionemu w tak niebezpiecznem położeniu, a z drugiej 
upominaję się o pogwałcenie praw i wolności Kościoła, opisujęc 
się przeciwko wszelkiej szkodzie, jakęby władza świecka mogła 
wycięgnilĆ z milczenią poprzedników, lub ichże samych, i 
oświadczajęc, że już dalej milczeć nie mogę, nie chc{l i nie będ{l, 
Testamentem więc śp. Arcybiskupa Fijałkowskiego przekazana 
jest duchowieństwu obrona praw Kościoła i narodu, Ważna 
dobrze pojęć znaczenie tych słów i ich zastosowanie, aby nni
knęć szkodliwych zajść, i dla tego chcę nieco o nich powiedzieć, 

Bracia mili! Naród nasz szczęśliwszy jest od wielu innych 
w samemże swojem nieszczęściu, że zgoda serdeczna pomiędzy 
duchowieństwem, a ludem, nigdy u nas formalnie zerwanę nie 
została. Lud był zawsze i jest prawowierny, a ducllowieristwo 
stale narodowe, Ro;i:czyn nowożytny, waśnięcy,dwa najpotężniej
sze uczucia w sercu człowieka, uczucia miłości wiary i ojczyzny; 
rozczyn ten przetręcony u nas został spółczesnem prześladowa
niem wiary i narodowości, i przeto słabiej do nas z zagranicy 
tylko zacieka. Aby tę zbawiennę harmonię zachować i ustalić, 
trzeba jasno pojmować drogi, środki i granice działania właści
wego tak świeckim jak duchownym, wtenczas nawet, kiedy na 
jednym i tym samym gruncie pracuję. 

Czytamy w dziejach ludu wybranego (1. XVII) iż gdy Saul 
przyzwolił, by Dawid potykał się z Goliatem, chciał przyµaj
mniej go iabezpieczyć i oblokł (go) w szaty swoje, i włożył hełm 
miedziany na głowę je�;o i ubrał go w karacenę. Przypasawszy 
tedy Dawid miec� (królewski), ną szaty swoje, j\_tł probować, je
śliby mógł zbrojn(! chodzić ... i rzekł : <1 Nie mogę, bo nic mam 
zwyczaju.» I··złożył je. I wzi:;il kij swój, który zawsze miał 
w ręk·u, i obrał sobie pięć jaśniusieńkich kamieni z potoka, i 
włożył je w torbę pastersk:;i, któr{l miał przy sobie, a procę niósł 
w ręku, i wyszedł przeciw Filistynowi. A sięgnęł ręk{l swoję do 
torby, i wyjęł jeden kamień, i rzucił z procy, i w koło zawiodł
szy uderzył Fili�tyna w P,zoło, że utkn{lł kamień w czole jego, i 
zabił go. Oto symbol Bracia moi! jak kapłani winni sobie po
�zynać, nawet kiedy chc{l być użytecznymi ojczyznie. Nie po
winni obci{_lżać się zhroj{l świeckę, do której nienazwyczajeni, a 
wojować bronię sobie właściw{l, inaczej, choć na razie mogę się 
podobać, rychło potem nie dogodzę. 
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z tego względu korzystniejsze dla ogółu ale trudniejsze dla 
nichże samych położenie kapłanów w Polsce, niż w innych kra
jach. Bo gdy gdzieindziej, duch wieku zamyka duchownych, 
w samej głębi przybytku, i ogranicza ich do zajęć najwył;;i.czniej 
duchownych, u nas przeciwnie się dzieje; lud niezadowolniony, 
jeżeli i w radzie świeckiej kapłan nie zasiada. Bezpieczniej jest 
kapłanom, kiedy oni przyrodzeni rozjemcy i sędziowie pokoju, 
kochaj;;i.c to na ziemi, co wszyscy zgodnie i poczciwie kochaji_t, 
slrzeg;;i. się zbliżenia samego do tego, co dzieli i waśni, i przeto 
nigdy kapłan zajęć i urzędów świeckich życzyć sobie nie po
winien. 

Wszakże w położeniach wyj;;i.tkowych dopóki wpływ jego mo
ralny jast niezbędny albo wielce użyteczny, nie powinien się też 
bezwzględnie usuwać od usług przechodnich dla dobra pospoli
tego. Gdyby jednak w zamianę za ich poświęcenie, świeccy mieli 
ciężyć na duchowieństwie, i przywłaszczać sobie prawo rozpo
rz;;i.dzania rzeczami czysto duchownemi, i tycz;;i.cemi się służby 
Bożej, pojmujecie, że spółka byłaby kapłanom podwójnie uci;;i.
żliwa, a w drugim razie nawet w sumieniu nie pozwolona. Pa
sterz winien prowadzić owieczki swoje, może iść z niemi, ale 
wlec się im dać nie powinien, boby już tern samem paslerzem 
być przestał. Jedność nie może być trwała i zbawienna jedno 
oparta na prawdzie i sprawiedliwości. Broń nas dobry Boże, od 
tej klęski, aby w skutek niezrozumienia i nieuszanowania tych 
prawd dochowieństwo nasze, tak patryotyczne, tyle ofiar dziś 
dostarczaj;;i.ce, miało się zniechęcić! Choćby tylko część jego, 
stanęła zasmucona na boku, jużby to było wielkiem nieszczę
ściem. 

Wzoru, jak duchowni mog;;i. i powinni godzić obowi;;i.zki swoje 
kapłańskie z obywatelskiemi, dostarcza nam świeżo zgasły 
w panu śp. Biskup Sufragan warszawski (Dekert.). Jako syn 
chrzestny całego narodu, podczas wielkiego sejmu, był zawsze 
szczerym Polakiem, i za czasów Mikołajowskich długie wytrzy
mywał prześladowanie; ale że znowu znał zasadnie prawo ko
ścielne i swoje obowi;;i.zki, nigdy granic właściwych sobie nie 
przekroczył. I przeto żałowany od narodu, wymógł uszanowanie 
cnót swoich chrześciańskich, na samychże wrogach wiary i narodu 
naszego. Ufajmy, że d,1chowieństwo nasze, zapatruj;;i.c się wier
nie na takie wzory pasterskie, coraz to jaśniej i \v narodzie 
i w Kościele Bożym świecić będzie, i że dobry Bóg ciężkie 
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prześladowanie obecne Kościoła polskiego, dopuścił nie na jego 
zagładę·, ale na coraz większe jego uświęcenie. 

III. 

Od chwili zamknięcia kościołów warszawskich w skutek nie
słychanych zdrożności w nich. dokonanych; od chwili porwania 
bohaterskiego starca Białobrzeskiego, administratora dyecezyi : 
słyszeć się daj� głosy, głosy i pytania : ce co też Papież powie, co 
też m,zyni? ,, Bracia moi! Ojciec Święty powie i uczyni nie je
dno jeszcze zapewne, choć już wiele uczynił, odpierajęc wszyst
kie nalegania, aby przeciw nam wyst�pił, nalegania poparte gro
źb� mocniejszego prześladowania Kościoła naszego. Już do nas i 
za nami odezwał się wprzódy, niżeli ktokolwiek od nas do niego 
się był zgłosił. W liście z d. 6 czerwca r. b. danym do Arcybi
skupa warszawskiego, zbija potwarz, jakoby zaniedbywał sprawę 
polskich swoich synów i dodaje horribile dictu rzecz strasznę do 
powiedzenia, jakoby milczał, ze względu na sprawę doczesn(l 
swego małego państwa. Przytacza zatem dł-\1gi szereg aktów (a 
wymienia tylko główne) upominań się o prawa i swobody Ko
ścioła w Polscei Rossyi, prolestacye przeciwko niedotrzymaniu 
zobowięzań, obietnic i konkordatów ze strony rzędu rossyjskiego. 
Protestacyę przeciwko nowo nałożonej formule przysięgi wierno
ści. Zapewnia nareszcie o szczerej swojej miłości dla naszego 
narodu, wychwala jego wiarę, zachęca dó ćwi_czenia się we 
\Vszystkich cnotach; abyśmy błogosławieństwo Boże coraz obfi
ciej_ na siebie ści(lgnęć mogli. Zapewne, że ludzie nawykli do 
namiętnej publicystyki <hiennej, nie będ� w zupełności tym 
aktem zadowolnieni, ale więcej wytrawni , spokojni, znajęcy 
styl i oględność kancellaryi rzymskiej, zrozumiej(l cał(l jego wa
żność. Ach! władcy nasi wieleby dali, aby go nic było. 

List ten doszedł śp. Arcybiskl-1pa na krótki czas przed jego 
śmierci(l, i był mu największ(l osłodę w ostatnich jego chwilach; 
żałował tylko, że już własnoręcznie i beżpośrednio Ojcu Świę
temu podziękować-nie mógł. List ten, \vywołał niew(ltpliwie one 
podanie biskupów naszych do rzędu, i ógólnie śmielsze stano
wisko duchowieóstwa, a wiele innych jeszcze błogosławionych 
owoców wyda. O! gdyby serca oświeceńszej części narodu po
wszechniej się ku stolicy apostolskiej zwróciły, gdyby Ojciec 
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Święty poczuł synowskie ich bicie, nie wę.tpię, iżby nowe po
ciechy i zachęty na nas z Rzymu spłynęły . .Może boleść żywsża 
rychlej dzieci do łona ojcowskiego zbliży, i tak nam nie ku 
zagładzie, ale ku zbawiennemu upamiętaniu posłuży; bo kocha
jg,cym Pana wszystko się na dob1·e obmca. 

* 

* * 

Błagam tych wszystkich, którzyby tę księgę c:.ytali, aby się nie 
zrażali pi·zeciwnemi przygodami które nas dotykajci. Ach! Bracia ! 
jakże grubo, jak gęsto łzami i krwi{l zapisana, ta księga cierpień 
narodowych odkę.d czasy upadku i kaźni dla nas się zaczęły. 

Już za cara Piotra 10,000 rycerzy polskich, zwolenników Le
szczyńskiego, w kraju jeszcze niepodległym ponvanych, przebyło 
pieszo w kajdanach całę. Rossyę, i zmarnowało się na Sybirze. 
1.0,000 konfederatów barskich walcących za wiarę i niepodle
głość narodowę., przeszło tymże szlakiem, śpiewaj{lc pieśni po
bożne, i zastało tylko niewielu staruszków z pierwszego zapro
wadzenia. Przynieśli im smntnę. wieść o ostatecznym upadku 
kraju, pogromieńcy Hościuszkowscy. Wróciło coś na ziemię oj
czyslę. z podwójnego zaprowadzenia Katarzyny, i lat trzydzicśei 
świę.tkowała Syherya od łez polskich. Za to za Mikołaja 30,000 
wiary polskiej zapełniło Kaukaz i Uralskie stepy, a każdorocznie 
prawie, nowe ofiary zapędzano aż do Nerczy1iska. Oni spotykali 
już tylko twarze i imiona polskie, potomków dawnych zasłań
ców, i jeszcze dość serca polskiego, ale wiary już i mowy przod
ków u nich się nie dopytali. Zasłańcy Mikołajowscy, zaczęli 
pierwsi stawiać ołtarze i kościoły, na tej ziemi mę.k i boleści. 

Led\\ o lat kilka rninęło, od powrotu ostatków ostatniego za
prowadzenia, a oto już nowe liolumny je11eó,v ze śpiewaję.cego 
i modl.;icego się powstania, d.;tżę. ku tej gościnnej, najdroższej 
nam już po rodzinnej, ale dalekiej, pustej, smutnej ziemi. 

Ach! gdyby na mogile każdego Polaka, zmarłego od półtora 
wicku na Sybirze, stan{lł był krzyż pamię.Lkowy, jużby one gło
śno przed światem świadczyły, jak sę.dzę świadczę. przed Bogiem, 
że ta ziemia nasza, zdobyła naszemi-ofiarami i na polskę. natura-
lizowana. 

O! Panie, Panie, kiedy się już zamknie ta księga przeciwnych 
przygód, kiedy się nareszcie księgi zmiłowania i pocieszenia 
otworą! ... Wszakże tuszę sobie pokornie, że to ostatnie zapro-
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wadzenie, mniej czy więcej liczne, najkrótsze ze wszystkich po
przedz<1j�cych będzie. A tymczasem, proszę was raz jeszcze Bra
cia, abyście się nie gorszyli, trwaj�cemi jeszcze przeciwnemi 
przygodami, ale upokorzeni i rozmodleni ufali. że Bóg wszystko 
to dopuszcza nie dla zagłady, ale dla oczyszczenia do reszty na
szego narodu i zmiłowania się potem nad nim. Daj nam to Boże 
ujrzeć na ziemi, a zawsze do<;:zekać się szczęśliwej wieczności. 
Amen. 

DOMÓWIENIE KAZANIA 

O PRZECr\VNIKACH CHRYSTUSOWYCH 

POWIEDZIANEGO W PARYŻU W DZIEŃ NOWEGO ROKU (1862). 

Z textu : , Oto ten potożon jest na upa-dek i na powstanie 
11 wiielu w Izraelu : i na znak któremu sprzeciwiać się 

« będ� ... aby myśli z wielu serc byty objawione. » 
(u ś. Łuk. w rozdziale 2.) 

Kaznodzieja wyłożywszy opór Źydów i bogobójstwo ukarane zburzeniem 
Jerozolimy przez Rzymian, następnie zburzenie R�ymu przez barbarzyń
ców północnych za opór pogaustwa rzymskiego nauce ·Chrystusowej, na
reszcie zburzenie Carogrcdu pr,leZ Turków za ci�głe bunty przeciw nauce 
Chrystusowej i jedności Kościoła Jego, tak dalej mówi : 

'fo już dokonane) to jasne : dotychczas i ludzie i Bóg ostatnie 
stanowcze słowo swoje powiedzie'li. Nie tak z innemi zadaniami 
dziejowemi, choć już niektóre z ni-eh od wieków żyj� i walcz� 
z Chr.ystusem ·we wnętrznościach ludzkości : wsźelka bowiem 
walka toczy się ostatecznie o Chrystusa : boć po jednej stronie 
walcz�cej musi być koniecznie prawda i sprawiedliwość,musi być 
jej przynajmniej względnie więcej,a zatem po tej stronie jest Chry
stus. Jaka jest walka klóra się obecnie toczy? Kościół Boży du
chem Jego rz�dzony, z daleka rzeay przewiduje i środki opatrzne 
sposobi ... Był lud wychowany w puszczach północnych, którego 
Bóg użył na ukaranie pogaństwa rzymskiego. Ten lud, a miano-
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wicie wojenne pokolenie Franków, wybrał sobie Bóg i Kośc�ół 
Jego, gdy mu już żadna siła ludzka służyć nie chciała. Kościół 
lud ten ochrzcił, namaścił, nauczył i dał mu w rękę sztandar 
Kaścioła, to jest : sztandar chrześciaństwa, sztandar Chryslusów; 
tak odżyło na Zachodzie w Germanach święte cesarstwo rzym
skie. Czas długi służyli oni mniej więcej święcie Chryśtuso,Yi 
i Kościołowi Jego, w końcu nic baczQC na powody upadku i Ilzy
mu i Carogrodu" wydali walkę Kościołowi i wierze Cbrystw,o,ycj, 
zarażajQc sQsiednic plemiona, Romańskie i Słowiaihkic : ocltQd 
niedowiarslwo walczQc z Kościołem stało się kosmopolilycznem. 
OJ kilku wieków poCQ się uczeni Lurzycicle Zakonu Bożego nad 
ttt nicpoczciwtt pracl_l i gdyby zebrać razem wszystko co w Koś
ciele i Słowie Chryslusowem zaprzeczyli, jużuy nic a nic nic zo
stało. Co więcej, samtti osobę Chrystusa Pana, za czczy myt udać 
się poważyli. Natomiast odświeżyli całę filozolię pogańsk� i uLra
wszy jQ w now� szatę, podziwieniu niebacznych podali. Ludzie 
zdaje się już ostatnie słowo powiedzieli, Bóg go jeszcze nie powie
dział. Wojna chłopska, trzydzieslolctnia wojna, przewagi i poni
żenia rzeczypospolitej francuzkiej, to były ostrzeżenia ale n;c 
wystarczajęce. Może wojna Anglo-Saxonów europejskich z ame
rykańskimi, jest pocz�tkicm stanowczej ostatecznej kary, zawsze 
ku u pamiętaniu i powstaniu. Ra! ta Anglia matkę swoję ducho
Wl_l, Kościół św., w krwi była udusiła, a oto córka jej przyrodzona 
jak skoro dorosła, starała się jl_l zgładzić. A strasznQ wojnę mo
żna wróiyć znajQC i upór zacięty i chciwość kupieckQ temu plc
mieniowi właściwi!, Straszne ale sprawiedliwe Sl_l stttl.Y 'l'woje 
Panie, który tu na ziemi jeszcze, choć późno nie rllz, mścisz sig 
knvi Świętych Twoich I 

Czy już teraz Bóg ostateczne słowo swoje nad tem plemieniem 
i nad t� epok� powie : On to jeden wie, ale czas rozstrzygnięcia 
zdaje się zbliżać. Od wieków dyplomacya bez zasad cerowała 
tylko i łatała co się w porzi!dku politycznym i towarzyskim świa
ta p�uło i darło; a oto tyle się już kwestyj namnożyło, że już 
wszystko w kwestyi. Ze rozstrój polityczny i społeczny nicochy
bny, że rychło nasti!pi, na to się wszyscy zgaclzaj�1; ale czy jest 
dość sił żywotnych w świecie, by cóś lepszego natomiast pow
stało? W tem różrie zdania. My się tem pocieszamy, że jak czło
wiek psuć i burzyć umie i bardzo zlQd pyszny, tak Bóg Wszech
mocny i Wszechdobry z gruzów umie nowe stawiać gmachy. 
Czy zechce jeszcze� to jego tajemnica; ufajmy. 

T. I. 
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A le co nam przyniesie ten tajemniczy rok 1862? który się zapo: 
wiedział i zaćmieniem słońca, i trzęsieniem ziemi, i wybuchami 
wulkanu, i śmierciil tylu panujilcych, i wrzeniem i uciskiem ty
lu ludów: co nam przyniesie ten tajemniczy i nie wiem dla czego 
straszny rok 1862? Bracia moi, prorokować rzecz niewdzięczna 
i nieMzpieczna. Gdyby jeszcze można zapieczętować proroctwo 
do otworzenia w czasie swoim! Ale na razie il·e się niewiary i 
sprzeciwieństwa obudza; ufajmy że czas i doświadczenie choć 
bolesne, na drogach Bożych nas utrzyma : więc my spierać się 
nieradzi. Przed laty kilkudziesiilt Stany Zjednoczone wydawały 
się wszystkim ziemiil obiecanił, rajem ziemskim. Jeden tylko 
prorok rozumu (1), jak go nazwano, nie podzielał upojenia po
wszechnego i chłodno powiedział, że naród który powstał z kwe
styi interesu kupieckiego, z podobnejże kwestyi upaść może. 
Na razie był zakrzyczanym, ale czas pokazał, że on jasno rzeczy 
widział. Czas wciiłi, mili moi, wiele rzeczy pokazuje i wiele je
szcze pokaże. Nie jeden mniemany przyjaciel pokaże się nam 
wrogiem, a wróg mniemany przyjacielem. Przed Jaty paril nie 
mogliśmy najła6odniej wyznać pewnych nastych przekonaii bez 
wywołania gorilczkowego wstrętu, dziś już nas ci sami spokojniej 
słuchajił. Nie jeden jeszcze, jak dawne Sykambry, pogardzi Lem 
co uwielbiał, a uczci to czem pomiatał; a my jak teraz tak pó
źniej wynosić się ztild nie myślimy; nie chodzi nam bowiem 
o lepszil naszę, jedno o lepszil Bożił i lepszil dla narodu pewność. 
Nasza ztiłd, że pewnych zasad się trzymamy; które mogił być na 
chwilę zaćmione, zawieść nigdy nie mogił, 

Jeżeli jednak chcecie bym coś powiedział, nie narzucaję.c się 
nikomu, powiem : że zadanie nasze obecne jest w tern, czy damy 
się złudzić czy nie, opinii która mówi o narodowościach a w rze
czy diłżY do odbudowania przedchrześciańskich rodowości (rass); 
i zdradza się już przebę.kujiłc o braterstwie (ale po za chrześciań
stwem) :· lę.dów' części świata i zdę.za w rzer,zy do centralizacyi 
świata całego na jeden krój, w imie interesów materyalnycb. 
Zadanie nasze jest w tern : czy niecierpliwi rzucim się sami w ot
chłań wszechsłowiaństwa, zapewne z położeniem zaszczytniej
szem od Bośniaków i Czarnogórców, ale zawsze z zaparciem się 
przeszłości naszej i wyrzeczeniem przyszłości; czy też stojiłc cier
pliwie i wytrwale na stanowisku naszem historycznem przy Bo-

( 1) Hrabia de Maistre. 
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gu i Kościele, wzmacniajęc, odnawiajęc i przygotowujęc unie 
religijne i polityczne, ale zawsze w duchu Chrystusowym, do
czekamy się aż Bóg i Kościół namaszcz{! nas na Jud hetmański, 
kapłański, królewski, jakim był Juda śród Izraela, jakiemi Lyły 
Franki w średnich wiekach. Co do mnie przyznaję się, że ta tyl
ko nadzieja, to przypuszczenie tłumaczy mi i przeszłość naszę 
z przymiotami i młodocianemi przywarami naszemi; to mi tłu
maczy takę długę oczyszczajęcę chłostę, jakę wytrzymujemy; to 
mi tłumaczy ten patryotyzm Polski tak namiętny, a tak ducho
wy z drugiej strony i religijny; to tłumcazy goręczkowe po czę
ści i przesadzone, ale zawsze powszechne i głębokie przeczucie 
jakiegoś niepośledniego powołania dziejowego naszego narodu; 
to mi tłumaczy tę widocznę obecnie walkę piekła z Niebem, o to 
kto nas ostatecznie sobie pozyska. 

Czy sędzi cie jednak że przez· to mniemam byśmy od razu ta
kiego położenia dostępić mogli? Bynajmniej. Co innego jest wie
dzieć do czego się dęży,- co innego chcieć zaraz wszystko otrzy
mać! Owszem żal mię wielki ściska ile razy słyszę mówięcych : 
albo wszystko razem, albo nic; to też dotychc;:as to ostatnie otezy
mujemy. Nie upadliśmy od razu wewnętrz i zewnętrz, to też od 
razu bez szczególnego cudu powstać nie możemy; w każdym 
razie, okupić takie zmartwychwstanie potrzeba,dluższem i korzy
stniejszem niż dotęd cierpieniem; co lepsze i bezpieczniejsze, 
spier/\Ć się nie będę. To wiem, iż kiedy Chrystus Pan wskrzeszał 
Łazarza, powstałci on, ale jeszcze cały powinięty i zwięzany, 
i nie s{!dzę by od razu pozbył bladości i chłodu trupiego : jakże 
chcieć większego cudu dla całego narodu? Skarżę się także na 
wyznaczanie terminów Bogu. Kiedy kapłani i starsi ludu w Be
thulii oświadczyli Judycie, iż jeżeli za dni pięć odsiecz nie przy
będiie, poddadzę miasto oblegajęcym, święta ta nie,,;iasta nic 
wahała się odezwać : a kto wy jesteście, abyście warunki i ter
mina nakładali Bogu? A cóż powiedzieć kiedy znów słyszymy 
już dawno znane przechwałki : albo teraz, albo nigdy _:_ jak 
gdyby hf'z nas już Bóg sobie nie zna!azł rady. O! wylecz nas do
bry Boże z tej młodocianej a gor{!czkowej buty. 

Cóż wam więcej powiem na ten rok 1862? Ciężki on nam je
szcze zrazu będzie, jak już jest : ulga wiele od nas samych zal eh, 
ale nieporównanie więcej liczę na miłosierdzie Boże, większe ni� -
zmiernie nad nasze •grzechy, i na mędrość Jego naprawiajęc{l 
błędy. Zmiłuje się On, ufam w końcu, dla imienia Swego i dla 
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chwały Swojej. Ko1fozę już, życz:;_ic wam wszelkiego błogosławie11-

stwa Bozeuo w rodzinach waszych, przyjaciołach, mieniu i zdro-
o 

wiu. A proszę i zaklinam, abyście w żadnej ciężkiej przeprawie 

nie odbiegali imienia i prawdy Bożej; a to nie tylko byście nie 

żałowali odstępstwa waszego w wieczności, ale nie wstydzili go 

się jeszcze za życia. Bo Bóg u trapi swoich, ale nie opuści. Dajże 

nam Boże przetrwać burze i doczekać się pogody na ziemi, a 

w każdym razie dosl:;_ipić szczęśliwej wieczności i święcić tam 

niekmfoz�cy się nigdy Nowy Ilok wybranych Pa11skich. Amen. 

DOMÓWIENIE KAZANIA PASSYJNEGO 

O ZELZENIU ZBAWICIELA 

PRZY ZAPOWIEDZENIU SW. PlETRZA POL�KOM W PARYŻU 
"\ 

ZA ROK 186l, 

Ciężkie obełgi, szatańskie naigrawanie spotkało Chrystusa Pana 
od grzeszników podczas Je_go dobrowolnej a przemiłośnej męki! 
Czy przynajmniej takie zniewagi już się więcrj nie powtórz�? 
Bogdaj by tak było, ale niestety nie jest. 

Czy pamiętacie Bracia, kiedy Paweł Szawłem jeszcze, ziej:;_icy 
groźbtt, dyszęcy mordem, pędził do Damaszku z pełnomocnic
twem synagogi, dla więzienia i trapienia wyznawców Jezuso
wych, jak nagle olśniony i o ziemię rzucony posłyszał z nieba te 
słO\\'a : Szawle, Szawle dla c::.ego mnie p1·ześtaduj1:s;? A na zapyta
nie Szawłowe : Kto ty jesteś Panie? posłyszał: Jam jest Je::.us Na
::.a1'eński, !.:161 ego pr::.eśiadujesz; trudno ci wierzgać przeciw oście
niowi. A zatem Szaweł prześladuj(lc uczniów, prześladował sa
megoż Boskiego ich Mistrza. I w rzeczy, czy Chrystus Pan nie 
powiedział : r.okolwiek jednemu z najmniejs::.ych moich uc::.ynicie, 
mnieście uczynili. I znowu : Kto was słucha, mnie słucha, kto wami 
!Jarr.b, mnfi {!ard:.i. J cżeli t.edy uczniów prześladuj�c przcśladu-
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jemy Chrystusa Pana, pomiatajęc Namiestnikiem Jego na ziemi, 
czy sędzi cie, że się nie pomiata samym ie Chrystusem? 

z wielk(l boleści11, ale z głębokiem uczuciem obowięzku przy
chodzę raz jeszcze poskarżyć się przed wami, na tych z naszych 
rodaków, którzy na Ojca Świękgo niepobożnie, niemędl'ze, nic
patryotycznie się miotaję (1). Nie mówcie np. ie władza docze
�na nie jest dogmatem. My to dobrze wiemy, i zawsześmy mó
wili, i Ojciec Święty sam to powiedział; ale jak skoro On i Bi
skupi całego świata twierdzę, ie w obecnem położeniu świata 
władza doczesna niezbędi:ia Namiestnikowi Chrystusowemu, do 
niezależnego i swobodnego (ile być może) sprawowania jego 
władzy duchownej, nie wypada i niewolno katolik0m powtarzać 
kłamstw i oszczeretw zjadliwych, akatolików i towarzystw pod
ziemnych, które właśnie chcę dosięgnęć władzę duchown11 czy
nięc Papieża albo włóczęgę, albo jurgieltowym, poddanym tych 
właśnie, którzy Kościół rozbijaję i podkopuj11 ile tylko mogę (2). 

Niewolno katolikowi liyć Chrystusa Pana w osobie jego Na
miestnika. 

Nie tłumaczcie się niedostatkami rzędów doczesnych Papieża; 
gdzie ich nie ma? Który by rzęd się ostał, gdyby sto dziennikow 
płatnych co dzień go czerniło. Obecnę formę lego rzędu zreszt� 
ciż sami mu nałożyli, którzy mu dziś jego niedogodności wyrzu
caję (3). Wymawiać drobiazgowe usterki rzędu Papieżom wten
czas, gdy oni zajęci tytańskim zamachem na obalenie wiary we 
Włoszech i lylu innych krajach, to tak mędre i trnfne,jak gdyby 
kto przymawiał matce majęcej zarazę w domu i dzieci konajęce, 
że nie ma włosów dość starannie utrefionych, i to podług osta
tniej mody. Nie, nie uciekajcie się do tak błahych wybiegó,v-. 
bo w takim razie usprawiedliwicie tych, którzy wam ojczyznę 
rozszarpali. Rewolucya w końcu szczera, bo sędzi, ie zwyciężyła, 

(1) Nie dajcie się złudzić podrzędnemi i pozornemi zarzutami, czyż ich saml)mµ Zbawi. 

cielowi nie czyniono? C:zyż Jemu nie zarzucano, ie on jeden pokój Izraela kłó.cl, że�lepiej, 
aby jeden człowiek zgin<!t, niżby miał upaść Kościół i naród wydany przezeń Rzymianom? 
A rychło polem ciż sami patryoci wołali: nie znamy innego kt·óla okrom Cezara : bo zlej 
woli dobre najsprzeczniejsze zarzuty, byle dogadzały namiętnościom. 

(i} Miłosierny Bóg wci�i nas karząc uczy zbllwiennie. Dozwolił, aby naszym oburzojącym 
się, że Papież nie wyrzeka się tego co nie jego własnością, jedno śiwiętym depozytem; 
dozwolił mówię, aby Jud wiejski nie chciał dać żadnego wynngrudzenia za ziemię klórą 
trzyma, radząc im wynieść się do miast, i żyć na pensy i cesarskiej. 

(3) Nie było zupełniejszego samorz�du jak w prowincyach papiezldch przed pier'\\'szym 

najazdem francuzkim, który tam swoję centralizacyę zaszczepił, pol�pinj�c samorz�d jako 

barbarzyństwo średnio wieczne. 
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nie mówi JUZ obłudnie o reformach, wyznaje jawnie, że chce 
pozbyć się księży, wycięć papiezlwo jako raka Włoch, zwie Ko
ściół katolicki synagogę szatana, Papieża jego namiestnikiem, 
wzdycha za zrzuceniem ośmnastu wieków spodlenia Włoch, to 
jest ośmnastu wieków chrześciaństwa, i chce z Cezarem a raczej 
z Katylinę na czele, zaczęć na nowo z kapitału przerwane życie 
dawnej Romy (i). Czy godzi się bracia, oczy zamykać, uszy za
Lykać i wołać: precz z Jezusem, precz z Papieżem, precz zkaLo
licyzmem, precz z chrześciaństwem, niech żyje Barabbasz, niech 
żyje odnowione pogaństwo na świecie! 

Nie mów,,ie, że cały naród włoski tak chce, bo pomijajęc, że 
spt·awiedliwości żadna większość przegłosować nie może, jak nie 
mogła w Jeruzalem bogobójstwa prawnem uczynić - pomijajęc 
kwestyę zasady, a trzymajęc się faktu, twierdzę śmiało, że i se
tny człowiek nie głosował na to, co się obecnie we .Włoszech 
dzieje. Jeżeli wszyscy Włosi tak pragnę jedności centralnej, jakże 
się dzieje, że przy każdej sposobności kilkadziesięt tysięcy Rzy
mian wykrzykuje « niech żyje Papież król (2), » - a z drugiej 
strony, I00,000 wojska, pomimo rozslrzeliwań.J więzień bez koń
ca, pomimo zrównania z ziemię tylu miast, od dwóch lat 
zwyciężyć nie może (3). Ha! Bracia moi, Bóg dwóch wag i miar 
nie ma. W jego oczach mord jest mordem, czy w imię wszech
słowiaństwa; na was, czy w imię jedności we Włoszech (4) gwał
tem przeprowadzony. Dopóki zatem gwałtom tak zwanym libe
ralnym poklaskiwać będziecie, nie skarżcie się, że a.ii pięści 
liberalne także z waszych karków, ani kije liberalne z waszych 
grzbieLów nie schodzę, ani dyby liberalne z nóg waszych i ręk 
nie odpadaję. 

Będźmy szczerzy! pomyślność rewolucyi włoskiej nie jednemu 

(1) Tak mówi, tak pisze Garibaldi, lak pisz� dzienniki włoskie, w takim duchu mówi� 
posłowie na sejmie. 

(i) Gdy lymozascm komitet piemoncki nie mogł zwerbować nad I arę tysięcy ludzi w Rzy
,Inie, hołotę oplacaj�c jeszcze. 

(oj A lylu nas,ycł• obrońców o<lrQbnej swojej narodowości we Włoszech nazywa :;bójca
mi nie pamiętaj.10., że. i oaszych powslańców nieraz luk nazywnno. 

Pa�rz list do księcia Uołgorukowa w Wilnie, o Emissaryuszach Zaliwskiego, w zbio„ 
,rze dGk11men\ów polskich hr. d' Angebet'g. Czy nadto organa liberalnej Ru,syi ruchu 
polskiegp teakoyjnym, arystokratycznym, u!tramontaiiskim, jezuickim i t. d. nie zawii!? 

(4) P<:tlacy p_rzeczł podobieństwu ruchu wszech-włoskiego do wsżoch-slowiańskiego, na 
tern się opierajłc, że pierwsi majł wspólny jQzyk pisony a drudzy nie. Ale język ehoć jest 
:I?olęźnym, ł�c.znikiem i znakiem osobnej narodowości, nie jest jedynym ani sum przez się 
, wysta.rc.�ajQ.cym. Szwajcaryn fr�n�uzka mdeży do trójjęzycznej narodowości szwa.jcarskiej\ 
a nie chce naleieć do Francyi, podobnie Belgia - obszerni�j ri)'c�io o tćm powiCmf. 
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u nas sumienie skrzywiła. Spodziewali się oni,-że podobnę. drog� 
i Polska podźwigniętę. będzie; i dla tego wszystko na dobre 
chcieli tłumaczyć. i chcieli wmówić w siebie i w innych, 'że 
wolno Papieża obedrzeć i rozbijać dla tego, że władza doczesna 
nie jest przeciwko pię.temu i siódmemu przykazaniu Bożemu. 

Bracia moi! Nieraz jak ongi Żydzi wycię.galiśmy i do Egiptu 
do Assura błagalne dłonie o pomoc, a zawsze napróżno. Już 
niejedna trzcina, na którejście się opierali, wbiła się wam w dłori 
i z tę. tak będzie, bo dobry Bóg nie pozwoli, abyśmy z prześla
dowcami Boga i Kościoła powstali, a raczej upadli, bo oni upa
dnę., wierzajcie, jak skoro karę gniewu Bożego odmierzę. i cier� 
pliwość jego wyczerpię. . 

Niepobożnie postępuje ta część ziomków moich, która sta
wiaję.c Polskę nad wiarę, nad sprawiedliwość, gotowa była Pa
pieża się wyrzec, i w nim Chrystusa samego prześladować. 

Dodaję, że tacy i nierozumnie i niepatryotycznie sobie radzę.. 
Cóż otrzymaliście od mocarzy tego świata, odkę.d skargę waszę 
wznowiliście przed światem nadstawiaję.c pierś bezbronnę.? 
Olo, że was polecaję. łaskawości i miłosierdziu władcy waszego. 
A Papież bezbronny, zagrożony zewszę.d w ostatnim zakętku 
siedziby swojej, woła o sprawiedliwość dla nas (1). Słabyć on 
wprawdzie na zewnętrz, ale jego poprzednicy już tylu mocarzy 
przetrzymali, zużyli. Kto przeciwko niemu był, zawsze ostate� 
cznie źle skończył, kto przy nim, w końcu zwycirzył (2). 

A dla nas nie tylko katolicyzm jest siłę Bożę, dr0gę. zbawienia 
dusz, spójni;t narodu wewnętrznę, ale nadto trzymanie się sto
licy Apostolskiej jedynym jest środkiem zachowania się od roz
topienia się w wielkiej massie wszechsłowiaństwa, (3) lub rewo
lucyi (4). 

ft) Tak w liście do �p. X. Arcyb. Fijałkowskiego, jak do X. Arcyb. Felińskiego. Wiem, 
że zwolennicy rewolucyi nadużywać będi ostatniego listu Ojca Św. do X. Arcyb. lwowskie
go, jakoby był w sprzeczności ze stanowiskiem, jakie Ojciec .św. zaj:ił w ohee ruchu war
szawskiego. Wszakże w tymże liście jest powiedziane, ie w Galicyi inne S{t okolic:;nosci 

czasu i miejsca niż gdz'ieindziej, a to wyraźnie wskazuje, że gdzie religia całkiem nie jest 
w kweslyi i gdzie są. inne drogi do reklamacyi, jak sejmy, petycye, dzienniki, obier.Jnie 
kościołów za miejsce mani [estacyj patryotycznych ( co wszędzie niebezpieczne jąk psta
tnie zgorszenie w katedrze warszawskiej pokazało) uiczćm 3ję usprawiedliwić nie da. 

(2) Patrz kazanie nasze O niepo� ytości Koścwla. 

(3) Jak nasi kochani rodacy nie uważajQ., że czego się rz�d rossyjski lęka� to bezpośre
dnich stosunków Kościoła pols�iegJ z Rzymem, Lo w 11icb widzi największi przeszkodę do 
zlania się w jeduo. 

fł-1 Rewcłucya zarzuca katujicyzmGwi, ie stawi Kościół wychowuj�cy dusze ku wiecznołiei; 
a sama sprawę swoję dla ziemi wyl�cznie, wynosi nad (lQ,iCd;)'ac.<e narodowoście, obstaje � 
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Zreszt{l, odzywam się do samego jui rozs{ldku przyrodzonego 
i zmysłu politycznego. :\fossa narodu polskiego, od wieków ka
tolicka, od trzech pokoleń spółcześnie za narodowość i wiarę 
prześladowana, Papieża się nie wyrzeknie. Dla czegoż mniejszość 
wbrew swojej zasadzie, zdania większości i właśnie ludowej, nie 
uszanuje? Cói czyni umizgami swemi do bezbożności? Podaje 
nas katolikom w podejrzenie o rewolucyjność, a nic zdoła prze
konać rewolucyi, byśmy dla niej nie byli za nadto religijnymi. 
Więc jedno mogła wskórać, że i wierz:;icych i niewierz:;icych 
spółczucie nam odejmie, choć coraz widoczniej wszystkim, ie 
większość u nas katolicka, a znaczna mniejszość rewolucyjna. 

Bracia moi! Bóg wie i widzi, ie nic mówiłem z krwi, nie 
z chęci dokuczenia, nie z ochoty zwiększenia sobie liczby ·nie
przyjaciół.- Nie zniżyłem się do zręczności retorskiej, aby was 
pobudzić do gorliwszej składki na Papieża, a na dowód tego, 
choć wiem, ie Polaka trzeba brać na razie pod pierwszem wra
ieniem, oświadczam, ie nie dziś, ale jutro będzie kwesta. Kto da, 
da na zimno i.z namysłem. Kto da, niech da z przekonania, dla 
dobra duszy swojej. 

Bardzo mi chodzi o miedziaki braci moich wygnańców, które 
mnie tyle roku zeszłego ucieszyły. 

Kto nic nie ma, a wstydzi się nic nie dać, my mu dostarczymy. 
Powtarzam, nie �hodzi tu o pieni{ldze. My pewnie Papieża nie 
zbogacimy. M11iej daliśmy w porównaniu od małej np. Belgii, 
poczęści dla tego, ieśmy biedni i wiele potrzeb w domu, poczę
ści, ie nie wolno, poczęści, ieśmy dać nie chcieli, a dawali, gdzie 
nie wypadało, a jeszcze byli tacy, którzy lichy grosz nasz Ojcu 
Świętemu po pismach wymawiali, jakoby jakie summy neapoli
ta1\skie: Powtarzam, nie chodzi mi o grosz materyalny, ale o 
świadectwo wiary polskiej i spółczucia i miłości dla Ojca Świę
tego, tego sprawiedliwego, tej niewinnej ofiary prześladowania za 
grzechy świata, któr:;i bezbożność sama w osobie jego szanować 
musi. Chodzi mi o to, powtarzam, byśmy i sami sobie przed Bo
giem pomogli i winy zaślepionych okupili. 

Kiecly synowie Jakóba znaleźli się w ciężkiem położeniu 
w E0ipcie, mówili do siebie : słusznie nam się to zdarza, bośmy 

niemi tyI1w obłudnie, a dQży do zlania całej ludzkości opar/ej na interesach ezysto-maleryal

nych, słowem dę.ży do socyalizmu i komunizmu powszechnego. Czyż wolno-mularstwo 

z węglarstwem i innemi odnogami swemi, nie ogłasza się fpoleczeńslwcm pows.zccluufm 
to jest katolirkióm, na zagładę katolicyzmu? 
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nie mieli litości nad bratem naszym Józefem, gdy nas o niQ bła
gał; teraz dochodzi na nas Bóg krwi niewinnej. A my w utrapie
niach naszych, czy nie mamy więcej powodu do powiedzenia : 
słusznie nam się to zdarza, bośmy nie mieli litości nad Ojcem 
naszym, wołaj{lr.ym na świat cały, że gwałt cierpi od wyrodnych 
synów swoich. Owszem tylu naszyr.h z tymi zbuntowanymi i oj
cobójczymi synami w zaślepieniu się bratało i brata jeszcze. 

Co więcej ! lękam się, lękam się bardzo, by nas dla grzechu 
tej mniejszości nie spotkała kara onego syna, który się naigra
wał z obnażenia Ojca swojego. I aby tę karę Bóg od narodu 
mojego odwrócił, ofiaruję mu wielkiem sercem jedno co mam, 
to nędzne życie moje , a wiem, że z Bogiem żartować się nie go
dzi, i że On za słowo nieraz bierze. Owszem, gdybym mógł sto 
razy dać to życie, dałbym je ochotnie; bylem tylko nie posłyszał 
Chrystusa Pana wołaj{lcego do moich rodaków jak ongi do Sza
wła. Dla czego mnie prześladujecie? - dla czego mnie lżycie, dla 
czego mi się naigrawacie w Namiestniku moim? Od czego za
chowaj nas dobry i wyrozumiały na błędy i zaślepienia ludzkie 
Boże. Amen. 

NAUKA 

Z RZECZY NABOŻEŃSTWA DZl.t:KCZYNNEGO 

ZA OGLOSZENIE PRZEZ OJCA ŚW. MODLITW PUBLICZNYCH ZA POLSKF,; 

podczas nabo:;distwa odbytego w kosciele Ś. Klaudyusza w Rzymie 

DNIA 6 WRZEŚNIA 1863 R. 

llu.1 BnACI.\ ! 

Poczuliśmy obowi{lzek zebrania Was w tym domu Bożym dla 
podziękowania współdawcy wszelkiego dobra i pociechy za rze
wne i silne słowa, powiedziane przez Najwyższego Pasterza Chrze
ściaństwa o nieszczęśliwej Polsce naszej. Jużto po raz pi{lty 
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od lat trzech Pius IX głośno do nas i o nas mówi. Radzibyśmy 
Was byli zgromadzili na nadchodzę.ce święto Narodzenia Naj
świętszej Maryi Panny a królowej naszej, ale pilno nam będzie 
wszystkim w dzień ten zgię.ć kolana pod błogosławi{lc(l dłoni{\ 
Namiestnika Chrystusowego (1) tćm nam droższego, iż przynosi 
nam pomoc duchownę. w chwili, gdy nadzieje pomocy doczesnej 
jak mgły z kolei się rozwiewaję.. 

Zwołaliśmy więc Was Bracia w dniu dzisiejszym, w którym 
Kościół Rzymski obchodzi pami{ltkę wszystkich świętych Papie
ży, a że większa ich część w krwi własnej dała świadectwo pra ... 
wdzie wiary Chrystusowej, dla tego to widzicie szkarłatne b11rwy 
szat kapłańskich. 'fe barwy przypomnę. wam żywiej Ojczyznę 
naszę, która z żalem ojcowskiego serca Piusa lX stała się obecnie 
widowiskiem rzezi i krwi ; tern goręcej pomodlimy się.za drogich 
braci naszych świeżo pobitych i pomordowanych; i tak dopełni
my drugiego zamierzonego celu przez to nabożeństwo. Da może 
dobry Bóg, że będziemy z czasem. obchodzić tak po kościołach 
pobkich pamię.tkę braci od lat stu za wiarę pomordowanych. 

Bracia mili! Ojciec Św. polecił wezwaq lud rzymski do publi
cznej modlitwy, ale jak skoro najwyższy Pasterz wzywa Rzymian, 
inni pasterze i cały lud katolicki pójdzie za jego wezwaniem (2). 
Ojciec Św nakazuje modlitwy za ważne i ciężkie potrzeby Koś
cioła, a. polecaję.c modlić się w sposób szczególny za Polskę, 
wskazuje jak sprawa nasza j_est ważna, jak ściśle po\lę.czona z do
brem Kościoła powszechnego, i jak głęboko leży pod sercem 
Ojca Świętego. 

W ważnych też tylko chwilach obraz Zbawiciela zwany Ache-
1·opita, to jest nie ręk(l uczyniony, (miały bowiem dłonie aniel
skie pomagać ś. Łukasz.owi) i jak podanie mówi, już w posiada
niu Najświętszej Panny będę.cy, a z Carogrodu w ósmym wieku 
przeniesiony (3), w ważnych tylko chwilach obraz ten cudowny 
wydobywany bywa z kaplicy zwanej Świętem Świętych (Sancta 

( 1) Papież dnia tego udaje się na nabożeństwo do kościoła Św Maryi, zwanej del 

popolo. 

(2) Dzięki tej najściślejszej zgodności biskupów z Papie.iem, zdarzyło się nam nie raz, 
gdyśmy prosili pasterzy o polecenie nas modlitwom ich owieczek, zdarzyło się mówię, iż 
nam odpowiadali : " Bardzo chętnie to uczynimy, ale nie chcemy w.ypuedzać Rzymu, cze
kamy ua skazówkę z Watykanu. • 

(3) Pisarze pierwszych wieków wspominaj� już o 'tym arcystarożytnym i cudownym 
obrazie. Święty Germanus patryarcha CaJ"ogrodzki chciał go uratować przed be;o,bożo.ościt 
cesarza. Leooa <>brazobórcy (jako.i. na tym obrazie widać !:Skazę pod prawćm okiem) i do 
Rzymu g6 posłał. Czy wdown'ie ·morzem cl>raz prz,yptyn�ł i P'apiei widzeniem ostrzeźo'tl:y 
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Sanctorum) od mnó twa świętości tam nagromadzonych ( ł) i 
przenoszonym do głównych kościołów rzymskich, i ku czci pu
blicznej wyslawinnym. 

I tak za wzmiankowanego Papieża Stefana III (obr. r. 752.) 
gdy ówczesny król włoski Astolf Lombardzki pustoszył ziemie 
Kościoła Rzymskiego i groził miastu samemu ostatecznę. zagładę. , 
Papież nie widzę.c innego ratunku, bosonoż i z popiołem na gło
wie na własnych ramionach, wraz z innymi Kapłanami przeniósł 
ten obraz Zbawiciela z Kościoła ś. Jana do Najświętszej Panny 
wobec wzruszonego do łez ludu. Modlitwy te rychło otrzymały 
poż�dany skutek. Albowiem nadbiegł Pi pin król Franków z po
tężnem wojskiem do Włoch, Astolfa zgromił, ziemie zagrabione 
Kościołowi Rzymskiemu odebrał i uroczystym zapisem mu je 
przywrócił, 

Uczony Rajnaldi (na powadze bezimiennego pisarza żywota 
Grzegorza X), przytacza pod r. 1239 następny godny uwagi wy
padek. Papież ten schronił się do Anagni przed Fryderykiem II 
prześladowcę. i ochotnikiem do przywrócenia dawnego cezaryz· 
mu rzymskiego; Podczas rocznej zwykłej processyi przed świę
tem Wniebowzięcia Matki Boskiej obraz Zbawiciela spoczę.ł 
w przedsionku Kościoła ś. Maryi nowej dla dopełnienia zwykłe
go obrzędu (2). Niektórzy zwolennicy cesarza zacręli \\Olać : Oto 

uroczy!soie w Oslyi go przyj�!, czy mnisi uciekaj�cy z Carogrodu ze sob� go unieśli, to pe
wna, za świadectwem Anastazego bibliotekarza, pisarza IX wieku, że wizerunek ten byt już 
w VI li wieku w Rzymie. Mówią.o bowiem o uroczystych przenosinach z palriarchium La
lerańskiego do Sta Maria Praesepe, dodaje o Stefanie 1II P�pieżu : Cum multa humiliiate 

solicite procedens in litania cum sacrotissim!t imagine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu 

Chris li qu,,e Acheropila ,iuncupatur.To pewna także podług fresku (odkrytego r .1852 pod
czas reslauracyi nakazanej przez Pinsa IX, pod ołtarzem na którym obecnie spoczywa o

braz Zbawiciela, a nie starszego od wieku IX.) iż Grzegorz II Papież, z duchowieństwem i 
kadzeniami uroczyście przyjmował ten obraz nad brzegiem morza : wszystko to bowiem 
nR tćm malowidle wyrażone. Innocenty III, kaznt obraz cały z wyj�tkiem oblicza i stóp bla
ch� złocislł pokryć, 

(t) Kaplica la dawniej poświęcona pod nazw� św. Wawrzyńca dotykała zabudowań pa
tryarcbatu Lateraneńskiego i służyła Papieżom gdy lam mieszkali do sprawowania świę
tych obrzędów, jak służy im obecnie ku temu kaplica Syxtyńska. Kodex watykanski (r. 578) 
intra palatium iii Ecclesia Sli Laurentii cum missarum solem1tilate deposuit. Anastazy po 
dwakroć wspomina o kaplicy Św. \.Vawrzyńca. Jan Diakon Luterancński kanonik pisze, iż 
Leon Ul umieścił pod głównym ołtarzem kaplicy sli:rzynkę cyprysową. z lrzoma skrzynecz. 

kanu pcłnemi wielkich relikwij, a ua lej skrzynce kazał wyryć słowa: Sancta Sanctorum; 

byó może, że odt�d miejsce to zreszlł już przedtem tak bogate w świętości nuwę tę w u
życiu publicznem otrzymało. 

(!!) Roczna ta processya odbywana w nocy, zakazan� została przez św. Piusa V, zape
wno dla nadużyć jakie się wydarzały. Obrz�dek on zwykły byl na,tępuhcy. Ponieważ 
w pewnej epoce występowała z obrazu jaka!s wilgoć wodnista a Jecz�ca, zatrz,ymywano o• 
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Zbawiciel, niechby teraz cesarz przyszedł! W tej chwili pobliska 
wieża Piotra Frangipane świeżo przez cesarza odnowiona, wyr
wana z podwalin rungła i popleczników prześladowcy Papieża 
pod gruzami swojemi zagrzebała. 

Później, gdy główne niebezpieczeństwo groziło Chrześciar\stwu 
od Turków; do tego obrazu(do tego cmthlety» jak go Honoryusz HI 
nazywał) Papieże znowu w ciężkich razach się uciekali. Tak pod
czas sławnego oblężenia NegroponLu, Paweł II towarzyszył uro
czystej processyi 8 Lipca 1470 r. Leon X pomimo miękkości 
owych czasów, odbył aż trzy processye ze świętym obrazem 
14 marca 15i8 r. bosonóż ze wszystkiemi Kardynały i Prałatami 
rzymskiemi. Chodziło mu o to, aby Bóg raczył powściMn�ć Se
lima I, który zwyciężywszy sułtan:i. egipskiego, zabierał się na 
Chrześciaiistwo. Bóg dał się ubłagać, Selim rychło umarł(2'1 wrze
śnia 1520) w Clmi w Tracyi (gdzie był zgładził własnego rodzi
ca), nie zdoławszy przewieść krwawych swoich zamiarów. 

Za Pawła II dwa razy był obnoszony obraz Zbawiciela (U wrze
śnia i537. i 2 lipca 1540) dla uproszenia zgody pomiędzy Karo
lem Y i Franciszkiem I i oddalenia woj5k tureckich. 

Jakoż dwaj panuj�cy zawarli zawieszenie broni, a Turcy mu
sieli zaniechać oblężenia Klissy w Dalmacyi. 

W ostatnich czasach gdy niewierni domowi zastQpili obcy, h 
i targali się na Kościół św., do tego obrazu jeszcze uciekali się 
Rzymscy Papieże. Tak gdy cesarl niemiecki Józef przywłaszczał 
sobie prawa Stolicy Apostolskiej do Parmy, Placencyi, i Comac
chio, Klemens IX nie licz�c na niepewn{l pomoc francuzkQ, we
zwał pomocy Najwyższego; nakazuj{lC obnosić po Rzymie cudo
wny wizerunek. Niektórzy starcy tutejsi pamiętajQ iż Pius YI 
napadn;ęty od hord republikanckich, nakazał podobn{l JJ!'OCesyę 
pokutntt i choć nie zdołał całkiem klęsk usun�ć, otrzymał, iż 
Bóg wzmocnił wiarę ludu Rzymskiego do przetrzymania tych 
cięlkich czasów. Sam Ojciec Św. przyciskany od Dyrektoryatu, 
aby cofnttł swe potępienie konstytucyi cywilnej duchowieństwa, 
odpowiedział temi szczytnemi słowy : ((Znajduję koronę męczeri
« sk� wielce świetniejsztt od tej, którtt noszę na głowie; owoż 
11 kto się nie lęka męczeństwa, w końcu zawsze zwycięża.» 

bra. na wyznaczonych miejscach.(jedno było lam gdzie dziś klasztor Bazylianek polskich) 

i umywano nogi Zbawicielowi. Wodl! t� pokrapiano lud i dawano ją. chorym. Patrz dzieł

ko : Della imagine del Santissimo Salvatore della Acheropita delle processioni di peni

tenza del transporto della medesima e della Capella di SS. Sa11clorum. per Giuseppe Pin• 
cilotti Sca . .Il.om, Tipografia Salviucci t864. 
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Nareszcie Pius IX, prawdziwy męczennik, choć dzięki Bogu 
nie krwawy, w którego duszy ukrzyżowanej zbiegłv się boleście 

I 
• 

Piusów VI i Vll. ucieka się w ciężkich potrzebach obecnych 
Kościoła powszechnego w ogólności, a polskiego w szczególno
ści, do opieki Zbawiciela, polecajęc czcić w duchu wiary i pakt.ty 
cudowny Jego obraz. 

Przytoczyliśmy tych kilka wypadków, aby pobudzić was do 
gorętszego nabożeństwa. Módlmyż się Bracia! ożywiajmy wiarę 
naszę przypominajęc sobie, że wiele może «pilna modlitwa spra
wiedliwego,» i że Zbawiciel zaręczył, iż żaden szatan oprzeć się 
nie może modlitwie połęczonej z postem t. j. pokutę. Czas nie 
pozwala przytaczać znowu dowodów pojedyr\czych, ile może 
modlitwa (1) jednej duszy sprawiedliwej. Krzepmyż wiarę naszę 
przypominajęc sobie, że podobne processye chodziły po Rzy
mie, gdy się ważyły losy Chrzcściaństwa pod Lepante, pod Cho
cimem, pod Wiedniem. Bóg tak zdarzył, że processya zwrotna 
przypada w rocznicę bitwy pod Wiedniem, w święto Imienia 
Maryi. Pamiętajmy o tćmwszystkićm, a modl1_tesię ufajmy Bra
cia, że modlitwy wiernych w dniach tych błagalnych, połęczone 
z morzem łez i krwi w Polsce wylanej, wyjednaję jej <( uwolnie
nie od klęsk, które j{l trapi{l, >i jak się Pius IX wyraża. 

Winniśmy też wielk{l wdzięczność Ojcu św., że nam wraca 
urzędownie zamierzchł{l już w pamięt.:i Europy nazwę przedmu
rza Chrześcim1stwa. Przodkowie nasi przez długie wieki zasła
niaj{lc piersiami swojemi świat katolicki przed poga11stwem, Isla
mem, odszczepieństwem i różnowierstwem, wysłużyli nam Lę 
szczytn{l nazwę, to szczytne powołanie. I dziś jeszcze, choć już 
na kolanach rozpa.::zliwie n:ocujemy się z przemagaj:;icym wro
giem, zawsze jesteśmy najbardziej naprzód wysuniętym szańcem 

(I) Kalarzyna z Kardouy wielka pani, ocbmislrzyni dzied Filipa li, a zarazem nadludz
kiej siły pokutnica, gdy się modliła za ulubionego wychi;>wańca swego walczQ,cego pod Le„ 
pante, nagle zawołała : • O Panie przyszła god.r;inę., wesprzyj Ko�ciUł Twój, daj zwycięz· 
two ludowi katolickiemu, ulituj się t�·lu królestw Twoich, zachowaj je od zagłady. - \Viatr 
nam przeciwny; mój Boi.o! jeżeli niiJ każesz mu się zmienić, zginiemy.• Pu niejakim cza
sie zawołała gł'lsem mocnil'jF-z�·m jeszcze : • Bą.dź błogosławiony Panie, zmieniłeś wiatr 
w chv,ili stosownej, dokoiicz coś zacz�ł. • Modliła się czas niejakiś jeszcze w cichości, a pó
źniej dri<łc z wesela dziękowała Bogu z.a <luno zwycięztwu (Patrz życic Ś. Tercssy, wydanie 
X, Marcclia B011ix w ks. funclacyi rozdział XXV!ll w dodatlrn) Spólczcśnic św. Pius V, 

. widział w duchu i ogłosił w v\1atykanie otrzymane przez Chrze�cian zwyci�ztwo pod Lc-
panle. (palrz żywot lcp;o Swięlc50 przez p. de Fall�ux) 
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katolicyzmu przeciwlrn błędowi. Módlmy się Bracia i starajmy, 
abyśmy odpowiarlajęc życzeniu i ufności Ojca Św. wn:is położo
nej,· ({ nie stracili nigdy cechy nam właściwej, abyśmy nie tylko 
strzegli ale zachowali nietkniętym i nieskalanym)) (inviolato; (dał
by Bóg) za jednomyślnę. zgodę. wszystkich Polaków, i nieśli zawsze 
przed sobę ce sztandar wiary katolickiej i religii Ojców naszych.>> 

Mamy być zatem, jakbyśmy byli przedmurzem chrześciań
stwa i chorężymi Wiary świętej. Wielki Lo zaszczyt! ale wielka 
odpowiedzialność a troska cię.żę na nas. Prośmy Boga, aby jak 
już znacznie wzmocnił w ostatnich czasach przygasłę. w nas wia
rQ, tak aby ję. do reszty rozżarzył i utwierdził. Starajmy się każdy 
w swćm położeniu, (choćby z pewnę. niewygodę. na razie) aby 
uczynki nasze domowe i publiczne zgodne były z wiarę. i by cno
ta staropolska szła górę.. 

Ciężkie bywaję. chwile w życiu narodów, jak sę niemi obecnie 
u nas, że zbytek cierpi1::nia rodzi goręczkę w sercu i sprawia za
męt w zdrowych zresztę umysłach. 

Ach! nam samym dalekim świadkom z posłuchu krwawych 
scen jakie się odgrywaję na ziemi naszej, bronić się nie raz trze
ba, aby złe jakie uczucie z krwi nie z ducha, z ziemi nie 

.. 

z nieba, nie wkradło się do duszy : cóż musi się dziać w tych 
którzy cod zień od tylu miesięcy na takie rzeczy patrzę? 

Miejmy więc względ, jak słuszna, na trudność położenia, miej
my wyrozumiałość dla osób, ale trzymajmy się niezachwianie 
zasad Bożych i kościelnych. Jeżeli, jak powiadamy, w Bogusa
mym położyliśmy nadzieję, starajmyż się nic nie czynić, staraj
my się, by się nic nie działo przeciwko Jego świętej woli i Jego 
zakonowi. Wszelki środek nie Boży, choć m pozór i na razie 
korzystny, oslatecznie opóźnia tryumf dobrej sprawy: pomnaża 
bowiem długi nasze w obec sprawiedliwości Bożej, które później 
czystemi ofiarami drogo opłacać przychodzi. Na coby się nam 
zresztę zdało zgruchotać jarzmo i pęta gniotę.ce nasze ciała, je
zeli tymczasem duch nasz zostanie skrzywionym i pokalanym, 
jeżeli walczilc złe zewnę.trz nas będę.ce, w nas samych przyzna
my mu prawo obywatelstwa? Bracia mili! wyrozumiałość dla 
osób powtarzam, ale wierność zasadom; tak złe będzie tylko na
leciałościę., przyp::idkiem, skaz;;i zewnętrwę i chwilowę. na naro
dzie; ale jak skoro męty namiętności się ustoję., sumienie naro
dowe, ta dusza polska Uak się wieszcz wyraża), znowu zaświeci 
świetnościę. kryształow�. 
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W nabożeństwie publicznem w r.i�gu tych dni starajcie się 
niczem ud innych nie wyróżniać, jedno większem skupieniem 
ducha; abyRzymianiepaLrz�c na was !nówili między sob�: ccto 
musi się Polak modlić!nChodzi nam bowiem nie o mauifestacy� 
na ziemi ale o manifestacyę. w Niebie. O to nam iść powinno, 
aby Królowa nasza z wszystkimi górnymi poddanymi swymi 
upadła przed tron Trójcy Przenajświętszej i wybłagała nam na
reszcie zmiłowanie. Oby miłościwy Zbawiciel, którego tu obraz 
pobożnie czcimy, zasługami swcmi dopełnił czego nam jeszcze 
nie dostaje, i poeieszył nas jak .ongi pocieszył wdowę w Naim 
(o której dzisiejsza Ewangelia mówi), wskrzeszaj�c jej syna je
dynaka i każę.c jej łzy otrzeć. 

Co daj Boże. Amen. 

SAMARYTANKA 

al b o  

TAJEMNICA ŁASKI 

(S. JAN, ROZDZ. IV, 5-42.) 

Z OBEJRZENIEM SIĘ NA OSTATNII): POWSTANIE 

Homilia powiedziana w Rzymie w niedzielę V postu 1863 r. 

NAJMILSI 8BACiA ! 

, Byś wiedziała dar Boży, i kto jest coć mówi : 
, daj mi pić. • (Jan. IV, t O,) 

W Ji:wangelii przypadaj�cej na tt! niedzielę Chrystus Pan gromi 
ostro upornych faryzeuszów; otóż nie chcę dziś jej rozwijać, 
bośmy to już i gdzieindziej uczynili (ł) i między wami upornych a 
obłudników nie ma. Ale że wszyscy cierpimy a cierpienie łatwo 
draźliwość obudza, potrzebujemy obecnie słuchać raczej i rozmy
śhć Chrystusa łaskawego i miłosiernego. A jakkolwiek każde 

(!) Patrz kazanie nasze: O prseciwlłikach Chrystusowych. 
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słowo dojmuje i porusza, boć o nim powiedziano : dosięga tedy od 
końca aż do końca silnie i rozi·zg,dza wszystko wdzięcznie (Sap. VIII, 1); 
niemniej sę. pewne Jego wyrażenia sprawuję.ce w d t.:szy szcze
gólne jakieś i osobne uczucie. Z liczby takich, były i sę. zawsze (dla 
nmie przynajmniej) słowa Chrystusa Pana wyrzeczone do Sama
rytanki : Byś wiedziała dai· Boży, i kto jest coć mówi: daj mi pić : 
tedy byś go snuć była prosiła, a on dałby ci wodę żywą, ... (któi'(t) 
ktoby pił.,. nie będzie pmgng,ł na wieki ... ale -stanie się ona w nim 
źródłem wody wyskakuj{tr,ej ku żywotowi wiecznemu .. Słowa te obu
dzaję. jakieś niewymowne drż�nie w sercu, i mimowolnie łzę 
w.yciskaj;i; bo tęsknimy u szczęściem nietylko onem doskona
łem w chwale, o któremeśmy świeżo wam mówili, ale za szczę
ściem prawdziwem i zasad nem, choć jeszcze niezupełnem, jakie 
łaska Boża tu już sprawia w duszy wierzę.cej i miłuj;icej Pana 
swego. Mówmy zatem o łasce, o tym darze dobrym i doskona
łym, pochodzę.cym z góry od Ojca światłości. Nie żę.dajcie jednak 
o<lemnie obecnie orzeczenia tej łaski, bo i o to się ludzie spie
raj;i. Wolę wam ję. przedstawić dramatycznie, schwycić na. go
rę.cem, działaję.cę. wdzięcznie i silnie zaraz�m, a przemieniaję.cę. 
nagle zmysłowę. i grzesznę. pogankę, na wstydliwę. i gorliwę. 
chrześciankę, a to, abyśmy i my zapragnęli gorę.co tej wody :.y
wcj, i napiwszy się jej, zbrzydzili sobie wszystko grzeszno-ziem
skie, a stali się owszem źródłem płodnem i czystem, tryskaję.
cem świętemi pragnieniami i uczynkami ku żywotowi wie
cznemu. 

Przypatrujmyż się uważnie a miłośnie pięknerpu obrazowi, 
który nam Ś. Jan przedstawia, a obróćmy się z modlitwę. o przy
czynę do Maryi Niepakalanej, tego źródła zapieczętowanego, 
zawsze doskonale czystego i płodnego. 

CZĘŚĆ PIERWSZA. 

J. 

Ewangeliści Pa11scy mało nam osób wydatniej nieco zaryso
wali, i to takich właśnie które �ę. typami wielu innych tegoż ro
dzaju. Jednę. z tych jest Samarytanka, wyobrażaję.ca nam wiele 

dus z nav,;róconyzh � pogaństwa, jak Magdalena Łazarzowa przed-
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stawia ich wiele zdobytych przez Chrystusa Pana na zepsuciu 

żydowskiem. Samarytanka nasza, przedstawia nadto ': obszer

niejszem znaczeniu stan religijny i obyczajow� s_ama.r�1 ": epoce 

Messyańskiej, i przeto wypada nam przypommec tresc1w1e przez 

co ten lud przeszedł, aby lepiej poj:;ić cał:;t doniosłość wypadku 
ewangelicznego, o którym chcemy mówić. 

Jeroboam korzystajęc z niemędrego uporu Roboama, oderwał 
dziesięć pokoleń i założył osobne królestwo Izraelskie; aby zaś 
Izraelici chodzęc do świ;ttyni jerozolimskiej nie połęczyli się 
znowu z pokoleniem i królestwem Judzkiem, zbudował osobnę 
stolicę w Sychem, kazał odlać bałwany, słowem stworzył schy
zmę, i założył kościół narodowy osobny. Za karę wzięci zostali 
przez Assyryjczyków i przeniesieni do ich ziemi. Na miejsce ich 
naprowadził Assahorden hetman assyryjski do miast zdobytych, 
ludność pochodzenia Kananickicgo, Chutejczyków czyli Kuszy
tów. Wszakże gdy nowo przybyli skarżyli się że ich trapię lwy, 
posłano im kapłana izraelskiego z Assyryi, aby ubłagał Boga ziemi 

trj jak mówili. (IV Księgi królów, 17). Z mięszaniny tych ludno
ści z ostatkami Izraela, i fałszywych ich obrzędów z podaniami 
Mojżeszowemi, powstali Samarytanie. 

Gdy Ezdrasz i Nehemiasz z zaprowadzenia Judzkiego, za laskę 
Cyrusa perskiego, wrócili do Jeruzalem, znaleźli mnóstwo ży
dów pożenionych z pogankami, nie chowajęcych szabasów ani 
postów. Jakkolwiek Samarytanie garnęli się do Źydów, jednak 
ponieważ Messyasz miał wyjść z pokoi enia Juda, i chodziło prze
dewszystkiem o zachowanie czystości krwi w tern pokoleniu, 
wszyscy Żydzi którzy nie chcieli zerwać tych nieprawych mał
żeństw mięszanych, musieli ustępić, i wynieśli się do Samaryi 
zwiększajęc tak liczbę i siłę Samarytanów. 

Samarytanie przyjmujęcy tylko pięć ksi:;tg i\Ioj:i:eszowych, 
w których o świętyni Jerozolimskiej mowy nie ma, znaleźli na
czelnika w niejakim Manassesie Saganie allJo Wikarym general
nym Arcykapłana, który poj:;iwszy za :i:onę pięknę NilJaso, córkę 
Sanabaleta wielkorz:;idcy pe1·.,kie60 w Samaryi, od kapł;1ństwa 
w Jeruzalem odsędzony został. Za to mu teść świ:;t lynię ną górze 
Garizim zbudował, jak pisze Józef żydowin. Tak sekta ta ustaliła 
się z rzeczy niewiasty, jak wiele innych w Chrześciaristwie. Pra
wda te:i:, :i:e do wielu krajów prawdziwa wiara weszła przez nie
wiasty. Dwa typy niewiasty, Ewa i Marya, wcię:i: sig w dziejach 
powtarzaj:;i: odwodzi od Boga i prawdy Ewa, doprowadza Mnrya. 

T. I. :!U 
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Po zbudowaniu osobnej świętyni. Samarytanie, jako formalni 
odszczepieńcy, wyklęci zostali przez synagogę. Wszelkie stosunki 
zakazane z nimi Żydom, wyjęwszy niezbędnych w przechodze
niu z Galilei do Jeruzalem na święta: wsz.akże lichwę z nich cię
gnęć i dydrachmon do karbony kościelnej przyjmować od nich 
wolno było. 

Odtęd Samarytanie,jak zwykle ludy słabe, tem bardziej mięsza
nego pochodzenia, przerzucali się na stronę żydów lub ich nie
przyjaciół, podług tego, jak sprawa ich górę szła lub dołem. Tak 
gdy Aleksander W. cięgnęł na Persów; Samarytanie w 80,000 
żołnierza wyszli nieproszeni na jego spotkanie, ofiarujęc mu 
swoję służbę przeciwko Żydom. Ale gdy Arcykapłan Jerozolim
ski wyszedł dostojnie naprzeciw podbójcy, a ten poznał w nim 
świętego męi-a, który się mu był w Dios w Macedonii we śnic 
pokazał, i przeto czcię dla żydowstwa przejęty, darował im cał
kiem podatki każdego siódmego roku; Samaryci zapragnęli 
znowu być Żydami. Wszakże gdy Antioch Epiphanes chciał ży
dów do greckiego bałwochwalstwa zmusić, Samaryci odwołali 
się do swego Sydońskiego pochodzenia, poświęcili świętynię Jo
wiszowi gościnnemu (Xenius)jako przychodnie sami w tej ziemi; 
a kapłan grecki Athenius sprawował irr::. ofiary. Przyjęli byli erę 
Seleucydów i dotychczas się jej trzymaję. Gdy żydzi ściśnięci 
przy swoich Arcykapłanach, zwycięzko o wiarę i naród swój 
czynili, Samarya bywała wcięż obozowiskiem hetmanów syryj
skich. Probowali Samarytanie rozjemstwa Egipskiego Ptolemeu
sza Filometora, przegrali jednak, i posłowie ich podług poprze
dniej umowy gardło dali. Nareszcie Hirkan po długiem oblężeniu, 
Samaryę jak Sychem do szczętu zniszczył, a mieszkańców pod 
jarzmo żydow,kic wtłoczył. Herod hołdownik Rzymian odbn<lo
wał Samaryę, i na (;ześć cesarza nazwał Sebastc albo Augusta, 
do którego to grodu Sychem jako nowe miasto należało. Tak 
więc Samarya miała z kolei pięciu panów: w Assyryjczykach, 
Persach, Grekach, Syro-Egipcyanach i Rzymianach (-l). I świat 
cały pogański nosił z kolei jarzmo Assyryjczyków, Chaldejczy
ków, Persów, Greków i Rzymian. Wybaczcie mi, Bracia, raz 

(1) Za wojny żydowskiej z Rzymianami, Samarytanie chcieli zachować zbroja� neutral

ność, niepomni że ona tylko mocnym się udaje, i na Garizim się oszańcowali. Wszakże 
hetman rzymski Cerealia wykonawca ostaleczncgo zagniewania Bożego na ten lud grze
szny i stale przeniewierczy wzi�ł obóz szturmem, jedenaście tysięcy chłopa wyci�, resztę 

w niewolę zaprzeda!.Samarya odbudowana na cześć Wespazyana, nazwanaFłavia ,Yeapo 

lis, zk�d po dziś dzień Naplu:.a. 
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jeszcze proszę, długość tego ustępu historycznego; w ci�gu 
nauki pokaże się jego użyteczność. 

II. 

W on czas (mówi Ewangelia) przyszedł Jezus do miasta Samaryi, 
które :owiy Sycliar blizko folwarku który dal Jakub Józefowi synowi 
swemu. A była tam studnia Jakubowa. Jezus tedy spracowany z drogi 
sied:iał tak nad studniq. Godzina była jakoby szósta ... to jest około 
południa. Sychar Janowe, Bracia mili, jest nazwQ. symboliczn� 
miasta Sychem i znaczy grzebowisko albo cmentarz, przeto 
iż tu leżały kości patryarchy Józefa, w grobie rodzinnym, 
który Jakub zakupił u synów Remora, ojca Sychemowego. 
Była tam studnia Jakubowa ( na polu tegoż imienia) zwana 
także w Ewangelii źródłem, bo nie była prost� sadzawk�, cy
stern� do nabierania wody deszczowej, jedno miało wodę żywg, 
to jest źródlan:;1. Przy tej studni źródlanej zrosł Józef później 
Egipski. 

że Ewangelia, tak zresz� sk�pa w szczegóły, wspomina źró
dło, ile że Jakubowe, nic jeszcze dziwnego, bo na Wschodzie 
gdzie źródło tam miasto, a w około ogrody i rola uprawna : 
dziś jeszcze obok zwalisk palma ocienia źródło, do tej zielo
nej oazy zawijaj� jak do przystani wielbl�dy i dromadery juczne, 
Le parowozy i parostatki pustyni. Dziwniejsza, że Ewangelisla 
wspomina inne szczegóły, że gdy uczniou•ie odes:.li byli do miasta 
dla :akupi.enia sft'awy Pan Jezus sied:ioł sam przy tej studni, stru

d:.ony .: drogi, w największy upał lelni : <c sr.czególy le, mówi 
11 Ś. Augustyn, coś 11am wskazuj�c, pobudzaj\! nas do zasłano
<< \\'ienia się nad niemi.n ('l'ract. .·v in Joan.). Przysl�pmyż do 
lego. 

A naprzód, Prorocy i sam Archanioł Gabryel, zwiastuj�c Mat
ce Boskiej, powiedział o l\1essyaszu: i będ:ie /;;rólrJwal w domu Ja

kubowym na wieki : (Łuk. I, 32.) W domu Jakubowym, to jest 
w Kościele, który urodzony z Chrystusa Pana, Matki Najświęt
szej i Apostołów, potomków Jakuba, jest prawdziwym domem 
Jakubowym, poczętym na ziemi, ale maj�cym Lrwać na wieki 
w Niebie : tak tłumacz\!, wszyscy Ojcowie. Przeto Ewangelista 
mówi�c że nawrócenie Samarytanki nasL�piło we włości Jaku-
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bowej, przekazanej synowi swemu Józefowi, i ie w tej włości 
było źródło wody żywej przy której usiadł Zbawiciel, chciał 
nam wskazać, że nawrócenia odbywaję się w Kościele, danym 
przez Ojca Przedwiecznego Synowi Swemu w Jziedz_ictwo: że 
w tym tylko Kościele jest źródło żywe wszystkich łask, albo
wiem w nim tylko siedzi i mieszka Zbawiciel, jako sam powie
dział : Oto ja jestem z wami a� do końca świata. 

Dalej, ponieważ dziedzictwo Jakubowe przeszło w ręce Sama
rytanów, sekty żydowsko-pogańskiej, oznacza to, że błogosła
wieństwo przechodzi do pogan. Niewiasta ta, mówi ś. Augu
styn, (loc cit), « jest typem Kościoła nieusprawiedliwionego 
« jeszcze, ale majęcego być usprawiedliwionym, który miał 
« przyjść z pogan obcych rodowi żydowskiemu. n 

Chrystus Pan siedział idrudrouy z drogi. Ponieważ miał ciało 
niewinne, silniejsze je miał od naszych grzesmych ; wszakże 
wszelkie ciało i najświętsze utrudzeniu podlega. W tern życiu je
steśmy w stanie drogi, podróżni, pielgrzymi, i przeto słusznie 
dodaje Ś. Augustyn: « Droga Chrystusa jest ciało dla nas wzię
<( te. Bo ten który jest wszędzie, gdzie idzie? jeżeli nie to (znaczy) 
« iżby do nas nie przyszedł, gdyby postaci widzialnego ciała nie 
« był przywdział. Chrystus Pan przeto strudzony z drogi, nic 
« innego nie jest, jedno umęczony w ciele. n 

Nareszcie, siedział utrudzony w południe. Pamiętacie, Bracia 
mili, że Dawid przodek Chrystusów podług ciała, upadł, patrzęc 
niepotrzebnie na niewiastę myjęcę się w południe; i odtęd mo
dlił się o zachowanie go od szatana południowego. O południu 
wdał się Jezus syn Dawidów w rozmowę z niewiast(l, aby ję ob
myć, podnieść rodzaj ludzki z upadku, i wysłużyć mu siłę prze
ciwko skwarowi pożędliwości. Ku temu wisiał na krzyżu w po
łudnie, męgany od zlej niewiasty Synagogi, a przecie otworzył 
nowę studnię Jakubow(l, nowe źródło łaski, tryskaję.ce z prze
bitych członków i serca jego ! O cudna ekonomio Pisma Święte
go! Ponieważ w o hecnej powieści rzecz jest o działaniu łaski 
w duszach, Duch ś. zaczyna od wykazania miejsca w którem 
rozdaje sir ta woda żywa, i osób którym się rozdaje, i onych 
pięciu studni ran przenajdroższych, z których mamy czerpać 
kanałami Sakramentów świętych, jak Izajasz zapowiedział: C:;ei·
paćbędziecie z weselem wody ze źródeł Zbawiciela (Xll). - O! niewia
sto gdybyś wied:.iała, co to jest dar Boży, i kto mówi do ciebie :,daj 
mi pić. 
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II I. 

P.rzy,:ła niewiasta, mówi dalej Ewangelista, przyszła ze Sama
ryi c:erpać wode. Ze Samaryi, to jest ze Sychem, stanowięcego 
jakoby przedmieście Samaryi : przypatrzmy się tej niewieście. 
Wpływ jakiego używała w mieście pomimo więcej niż podejrza
nej sławy, każe wnosić, że należała do rodziny zamożnej; star.i zaś 
jej obyczajowy pozwala przypuścić, że kochała się w dwornym 
stroju i wystawie. Dawniej wszędzie na Wschodzie i obecni c 
jeszcze, dostatek nie przeszkadza niewieście chodzić koło gospo� 
darstwa domowego i pójść zaczerpnęć wody : zresztę, niewiasty 
zawsze i wszędzie umieję sobie radzić. Na Wschodzie, w takim 
razie, miały na sobie rodzaj napierśnika i fartucha, aby wracajęc 
z naczyniem pełnem, szaty nie zamoczyć ; bo wiadro próżne 
składało się w kształcie dużego pugilaresu, i zawieszone na ręku 
nic zawadzało. Szła więc Samarytanka krokiem pośpiesznym i 
śmiałym, zajęła domyślić się można jakiemi myślami i widzia
dłami. Wstydliwej powagi niewiasty chrześciańskiej, nawet po
bożnej Izraelitki w niej nie szukaj : przyroda to zmysłowa, po
gańska, grzechem mocno zepsuta, a jednak zostało coś w niej 
dobrego, uczynnego i szczerego. Nacięgnęła sobie z trudem ale 
rzeżko wody, i już wracała nie widzęc nawet tego który ję miał 
uleczyć, kiedy posłyszy głos srebrny i dźwięczny : Daj mi pić. 
Przebiegła jej zapewne myśl pokusy ; spójrzy, a oto przy dro
dze siedzi pochylony mężczyzna; w białej szacie Proroków Izra
elskich, który i oczu na ni11 nie podniósł. Wtenczas i przesędem 
rodowym pobudwna, i pierwszem poruszeniem prawie zawsze 
niepewnem, a złem w grzeszniku w obec świętości, odpowiada 
obruszona : Jako:, ty Żydem bęcl(ic, prosis::. u mnie pić, któram jest 
niewiasta Sama?'ytanka? A Ewangelista dodaje : bo Żydowie nie 
obcujq, :;e Sama1'ytany, jakeśmy już powiedzieli (1). Ale właśnie 

[I) Za kl�twę, odepchnięcie i pogardę jakiej Samarytanie od Żydów doświadczali, odpła
cali się im rozm.aitemi psotami. Tak gdy Sanhedryn ostrzegał urzędownie Żydów w roz
proszeniu żyjl!,cych o nowiu wielkonocnym, za pomocą najstarszego może telegrafu, to jest 
znaków ogniowych od góry do góry aż za Eufrat: Samarytanie dawali też znaki na parę 
dni przedtem, tak że Żydzi musieli osobnych go1ic6w wysj·łać. W przechodzie przez Sa
maryę Żydzi byli wysławieni na rozmaite zaczepki, i nie raz do krwawej bójki przy
chodziło. Około czasu gdy Jezus miał lat dwanaście, kilku Samarytanów rozsypawsr.y 
w pierwszem zaraniu koście zmarłych po dziedzińcach kotieielnych, splugawili je, tak że 
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Pan Jezus żę.dajęc się napić z naczynia Samarytanki pokazuje, że 
przyszedł znieść wszelkie różnice i przesę.dy międzynarodwe, i że 
wszystkie ludy z kielicha jego, z kielicha odkupienia, pić będę.. 

Daj mi pić. Zapewne że Jezus, prawdziwy człowiek, jak rzeczy
wiście się trudził, tak rzeczywiście pragnę.ł : ale nie dla tego tyl
ko zażę.dał pić u Samarytanki. On także rzeczywiście łalrnQł, 
a jednak gdy uczniowie wróciwszy z miasta z zakupionę. żywno, 
ścię. przynaglali go do jechcnia, odpowiedział im: Afamjapokarm 
ku jedzeniu o którym wy nie wiecie ... Mój pokarm jest abym c:::.ynił 
wolę tego który mnie posłał, abym wykonał sprawę jego. 'l'o Leż i 
obecnie, nie takc, wody tego świata pragnęł, móv;i Ś. Ambroży, 
ce jak odkupienia rodzaju ludzkiego.» c< PragnQł wiary niewiasty," 
dodaje ś. Augustyn : toż to samo pragnienie trapiło Zbawiciela 
na krzyżu! prośba zatem Jezusa do Samarytanki odchodzęccj 
znaczy:« iż Bóg dobry sam się ofiaruje nieszukajęcemu » (Aug.) 
to jest łaskę swę uprzedzaję.cę. ce Niechże wie dusza, dodaje 
ce ś. Bernard, że jest uprze?zona od Bog:i., nic szukałaby gdyby 
ce nie była szukanę., nie nawróciłaby się niezawołana. » Olóż ta 
łaska darmo całkiem dana w swoim poczę.tku, nie z uczynków, 
boby już łaskg, nie była, jak mówi Ś. Paweł (Rom. IX); ta łaska 
ró:.nokształtna podług ś. Piotra, woła każdego w sposób najsto
sowniejszy, najprzystępniejszy dla niego(i). Łaska ta przyjmuje 
wszystkie pozory i postacie, mówi wszystkiemi językami, stosu
je się do skłonnośći, do upodobań, do samychze słabości czło
wieka by go pocię.gnę.ć, zwyciężyć właściwie a bez zadania mn 
przymusu. Ta łaska, pisze ś. Cyryl, poci11ga Magów astrono
mów za pomocę. gwiazdy, Ś. Piotra rybaka cudownym poło
wem, Samarytankę proszę.c o wodę którę. codzień czerpać przy
chodziła. A choć ona zaniepokojna we fałszywym swoim pokoju 
odpowiada gniewnie na razie, Chrystus cierpliwy i długomy
ślny z .grzesznę. głupotę. naszę, nie obraża się i odpowiada jak 
najłagodniej : Byś wiedziała dar Bo:y, i kto jest coć mówi : doj 
mi pić : to byś snadź go była prnsiła, a dałby ci wodę :yw{t. « Cóż 
<< nad to napomnienie wdzięczniejszego, woła ś. Augustyn, eo 
« dobrotliwszego ! » 

całemu kapłaństwu, właśnie w czasie Paschy wejść przeszkodzili. (Joseph Antiq. XVIII, 
�, �) Nazwę Chutejczyków to jest pogan, przenieśli następnie Żydzi ze Samarytan 
na Chrześcian; winniby całkiem z nami nie handlować, a jednak tylko to czyni�. 
Messyasz ich jednak, to jest Antychryst, nie przyjmie podarków od uas, bo my skazani 
na zagładę. 
l (li Vooat, quomodo scit congruere, mówi S. Augustyn. 



O SAMARYTANCE. 3łł 

IV. 

Rzeczywiście ta dobroć nieporównana zaczyna działać w ser
cu Samarytanki. Nic rozumieji:lcjeszcze w całości znaczenia słów 
Jezusowych, czuje ich wdzięk i dzielność, czuje choć ciemno że 
eoś głębszego tkwi za ich brzmieniem zewnętrznem. To też ona 
która tylko co, mówiła do Jezusa ty jakoby do najpospolitszego 
żydowina, teraz już go nazywa panem. Panie, mówi, nie masz 
i c::;em c:.erpać a studnia głęboka. Prawda, bo ma i05 stóp głębo
kości a pięć tylko stóp wody w tej porze roku posiada, zkgdże 
mas: wodę żywci? ·wszakże podejrzywaji:lc że ma z mężem świę
tym do czynienia, dla oświecenia się więc cii:lgnie dalej rozmowę 
i kładzie pytanie przechwal:-1ji:lC się trochę jeszcze z ·domniema
nego praojca swego. Jza::.eś ty większy jest, niźli Ojciec nasz Jakub, 
który nam studnię dał, ·i sam : niej pił, i synowie jego i dobytek 
jego? Jezus nie omieszkuje udzielać się duszom tak usposobio
nym; to też pochwytuji:lc za ten przedmiot zewnętrzny, prowadzi 
niewiastę stopniami do poznania że on jest Messyaszem i że 
Messyasz nie miał wyjść, jak Samarytanie błędnie mniemali, ze 
Si:lsiednich im gór Efraimskich. Odpowiedział przeto, i rzekł jej: 
każdy który pije z tej wody zasię będ::.ie pragngL << Co jest prawdzi
« wem, mówi ś. Augustyn, nic tylko o wodzie fizycznej, ale i 
<< o tej któri:l ona oznacza. Woda w studni jest ziemska roskosz 
ce ciemnej gtęboko�<.:i : Lam j:.!- czerpi� ludzie wiaLrem pożi:idli
<c wości. Bo kto przodem nie puści pożi:id!iwo;ci, nie docho
<c dzi roskoszy. A gdy do uiej do;dzie, c:fi, znów pragni:lĆ 
<< nie JJędzic? n ( loc. cit.) Ach! będzie, w:e o lem każdy 
który miał nieszczęście czerpać w tej studni ciemnej i mętnej. 
Nie tak:e skutki sprawia woda Jezusowa, woda łaski, to też do
daje miły Zbawiciel : lecz ktoby pił z tej wody którg, muja dam, 
nie bfd:ie pl'agn{il na wiel.-i. Ale woda !.:órg, mu ja dam, stanie się 
w nim iródlem wody, wyskakuj{tcej ku ;:;ywotowi wiecznemu. 

I tu s:ę zdaje Pan Jezus przygrywać do mniemania ludowego, 
iż 360 źród'.isk Lryska ze świętej góry Garizim, i zlewa się w rze
czkę która po prawej stronie miasta toczy się do łożyska Jorda
nowego, i chlodnemi swojemi kryształy uszczęśliwia okolicę 
przez rok cały. Rzeczywiście, wiele źródeł tryska po dziś dzień 

tak u stóp Garizim jak góry Heba!, wszakże niewiasta słyszy tu 
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o źródle które ma starczyć na wieczność całę. Jaka zaś jest la 
woda, wypowiedział sam Pan, kiedy staj:;ic żywym wodotrys
kiem pośród świętyni Jerozolimskiej, wołał: Jeżeli kto pragnie 
niech przyjdzie do mnie i pife. Kto wierzy we mnie, sh'umienie worly 
żywej poplyng ze żywota jego. (Jan. VII.) I dodaje wraz Apostoł 
miłości : To zaś powiedział o Duchu które,qo mieli dostać wierzticy 
w niego. 

O jak piękne wyobrażenie dał nam Pan Jezus o łasce, tym da
rze Bożym, darze Ducha Ś., On najlepszy jej znawca, porówny
wajęc jQ. do wody żywej. Bo 1ód. Jak woda niezbędnę jest do 
utrzymania życia fizycznego, tak bez łaski ani się zaczyna, ani 
trwa życie ducha. 2re Jak woda oczyszcza ciało z wszelkiego ka
łu, tak łaska duszę. 3cie Jak ·woda chłodzi upał ciała tak łaska 
gasi w nas skwar pożędliwości. 4te Jak woda gasi pragnienie, tak 
łaska daje niesmak do zmysłowych roskoszy. 5te Jak woda daje 
płodność roli, tak łaska krzewi w nas i rozwija cnoty. 6te Jak 
woda rozwesela samym swoim widokiem, tak łaska rozlewa po 
sercach synów Bożych św

0

ięte wesele. Niech troska bije zewnętrz, 
piecze wewnętrz, przy tej wodzie żywej niepodobna wesołym nie 
być. 7me Woda żywa zawsze jest w ruchu, 'i laska Boża w nas nie 
próżnuje (I Cor. XV) i jest poczQ.tkiem wszystkich naszych poru
szeń wewnętrznych. I dla tego jest wodotry�kiem. Ledwo w nas 
wejdzie i odwilży, już wyskakuje w górę i znów opada, nowe na 
nas zlewajęc łaski, tak iż dusza postępuje wci[iż z cnotfw cnote, 
z dzielności w dzielność. (Ps.) Cięgle wtedy sursum corda, górę ser
ca. A jako woda z jakiej wysokości spada, do takiej podnieść się 
może, tak i dusze nasze ile od Boga otrzymaję tyle Bogu oddać 
winny, szczęśliwe że sę kanałami któremi nieustannie laska Bo
ża przepływa i wcięż je zrasza. W tym przepływie Dncha Bożego 
do nas i odpływie napowrót ku Bogu, jak w Niebie będzie życie 
chwały, tak tu jest życie łaski: im wierniej będziemy oddawali 
odebrane, tern więcej dostawać będziemy : bo jakkolwiek my 
ciałem jeszcze na ziemi, obcowanie nasze już w iViebiejest (Filip. Ill). 
Kto sitJ tej wody napije już nie zapragnie na wieki. O I gdybyś 
wiedziała co to jest dar Boźy ! 

V. 

Ludzie zmysłowi nie lubię trudu. Radaby i Samarytanka co
clzicr\ o kwadrans drogi za wod� nie chodzić. Zresztę w duszy 
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jej rośnie pragnienie czegoś lepszego, choć Lego coś jasno nie 
pojmuje; rośnie uszanowanie ku osobie Jezusowej, choć nie wie 
jeszcze z kim ma do czynienia. To też pokorniej jeszcze niż po 
raz pierwszy, odpowiada: Panie, daj mi tPj wody abym nie pra
gnr;ła, nni tit czerpać chod:.iła: Pragnie, bo wszyscy koniecznie 
pragniemy szczęścia, a i grzesznicy radziby je mieć bez p-r1.eenu 
i bez trudu. A Samarytanka nie mogła nie wiedzieć o Eliaszu 
który całe żyGie prawie w Samaryi spędził, iż mu Bóg dał aby 
przez czterdzieści dni nie łakn{lł ani pr:.>ign{lł, tu zaś obiecuj{l coś 
wi\'ccj. « Patrz, mówi Ś. Jan Złotousty,'jak ta niewiasta \Vieclzio
« na jest stopniowo na szczyt dogmatów. Zrazu wzięła Jezusa za 
« lada żydowina, potem uwierzyła iż może wocl11 swoj11 pragnie
« nic jej na zaw$ze ugasić. n (Horn. 32 in Joan.) I 0nn co wahała 
się z nachyleniem wiadra swego Jezusowi, dziś go sama o wodę 
prosi. Pilniej i łasce Bożej wejść do nas, niż nam j{l przyj{lć : 
wszakże nie udziela się ona jedno pragn{lcym, szukaj\tcym, pro· 
sącym, i przeto Pan zaczyna od obudzenia w duszy pragnienia 
siebie, i modlitwy. Jeżeli człowiek podda się tej łasce pierwszej, 
której i największym grzesznikom nie odmawia, i zacznie się 
modlić, otrzymuj-e dalsze jakoby już w skutek wysiłku rozmy
ślnego serca swego, co w rzeczy jest także darem czystym i dar
mo danym; bo Bóg, jak mówi ś. Augustyn <1 wie1iczy wci11ż i na-
gradza dary swoje. n (Coronat dona sua). 

Do zasługi jednak trzeba pewnej ofiary, miły Jezus widzi już 
do niej przyg·otowane serce Samarytanki : to też teraz dopiero 
tej ofiary od niej ż{lda i mÓ\\ i : Idź, zawołaj męża twego, a pi·zyJdi 
tu. Odpowiedziała niewiasta i rzekła : Nie mam męża. Miły Jezus 
spojrzał w jej serce i rzekł do niej sposobem miłośnego wyrzuln 
i napomnienia: Dobrześ powiedziała, iż nie mam męża. Albuwiemeś 
pięciu rnę:ów miała, a teraz którego masz, nie jest twoim mr;żem, je
dno pok{ltny gamrat jaki, toś dobrze powiedziała. 

U Żydów samych, mianowicie dostojniejszych, za czasów Chry
stusowych, wielożeństwo było w wielkiem użyciu, jak świadczy 
Józef Flavius (Antiq. XVII 1, 2). Sam Herod miał żon dziewięć. 
Cóż się to dziać musiału śród Samarytanów? Oni tern hardziej 
musieli się powoływać na przykład dawnych Patryarchów, co 
pe, dziś dzieii rozpustnicy i rozpustnice wszystkich czasów i kra
jów czyniil. Zakon Mojżeszów hamował jeszcze wiele zepsucie 
u Żydów, jak to snrowiej jeszcze Kościół katolicki czyni, ale u 
Samarytanów, którzy się zwali Samarejczykami, to jest obser-
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wantami, podobnie jak u dzisiejszych Reformowanych, albo E
wangelików, sama zasada obalonti była. W starym Zakonie, albo 
nałżeństwie (1) Bóg zwał synagogę obluhienicti swojti i przeto 

Jbracanie się Żydów do obcych Bogów zwal przeniewierstwem 
albo cudzoloztwem. Owoż widzieliśmy że Samarytanie wyszli 
z Żydów, pięciu mieli Gak zresztti cały świat pogański) mężów 
nieprawych, pięć systematów fałszywych, religijnych i obycza
jowych. 

Jakti drogti do takiego upadku doszli Samarytanie i ona nie
wiasta� i dochodą dziś jeszcze osoby i narody nawet katolickie? 
Oto, mili moi,żyjtic podług zmysłów, tych nieprawych mężów 
duszy, których jest pięć także. A jaki na to ralunck? Szukać 
trzeba prawdziwego męża duszy, a tym jest rozum, mówi Ś. Au
gustyn, a u Chrześcian koniecznie rozum oświecony wiar(_l. 
ce Gdy życie zostanie uporz(.ldkowanem, pisze ten Doktor, Tozum 
ce rz(_ldzi duszti. ;i Kiedy przeto Chrystus Pan mówi zawołaj me::a 
twego, to znaczy : przedstaw mi umysł twój, użyj, przybierz do 
pomocy rozum, mężu, który by mię pojtił\ przez którego byś była 
nauczon(_l i rz(_ldzon(_l. O Bracia mili, można wierzyć podług zmy
słów grubych, a jeszcze nie żyć z mężem prawdziwym, z rozu
mem chrześciań,kim. Gdzież więcej jak śród nas panuje uczucie 
i wyobr11źi1ia, gch· e też więcej maj(_l wpływu niedojrzałe niewia
sty i niewylra ,rn i poeci. ·wyobraźnia kiedy na wodzy trzymana, 
może pięknie: ;,'ocić i br.:imować, ale to władza bardzo niż,za, 
do rz:;tdów ca'. k. L'ill ni czi: o 'u;1. I uczucie w duszy chrześciań,kiej, 
sz'.ctchctne.:, na pi�kne. na szc:ylne nnvct rzeczy zdobyć się 
zdolne, ale uc·u .;e p:·r.ei :się �·epe, n·csl'urne, niestałe, kierunku 
potrzebuje, k:e,·11w � n:e rno::e. O :,·.?tl_•l IL,·ód nasz wyrośnie 
z kobieco;�i i rn: ,rl z cr1<"·;1? K. e,i,r �:'} �'.;t , · :-· ,1' e &t,ircem zgrzy
białym, sam0 1 11,rnym. tc:hó1·,.:. '"·1 m. a e IDl;)żem w pc;ności siły 
i hanponijnem u1·z:;td -,,,1·u w,·_,.,. h w:.·d7, s,rn:ch? O! wten
czas dopr:..wdy ciokw·.::f-)_1 c[,:11,Ó\\. O! P, ,.·o mo\1 ! 3·dy,iyś w:c
działa <:o lo :e,t d ,:· f;11i,_,·, iO·>.'; p"o,· , a P:rn Ly ci dal wody 
żywej. Ale wróGmy do n;i,;:ej Sarn;11·ytanki. 

{ I J W starym hzyku niemieckim stare i nowe matżeństwb, znaczy to samo co stary i 
nowy Zakon. 
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VI. 

Ma niewiasta pychę swoję i niepośledni{_l. Wszakże kiedy jest 
pod działaniem łaski, kiedy jej kto w cztery oczy 1 w Imię Boże 
łagodnie i życzliwie prawdę choć naj twardsz{_l powie, snadniej 
j{l ona od męż:czyzny przyjmie; bo mniej jednak od mężczyzny 
pyszna. To też i Samarytankę pochwala Chryzostom:ś. iż : << na
« por.miona od Chrystusa nie zagniewała się, ani z obrażonej 
« dumy uciekła od niego, ale podziwia i trwa» (Horn. 32), a 
przerażona odkryciem swego sumienia mówi : Panie widzę :;eś 
ty jest Prorok; a w duszy może więcej podeirzywa,. bo należało 
do cech spodziewanego Messyasza odgadywanie najskrytszych 
myśli serca. « Oto już prawdziwy m{lź przyszedł, mówi ś. A u
ce gustyn, jużeś obecna umysłem, już jest w tobie któryby mvic
« rzył. i> I ś. Chrywstom uważa, że «już nie trapi Pana Jeznsa 
c< s\vojem pragnieniem, o naukę troskliwa, o nic doczesnego nie 
«pyta» (loc .. cit). Czy chc{lc się lepiej oświecić, czy jeszcze 
zmięszana i rada ku innemu przedmiotowi rozmowę odwrócić, 
przedstawia trudnoście wypływaj{lce z różnicy wyznar\ pomiędzy 
żydami a Samarytany. Panie widzę :;eś ty jfst Prorok. Ojcowie 
nasi to jest Patryarchowie chwalili na tej yór:e na miejscu gdzie 
stal kościół (od Hirkana zburzony) : mówi{lc to wskazywała za
pewne na Garizim najwyższ{l. z gór Efraimskich (1). 

Tak dobre i rosn{l.ce w dobroci usposobienie Samarytanki, za
sługiwało na odpowiedź i na nowe większe światło, to też miły 
Zbawiciel mówi : Niewiasto, wierz mi i: pr:yjd:ie godz,na gdy ani 
na górze tąj, ani w Jeruzalem będ:iecie chwalić Ojca. Wy chwalicie co 
nie wiecie, my chwalimy co wiemy : bo :bawienie z Żydów jest. Ale 

(!) Jak Żydzi w Jeruzalem, tak Samarytanie tu mieścili środek ziemi obiecanej. Do te
go miejsca przyczepiali podania Patryarchów. Do tej góry przywi\lzato się ich wyznanie, 
choć wiedzieli że to sekta od jedności oderwana, jak widać z mowy samejże Samarytanld. 
Dotychczas modli się ten ludek już tylko sto pięćd�iesi�t· dusz liCZ\lCY, na wzgórzu Naplu
zy, obrócony twarz� ku świętej i błogosławionej jak mówi� górze, choć już stużby Bożej 
bynajmniej tam nie sprawuj\', Lękaj\lc się o całkowite wygaśnięcie swego pokolenia i nie 
wiedz\lc komu powierzyć od robactwa już stoczonych pięciu ksi\lg Mojżeszowych (choć nie 
sięgaj<A, one jedno czasów :t\1anassesa lub późniejszych) pytają. się żałośnie przechodniego 
podróżnika, o miejsce do którego się wynieśli ich rodacy i proszą. aby przecież wrócili i na 
ich miejscu grobów ojców strzegli i góry świętej bez czci nie pozostawili. Ze wszystkiego 
się zdaje że nasi polscy Karaici albo Karaimy,nieliczni także i Pentateuch Mojżeszowy tylko 
pr.yjmujicy, •'! rzeczywiście potomkami Samarytanów. 
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p'l'zychodzi ,ąodzina i fel'lizjest, gdy prawdziici chwalcy chwalić będ(t 
Ojca w duchu i w pmwdzie. Bo Ojciec takowych szuka, któ1'Zyby go 
chwalili. JJuch jest Bóg : a ci którzy go chwal(t, potrzeba aby go 
chwalili w duchu i w prawdzil'. Chrystus Pan nie tyle wymawia Sa
marytanom że do kościoła Jerozolimskiego nie chodzili, (boć 
i Żydzi egipscy mieli swój prawowity kościół w Heliopolis), ile, 
że opuścili wiarę i podania przechowywane w Jeruzalem : a 
nadto przymięszali pełno błędów pogańskich (jak n. p. cześć 
Derketo albo gołębicy Sydońskiej) i z Boga zrobili sobie bałwa
na miejscowego. A zbawienie z Żydów jest. O Kościele tu mówi! 
wołaj{!. Orygines i Chryzostom, o Kościele w którym jest rzeczy
wista i stosowna cześć Boża, gdzie prawdziwa obiata, i gdzie du
chowe żertwy bywaj{!. ofiarowane od tych którzy duchowy zakon 
pojęli (Ex, p.). To wszystko znajduje się w prawdziwym Koście
le, który nast(.lpił po Synagodze i przeto różnowiercy, dzisiejsi 
Samarytanie, nie przeto winni że się po kościołach rzymskich 
nie modlę, ale że wiarę i podania Rzymskie popsowali. A jako 
Samarytanie chwalili się że samego Mojżesza tylko słuchaję i 
obrzędek do prostoty pierwotnych Patryarc�ów sprowadzili, tak 
różnowiercy się chwalę że idę za czystem słowem Bożem i po
daniami apostolskiemi, a w rzeczy niweczę i podania i same sło
wo Boże. Dobry Jezu! cóżby nam pozostało z prawdy Twojej 
któr(l Kościół Twój święty przechowuje, gdyby razem zebrać 
i złożyć co się różnym nowotnikom wykrzywić lub wyrzucić po
dobało. Tak między innemi, mało słów Zbawiciela, którychby 
tak nadużywano jak przytoczonych, iż trzeba czcić Boga w duchu 
i w prawdzie. Znaczę one po prostu, iż trzeba czcić Ojca w Synu 
i w Duchu Jego Świętym, choć nie czas tego dłużej obecnie do
wodzić. 'l'ymczasem błędnicy wszyscy nie czczg jedno bezczeszczci 
Ojca, nie w duchu ale w ciele, nie w prawdzie jedno w kłamstwie. 

Samąrytanka posłyszawszy ostatnie wdzięczne słowa Zbawi
ciela, w wezbraniu uczuć swoich, w zachwycie szczęścia duszy 
pragnęcej szczerze i goręco poznania i spełnienia całej prawdy, 
woła : Wiem że przyjdzie l,Jessyasz którego zowig Chrystusem (1), 
gdy tedy przyjdzie oznajmi nam wszystko. Jak żydom tak Samar.y
tanom powszechnie było wiadomo że czas oczekiwania dobiegał. 

(1) Samarytanie zwali zapowiedzianego w Zakonie wielkiego Proroka (Deuter. XVIll, 5) 

llauahab, Hattaheb - Oswobo1kicielem, Nawrócicie/em (salvator) i wierzyli, że głównie 

dla nich przyjdzie, na Garizim święty namiot rozbije, dobre prawa postanowi, pogan_om 

świadayć będ;;ie, nareszcie umrze i w Efraim pogrzebion zostanie (to ostatnie mówi; i 
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By zaś można prawdziwego Boga gdzieindziej jeszcze czcić po 
za Garizim lub l\forya, to się nie więcej mogło Samarytance jak 
uczonemu Nikodemowi w głowie pomieścić. Wiem że gdy pr:yj
d:;ie t,fessyas:., on o:;najmi nam wszystko. « vViedziała, mówi Ś. Au
ci gustyn, który .ię. mógł nauczyć, ale już uczę.cego nie pozna
ci wała. n Wszakże i pragnęła poznać, i gotowa była poddać si (;! 

wszystkiemu coby objawił. To też Jezus, który Źydom nieszcze
rze pytaj;icym, czy jest Chrystusem (Joan. X) jawno nieodpo
wi<Jdział; Samarytance tak doskonale usposobionej mówi bez 
ogródki : Jam jest tym Messyaszem który z tobą, mówię. Bracia 
mili! widziałem ja sam doraźne i że tak rzekę piorunuję.ce dzia
łanie łaski w duszach, choć zewnętrznie Bóg tylko pośrednio 
mówił przez człowieka. Cóż gdy ono twórcze i wszechmocne, 
Jamjest zagrzmiało, raz zewnętrznie, a tysię.cznemi echy powta· 
rzało się kryjoma w duszy, oświecaj;.ic umysł jasności;i błyska
wicy, wywołuj�c wiarę, ufność i uwielbienie. To też niewia.,ta 
uwierzyła na razie; a jakkolwiek Ewangelista otem nie mówi, 
niewę.tpliwie na wzór śleponarodzonego, wiarę swoję i cześć we
wnętrznę. czynem zewnętrznym wyraziła, ścielę.c się w głębo
kim pokłonie u stóp lekarza i zbawcy swego. O szczęsna nłewia
sto, jużeś się teraz dowiedziała co to jest dai· Boży i kto mówił do 
ciebie daj mi pić i dał ci w zamian wodę żyw(i tak iż już niezapra
gniesz na wieki! 

VII. 

Gdy się przebudziła z długiego zachwytu szczęścia, i powstała 
nowem stworzeniem, nie mogę.c pohamować w sobie zbytku 
szczęścia i chc;ic i innych mieć jego uczęstnikami : zostawiła swe 
wiadio a szła do miasta. I szczegół ten nie jest także bez tajemni
cy. c1 Wiadro, mówi Ś. Augustyn, znaczy miłość tego świata to 
« jest poż;idliwość, którę. ludzie z ciemnej głębokości, której 
« obl'azcm jest studnia, czerpi;i wodę. » Wypadało zaś aby uwie
rzywszy Chl'ystusowi wyrzekła się świata. Porzucajęc wiadro po
kazała, że porzuciła pożędliwość świeckę (loc. cit). Inni Ojcowie 
sławi� tę niewiastę, iż porzucajęc w czem się dawniej kochała, 

Talmudyści o l\1essyaszu synu Józefowym). Niewiasta na1.wa!a pewno Messyas1.a Ilasza�ab 
- Ilaltahcb; Śly Jan nie wiedział jak to Grekom swoim słuchaczom zrozumiałćm uczyniC i 
pr1.elo powiedział Messyas:: którego :owił} Ch,·yst«sem. - \Vszal<że, la sama tautologia 

uczy nas jak kaidy wyraz w Ewangelii ma swoje znaczeuie. 
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wróciła pełna uczciwej wstydliwości, świ:;itobliwości, co więcej 
wraca kaznodziej:;i, ewangelistę., apostołem. Powołuje, nawraca 
nie jednego, ale cale miasto, i to kosztem co najdroższe niewia
ście nawet gr.-:esznej, kosztem własnej sławy. 

Bóg widz�c, Bracia mi i, że u niewiasty serce zwykle głowę 
przerasta, że pęd i ciężar ser:?a zawsze u niej niebezpieczny, że 
niebezpieczne jej spółczucie i litość, niebezpieczna przyjaż11, 
niebezpieczna sama wdzięczność, słowem niebezpieczne wszyst
ko prawie co najpoczciwszego w sercu ludzkiem zejść może : 
Bóg mówię uzbroił niewiastę wstydliwości:;i daleko wyższę. od 
męzkiej, aby się nię. jako tarczę. zasłaniała, ile razy serce jej za 
skoro i niebezpiecznie naprzód wybiega. Ta atmosfera wstydu 
brnni ję. od upadku, a jeżeli nieszczęściem upadnie, broni j� od 
bezczelności i przechwalania się kałem swoim. Mężczyzna, nie
stety! pysznić się będzie złem rzeczywistem ikłamanem, pysznić 
jak dzieciuch wyłaż�cy z kałuży, a jednak taki mężczyzna może 
się jeszcze podnieść·z upadku i uzacnić na powrót. Dla niewiasty, 
któraby tak nizko upadła, nie ma już pra'wie ratunku : mówić 
Salomon o niewieście, która ucieraję.c nsta swoje powiada: ::;grze
s:.yłam i cóż mi się złego stało : mówi prawda, ale takiej niewia
sty już i nazwać trudno. Niewiasta gdy zgrzeszy, to milczy; choć 
grzeszy często, to się z tern najstaranniej kryje. Przymówi jej kto, 
to się zaprze, rozd.;isa, zaklnie; w najgorszym razie ucieknie się 
do ostatniej.broni swojej, do łez: wolę to, bo to zawsze hołd cno
cie i wstydowi oddany. Teraz pomyślcie Bracia mili, jak silna 
a gor.;ica miłość Boga i bliźnich, musiała się zapalić w sercu tej 
pokutuję.ccj niewiasty, aby db ich nawrócenia wyznała dobro
wolnie i w obce wszystkich, gl'zechy swoje. Wchodzi bowiem rlo 
miasta i z okiem pałaj{lcćm, z bij:;_tcćm sercem od skrucbv i wese
la, przejmuj11cym głosem mówi onym ludziom : p�id'!cie a og/tt
dajr:ie c::;łowzeka, któ,·y mi pou•ieclział ws::,ystko coinlwlll•iek uc:::.yaila. 
Nze jest li ten Chrystus? Wyznała że wszystko co jej w oczy mó
wiono lub pok�tnie, czemu przeczyła i przynajmniej u wielu 
w wę.tpliwości było, że ,vszystko rzeczywiście prawdziwe. C-om· 
kolwiek uczyniła. Nadto, gdyby była po prostu twierdziła: :.nala
złam Messyas:a, któżby tak lekkiej niewieście był uwierzył : ale 
gdy « pogardza chwałę., aby opowiadać prawdę, » mówi ś .. Cy
ryl, trudno już to brać za szal chorobliwy. I nic zraża nikogo 
twierdzę.c, jedno obudza ciekawość i chęć sprawdzenia, mówi : 
Nie jest Li on Chrystus? Świeża ta uczennica łaski, t�ż broni� wal-
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czy, któr� szczęśliwie została pokonan:,t : pójd-!.cie a oglculajcie ... 
« Doznała bowiem, mówi Chryzostom ś., iż byleby ukusili z te
« go źródła tegoż samego doświadcz� co i ona ... » (Horn il. 31) 
Wdziękiem pokornej gorliwości swojej, przy pomocy łaski we
wnętrznej Chrystusa siedz�cego ciałem przy studni, otrymała ta 
niewiasta iż wielu Samarytanów uwie1'zyło wdi, dla słowa niewia
sty świadczącej. A pr:;etoż wyszli z miasta i szli do niego : gdy 
przeciwnie żydzi z miast go swoich wypychali! Sam widok Je
zusa podbija ich serca. Prosili go aby tam został : i mieszkał 
tam dwa clni; i nauczał ich wisz�cych na ustach jego. I daleko 
wiccej uwierzyło weii dla mowy jego. A niewieście mówili: ·iż już 
nie dla twej powieści wierzymy, bośmy słys:eli i wiemy, że ten 
jest pmwJ:;iwie Żbawiciel świata. O cudny tryumfie łaski Jezuso
wej, podbijaj�cej nie po ludzku orężem, ale po Bożemu działa
niem wewnętrznem, silnem i łagodnem zarazem. O grlybyśmy 
wiedzieli, gdybyśmy raczej rozpamiętywali wiernie, co to jest dar 
Boży! 

CZĘŚĆ DRUGA 

I. 

« Dusza raz ogniem Boskim rozpalona, mówi ś. Jan Złoto
" usty, na nic się już z rzeczy tego świata nie ogl�da, jedno na 
« ten promień który j� posiada » (Horn. 33). Podobnie i Sama
rytanka nasza, jak nas podanie uczy, stała się wraz z pięciu 
swemi siostrami i dwomasynkami,jedn� z najwierniejszych, naj
gorliwszych naślednic Jezusowych aż na Kalwaryę. Znajdowała 
sig w wieczerniku, gdy Duch 8. zst�pił na zebranych uczniów, 
i ochrzczono. od A.postołów, była jeJn� z najzacniejs1:ych maLron 
poczynaj�ce;;o się Kościoła. A że duch Chryslusowy jest duchem 
gorliwości, Fotyna (bo tak j� podanie zowie) nie przestała na 
chwilę ogłaszać w Jeruzalem łaski i chwały swego Odkupiciela. 
Za tę gorliwość wygnana przez Żydów do Afryki, wytrzymała 
w Kartaginie podczas prześladowania Neronowego, wszelkiego 
rodzaju męczarnie, i dost�piła wraz z cal� rodzin� swoj� wieńca 
męczeńskiego, jak to czytamy w Martyrologium Rzymskiem pod 
dniem 20 marca (i). Szcz�tki jej przeniesione zostały i zachowa-

(\) Tegoi dnia uroczystość Świętych: Fot?Jny Samarytanki, Józefa i Wiktora jej synów, 
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ne Si.l w Bazylice ś. Pawła w Rzymie, za widocznćm rozporzi.1-
dzeniem Bożćm, aby pierwsza kaznodziejka Chrystusowa, śród 
pogan spoczywała blizko wielkiego pogan Apostoła (2). Ale jak 
z weselem wspominamy, Bracia mili, szczęsne następstwa wier
ności tej niewiasty pierwszej łasce Chrystusowej, tak nie może
my bez dreszczu przerażenia pomyśleć coby się z nii.l było stało, 
gdyby w chwili gdy ji.l Zbawiciel prosił o wodę, odprawiła go by
ła pogardliwćm milczeniem lub słowem, i odeszła. O nieszczę
sna! prawdopodobnie pozostałaby była w ślepocie i zepsuciu 
swojćm, i mieszkała dziś i na wieczność całę w krainie ciemno
ści i nędzy bezwzględnej ! 

O! jeżeli się powtarza często, dzięki Najwyższemu, uległość 
Fotyny pierwszej łasce nawrócenia, zdarza się niestety i opór 
nieprzevarty. Znane mi Si.l dobrze dwa wypadki podobne, które 
się zdarzyły u konfessyonału. tej studni Jakubowej także. Jedna 
zaczynaji.lc od rozmowy, skończyła na spowiedzi powszechnej 
z lat 25 i na doskonałćm nawróceniu. Druga przyszła się pora
dzić o jakiś artykuł kodexu cywilnego, dała się doprowadzić 
do wyznania smutnego stanu swojej duszy, przyznała słuszność 
spowiednikowi i odeszła, twierdzęc, że nie"czuje się na siłach 
do zerwania zgubnych więzów, które .ii.l trzymały. Obszerniej 
wszakże dla waszej nauki i zbudowania o tych wypadkach mó · 
wić dziś niepodobna. Ale dosyć było o nich natr{lcić, dosyć tern
bardziej przykładu naszej Fotyny, aby się z Augustynem ś. lękać 

Jezusa przechodzq,cego. Timeo Jesum transeuntem.Bo Jezus nie 
zawsze woła, .nie zawsze zatrzymuje się wołajęc, ale zawoła i 
idzie dalej. Błogosławieni którzy pochwycę za pierwsze ogniwa 
tego złotego łańcucha łask nam przygotowanych, którego ogni
wem ostatnićm wytrwałość ostateczna i wieczne zbawienie. Bło
gosławieni mówię, którzy trzymajilc się zwięzki miłości ł{!CZ{!Cej 
stworzenie ze Stwórcę swoim, zd{lżaję za Jezusem, wtenczas on 
z jawnogrzesznic i jawnogrzeszników robi Święte i Apostoły, ale 
biada opornym, biada leniwym; tym się lękać wypada Jezwa 
przechodzgcego. Timeo Jesum transeuntem. Ach i ja się lękam. Ty
le łask nieprzyjętych nawet, tyle przyjętych i zmarnowanych, 
tyle licho i częstkowo tylko użytych. - Ti'meo transeuntem. Inni 

Sebastyana kapitana, Anatolii, Focyi, Fotidy, �arascewii, Cyriaki jej siostr, którzy wszys

cy, wyznawszy Jezusa Chrystusa dostipili męczeństwa. Podobnie w starożytnem Martyrolo• 

gium Kassyjneńskićm i Menologium Greckićm. 

(�) Patrz Cornel. a Lapide in IV Joan. 
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skorzystali przezemnie nawet; porosły mi i przerosły mnie pię
kne dziatki; mam je blizko, mam daleko, mam na ziemi, mam 
w Niebie, a ja w cii_tglem niebezpieczeństwie potępienia się ka:;(LC 
innym k,i :.bawieniu. Timeo tra11seun1em. Ach czyż mu się już nie 
sprzyk1·zyłem, czy wróci jeszcze z łask11 swojQ.? N ie lękam się Je
zusa umartwiaji_lcego, upokarzaj{_lcego, chłoszcz11-cego na duszy 
i na ciele, nie, nie lękam się, bo wtenczas pomimo całej niego
dności mojej, czuję się Go bliższym, i niejako podobniejszym 
do Niego : ale się Go lękam przeclwdz(tr.ego. Ach! Bracia i wy 
zbawiennie się lękajcie i bQ.dicic powolnymi na natchnienia i na
woływania Boże. 'fe błyskawice rozniecaj11-ce znagla nasz umysł 
i udsłaniaji_lce sami_l głi_tb duszy drzemi11-cej w fałszywym pokoju; 
zbawienny strach blizkiej może śmierci i si_ldów Bożych, dnie 
nic wesołe, noce za długie i niesmak w złem i lichem, drżenie 
i tęsknota za czemś lepszem : a 1ia świecie i ten czas 'facytowski 
<1 samym pokojem okrutny, n(l) i te mMdy i pożogi rozkiełznanej 
dziczy bezczeszczi_lcej same świ(ltynie Pariskie, wszystko to na
woływania naszego Zbawiciela « żi_tdaji_lcego od nas, mówi Świę
cc ty Ambroży, wody, wody łez naszych pokutnych, aby nam 
« grzechy odpuścił. ,, Mówi : że pragnie, aby pragn�cym łaski 
wiecznej udzielił. O gdybyśmy wiedzieli co to jest dar Buży, i I.to 
do nas mówi daj mi pić ... 

II. 

Brncia moi! Jest niewiasta wszystkim nam droga, jakkolwiek 
niektórzy wył11-czne sobie do niej roszcą prawo ; a tł! niewiasli_l 
jest wspólna a tak utrapiona matka nasza, Polska. Rodowitać 
ona Izraelitka, ho w domu .Jakubowym, w Kościele katolickim 
ochrzczona i wychowana, duch jej płynie odl(ld jak rzeka do 
wielkiego morza społeczności Chrystusowej. Ale różnemi czasy 
silne wichry różnych błędów marszczyły zwir�rzchnie jej fale 
w kierunku przeciwnym i dawały jej pozory Samarytanki żyjQ.
cej z nieprawymi mężami. 

Pierwszym z tych mężów był Ifossytyzm, błi_td pobratymczych 
zachodnich �łowian. Drugim Protestantyzm genewski w modzie 
u szlachty, augsburski po miastach. 'l'rzecim Aryanizm albo So-

(IJ Tempus ipsa pace saevum, 

T, I, 2ł 
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cynianizm, poczęty wprawdzie we Włoszech, ale rozwinięty, wy
chowany w Polsce. Czwartym mężem nieprawym był Encyklo
pedyzm francuzki zeszłego wieku, któryśmy widzieli w wielu 
starcach naszych. Pi\ltym nareszcie Panteizm niemiecki, w po
klasku już za pamięci naszej. 

Wszyscy ci mężowie nieprawi wnosili do domu matki narowy 
swoje umysłowe i obyczajowe, wprowadzali wielkie zamięszanie 
i walkę. Ale znaj11c usposobienie naszej matki, obiecywali da
wniej pomnożenia jej zdrowia i mienia, a ostatni przywrócenie 
n traconych; i przeto ich w domu cierpiała. Prorok Boży, sicdą
cy w domu Jakubowym, u źródła łask Bożych, z wytrwał\! i 
czujni! miłościil ostrzegał naszil matkę o tych niebezpiecznych 
zalotnikach i pomagał jej z kolei z domu się ich pozbywać. Dziś 
to trudniej idzie, bo spółcześnie złe czasy się zaczęły dla narodu 
naszego i dla najwyższego Kapłana. Narod nasz w rozżaleniu ser
ca spodziewa się pomocy (jak ongi Samarytanie) od nieprzyja
ciół Arcykapłana, a zarazem żal ma do niego, że go mocniej nie 
broni, a żali się powołujilc się na swoje pochodzenie Izraelskie. 

Przyczynił zajścia obecnego jest szósty nieprawy męż także, 
jak mówi Ewangelia : a i ten któregrJ teraz masz nie jest twoim mę
żem. Kto on 1 O ! to nie ten dziki i zły silsiad, który j\l najechał, 
pożera jej mienie i bijilc j\l i kaleczilc chciałby matkę naszę gwał
tem sobie poślubić. O nie! ten jakkolwiek bardzo ciężki, nie 
tyle niebezpieczny, bo go matka nasza za nic w świecie nic chce. 
Owszem tak go niecierpi, iż przyjęła do domu innego, który jej 
obiecuje z domu tamtego natręta wypędzić. Kto on jest? Nie ła
two nazwać, bo nie chce by go nazywać po imieniu, a matkę na
szę tak opanował, że i ona się gniewa, gdy kto z jej dzieci po 
imieniu go nazwie. Ma on coś podobieństwa z pięciu poprze
dnimi, bo ta sama pycha umysłu, takaż samowola, niecierpi\lca 
uwagi i rrieprzebierajilca w środkach dla dopięcia swego. Zresztil 
czynny jest, odważny, i układny. Nazwę go więc grzecznie, jak 
się sam rad nazywa, człowiekiP.m nowożytnym. Gdzieindziej on by
wa kosmopolił\l, mówi że postęp wymaga wielkich całości rodo
wych, przebilkuje o braterstwie części świata, zapowiada wielki! 
centralizacyę humanitanw całego rodu ludzkiego, wyższil od 
onej jakil nam Chrystus Pan założył, i o jakiej do Samarytanki 
tylko co rnówił. Ale znajilc że matka nasza woli staril swoję oj
cowiznę choć spnstoszonil, u nas jest za narodowości\! i z Polska 
się nosi : a że matka szczerze pobofoa, choć śród trosk tylu nil:!· 
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co katechizmu zapomniała, więc z xiężmi się brata. na proćessye 
chodzi, owszem urz{ldza je i prow:dzi, a xiężom niektórym pa
tryotyczne kazania pisuje. Chodzić on i do rabinów i do mini
strów, nietylko do nomów, o co by go nikt nie sk:1rżył, ale do 
synagóg i zborów, a Żydów i Lutrów do naszych kościołów i na 
nasze pogrzeby zaprasza. Skarżyli się na to niektórzy xięża ,ale 
m{lż nowożytny powiedział, że tego postęp i braterstwo powsze
chne wymagaj{!, że tak się po innych krajach gdzie jego koledzy 
panuj{! dzieje, że nareszcie potrzebać skupić wszystkie siły, dla 
wypędzenia onego dzikiego człowieka. A że biedna matka nasza 
pragnie się wtręta pozbyć, tak goręco jak pragnie wiecznego 
zbawienia, więc przygania ostrzegaj{lcym lub prosi ich o cierpli
wość, ile że wielu xięży i poczciwych, wierzy człowiekowi no
wożytnemu, że się już nawrócił lub niezawodnie nawróci, a i ma
tkę oswobodzi. Przekonanie to i nndzieję podziela i ludność, 
mianowicie miejska, bo chłopi instjn\tem mężowi nowożytne
mu nie dowicrzaję, nawet gdy im ziemię darmo obiecuje; a za
tem i dobrodziejów swoich nie słuchaję : a bo i sę powody nie
dowierzania. 

Od lat kilku człowiek nowożytny włoski, najgorszy ze w;;zyst
kich, rzucił się na ojcowiznę Proroka Bożego. Prorok siedzi stru
clzony przy drodze, wystawiony na skwar słoneczny wszystkich 
złych namiętności sprzysiężonych przeciwko sobie, pragnęc u pa
miętania zbuntowanych dzieci i ochtody w swojem cierpieniu. 
Matka nasza kochajęc swoję ojcowiznę, rozumiała, że ona droższa 
jeszcze Arcykapłanowi, a sama nie wierz{lc obietnicom najezdzcy 
pojmowała że i On opiece zbuntowanego syna zaufać nie może. 
Dawniej orężnie by była wsparła krzywdzonego Ojca; dziś nie 
mogła : czy przyszła przynajmniej choć z wdowiem świętopie
trzem i głośnem spółczuciem, Ach! ledwo ukradkiem śmiała to 
u0zynić. Dla czego? bo człowiek nowożytny wmówił jej, że nie 
trzeba obrażać mężów nowożytnych, którzy jak włoskiemu do
pomagali, tak i jej dopomog{l : choć nic z tego nie było, i ci�
miężyciel jej pobrat:lł się z ludźmi nowożytnymi zagranicznymi, 
a grzech przed Bogiem matce nasźej został. Gdy zaś człowiek 
nowożytny nam<twiał do wojny matkę naszę, a woj ha szła cięż
ko: wołaj, mówił, do Proroka siedzęcego u studni Jakubowej 
aby się za tob11 głośno odezwał. Ach! on nic czekaj{lc wołania 
i niepomny zapomnienia dwa razy j� cieszył, gdy dzieci jej tra
towały azyatyckie konie na ulicach Warszawy i świeżo skargi 
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wtręta odepchnę.ł, i użalił się nad nię. serdecznie, mow1ę.c : ce iż 
u obecne a opłakane położenie Polski mocniej jeszcze obudziło 
u apostolskę. pieczołowitość, którę. wcię.ż otaczał ono katolickie 
c, królestwo. J> (1) Czy nie mógłby gł,iśniej się jeszcze odezwać? 
Mógłby,i byłby to pewno uczynił; zawadza mu z jednej strony sr,)
gość najezdzcy gotowego i kościoły i kapłanów i wiarę ze szczętem 
wygładzić, z drugiej strony zawadza człowiek nowożytny w do
rnu matki naszej, którego brat starszy tak się z Kościołem obcho
dzi, jak u nas najezdzca, i lęka się by człowiek nowożytny nasz, 
zostawszy zwyciężcę., hardszym i prześladowcę. n ie został, jak 
towarzysw jego uczynili wszędzie, gdzie tylko zapanowali. 

O Bracia mili, mówmy bez przypowieści. My w gor�tczce cicr
picuia stawiamy na karlę ni:! tylko przyszłość narodu ale i Koś
cioła : na to ostatnie Papież zgodzić się nie może : i szczęściem 
dla nas. Bo choćby cała mniejszość oświecona pod żelazem zwy
ciężcy wyginęła, dopóki zostanie u nas wiara i Kościół, jeszcze 
duchowieństwo z ludu martwego dziś jeszcze, potrafi nam <lru
gę. Polskę wychować. Starajmyż się nawrócić jeżeh się da czło
wieka nowożytnego, ale miejmy odwagę pozbyć się go z domu: 
a słuchajmy Proroka Bożego, jeżeli chcemy mieć jego opiekę. 
Dziękujmy Bogu że stoję.c na wysokości, której namięlnościc 
ziemskie nic dosięg:iję., nic tylko wszystko obecne widzi, ale i 
przyszłość opatruje. Nic wymagajmy by był patryot:_i polskim, 
bę.dźmy wdzięczni Bogu że mu dał serce swoje skłaniaj�cc się 
chętnie ku cierpię.cym. Spodziewajmy się więcej od niego, ale 
aby więcej otrzymać b{.ldźmy szczerze wdzięcznymi za to co już 
dla nas uclynił; i tu wierność łasce pierwszej, łaski następne 
ści{_lga. Dopóki będziemy z marnotrawnym synem hardo wołali : 
daj mi część mojej Ojcowizny, dopóki będziemy sami siebie kano
nizowali z wadami naszemi, nie tylko Papież ale Bóg sam skę.p{.l 
tylko pomoc nam dawae będzie : jak skoro w pokorze ranami 
naszemi do ran Jezusowych wołać zaczniemy, skłoni On serce 
swego namiestnika ku biednej tej Samarytance. 

Już dzięki pobożności heroicznej naszej młodzieży, pobożno
ści która w każdej uroczystej chwili z pod naleciałości obcych 
na wierzch się wybija: dzięki łaskawym słowom Ojca ś., Bisku
pi katoliccy i Kapłani i najpoważniejsi świeccy w całym świecie 

(!) Praesens ac <leploranda Poloniac condilio iła qnoque pooliliciam no.strom, qua Ca· 

tholicum illud Regnum semper proscqnuli sumus, sl)JlicitucJinem magis magisqne exci
tavit,., 
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za nami odzywać siQ zaczynajQ.. Coraz śmielej uznajQ. prawowi
tość, sprawiedliwość sprawy naszej, jedyna dziś ll'Oska u dobr·ych, 
aby obror\cy godni byli sprawy i aby siła odpowiadnła sprawie
cl li w ości. 

Słyszę jnż głos rodzaju ludzkiego jako szum oceanu świaclczQ.
cy nam na ziemi i wołajQ.cy za nami do Nicb::i. Jet>t to przygoto
wanie i zapowiedź wyl'oczni watyka11skicj, klóra gdy stanowczo 
przemówi, zapowie jak gałQ.zka a,·ki, koniec potopu. Jakiekol
wiek bowiem podrzędne t>prQżyny gra{: mog{_t, Hzym ostatecznie 
to czyni co Bóg chce i kiedy chce i jak chce. Uświęcajmy siQ 
tymczasem bracia moi, uświęcajmy co rychlej, kochajmy wszyst
kich braci, ale wiary naszej dla ich przyjaźni nic poświęcajmy. 
Pragnij my, jak powinniśmy by się wszyscy synowie jednej ziemi 
do jednej owczarni nawrócili, a w każdym razie przenośmy aby 
w dobrej wierze (jeżeli być może) po swojemu Boga chwalili, 
niż gdybyśmy w czczości i nicestwie wspólnej obojętności reli
gijnej mieli się uściskać. Pragnijmy prz,,dewszystkidm krófrstwa 
Bo::.ego i spmwiedliwośći jego, a da nam Bóg w dodatku Ojczy
znę : abyśmy nacieszywszy się niQ., zapragnęli nareszcie gor9cej 
wotly żywej łaski; i to panowanie łaski jnk Samarytanka śród 
innych rozszerzali, i zasłużyli tak na wodfJ :.ywq, chwały wiekuistej. 
Co nnm daj Boże! Amen. 
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O ZASŁUGACH I CIERPIENIACH 
' 

KOSCIOtA I NARODU POLSKIEGO. 

POWIEDZL\NA W TREŚCl /1) W JF,;ZYKU FRANCUZKIM, D. 3 WRZEŚNIA !865. 

W GLÓWNYM KOŚCIELE PARAFIALNYM W MONTREAL (W KANADZIE). 

PonoŻNI StUCHACZE! 

t( Miseremini mei, miseremini rnei saltem Vos a
« mici mei, quia manus Domini letigit me. 

11 Miejcie litość nademni!, mi'ejcie litość nademn� 
c, przynajmniej wy przyjaciele moi, albowiem ręka 
, pańska dotknęła mnie. » (Job. XIX) 

Temi słowy, zaklinałHiob, m�ż boleści, nieroztropnych i twar
dych aż do okrucieństwa przyjaciół swoich, chc:;teych mu gwał
tem wmówić, że on najgrzeszniejszym jest; już tern samem że 
najutrapieńszym z ludzi. 'l'emiż słowy odzywa się w tej chwili 
Polska, ten Hiob narodów i woła do was, Bracia mili, przez jedne
go z synów i Kapłanów swoich: miejcie litnść nademng, wy przy
najmniej przyjaciele moi, albowiem ręka Pańska dotknęła mnie. 

Wszakże naród mój, szczęśliwszy w tej mierze od Świętego 
Patryarchy, �potyka rzadko tych niebacznych lub fałszywych 
przyjaciół, którzyby jej przykro wyrzucali w oczy długość jej 
utrapień; a jeżeli ich czasem spotka, pozwala im w milczeniu, 
jak Dawid Sernejowi złorzeczyć sobie do sytości i przyjmuje 
z r\łk Bożych te złorzeczenia jako część tajemniczej swojej chło
sty. 

1) Miałem i drugą. naukę w innym kościele tegoż miasta, i na natarczywe prośby wier
nych musiałem mów1ci o lymże przedmiocie. Duchowieństwo miejscowe uprosiło mnie o 
kilka konferencyj Kościele polskim, slarałem się wszystko uj�ć w trcSc1wą. cało�ć, choć 
z paw .lJ. uidl ,_;,1da()iJi dl• p ,:.,;kiJg) cz.yLeinika, ozr1 tjo nionoglł z tym pt·zedmiotem. 
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Wszakże rzadkie takie wyj;ttki. Ogólnie sprawa nasza spotyka 
spółczucie i uznanie u wszystkich umysłów zdrowych, we wszyst
kich sercach prawych, tysi;tce przebra1iszych mieszkar\ców tego 
katolickiego miasta, słuchaj;tcych mnie w tej chwili z takiem za
jęciem, s;t tego nowym dowodem. Owszem ludzie różnych mnie
mań politycznych, różnych wyznań nawet, s;t sprawie naszej przy
chylni; jedni ceni;tc w niej prawo i sprawiedliwość zgwałcon:.i, 
drudzy oświatę prawdziw;t i poczciwi.i wolność pcrdeptane prze
moc;t i t. p. Sprawa Polska przedstawia to wszystko, a to głosowa
nie powszechne ludzi poczciwych i bezstronnych za nami, ten 
krzyk sumienia rodzaju ludzkiego,jest pewniejszym od wielu in
nych głosem Boga w naszej obronie : tegoż Boga który nas do
świadcza. Sprawa Polska przedstawia to wszystko i więcej jeszcze, 
ale że mówię w świ;ttyni Pańskiej, poruszę głównie jej stronę re
ligijn;t ; przypomnę wam ustęp mniej znany z dziejów powszech
nego Kościoła, odczytam w szczególności stronicę z Martyrolo
gium, z aktów męczer\stwa Kościoła Polskiego od stu wieków. 

Zdarzało się nieraz w pierwszych wiekach Kościoła, Bracia 
mili! zdarzało się nieraz, że katolik perski uchodził z dusz:.i przed 
prześladowaniem do cesarstwa rzymskiego; i tam przyjęty mi
łośnie przez swoich spółwyznawców, wprowadzony do ich ze
brania, głosem drgaj:.icym od wzruszenia, i obcym akcentem, 
opowiadał co bracia jego cierpi;t na Wschodzie. Wtenczas ka
tolicy rzymscy płakali i modlili się z nim razem, a pospolicie 
opatrywali go jeszcze na drogę, i na obwinięcie ran braci. 

O ludu Maryi grndu ! ('I) w podobnym to celu staję przed Wa
mi jeden z dzieci i sług Maryi Królowy Polskiej! Ufam w Panu, 
że mowa moja zbuduje was równie dobrze, jak wszelkie inne ka
zania. Ufam, że serca wasze ju� i tak katolickie rozszerz;t się jesz
cze bardziej, ohejmuj;tc miłości;t i modlitwiljeden naród katolicki 
więcej, poznaj:.ic dokładniej jego zasługi i cierpienia. W tej na
dziei przystępuję do rzeczy wołaj:.ic raz jeszcze z Mężem boleści : 
Miejcie litość nademng,, wy przynajmniej Bracia moi, albowiem ręka 
1 'ańska dotknęła mnie. 

( l) Miasto Montre:,l tak jest dziś powszechnie nazywane od góry która nad niem panuje, 
ale właściwą. nazwą jego jest : ·ville Jl/a?'ie; założone bowiem byto w połowie XVH wieku, 
przez pobożne stowarzyszenie pod przewodaiclwem X. Olier załużyciela Sulpicyanów; za
łożone na cześć Maryi Pann y , w celu pobożny m po;yskania dzikich Jndyan dla wiary 
świętej i Kościoła. Od I.ej chwili zaczęła się dopiero ko!onizacya Kan,dy na dobre; kompa
nie kupieckie szukajice zysku, pr7.ez wiek cały przedtćm ledwo były kill.adzicsi�t os/lb 
W:5z:ysŁkiego sprowadziły . 
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I. 

Pierwszym obowi{lzkiem jak pierwsz� zaslug{l tak człowieka 
jak narodu chrześciańskiego, jest bronić najwyższego nabytego 
dobra: a tem dobrem jest wiara prawdziwa, święta katolicka 
wiara. Cieka wa zapewne pobożność wasza wiedzieć, jak też na
ród Polski, który świadom o uważał za cel swego istnienia służe
nie Chi·uściaństwv; jak też naród Polski którego rycet'ze doby
wali do polowy mieczów z pochwy przy czytaniu Ewangelii na 
znak że S{l gotowi lJronić jej do ostatka : jak też rzeczywiście 
bronili? Pytacie może, jaki udział wzięli Polacy w wojnaeh krzy
śowych? l\Iili moi, ksi(_lżeta nasi, rycerze, oddziały pojedyńcze 
chodziły do Azyi odbijać grób Zbawiciela na niewiernyeh; zało
żyli oni nawet byli za powrotem Zakon Bożogrobców. Ale proszę 
pamiętać, że Polska dopiero pod koniec X wieku ostatecznie 
jako naród weszła do Kościoła, że spółcześnie P\'.awie z pierwsz;.i 
krucyat{l, o wiek później, myśmy mieli do walczenia w domu 
własnym z ostatecznem drgnięciem pogaństwa.Zreszt;.i wysunięci 
ku północy i wschodowi Eurnpy, nie potrzebowaliśmy szukać 
niewiernych, gdy oni nas najeżdżali. Ku północy mieliśmy dług:;i. 
walkę z Prusami i Litwę. pogańsk{l; nieraz Papieże ogłaszali prze
ciwko nim krucyatę, te same daj:;i.c odpusty walcz{lcym, jakie 
zyskiwali krzyżowce palestyńscy. Od wschodu zasłanialiśmy 
Europę od najazdów barbarzyństwa azyatyckicgo. To też Papie
że nazywali Polskę po wsze czasy antemurale C hristianitatis, 
przedmurzem, szańcem naprzód wysuniętym Chrześciar\stwa, na 
wzór tych forteczek przedmostowych wytrzymuj:;i.cych pierwszy 
pęd łami(_lcych się lodów. Europa budowała, handlowalit, uczyła 
się, Polska, naród rolniczy, wojenny, a nie podbójczy, czuwała 
wci{lż na komu za ni{l, opatrznie postawiona i wierna na S\vojem 
stanowisku. Na wielkich naszych południowych płaszczyznach 
widzieć można długi rzęd kurhanów, to mogiły poległych w boju; 
rolkop je, znajdziesz lJiałe koście zwyciężców i zwyciężonych, 
pomięszane i zgodnie już ohok siebie lcżęce. Dziejopisarze nasi 
licz{l do tysi(_lca bitew danych przeciwko samym jednym tylko 
niewiemym. 

To też nic dziwna co przytaczaję, że gdy posłowie polscy pro
sili w Rzymie o kości Świętych, jeden z Papieży miał powie-
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dzieć: ((ściśnijcie garść ziemi waszej, pociecze z niej krew; krew 
wylana w obronie Chrześciar\stwa, to tez relikwia. 1) 

'J.'ak Bracia mili! O piersi polskie roztrilcała się na pocz11tku 
XIII wieku straszna nawała Mongolska, która już była całil Azyę 
zalała, a przed któril drżał zachód Europy (i). Czterdzieści ty
sięcy Polaków legło pod Lignicil, przeciwko dziesięć razy licz
niejszej dziczy; ale się Mongołowie cofnęli, nie ważilC się wysta
wiać na podobne Pyrrusowe zwycięztwa. Nie mogę zataić przed 
pobożnościil waszil, opisu pięknego męczeństwa mieszkańców 
Sandomierza, jak je nam kronikarz wołyński podaje. Gdy już 
Mongołowie wymordowali byli u stóp Ołtarza Błogosławionego 
Sadoka z Dominikanami, inne klasztory i duchowim1stwo, ludo
wi kazali wyjść przed miasto, aby swobodniej rabować i za
bijać mogli. Lud przyodział się w świilteczne szaty i siedział 
śpiewaj11c Psalmy i pobożne pieśnie, aż na każdego kolej mę
czeństwa przyszła. Wrncam do walk zbrojnych. 

WXV i XVI wieku, gdy zachód Emopy za leniwy był do wojen 
świętych, Polacy to z Węgrami wytrzymywali cały pęd najaz
dów 'fureckich. Na pocątku XVII Polacy z domowem Kozac
twem odparli 300,000 OttomanÓ\'v·, a poci koniec tegoż wieku, 
Polacy to jeszcze obro:1ili zagrożony Wieder\ i Zachód, i zadali 
stanowczy cios ich potędze, po którym się już nigdy do dawnej 
nie wrócili siły. A co was w szczególności obchodzi Bracia moi, 
to że dzięki temu zwycięztwu Polaków pod królem Janem So
bieskim, osLaLnim wielkim bohaterem chrześciańskim, że mówię 
dzięki temu zwycięzLwu, święto paLronalne waszego grodu, świę
to Imienia Maryi rozciilgnięte zostało do całego Kościoła. 

Wszakże nie dosyć aby jak człowiek pojedyńczy tak mród 
chrwściański ograniczył się na strzeżeniu, bronieniu największe. 
go dobra, jakiem jest prawdziwa wiara, trzeba aby starał się 
udzielić innym jeszcze go nieposiadajilcym, jak sam od innych 
dostał; albowiem zlecił katclenw flóg troski o bliiriiego swego. Pol
ska poczuwała się do tego obowi;;izku apostolstwa, i owszem ka
żclil krdinę któr:t do niej politycznie przystawała brała w posia
danie w imieniu Kościoła, i przeto choć która odpadła od ciała 
Rzeczypospolitej, ona zawsze mianowała jej'urzędników, na wzór 
Stolicy Apostolskiej, mianujilcej Biskupów in partibus : tak czy-

(1) a: Co poczniemy synu, mówiła królowa Blanka do syna swego S. Ludwik:i, gd y ci 
Tatarzy nas najadi? • - « Co poczniemy matko? wesoło odpowiedział Swięly, albo my ich 
poszlcmy do piekła, albo oni nas do nieba. , 
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niła względem utraconych województw Czernihowskiego i Smo
leriskiego, aż do utraty samoistnego bytu. 

Pierwszym nabytkiem apostolstwa młodego Kościoła polskiego 
w XII wieku było Pomorze, kraik naówczas słowiański po nad mo
rzem Bnltyckiem, po obu brzegach rzeki Odry rozciMnięty. Poll 
koniec XIV wieku pozyskała Polska dla Boga i Kościoła Lilwi
nów, jeszcze pogan, zamieszkujilcych kotlinę Niemnowę aż do 
tegoż Bałtyckiego morza. Długo ten lud nieliczny ale bitny na
jeżdżał ziemie Polskie i uwoził w jassyr jej synów, długo Franci
szkanie nasi pot swój apostolski i krew tam przelewali, zanim 
światło Chrześciaństwa przemogło ciemności przesędu, a mal
że1istwo Jagiełły w. księcia Litwy, z Jadwigę dziedziczkę tronu 
polskiego, sprzęgło na zawsze w Bogu i Kościele dwa te na
rody. 

Trzecim, najważniejszym, najboleśniej okupionym owocem 
apostolstwa polskiego, było utrzymanie bratniej Rusi w jedności 
z KościołeII} Rzymskim. 

Ruś Bracia moi! to właściwie Polska wschodnia. Polanie (mie
szkańcy pól, równin) tak dobrze mieszl;ali nad :qnieprem (Bory
stenem starożytnych) i w całej jego kotlinie po za Dniestr, jak 
zajmowali na zachodzie całę kollinę Wisły po i za Odrę. Pod
bójcy Normandzcy przybyli z. kraju fiosthtand we Szwecyi, nada
li swoje miano Polanom wschodnio-południowym, choć sami 
rychło narotlowość słowia1iskę przyjęli. A że Kijów stolica Rusi 
w cięgłych był stosunkach przez morze Czarne z Carog1·odem, 
przeto Ruś przyjęła w X wieku wiarę z obrzędem Greckim i li
turgię, już przez Świętych Cyryllego i Metodyusza db wcześniej 
nawróconych Bułgarów na język sławia1iski przetłumaczon\l. 
Okrom tedy nazwy cudzoziemskiej, obrzęd wschodni, i język 
kościelny wpływajęcy powoli na mowę pospolilę, różniły Pola
nów Dnieprnwych orl Polan Wislańskich, ale jedność wiary, i 
ciilgłe slosupki małżeńskie ksi\lŻ\lt panujęcych w ohu krajach (1) 
przedłużały rodzinne braterstwo. Gdy Michał Ceru laryusz Patryar
cha Carogrodzki odnowił w XI wieku przyduszonę na razie schy, 

( () Było ich dwadzieścia i kilka, a że chc�cy się pobrać byli nie raz w stopniach pokre

wieństwa zakazanych przez Kościół, musieli się zgłaszać do Rzymu po dyspensyj otrzy

mywali je w Xll i XILI wieku, a więc zerwania ostatecznego między Rusi� a Rzymem nie 

było, choć nie przeczym, że bywały scbyzmy miejscowe i czaso';\'e. Nadto biskupi ruscy 
w nadziei pojednania się Palryarchów Carogrodzkich z Rtymcm, nad czćm Rzym wci<!ż 

pracował, podlegaj,!C najwyższym Pasterzom Kościota, długo nie chcieli 1erwać głuśno i 
uroczyście, z bezpośrednimi swoi mi naczelnika.mi hierarchicznymi. 
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zmę Focyusza, Rusini nie poszli za nimi, i przyjęli ze czci� w Kijo
wie Legatów Papiezkich,którzy byli Cerularyusza wyklęli.Kościół 
Ruski święci wraz z Rzymskim święto przeniesienia relikwii Śgo 
Mikoiaja do Bari w Neapolitańskiem, którego Grecy już zbunto·· 
wani nie przyjęli. Missyonarze Polscy obrz;.idku łacińskiego pra
cowali bez trudności na Rusi, zakładali tam swoje klasztory, 
mianowicie Dominikanie. Zapędzali się oni przez Ruś aż do Ta
tarów i Mongołów. ś. Jacek przeszedł dopiero such� nog� po 
falach Dniepru, z Najświętszym Sakramentem w jednej, z pos�ż
kiem Matki Boskiej w drugiej dłoni, gdy Mongołowie wpadli już 
byli do Kijowa. Dominikanie prowincyi polskiej południowej tyle 
krwi przeleli na missyach, że im Papieże pozwolili nosić, jako 
oznakę zaszczytn�, czerwone pasy. Od XIII wieku gdy Mongo
łowie cal� Ruś byli posiedli, Polacy zaczęli odbijać na nich po
łudniowe jej ziemie, a Litwa rosn�ca północne albo Biało-Ruś, 
tak iż gdy te dwa narody zostały poł�czone przez jedność dyna
styi panuj{lcej, cała Ruś dawna właściwa, dawni Polanie Dnie
prza11scy, znaleźli się znowu zjednoczeni politycznie z Polsk\ł, 
z Polanami Wiślańskimi. Królowie Polski i Litwy pracowali nad 
utwierdzeniem Unii religijnej wobec poduszczeń schyzmatyc
kich zewn\łtrz przychodz\łcych. Pracowali zaś z takim skutkiem, 
iż gdy Kardynał Izydor Kijowski wrócił do kraju z aktami 
Soboru powszechnego Florenckiego na którym zasiadał, zna
lazł pokorne ich uznanie jak w Polsce łacińskiej tak na swojej 
Rusi. Spotkał dopiero bunt otwarły w Moskwie, której był pra
wym Metropolit�, i przed gniewem w. księcia Moskiewskiego 
z niebezpieczeństwem życia uchodzić musiał. Dla czego? zapy
tacie. B�dźcież cierpliwi, wytłumaczę wam co to jesL Moskwa. 

Moskwa, Bracia moi, jest to kolonia słowiańsko-ruska na 
gruncie fińsko-azyatyckim. Już w XII wieku niektórzy ksi\łżęta 
ruscy z dobran� równie awanturnicz\ł drużyn�. przekraczali wiel
kie lasy rozdzielaji}ce kotlinę Dnieprow� od źródlisk Wołgi i 
Oki i podbijali sobie ziemie fińskie. Drog\ł adrninistracyjn� i 
kościeln� nakładali pod.bitym poddanym język rusko-cerkiew
ny (1). Na pocz�tku XIII wieku powstało miasto Moskwa a pano-

(!)Dla tego dyalektów we właściwej Moskwie nie ma, bo to jęz;yk ksi�żkowy, nalożon;y 

Finnom. 
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wał w niej, jeden z licznie rozplemienionych na Rusi potomków 
Skandynawsldeg-o Rury ka. Rychło potem nasti}pił najazd mongol
ski. Ksii}zęLa dawnej llusi walczyli i legli pod KałkQ,; ksi{_tże mos
kiewski, którego poprzednik zburzył był przed Mongołami sło
wim\ski Kijów, jak jeden z następców jego, zniszczy później sło
wiański Nowogród, ksi{_tże moskiewski mówię, nie poszedł wal
czyć wspólnego wroga.On bił pokornie czołem przed hanem wiel
kiej hordy; wyrobił sobie przywilej poborcy podatków w dziel
nicach innych ksii}żi}t rusko-fińskich, i tak został wielkim albo 
naczelnym księciem. Przez dwa wieki następne, dziedzice jego 
kor;:ystajiJC z rodwojcri i osłabienia Mongołów, doszli już byli 
prawie do niepodlrgłości w epoce Soboru Florenckiego. Nie 
mógł w. ksii[że znieść aby naczelnikiem duchownym w jego ha
ju był poddany potężnego króla Polski, Litwy i Rusi; i przeto 
pasterza swego Izydora Kijowskiego haniebnie przepędził, a jak 
w Carogr-odzie tak Lu duma Biskupa znalazła się w zgodzie z du
m{.t i interesem politycznym panuj{_lcego. Po rychłym upadku 
Carogrodu, Moskwa została jedynem państwem schyzmatyckiem 
z pewn{_t siłtt i przyszłościiJ : to też od tilrł będzie używała schy
zmy jako środka do rozszerzenia się na Rusi. a opiekowania się 
spółwiercami swymi na Wschodzie. Napróżno Papież posyła w. 
księciu za małżonkę Zofię PJ.li,ologównę wychowan{_t w Rzymie, 
w nadziei przycii!gnięcia go do jedności. Stało się przeciwnie; 
w. ksii}że przecii!gnilł SWiJ małżonkę na schyzmę, a użył tego 
zwiiJzku na to tylko, aby wzii!Ć tytuł CJra, przyswoić sobie 
herb Cezarów bizanckich orła dwójgłowego, i postawić się 
dziedzicem ich prawowitym, a przeto i świata de jure, podług 
wyobrażeri i zachce1i bizanckich. Później nędzni patryarchowie 
wschodni jęczilCY poci jarzmem turer;kiem, pot.rzebuj:;_icy jałmużn 
moskiewskich, przyznaj:;_i za pieni{_tdze Metrnpolicie Moskwy ty
tuł pig.tego patryarchy, na miejsce odpadłego od jedności patl'yar

cfty starego R:;ymu; aLy Lak uwydatnić coraz bardziej wojujilCY 
antykatolicyzm Moskwy. A choć w końcu Piotr zwany Wielkim 
dogodnem sobie znajdzie zast:;_ipić Patryarchę Synodem prote
stanckim Biskupów i zmieni nazwę Cara na Imperatora, dowie
dzie to tylko pochłonięcia zupełnego Kościoła przez państwo, 
sprowadzenia chro::nego dualizmu do jedności absolutnej; ale 
myśl celu istnienia Moskwy historycznie wyrobiona arcanaini Irn
perii, zostanie zawsze jednem item samem. Tak ta Moskwa w 
gruncie fińsko-mongolska duchem, pomimo słowiańskiej mowy, 
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barbarzyr\ska jeszcze i ledwo znana, postawiła się znchwale w 
bee Europy, świala i llzymu, jako prawowite cesarstwo cbrze
ściańskic, jako jedyny prawdzi\YY Kościół Chrystusów. Któż 
choćby obcy nic dostrzeże, nie pojmie, nic jui anlykatolicyzr.!u, 
ale antychryslyanizmu Mosk\yy? 

·wobec Lego pseudo-patryarchatu moskiewskiego w XVII wie
ku, rozwin1tł się był pod opiek{_( królów i duchowieństwa pol
skiego i utwierdził, najliczniejszy, najoświeccńszy ze wschodnich 
Kościół lluL�1\ski, wesele i nadzieja Stolicy Apostolskiej. 'l'en 
Kościół Polsko, albo Ilzymsko-Iluski, albo Grecko-Rusko-Kato
licki pospolicie Unickim zwany, niweczył wszystkie plany mo
skiewskie. to też carowie poruszyli wszystkie sprężyny aby go sil;;t 
rozbić. Królowie polscy ustanowili byli przeciwko najazdom ta
tarskim, strat grnnicznę, roclznj kolonii wojskowych, pod nazw{l 
Kozaków: była to zbieranina rozmaitych narodów, wszakiejęzyk 
ukrai11�ki międ1.y ni mi przemagał. Kozaków użyta Moskwa, aby za
palić \V Polsce wojnę dornow{.l, która Lrw;;ła przez cały wiek X VII. 
Przychod1.iły im w pomoc wojska moskiewskie, albo t:1tarskic, 
tak że niekiedy stawało 2 do 300,0000 ludzi do boju. Z drugiej 
strony występowało pospolite ruszenie całej szlachty polskiej. 
Staliśmy długi czas nieruchomi na miejscu przed zaczęciem wal
ki, mówi jeden kronikarz polski, przypatrujęc się z zadziwie
niem naszej obustrnnnej wielkości, a te wnlki zaprowadziły nas 
były na pocz:;itkn tego wicku (XVII) do Moskwy, Archangielska 
i Astrachanin, a w środku jego przywiodły Moskwę aż do środka 
kraju, i wywołały okrutny mord, w którym błogosławiony Bo
bola i tysi{_lce innych bezbronnych poległo męczer\skę śmiercię. 
W ko1ku sam chrześcia11ski i boliaterski :Sobieski musiał ust<;_lpić 
w o bee nowożylno- europejskiej organizacyi wojskowej prze
prowadzonej toporem carskim w Moskwie, i ust;;ipił llusi za
dnieprskiej Małę zwanej. Wraz Piotr I przybrał nazwę cesarza 
Wszech-Rossy i, <lla przygotowania niebacznej dyp1omacyi zacho
dniej, do nowych zaborów na Polsce. A jakkolwiek lak on jak 
Katarzyna II najuroczyściej oświadczali, ie przez to nie myśl<;_l 
sobie rościć prawa do Ilusi polsko-lite:vvskiej, zobaczymy rychło 
jak łych zaręczcr\ dotl'zymali. 

Polska wycieńczona olbrzymiemi wojnami przez całe to stu
lecie z Kozakami, Moskwę, Szwedami i Tatarami, była jak i czło
wiek klóremuby całę krew prawie wypuszczono, popadła w ro
dzaj letargu. Gdy się z niego ocuciła w drugiej połowie XVlII 
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wieku, już Prusy ukartowały były z llossy:;t, podział naszej nie
szczęśliwej Ojczyzny, a Austrya aby nic wystawić się na bczpo
średni:;i. wojnę z dwoma wrożemi sobie rdzennie s(_lsiadami wzię
ła w nim udział, zachowuj(_lc sobie, większe śmiertelne może 
niebezpieczer\stwo na przyszłość. Pomimo czteroletniej boha
terskiej walki Konfederatów Barskich pl'zenoszq,cych wolność nad 
życie, a wiarę nad wolność samę, pomimo rozpacznych zapasów 
Kościuszki, musieliśmy upaść w obec tak przem;-igaj(_lcej siły. 

Po tern wyjaśnieniu historycznem, zdaniem mojem niezbęd
nem zasług i walk naszych, przystępuję teraz do skreślenia na
szych boleści, naszych męczarni przez całe ostatnie stulecie. O 
tu, tu dopiero przychodzi mi zawołać ze Ś. Patryarch;i : llfiejcie 
litość nademnq, wy przynajmni�j przyjaciele moi, albowiem ręka 
Pm'iska dotknęła mnie. 

II. 

Podczas gdy szlachta walczyła po oddziałach konfederackich, 
Katarzyna daje rozkai Zaporożcom wygładzenia katolików. Szli 
popi przed nimi, lud pobudzitj:;tc do szpiegostwa, rabunku, po
żogi. Kozactwo z motłochem krwi:;i. zalało Ukrainę i Podole. Je
den z ich oddziałów, pisze spólczesny Ilulhiere, zakopał w zie
mię aż po głowy kilkaset ludzi obok siebie, a potem ścinał je 
jakoby trawę. Po wsiach spotykono tylko pozarzynane niewiasty, 
potratowane kopytami końskiemi dziatki. Jeden z uciekaj:;i.cych 
przechodził wsie, których studnie wypełnione były potopione
mi dziatkami. 'l'rzy miasta, pięćdziesi(_lt miasteczek, kilka tysięcy 
dworów stało się pastw:;t płomieni, zostawało się jeszcze mia
steczko Humań w województwie Kijowskiem, nieco obronne. 
Tam się schroniło mnóstwo niewiast, dziatek, starców bezbron
nych, unosz:;tc ze sob(_! co mieli ze sprzętów najdroższego. Wzięto 
je zdrad(_!, złupiono i zarznięto szesnaście tysięcy osób, a studnię 
glębok:;t podobnie aż do wierzchu żaczkami szkolnymi wypeł
niono. Na 200,000 licz(_! liczbę ofiar (1); 10,000 konfederatów 
i xięży zasbnych do Syberyi; inni gnili p0 moskiewskich ostro
gach. Kościół Unicki zburzonym został prawie ze szczętem .... 
Takie było pierwsze wielkie prześladowanie religijne w Polsce. 

( 1) Moskale przyznaj� 50,000 zabitych, 
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Spółcześnie z temi wypadkami ·na ziemi, zdarzył się proroczy i 
typiczny wypadek na niebie, opisany w urzędowej depeszy przez 
X. Biskupa Durini ostatniego N uncyusza Pa piczki ego w Polsce 
całej jeszcze i niepodległej. Cała Warszawa widziała na niebie 
postać mężczyzny silnego w rogatywce, pokrwawionego i pora
nionego, przebitego trzema mieczami, i z mieczem wbitym 
w usta, wlekęcego się z wysileniem na kolanach ku zachodowi. 
To emigracya polska na Zachód, po każdem niefortunnem po
wstaniu. 

Za Pawła I, na poczętku samym tego wieku, mogła Stolica 
Apostolska odzyskać trzy dyecezye unickie, i jednę trzecię daw
nych wiernych. Za Aleksandra I nie było też prześladowania 
przynajmniej otwartego i krwawego. Aie zaledwo Mikołaj l ws�
pił na tron (ł825),objawił postanowienie wygładzenia katolicyzmu 
w swojem państwie, odkopał wraz cały arsenał ukazów prześlado
wczych ukutych przez Katarzynę, i powiększał go pr1.ez całe swo
je panowanie, a przedewszystkiem zabrał się wraz do podkopa
nia ostatków Unii. Te zamachy przeciwko wierze, obok syste
matycznego gwałcenia ustawy nadanej małemu Królestwu pol
skiemu ukleconemu na kongresie wiedeńskim (z obciętego jesz
cze Napoleońskiego W. Księztwa \Varszawskiego), wywołało 
powstanie 1830 r., które przytłumione z wielkiem wysileniem 
wszystkich sił cesarstwa, dało znowu powód Mikołajowi prze
śladowania bez miłosierdzia duchowieństwa i wiernych o bu 
ohrzędków, ( nominus vobiscum. jak się pogardliwie wyrażał), pod 
pozOl'em tępienia jedynie ducha rewolucyjnego. A naprzód, zP.i
szczył Kościół Unicki (r. 1838) za pomocę środków użytych już 
przez Katarzynę. Chodzili popi po wsiach z kozakami i żandar
mami, kazą.li otwierać gwałtem mla biednym mieszkańcom, wpy
chali do ust poświęconę hostyę, i zapisywali jako należęcych do 
cerkwi panujęcej. Gdzieindziej obkładano gminy zebrane na 
dziedzińcu słomę i pod pałano je, inne schronione na z::i.marzłe 
stawy, topiono podcinajęc lód w około. Kapłani i zakonnicy wy
znawcy pomarli po więzieniach i monasterach schyzmatyckich. 
Nieszczęsny len tyran, zdobył się nawet na spiżowe monumen
talne kłamstwo, każęc odbić medal na cześć dobrowolnego 
powrotu unitów do cerkwi rossyjskiej, i miał czoło posłać do 
Rzymu syna swego pierworodnego, podczas gdy zabijał dusze 
albo ciała synów duchowych Ojca Świętego. 

Przyszła kolej i na katolików łacińskich, szczególniej teina 
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Lilwie. Jednym pocię.giem pióra zmiólł Mikołaj dwieście klasz
torów. w�zystkie dobrn kościelne zostały zabrane. Liczba pro
bostw wielce zmnicjszo11c1. Całe wychowanie młodzieży przeszło 
w ręce schyzmatyckie, po seminaryach wielce ograniczonych 
co do liczby, schyzmatycy dziejów uczyli. Dzieci z malzeńslw 
mięszanych musiały należeć do cerkwi panuj{_lcej: ze:;łani na Sy
lleryę chcieli się żenić z miejscowcmi pogankami, byle wiarę 
dzieci zabezpieczyć, i na to car nic pozwolił; on pozwalał przeci
wnie żonom żyj{.lcych mQźów na wygnaniu lub na Syberyi wcho
dzić w nowe zwi(tzki. Słowem, cała sieć praw niepoczciwych, 
w których obłuda walczyła o lepsze z okrucicńslwem, tak była 
zręcznie utkan(l, iż można było z piórem w ręku obliczyć za ile 
lal Kościół katolicki przestanie islnicć w Rossyi. 

Stolica Aposlolska która nigdy nic kłamie, nie mog(lc mieć 
l'iuncyusza w Petersburgu, który by sprawdzał twierdzenia rz{_ldu, 
"·1esc1 dziennikarskie, a opowiadania osób prywatnych o Lem 
calem prześladowc1!liu; Stolica Apostolska mówię, długo nic 
mogla wierzyć, aby panuj(lcy stawic1j..icy się obror\qt konserwa
lyzmu w Europie, mógł do tego stopnia się hai1bić, ale w koń
cu wszystko na ja w wychodzi. Grzegorz X VI raz oświecony w su
rnieni u okupił godnie dobrodusznę. sw(l łatwowierność, w Alloku
cyi swej z r. 18k2 popartej całym tomem dokumentów, którym 
llossya w żaden sposób zaprzeczyć nie zdołała, a które odkryły 
ten gmach obłudy i okrucier\stwa przed zdziwion{l Europ{l, Bra
cia moi ! była jeszcze wtenczas jakakolwiek Europa, i była opi
nia publiczna ; i sarn car musiał się na nię. oglę.dać ! Chciał on 
rzecz tę przed światem zagładzić, myślał że osobistości(lswoj{l Pa
pieża podbije i raz jeszcze wyprowadzi w pole, i w tym celu przy
był do Rzymu na końcu r. 18lt5: ale A lylla spotkał Leona, i wró-
cił jeżeli nie nawrócony, przynajmniej zawstydzony, i po raz pier
wszy upokorzony; więc choć ukazów nicpoczciv,;ych nie co
frn;ił, mniej nieco wykonania ich dogl{ldał aż do śmierci swej 
wywołanej upokorzeniem z pobicia wojsk swoich. Tak się sko1i
czyło drugie wielkie prześladowanie Kościoła Polskiego. 

W tym to czasie, Bracia mili! w czasie ogłoszenia Allokucyi 
Grzegorza XVI kilku wygnariców polskich, zawi1.1zanych w to
warzyslwo po odbytych naukach kapłai\skich w Rzymie, zaczęli 
tak w wiecznem mie�cie jak w Paryżu, jak po Francyi , Belgii 
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pracować nad wzmocnieniem zagrożonej wiary w sercach swo
ich rodaków. Nie dochodzili oni nawet rozmiarów onego pastu
szka wychodzęcego z procę naprzeciw Goliata. Aleśmy myśleli, 
(bo i ja byłem z ich liczby), aleśmy myśleli jedynie o niebezpie
czeństwie naszego Kościoła, i o naszym obowięzku, zostawiajęc 
resztę Temu który jest ·wszechmogęcym. Staraliśmy się dosię
gać rodaków naszych nie tylko wygnanych, ale i krajowców po
dróźujęcych za granicę. Do Polski rossyjskiej gdzie głos nasz nie 
dochodził, dochodziły nasze pisma i druki : dość ie po dwu
dziestu latach upornej pracy ,wpływ nasz dawał ;;ię czuć w kra
ju, i wywoływał nienawiść otwartych lub pokrytych nieprzyjaciół 
czystej wiary katolickiej. Nareszcie Stolica. Apostolska rozszerzyła 
sama zakres naszego działania poruczajęc naszemu Zgromadze
niu zaszczytnę missyę pracowania nad nawróceniem Bułgarów. 
Lud ten słowiański kilko milionowy, oświadczył przed kilku laty 
postanowienie swoje niepodlegania dalej patryarsze fanaryotów 
stambulskich, a poddania się natomiast następcy Piotra ś. Łatwo 
pojęć jakiej wagi byłoby całkowite nawrócenie Bułgarów; tern 
samem bowiem przerwana byłaby styczność schyzmy rossyjskiej 
ze schyzmę wschodnię; zniweczone byłyby od wieczne zamiary 
caratu : to tez niczego Moskwa nie szczędzi, aby ten cios od
wrócić. 

W tej to chwili wybuchło ostatnie powstanie w Polsce za Ale
ksandra IL Jest coś fatalnego a raczej opatrznego, Bracia mili, 
iź ile razy zabierało się na pewne zbliżenie między Polakami a 
rzędem rossyjskim, coś gwałtownie zawsze zbliżenie to przetrę
cało. Wprawdzie okrom religii różni nas jeszcze pochodzenie, 
cywilizacya nasza zachodnio-łacińska, z poczuciem osobistej go
dności i własności, prawa i ucziwej wolności, podczas gdy gre
cko-azyatyckie wychowanie Rossyi (pomimo narzuconej odzieży 
europejskiej)zna tylko wyniszczenie człowieka, własności, prawa, 
wolności, na korzyść samowoli panujęcego. Wszakże przedłużone 
sprawiedliwe i umiarkowane rzędy mogłyby były powoli zbli
żyć dwa narody. Wy Bracia niechętnie zrazu byliście pod rzę
dem obcym i protestanckim; ale uszanowanie waszej wiary, 
języka, praw, panowanie to uczyniło wam w końcu znośnem. 
Rossya nigdy tak sobie z nami nie poczęła, jak gdyby tego nic 

yła zdolnę. Paweł I chciał względem nas być sprawiedliwym, 

T, I. 22 
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i skończył jak wiadomo śmiercię. gwałtown{I. Aleksander I był wy
j{ltkowo (jak sam mówił) ludzkim, i co najmniej, to tajemniczo 
skończył. Za Mikołaj'! zbliżenie nie było podobnem, bo on gło
śno oświadczał, że zna tylko dwie klassy Polaków, jednę któr{I 
gardzi, (tych właśnie którzy zbliżali się płaszczę.c), a drogę którę. 
nienawidzi : każdy przeto zacny wolał być nienawidzonym, i 
gdy nie był na wygnaniu, siedział przez lat trzydzieści zamknięty 
w domu swoim, lub gdy mógł za granicę., drogo trochę spoko
ju okupuję.c. Wszakże nigdy naród cały nierad być wiecznie 
w opozycyi, szczególniej gdy ona tak drogo kosztuje. To też 
gdy Aleksander II. znany korzystnie z usposobień w swe1 
młodości, przybył już cesarzem po raz pierwszy do Warszawy 
w r. 1856, najprzedniejsi obywatele rJlscy wyszli tłumnie na
przeciw niemu, podejmowali go szczerze, o nic nie proszęc, go
towi być małem zadowolnieni. Cesarz był ujęty takićm uspo
sobieniem Polaków nieumiejęcych udawać czego nie czuję.. Ale 
niestety! w Rossyi gdzie samowola ciśnie z góry na dó�, a prze
dajność i ździerstwo z dołu ku górze; w Rossyi gdzie nie ma ra
dy otwartej i szczerej, sam cesarz samowładny ku złemu, arcy-

' 

słabym je�t ku dobremu, bo jest pod wpływem doradców korzyści 
osobistej tylko szukaj{lcych. Im chodzi o to, by· uwiecznić stan 
rozdrażnienia i nienawiści pomiędzy Polakami a panuję.cym i 
narodem rossyjskim. I przeto Aleksander II jak ongi Roboam, 
pod wpływem złych doradców odezwał się do osłupiałych ze 
zdziwienia Polaków : Precz z marzeniami ! ja Jrnrać potrafię ... 
Szczęście Polaków zależy od zupełnego zlania się z ludem mo
jego cesarstwa, (wiadomo i zobaczymy rychło co to znaczy). Co 
mój ojciec uczynił, dobrze uczynione, a ja to utrzymam. Pano
wanie moje będzie dalszym cię.giem jego panowania. Co do re
ligii nie zniósł żadnego z ukazów prześladowczych babki i ojca 
swego; nie można jednak zaprzeczyć, że wykonanie było mniej 
surowe, i że na razie więcej było choć niepewnej zawsze swobo
dy. Wszakże gdy dawni Unici, dotychczas ukradkiem spowiada
ję.cy się u Xięży łacińskich, zaczęli publicznie wyznawać wiarę 
swoję, użyto względem nich środków Katarzyny i Mikołaja (1). 

Widzę.c tedy Polacy że cierpliwościę. do niczego nie dojd\l, 
powiedzieli sobie jak ongi dziesięć pokoleń : co nam wspólnego 

z Judg,; i zaczęli one demonstracye bezbronne, które zdziwiły 

(tj Patrz dzieło X. LescoeurL'Egłi,e catltolique en Pologne sous le gouvemement ru•se 
Paris, 1860. 
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i zachwyciły Europę, a stropiły na razie, potem razwściekliły 
Moskali, nienawykłych do takiego rodzaju walki ze sił:;t czysto 
duchow:;i. 

Bogdajby byli Polacy wytrwali w tej walce czysto moralnej 
i w oporze biernym! Bogdaj by hyli nie zwrócili na siebie pędu 
rewolucyi, gwałtownie szerzl;lcej się w łonie samejże Rossyi ze
psutej i bezbożnej, której pożary zewnętrzne s:;i tylko objawem 
i godłem l Bogdaj by byli przyjęli ustępstwa choć niezupełne i 
zapewne nieszczere! Ale �a nadto przychodziło podżegań z za 
granicy i z góry i z dołu, a rz:;td sam, nagłemi przeskokami od 
słabości do gwałtu, rozzuchwalił zrazu młodzież (udaremniaj:;ic 
niesprawdzone ostrzeżenia dojrzalszych), potem j:;i nagle samo
wolnl;l brankl;l popchn:;tł do rozpacznego kroku ! Żałujemy za
pewne że się tak stało, ale nie potępiajmy zbyt za niecierpliwość 
kogoś co tak długo cierpiał i nie dziwmy się, że młodzież idzie 
raczej za swoim zapałem niż za głosem rozwagi. Zresztl;l mó
wil;LC już o czynie dokonanym, przyznać trzeba że nigdy Polacy 
nie pokazali tak silnej zgody, jedności, ofiarności i poświęcenia. 
Tak iż ze środkami materyalnemi żadnemi prawie, trzymali na 
wodzy prze,: dwa lata całe wojsko rossyjskie i zmusili cesarza 
do przysłania swojej gwardyi do Polski. 

Ale oh ! jakież smutne następstwa tego powstania dla Kościo· 
ła i całego narodu! Wszystkie klasztory pozostałe jeszcze w Kró
lestwie bez wyj:;itku zniesione. Duchowieństwo nie tylko zakonne, 
ale i świeckie z mienia obdarte, i na licbl;l płacę sprowadzone. 
Kilkadziesi:;it tysięcy młodzieży legło na placu boju, lub poszło 
za granicę z części:;i xięży. Kilku Biskupów, kilkaset kapłanów, 
ze 200,000 przebrańszych mieszkańców kraju zasłanych w gł:;ib 
Rossyi, albo na Syberyę ... 

A wiecie co to Syberya Bracia moi? To kraj wielki jak Euro
pa cała, w której jest 3,000,000 mieszkańców, ale to najmniej
sza. To piekło ziemskie, choć tam zamiast ognia zimno potę
pieńców trapi. Jest ci w katechizmach rossyjskich mowa o Bogu 
i Niebie, i piekle: czyśca oni nie przyznajl;l, boć tam życie samo 
jest okrutnym czyścem. I Bogiem prawdziwym tam car, a nie
bem dwór z jego zbytkiem i wystaw:;i, a piekłem Syberya. Bóg 
marny, niebo liche, ale piekło rzeczywiste, choć doczesne tylko. 
Do tej krainy śmierci, pędzl;l kozacy xięży i panów, i niewiasty, 
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z ogolonemi głowami, w odzieży złoczyńców, i pokutych z nimi 
w parze. Czy upał pali, czy głód i pragnienie i gor�czka trapi, 
czy łańcuchy do kości się przerzynaj�, czy kto omdlewa; iść a iść 
trzeba miesi�ce całe pod batem oprawcy. Jeżeli padnie kto, tern 
lepiej, to jednym Polakiem i katolikiem mniej. Dawniej lud mo
skiewski (dobry jeszcze na lud, który nigdy nie był nauczony ka
techizmu), dawniej lud przynajmniej pokazywał współczucie, 
i przychodził w pomoc nieszczęśliwym zesłańcom; a dziś okła
many z urzędu (przypisuj�c wszelkie zbrodnie możebne Pola
kom) (1) złorzeczy im i nieraz obrzuci błotem i kamieniem albo i 
po duszę sięgnie. A tych co tam dojd� nareszcie, co czeka? Jedni 
pozbawieni nazwiska, naznaczeni tylko numerem, zamknięci na 
zawsze samotnie: o tych dowiemy się tylko na wielkim dniu s�
du. Drudzy zasłani do kopalń podziemnych szczególniej, jeżeli 
do kopalń żywego srebra, rychło pożegnaj� się z reszt� zdrowia 
i życia. Trzeci samotni po lasach strzelać i bić będ� sobole aby 
za skóry dostarczane dostać w najbliższej komendzie, trochę na
sienia i żywności. Ostatni najszczęśliwsi niby, rozsypani żyć 
musz� po miastach, i po wsiach śród ludu dzikiego jeszcze pra
wie w nędzy i tęsknocie, szczęśliwi, jeżeli będ� gdzie w kilku, 
jeżeli władza nie rozdzieli żony z mężem, córki z rodzicami! 
OLo Syberya ! zasypana już od wieków kośćmi i mogiłami Pola
ków. Szczęśliwi jeszcze, gdyby jak Irlandczycy mogli trac�c oj
czyznę, przynajmniej wiarę święt� rozszerzać! Ale w Rossyi 
opuszczenie schyzmy, religii cesarskiej do zbrodni przeciwko 
majestatowi Boskiemu i cesarskiemu należy. Tam xiężom zasła
nym i mszy mówić nie wolno. Wszakże od czasu jak cierpiemy, 
tu i owdzie po Rossyi i Syberyi stanęły już, rzadko rozsiane ko
ścioły i kaplice katolickie. Ufajmy, że cierpienia tylu, tak dłu
gie i tak ciężkie, że przykład ich i modły pobudz� do myślenia 
lud rossyjski i przygotuj� nawrócenie jego w lepszych czasach. 
'l'ymczasem Ojciec Ś. zakłada seminaryum polskie w Rzymie, 
bo może do Polski samej wypadnie posyłać missyonarzy. Ale co 

(1) Polakom przypisywały dzienniki moskiewskie pożary swoje : objaw rodzimy nieza
dowolnienia z rz�du u Turanów, jak się po dziś dzień w Turcyi dzieje.Dziś maj� czoło pisać, 
żePolacy na przekorę własne domy i miasta pal�; Polakom przypisz� zarazę na bydło i ludzi 
jak już za Mikołaja było. Choć w lem maj� po części prawdę : za okrucieństwo nad Pola
kami Bóg Rossyękarze i karać będzie. Prawy wyj�tkowo Rossyanin, ksi�że Italiansld gu
bernator Petersburga, głośno się odzywał, « iż jeżeli nie ujrzy Rossyi przykładnie ukaranej 
za sposób obchodzenia się z Polakami, wiara jego w Opatrzność zostanie zachwjaną.. » A 

zatem jak poganie rzymscy, wszelkie żłc przypisywali chrześcia11om i wołali : Ch1'istiani 
ad bestias, tak dziś czyni� Moskale względem Polaków, 



O ZASŁUGACH KOŚCIOŁA POLSKIEGO. 34! 

straszniejszego nad Syberyę, to że stronnictwo rewolucyjne ros
syjskie, korzystaję.c z nienawiści ku nam obudzonej, w imię rzę.
du zaszczepia i rozszerza u nas komunizm. Aby pozyskać sobie 

lud jeszcze w niemowlęctwie, z którym niepłonnie tuszę. sobie 
że politycznie i religijnie łatwo poradzi!, a dla zniszczenia klass 
oświeceńszych i myślę.cych darował rz�d ziemię wieśniakom bez 
wynagrodzenia prawie dawnych dziedziców, a teraz oLiecuje im 
ziemię duchowieństwa; słowem używa wszelkich środków, gro
źby i zepsucia, byle tylko skrzywić sumienia i spodlić dusze. 

Niepodobna przytaczać systematycznych kłamstw przeciwko 
dziejom, prawdzie i samemu prawdopodopieństwu, jakich się 
rzę.d rossyjski obecnie w Polsce dopuszcza (ł) : to już rozpusta 
despotyzmu, to już bezwstyd kłamstwa, to już zaślepienie i sza
leństwo. Zwracamy uwagę waszę Bracia tylko na ten fenomen 
dziwny i nowy, iż Rossya po raz pierwszy odkę.d żyje i jest, nie 
kryje już planów swoich. Otwarcie mówi i pisze do Polaków: 
powołanie nasze dziejowe i opatrzne popycha nas·do Carogrodu, 
Antyochii i Jeruzalem (2) : wy wcię.ż nam zawadzacie, to też mu
simy was wygładzić, albo zatem porzućcie wasz katolicyzm prze
starzały, a będziemy braćmi, albo gińcie. Taki to warunek do 
uskutecznienia zupełnego zlania się naszego z ludem rossyjskim, 
o którym cesarz Aleksander mówił w Warszawie! I obliczaję. już 
głośno jak rychło już śladu katolicyzmu w cesarstwie nie 
pozostanie. Takie jest trzecie i najcięższe prześladowanie przez 
jakie obecnie przechodzimy, prześladowanie odpowiedne one
mu przez jakie Kościół powszechny za Dyoklecyana przechodził. 

Po ludzku możnaby sę.dzić i powiedzieć żeśmy zginieni ! Ale 
właśnie dla pychy niepohamowanej naszych nieprzyjaciół : su

perbia eontm ascendit semper; właśnie dla zaślepienia poprzedza · 
ję.cego zawsze przykładn� chłostę z góry; ja ufam Bracia. Ufam

! 

ale proszę was o modlitwy, jak proszę o nie wszędzie i wszyst-

(I) Wykazaliśmy powyżej stosunek Rusi do Moskwy i Polski. Ruś pol�czona z Pol•lr� 
wraz z Litw� przez Unię Horodelsk�, przez cztery wieki trwała z ni� w jedności politycz
nej i religijnej aż do jej upadku. Widzieliśmy ie Moskwa starała się oderwać od nas Ruś 
sił!!, w imię wspólności wiary to jest obrz�dku, ni

gdy w imię wspólnej narodowości, nawet 

na pocz�tku XVII wieku gdy cala. l\!oskwa powstała aby się nas pozbyć, nawet gdy przez 
Kozaków cal� Ruś podburzyła. Dopiero gdy przez cztery wieki Polska Ruś pust� zaludniło, 
oświeciła, Mikołaj zacz�l wmawiać światu, że Ruś i Rossya czyli Moskwa to jedno, a obe

cnie by temu kłamstwu dać pozór prawdy rz�d przenosi ludności całe z Litwy, aby spro
wadzać natomiast i osadzać Moskali. 

(2) Aby postawić się jako jedyny, prawdziwy Kościół Chrystusów, a katolików wszyst
kich ogłosić odszczepieńcami, buntownikami, i lak ich nawracać jak nawróciła Unitów, jak 

dziś nas nawraca, 
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kich, bo modlitwa sama jest ostatnię. ale najpotężniejszę. bronię. 
zwyciężonych i wydziedziczonych na tym świecie. Wiecie Bra
cia mili, że Ojciec Ś. nakazał był publiczne modły w Rzymie, 
aby Polska zachowała swę. wiarę, i spełniała dalej swoje powo
łanie bronienia Kościoła : owoż to życzenie świętego i wielkie
go Papieża, podpiera moję wiarę, że Bóg który dotychczas opie
kował się nami śród klęsk i chłosty, nie opuści nas ostatecznie. 
On ma tyle środków do uchodzenia Faraonów po wszystkie wie
ki! Tak, ufam, że wyjdziemy z tej strasznej próby, jak ongi wy
szedł Kościół powszechny za Konstantyna woniejęcy świeżościę, 
jaśniejęcy czystościę. wiary i obyczajów. 

DOMÓWIENIE. 

Ufam, Bracia mili! Ale .tymczasem rodacy moi, przywięzani 
do ziemi rodzinnej,jak bluszcz do dębu który oplata, i odrywa
ję.cy się od niej tylko w ostateczności, opuszczaję ję tłumniej niż 
kiedykolwiek. Nie poprzestaję. już na zachodzie Europy, przy
pływaję. do waszej Ameryki, jak szczętki rozbitego okrętu. Pola
cy poddani Prusom nawet, pod naciskiem macoszej i stronnej 
administracyi, nie znajdufojuż sposobu wyżycia na ziemi przod
ków swoich, i zaczęli swój Exod za Exodem Irlandzkim. 
Wiem, że sę. rozproszeni licznie po Stanach Zjednoczonych, 
mianowicie wschodnich, przychodzę. do Biskupów miejscowych, 
padaję na kolana, powtarzaję. polish priest, (polskiego xiędza) 
i zalewaję się łzami; a Biskup nie mogę.c ani się rozmówić z ni
mi, ani im uczynić zadosyć, płacze sam w końcu. Otrzymaliśmy 
na poczętku bjeżę.cego roku goręce wezwanie w tej mierze od. 
X. Biskupa z Detroit, i w skutku jego poleciłem jednemu z na
szych missyonarzy w wyższej Kanadzie odwiedzać kolonię pol
skę w tej dyecezyi dwa razy do roku, zanim sobie zbuduję ko 
ściół i plebanię. Nadto podczas, gdym miał zaszczyt kazać do 
wielebnych XX, Proboszczów tej dyecezyi, JW. X. Biskup 
z Alton żędał odemnie missyonarzy dla Polaków rozproszonych 
po Illinois południowym. Trzebaby zatem przygotować nowych 
robotników, trzeba ich przesłać przez ocean, a zkęd znaleść środ
ki ku temu? Polska, jedyna, dotychczas nasza opatrzność ziemska, 
Polska, która nam dopomogła nawet do ukształcenia xięży obce-
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go pochodzenia, którzy się do nas przył�czyli i pracuj� teraz 
w wyższej Kanadzie, Polska mówię, i zniszczona i złupiona, nie 
może obecnie nam dopomódz do dostarczenia kapłanów włas
nym jej synom, rozproszonym po niezmiernych obsz:irach Ame
rykańskich. W końcu Bracia, i mnie się na płacz zebrało, modli
łem się, i wstałem z postanowieniem zastukania do serc waszych. 
Zachęcono mnie do tego, bo mi zaczęto dawać, zanim postano
wiłem prosić, zachęcono mnie rozpowiadaj�c o waszej ofiarno
ści i gorliwości prawdziwie katolickiej. Wiem, że świ�tobliwy 
wasz pasterz obejmuje miłości� swoj� cały Kościół. Znaiazłtlm 

podobne usposo hienie w waszych kapłanach; nie w�tpię że znaj
dę je w waszych sercach także. 

Zreszt� gdzież znajdę w Ameryce takie drugie znaczne miasto 
katolickie jak Montreal, któregoby mieszkańcy byli potomkami 
Francuzów którzy nas zowi� braćmi swymi północnymi, kocha
j� jako takich, i których obchodzi każda potrzeba Kościoła ja
koby ich własna? Do kogóż zatem stosowniej jak do was, mogę 
raz jeszcze zwrócić słowa od których zacz�łem : miejcie litość na
demng,, wy przynajmniej pnyjaciele moi, all,owiem ręka Pańska do
tknęła mnie. 

Przez miłość do wspólnego naszego Zbawiciela dopomóżcie 
mnie, do zachowania wiary tym biednym wychodźcom. Spraw
cie im tę pociechę, aby slysz�c słowo Boże w własnym języku, 
śpiewajc;!C pieśni pobożne, które śpiewali na rodzinnej ziemi, 
mniemali, że nie całkiem utracili Ojczyznę. Przyjdźcie w po
moc (1) podług możności waszej ludowi który cierpi od lat stu: 
a tak podziękujecie godnie Panu za pokój, którego używacie 
przez wiek już cały, i zasłużycie sobie na jego przedłużenie; a 
szczególniej aby był uwieńczony pokojem nieskończenie dosko
nalszym w szczęśliwej wieczności : czego wam życzę z całego 

serca. Amen. 

(!) Składka jednak, pomimo dobrej woli mieszkańców, z powodu pory letniej i nieobe

cności zamożniejszych w mieście, nie przyniosła nad 300 dolarów, z laski jednak Opatrz

ności od tej pory, pięciu księży naszego Zgromadzenia obsługuje pięć parafii polskich, 
w stanac4 Te4as i Michigan. 



KAZANIE 

O WIERZE I NIEWIERNOSCI 

PODCZAS UROCZYSTEJ' OKTAWY ŚWIJ;;TA TRZECH KRÓLÓW 

obchod::;onej corocznie w Kościele Ś. Andrzeja della Valle, 

w R::.ymie r. p. 1865. 

POBOŻNI SŁUCHACZE! 

, Ubi est qui natus est rex Judaeorum? Vi
a dimus enim stellam ejus in oriente, eŁ venimus 
« adorara eum. » 

• Gdzie jest który się !narodzi! Król Żydow
" ski? Albowiem widzieliśm\ gwiazdę jego na 
, wschód słońca i przyjechaliśmy pokłonić się 
, Jemu. • (Ś. Mat. r. 2.) 

Tylem razy już mówił o tej pięknej, wesołej tajemnicy i w tym 
Kościele i w tern świętem mieście i gdzieindziej, iż rad bym się 
nie powtarzać, i przeto pomijam wykład szczegółowy dzisisjezej 
Ewangelii. Pr:.r.ypomnę tylko że Magowie (magim) o których 
w niej mowa, byli rzeczywiście mędrcami, astronomami, do
radcami królów; byli też sami królami, to jest ksi{lżętami po
siadaj{lcymi własne, obszerne nieraz dzielnice : magowie zatem 
stanowili wysok{l teokratycznę arystokracyę Wschodu. Gwiazda 
zaś która się im ukazała, i do nowonarodzonego Messyasza prowa
dziła, był to meteor umyślnie ku temu stworzony i rozumn{l kie
t'owany ręk{l ; nazwany wszakże w Ewangelii gwiazd(t, bo tak He
brajczycy wszelkie ciało jasne na firmamencie zowi{l. A że mędrcy 
nasi ujrzawszy tę gwiazdę od wieków zapowiedzianę i wyględa
l1{l jako znak spełnionej obietnicy : Wynzj'dzie gwiazda z Jakuba 
i narodzi się mg,ż z hraela; że mówię, ujrzawszy tę gwiazdę ru
szyli bez wahania się, bez zwłoki w drogę, by pokłonić się (ado
rare), to jest oddać cześć Bóstwu tylko przynależntt : to nas 
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wprowadza w sam środek przedmiotu, o którym dziś mowie 
chcemy; gdyż dowodzi, że wiara ich była prawdziw�, bo była 
nadprzyrodzon�, niemniej przeto rozumn�. O Bracia mili, pro
ces umysłowy w rzeczy wiary nie jest taki sam, jak w nabywa
niu wszelkiej innej umiejętności. W umiejętnościach zwykłych 
siła dowodów zmusza nas wprost, dla nichże samych, do przy-

. jęcia pewnych prawd które się nam widocznemi wydaj�. 'fym
czasem prawd objawionych niezdolniśmy dojrzeć jasno w nichże 
samych ; umysł nasz widzi je jeno w sposób ogólny jako godne 
wiary, dla tak zwanych powodów wiarogodności (credibilitas) 
dowodz�cych ich pewności i przynaglaj�cych nas do wierzenia. 
Owoż Ś. Paweł mówi, że wiernym dane jest p1'01'octwo, a niewier
nym znaki, dla podparcia ich wiary. Wszakże mędrcy nasi opie
rali się i na znakach i na proroctwach; bo jakkolwiek nie wpisani 
jeszcze do ludu Bożego, nie byli jednak bez wiary. Znak zewnę
trzny którego oczekiwali opierał się źródłowo na zapowiedzi 
przyszłego Odkupiciela dla upadłego rodzaju ludzkiego; a gdy 
gwiazda przewodniczka zamierzchła, pytali kapłanów jerozolim
skich przechowawców i tłumaczów słów proroczych : gdzie się 
podług nich miał król żydowski, to jest Messyasz oczekiwany 
narodzić. 

Maj�c tedy taki wzór przed oczyma, będziemy wam mówić, 
mili Bracia, o cnocie wiary; ile że Ojciec Ś. strażnik Syonu, 
skarżył się świeżo na naturalizm podmywajęcy coraz to bardziej 
świat, chrześciański nawet. A i wśród nas, gdy naród po'Yołany 
jest obecnie do dania świadectwa wierze swojej z poświęceniem 
mienia i życia nie raz ; część tego narodu, już sama nieoświecona, 
już korzystaj�c z nieoświecenia innych, podsuwa im naturalizm 
pod nazw� wiary : i daj�c jej za przedmiot rzeczy przyrodzone 
i przechodnie, jakkolwiek miłe albo cenne, chce duszom nie
śmiertelnym niebo zdradnie porwać. Mówić zatem będziemy 
1ód o cnocie wiary, jej konieczności i pożytkach. 2re O rozma
itych stopniach i rodzajach niewiary, o ich złości, o niebezpie
czeństwie, jakie na dusze pojedyńcze i społeczeństwa ściMaj�. 

O! Jezu, Sprawco i Dokona,wco wiary naszej, wesprzyj słabe 
siły moje ; daj mi słowo Twoje silne a wdzięczne, aby ci bracia 
moi smutni i pobici na duchu, ale nie wszyscy może szukajęcy 

_światła i pociechy w wierze Twojej świętej ; innę a bezpieczn� 
drogę do Ciebie wrócili. Błogosław mi Niepokalana Matko wcie
lonego Słowa. Zdrowaś Marya. 
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I. 

W pospolitym sposobie mówienia, słowo Wiara służy Bracia 
mili,jak wiecie, do wyrażenia rozmaitych pojęć. Wyraża niekiedy 
sę.d wewnętrzny duszy odznaczaję.cy złe i dobre : słyszycie prze
to nierai mówię.cych o kim : uczynił to ze złę. albo dobrę. wiarę.. 
Wiara oznacza także wierność w dotrzymaniu jakiej umowy, 
sojus·zu lub obietnicy. Wiara wyraża ufność jakę. pokładamy 
w słowie czyjem. Wiarę nazywaję. niesłusznie wierliwość albo 
łatwowierność to jest skłonność pewnych dusz do wierzenia sna
dna temu co słyszę.. 

Tak, i tym podobnie używany jest wyraz wiara. Ale my, Bra
cia mili, chcemy dziś mówić wyłę.cznie o wierze teologicznej, 
o cnocie wiary nadprzyrodzonej. A w tej cnoóe wiary, trzeba 
znów rozróżnić pięć rzeczy : L jej przyrodę; 2. jej akt; 3. jej 
przedmiot; 4. jej powód albo przyczynę; 5. -rareszcie jej skutki. 
Przedmiot jak widzicie jest teologiczny, wymaga całej waszej 
uwagi : jeżeli kiedy to obecnie nie czas bawić się w kwiatki i 
retorykę; giniemy brakiem jasnych, dokładnych pojęć; ratujmy 
się w ostatniej chwili staraję.c się dojść do nich choć z pewnym 
trudem. Przystępujemy zatem do mówienia iód o przyrodzie 
wiary. 

Wiar.a, mówi ś. Paweł, jest gruntem rzeczy tych których szę spo
dzi'ewamy: wywodem rzeczy niewidzianych (1). ce Słowa te, mówi 
ce Ś. Tomasz z Aquinu (2), dogodne daję. 01·zeczenie wiary; któ
<e rego wszelkie inne przytaczane, Si.I tylko tłumaczeniami. >: 
ce Wierzyć, mówi ś. Augustyn, jest to myśleć z przystaniem, » 
to też niektóre przekłady słów Pawłowych, maję. convictio prze
konanie, ,zamiast wywód argumentum. Mówię.c dowód albo prze
konanie, odróżniamy wiarę od mniemania (opinio), przypuszcze
nia, podejrzenia prawdy, które jednak nie wyklucza całkiem 
wę.tpliwości i obawy pomylenia się. Mówię.c rzeczy niewidzia
nych, odróżniamy wiarę od umiejętności; a dodaję.c podstawę. 
rzeczy spodziewanych, odróżniamy ję. jako cnotę od wszelkiego 

( !) Fides est spreandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. (Hebr. XI, l) 

(2) Ista verba fides· est etc. a B. Paulo prolala commodam fidei definitionem efficiunl, 

cujus caeterae omnes quaecumque de fide dentur definitiones, sunt explicationes. (De fide. 

qu. art. IV, I.) 
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innego wierzenia nie odnoszęcego się do wiecznej szczęśliwości 
której się spodziewamy. 

Sprowadzajęc zatem słowa Śgo Pawła do kształtu orzeczenia, 
powiadamy : « Wiara jest nałogiem nadprzyrorlzonym umysłu 
« wlanym nam od Boga,który zaczyna w nas żywot wieczny, 
ce skłaniajęc umysł nasz do przystania dobrowolnego na prawdy 
ce których nie widzi, a które Bóg objawił i przez urzęd swój na 
« ziemi, to jest przez Kościół do wierzenia nam przedstawia. >> 
Wiara taka jest darem Bożym. 

Wierzenie jest aktem umysłu pobudzanego przez wolę do da
nia swego przystania. Wiara mieszka w umyśle jako w miejscu 
osobnem z którego patrzy i postrzega; mieszka w woli jako siła 
tego wzroku, i jako przystanie na istnienie tego co się widzi. 
Tak, akt wiary pochodzi zarazem od umysłu i woli; aby zatem 
był doskonały, potrzeba aby skłonność cnotliwa, była tak w umy
śle jak w woli : ale że wierzenie jest czynem bezpośrednim sa
megoż umysłu, można bezwzględnie powiedzieć, że wiara mie
szka w umyśle jako we wsobie ( subjectum) swojem ( 1 ). 

Kto ma .cnotę wiary, wierzy bez trudności w prawdy Boże jak
kolwiek ich nie pojmuje; bo Bóg daje mu skłonność, powolność, 
skorość ku temu : a wierzy oparty nie na sobie, nie na jakiem
kolwiek stworzeniu, ale na Bogu samym, prawdzie wiecznej, 
nieomylnej, i omylić nie mogęcej. Pojmujecie zatem Bracia, że 
kto tak wierzy ma już w sobie poczętek życia wiecznego, bo po
siada już czego wprawdzie nie widzi, ale czego się spodziewa, 
czego pragnie, do czego dęży : a dęiy ruchem swego umysłu i 
przystaniem woli nieprzymuszonem (jak u szatana który wierzy 
i drży), ale wolnem i wykluczajęcem wszelkę obawę błędu i po
mylenia się. 

O! jaka wyższość, Bracia moi, człowieka wierzęcego, nad ro� 
zumujęcego tylko. Boć dar wiary nie tępi ostrza umysłu : i 
owszem, hartuje; więc czego dojść można drogę badań rozumo
wych, dochodzimy i my. Aleć dochodzimy tę drogę tylko do 
znajomości rzeczy podrzędnych, przechodnich. Jak skoro cho
dzi o wyższe, wieczne, rozum sam tropi się, omdlewa: chwyta 
tylko pewne prawdopodobieństwa, możebności, przypuszczenia, 
niedajęce bezpieczeństwa i spokojności umysłowej : gdy tym
czasem my darem wiary opatrzeni sięgamy wyżej wcięż i wyżej. 

(!) Cum credere sit actus intelleotus, necesse est ut fides quae proprie huj11s actus prin

cipium est, sit in intellectu, tamquam in suhjecto. (S. Th. de viri. fidei art. i.) 
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Ale wiedza ta, powie kto, nie jest już tak !jasna jak rozumowa? 
Tak i nie, odpowiadam. Zapewne że kaganiec gazowy z bliska 
jaskra,viej nas razi światłem swojćm, niż one gwiazdy majacz{l
się ledwo w głębinach przestworu: czy przeto światło gazu wyż
sze jest od światła obłocznie (nebuleuses)? Jeżeli światło wiary 
mniej jasne, to wina słabości naszego umysłu w obec nad� 
ziemskiego blasku prawd Bożych. Wszakże oparci na mocnych 
powodach do wierzenia, uzbrojeni darem wiary, dosyć prawdy 
Bożej poznajemy, aby j{l ukochać nadewszystko, pragn{lć jej, 
zdę.żać do niej z gotowości{l na wszelkie ofiary. Dla tego wiara 
żywa daje ten spokój umysłu, tę siłę woli, o któr{l człowiek bez 
wiary napróżnoby się kusił. 

Wiara przeto jest cnot{l, bo jest aktem wolnej woli działaj{l
cej pod wpływem łaski Bożej. Święci przez wiarę dostgpili obietnic, 
mówi ś. Paweł (Hebr. XI, 33). Zbawiciel modlił się za Piotra, aby 
wiara jego nie ustała, i aby potwierdzał w wierze braci swoich 
(Łuk. XXII) : a nie modliłby się pewnie, gdyby wiara cnot{l nie 
była. Ostatecznie zaś miłość daje zasłi,1gę wierze, daję.c jej osta
tni kształt i dokonanie : tak że wola d{lży nrechybnie ku dobre
mu celowi. Wiara zatem jest cnot{l, i wielk{l cnotę; ale czy jest 
pierwszę z cnót? 

Jest ni{l, i podstaw{l cnót wszystkich (1). Jest przed uadzieję., 
bo aby się spodziewać, trzeba wiedzieć jaki jest przedmiot tej 
nadziei. Jest przed miłościę, bo aby ukochać, trzeba to znać ja
ko godne kochania. Otóż wiara daje to poznać i przeto na niej 
spoczywaji} nadzieja i miłość. Wiara bez nich być może; one 
bez niej niepodobne w tćm przynajmniej życ;u. Mówię w tćm 
życiu; bo wiara i nadzieja S{l tylko cnotami czasowemi, w wie
czności nie będi} miały już celu istnienia. Co kto widzi, już w to 
wierzyć niepotrzebuje; kto co posiada, już się tego nie spodzie
wa; owoż w Niebie ogl{ldać i posiadać Boga naszego będziemy; 
wiara więc i nadzieja u progu wieczności zostan{l, miłość jedna 
tam wejdzie i na zawsze zamieszka. Więc kiedy twierdzimy że 
wiara jest pierwsz{l cnot{l, to tylko ni{l jest w porzędku istnie
nia; bo co do dostojeństwa, miłość jest najwyższę, królow{l cnót 
wszystkich

1 
ona im daje życie. 

(1) Nie powiadamy przez to że przed wiar� nie może być pewnych cnót w duszy (jak 

np. pewna pokora umysłu, lub wielkoduszność i t. d.J usuwających przeszkody do wierze• 

nia; ale nie s� one prawdziwemi to jesl nadprzyrodzouemi enolami, jedno o ile przypusz
czaj� wiarę, tę podwalint due,howej budowy. 
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Wiara winna być jedna, powszechna i prawdziwa. Jedna : 
jeden Pan, jedna wiara, (Unus Dominus, una (,.des, Ephez. IV, 5.) 
mówi Apostoł. Jedna, o ile cnota; bo nie ma wielu cnót wiary, 
choć taż sama wiara wielu udzielona. Jedna co do przedmiotu; 
wszyscy winni w to samo wierzyć : w Boga i w objawienie Boże. 
Jednajest co do swego końca; kieruje ona nas jedynie ku posia
daniu Boga. 

Wiara winna być powszechna, ogólna, to jest rozci�gn�ć się 
do wszystkich prawd bez wyj�tku, napełnić okr�g ziemski iobj�ć 
ogólne dobro czasu i wieczności : Boga! Przyjmuję chętnie że 
wielość ludzi po za Kościołem jest w dobrej wierze, w przeko
naniu ie posiada prawdę; ale przypuścić że od Boga pochodzi 
wiele wiar różnych i sprzecznych ze sob�, byłoby to grzeszyć 
albo przeciwko szczerości, albo przeciwko rozs�dkowi. 

Wiara nareszcie winna być prawdziwa. Gdyby była błędna, 
jużby nie była wiar�, jedno kłamstwem, fałszem : wiara winna 
koniecznie posiadać prawdę, to jest Boga. 

2. To niech starczy co do przyrody cnoty wiary. Ale ona 
w czyn przechodzi, i aktami się wyraża. Akt zaś wiary jest albo 
wewnętrzny tylko, albo i zewnętrzny. Sercem wierzymy ku spra
wiedliwości, mówi Apostoł, usty zaś czyni się wyznanie ku zbawie
niu (1). Akt wewnętrzny może być wieloraki, o ile Boga i pra
wdy objawione, mniej więcej ogólnie, albo szczegółowiej, wo!� 
lub umysłem obejmujemy. 

Akt zaś zewnętrzny wiary, to jest wyjawienie, wyznanie tego 
co jest w duszy, jest trojaki : 

Aktem zewnętrznym wiary, jest akt uwielbienia Boga czciit 
zewnętrzn�, oddawan� mu celem uznania jego przymiotów i 
najwyższego władztwa i panowania. 'l'o manifestacya niezbędna 
i zbawienna, ale powinna z serca pochodzić. 

Aktem też zewnętrznym wiary, jest wyznanie grzechów swo
ich, przez które spowiadamy żeśmy Boga obrazili; prosimy go 
o przebaczenie i zapomnienie win naszych. O! gdybyśmy na
reszcie doszli do takiego aktu skruchy, pokory narodowej; aby
śmy nareszcie przestali oskarżać i wyzywać sprawiedliwość Bo
ż�, obwołuj�c się niewinnymi, doskonałymi, świętymi ! Sprawie
dliwość Boża rychłoby sig nam '': miłosierdzie przemieniła. 

Aktem nareszcie zewnętrznym wiary jest wyznanie publiczne 

(I) Corde creditur ad justiliam, ore autem fil confessio ad salutem {Rom X. IO). 
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w danym razie, wszystkich artykułów tejże wiary. Ponieważ 
przykazanie to jest zatwierdne, więc nie zawsze równo obowię.
zuje, nie zawsze jest konieczne koniecznościę. zbawienia; ale 
może się niem stać, podług miejsca i okoliczności, jak n. p. gdy
by z zamilczenia mogło pójść złe i zgorszenie. I tak : zapytany 
kto o swoję wiarę, nie obroniłby się dwuznacznikami; winienby 
ję. wyznać jawnie i otwarcie, pod karę. odrzucenia od Boga, gdy
by zapieraję.cy się swej wiary, przed odwołaniem lub pokutę. ze
szedł z tego świata. Patrzcie jak sę. szlachetni nasi mędrcy wscho
dni ! Oni nawet nie pytani, sami głośno pytaję. : Gdzie jest który 
się narodził król żydowski: a pytaj� w Jeruzalem w obce zazdro
śnego o swe panowanie i okrutnego Heroda. O ! Bracia mili, jak 
taka szlachetna odwaga potrzebna narodowi naszemu, powoły
wanemu coraz to więcej do wyznania wi�ry, pod grozę. utraty 
mienia, wolności i życia! Prośmy Pana, aby jak najmniej było 
odstępców, o których już niesteLy słychać; prośmy by nam dał 
wszystkim gotowość i odwagę potrzebnę.. Wyznanie bowiem wia
ry jest aktem najpełniejszym zasługi dla Chrześcianina. Wyznać 
wiarę swoję, to uczcić i uwielbić Boga; wyznać wiarę, to być 
jej obrońcę.; wyznać wiarę, to zawstydzić ni�dowiarków i prze
śladowców; wyznać wiarę, to zbudować bliźniego, dać mu do
bry przykład, pobudzić samychże niewiernych do nawrócenia 
się. 

3. Dotknę.wszy tak pobieżnie przyrody cnoty wiary i jej aktu, 
zobaczmy dalej co mamy wierzyć, czyli jaki przedmiot naszej 
wiary? « Wiara, mówi Ś. Dyonir.y Areopagita, ma za przedmiot 
prawdę czyst� i zawsze żyję.cę.. n Przedmiotem wiary jest praw
da trwaj{lca na wieki wieków. Prawda, to Bóg; prawda, to 
Chrystus wyrażenie osobiste prawdy, który przeto wszelkiem 
prawem rzekł o sobie : jam jest prawda. On prawdę. pierwszę., 
posiadaję.cę., skupiaję.cę. w sobie wszelkę. prawdę, która w nim 
tworzy jednę i całkowitę. prawdę : prawdę Bożę., albo Boga, pra
wdę wiecznę.. 

Winniśmy wierzyć prawdzie pierwszej, i wszystkim prawdom 
które z niej wypływaję., a pomagaję. dnszy w pochodzie jej ku 
Bogu. Aby ten pochód ułatwić, rozmaitemi sposoby prawda ob
jawia się duszy, i oplataję.c ję. jakoby wielu wdzięcznemi zwię.z
kami, łagodnie unosi ku Bogu. Wszystko zatem co się tyczy Bo
ga, Chrystusa Pana, Kościoła jego, sakramentów świętych, tych 
kanałów łaski; wszystko to tyleż form różnych prawdy pierwszej 
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slawaj�cych przed człowiekiem, i wołaj�cych nań Wierz i 
idź za mn� ku wspólnemu Ojcu naszemu : Bogn. 

Wszystkie te prawdy s� w Piśmie Świętem zawarte; ale nic 
pojedy1iczej duszy rzecz� jest wyszukiwać je i wyjaśniać; s� one 
spisane artykułami w składach wiary, zaczynaj�c od Apo�tol
skiego i Nicejskiego, albo w kanonach czyli prawidłach, które 
Kościoł, a mianowicie Ojciec Ś. naczelnik całego Kościoła, sami 
tylko maj� prawo ogłaszać. (S. Th. de fide quaest. ł.) 

Najwyżsi pasterze nie tylko potępiaj� herezye, ale postano
wieni strażnikami na Syonie, naganiaj� grasuj�ce błędy, i ostrze
gaj�, oświecaj� rodzaj ludzki w pochodzie j�go wśród czasu ku 
wieczności, jak to obecnie Pius IX w encyklice z 8go grudnia 
zeszłego roku uczynił. Rzecą pasterzy podrzędnych i teologów 
będzie objaśniać rozumienie i wskazywać właściwe zastosowanie 
orzeczeri papiezkich; tymczasem przyjmijcie je z uszanowaniem 
i wdzięczności�. Wiek obecny który się chlubi swoj� nowoży
tności�, niepomny że z ubiegiem czasu i on zestarzeje, niepo
mny przedewszytkiem że prawda od chronologii nie zależy; 
wiek dzisiejszy buntuj�cy się przeciwko dogmatom i powadze, 
ma przecie słabość podnoszenia faktów przechodnich, błędów 
lub prawd względnych do godności pewników niezachwianych. 
Przeciwko takiemu uroszczeniu powstaje Stolica Apostolska i 
ostrzega synów swoich, zbyt pochopnych do godzenia się z tak 
zwanym duchem czasu, aby rzeczy które hypotetycznie wzięte 
ujść mog�, za pewniki bezwzględne nie przyjmowali. (:1.) O! jak 
miłosiernie zaradził Chrystus Pan potrzebom Kościoła swego, 
zostawiaj�c namiestnikom swoim rzymskim Papieżom pełność 
tej władzy, jak� Kościół cały z nimi i pod nimi posiada. Przez 
trzy pierwsze wieki niepodobna było zebrać soborów powsze
chnych od trzech wieków znowu ich nie było; a tymczasem ro-

( tj :Na przykład czas obecny przyjmuje glosowanie mniej więcej powszechne, objaw 
opinii jako organ niemylny i źródło władzy i prawdy. Kościół wyborów, głosowauia nie po
tępia. Powstaje tylko przeciwko wyłączności tego środka bez oglądania się na prawo Boże 
lub ludzkie, powstaje przeciwko nieomylności glosujących; bo inaczej lud byłby bóstwem 
więcby się wpadło w panteizm. Rezultat głosowania będzie zawsze odpowiedni światłu i 

prawości glosujących, i podług tego zły lub dobry. Podobnie postępowcy opierają się w po
lityce na nicinterwencyi; i zaraz z tego systematu dogmat jakiś polityczny budują.. Tym

czasem mięszanie się w obce sprawy bez ważnej przyczyny jest rzecz:;!, złi; nie mięsza

nie się w pewnych razach jest samolubstwem, okrucieństwem, zbrodnią.. Gdzież tu We!· 
tek na jakiś dogmat polityczny? Tak trzeba zapatrywać się i na inne pewniki nowo. 
iytne, i podług tego rozumieć słowa papiezkie. Że .aś potępił w polityce fakla dokona
ne jako prawomocne dla tego tylko że s� dokonane; na to się pewno Polacy skarżyć nie 

b�d�. 
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dzaj ludzki żyje i bł\ł,dzi częsLo : któżby złemu zaradził gdyby 
wci\ł,Ż nie czuwali następcy rybaka? 

Pomimo to każdy wyrok Kościelny, Bracia mili, postawiony 
jest, jak Chrystus sam, jako znak przeciwiei'istwa ku powstaniu i 
upadkowi wielu w Izraelu. Podobnie jest i będzie z encyklik(l 
Piusa IX. Pokorni poslrzeg\ł, się i skorzystaj\ł, : pyszni, Żarozu
miali zatn\ł, się w błędzie. Wielu teraz z niej skorzysta; inni nic 
uznaj\ł, jej aż po burzy, która zwaliskami opowiadać będzie że 
tyle tylko i takiej wolności rodzaj ludzki znieść może, ile jej 
Chrystus Pan przyniósł na świat, i jak\ł, Kościół odmierza czło
wieczeństwu. (1) O! cóżby się stało z tym samym rozumem 
z którego się tak pyszni\ł ludzie, gdyby go Kościół ni-e pielęgno
wał, nie bronił, i w omdleniach a zawrotach nie podtrzymy
wał, o przepaściach nie ostrzegał. Kto przeżyje nadchodz(lcy ka
taklizm, zawoła stokroć głosem wielkim : prawda, prawda, 
prawda. 

4. Zostaje nam nareszcie do powiedzenia jeszcze nieco o przy
czynie i skutkach wiary. Wiarę, Bracia, daje Bóg sam : On jest 
pierwszę przyczyn\ł, prawdy. Ś. Tomasz (De fiąe quaest. 6. art. 4.) 
kładzie sobie pytanie, w jaki sposób przychodzi nam wiara od 
Boga, i odpowiada, że jest w nas wlan\ł in(usa. ś. Paweł pisz\1-C 
do Efezów mówił do nich : Laskci jesteście zbawieni przez wiarę, 
(i to nie z was bo dar Boży jest), nie z uczynków, aby się kto chlubił. 
(Ephes. II. 8.) Wiara pochodzi koniecznie od Boga, bo prawdy 
których nas uczy, do tyla S(l nad roum iudzki, iż bez objawienia 
nie mielibyśmy żadnego o nich pojęcia. Bóg objawia je bezpo
średnio niektórym ludziom jak Apostołom i Prorokom, a innych 
uczy przez kaznodziejów do nich posłanych podług tego co mó
wi Apostół : Jakże uwierzą, jeżeli nie słyszeli, a jak posłyszą, be::, 
każcicego. Ale ani cuda, ani słowa kaznodziejskie, ani inne powo
dy zewnętrzne skłaniaj(lce nas do przystania na objawienie, nie-

. zdolne obudzić w nas wiary bez łaski wewnętrznej. Najlepszy 
tego dowód, że ludzie widz(lcy ten sam cud, albo słuchaj(lcy je
dnego kazania, nic wszyscy równo sę poruszeni : jedni wierz(l, 
nie wierz(l drudzy. Pelagianie (racyonaliści pierwszych wieków) 

(!) Nie dawno jeszcze na przeciw doświadczeniu Kościoła sławiono za wz6r pomyśl
ność Stanów Zjednoczonych Ameryki, i widzimy dzi� w co się ten ideał obrócił? Anglia 

dzięki swojej konslylucyi z wieków katolickich, charakterowi narodowemu, położeniu 

wyspiarskiemu i t, d. dłużej wytrzymuje; ale i tam rozkład wewnętrzny już dosyć po
sunięty. 
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czynili wiarę zalein:;t od naszej wolnej woli; ale się grubo mylili. 
Bo ponieważ przez przystanie nasze wyn�•simy się nad przyrodę, 
ruch taki ducha musi koniecznie pochodzić od jakiegoś pocz:;tt
ku nadprzyrodzonego, działaj1_1cego w nas; a tym pocz11tkiem 
jest Bóg sam wspieraj11cy sw1_1 łask:;_t naszę wolę. Zatem wszelkie
mi sposoby, wiara jest \V nas głównie dziełem Boga, który j:;t 
w nas wlewa łask;;. swoj1_1. 

5. Co zaś do skutków wiary, tenże Doktor wskazuje dwa głó
wnie: (Ś. Thom. de fide quaest. 7. art. i-2.) bojaź1'i Bo:.g i oczy
szczenie serca. Wiara sprawia w nas tę bojaźń albo nicwolniczcz, 
obudzon:;_t bojaźni:;t kar, mianowicie ostatecznej, albo Lei synow
skci. Bojaźń synowska jest wtenczas, gdy z wielkiego uszanowania 
dla wielkości i dobroci Bożej, lękamy się ie Go nie kochamy 
dosyć, nie służymy Mu dość wiernie, i ie możemy nie być z Nim 
zjednoczonymi w czasie i wieczności. Bojaźń niewolnicza, ma 
za powód wiarę niekształtnę, niedokonan1_1, to jest : bez miłości; 
zaś bojaźń synowska jest owocem wiary dokonanej, sprawiaję.
cej, ie człowiek miłośnie przylega do Boga i jest Mu poddany. 

Co zaś do oczyszczeniu albo uświęcenia serca, Ś. Piotr wskazuje 
ten skutek wiary, mówi:;ic do żydów : Oc:yściws:y Bóg przez 
wiarę serca wasze. (Act. XV.) Istota rozumna, najszlachetniejsza 
z całej przyrody, kala się nieczystości:;_t, ile razy przez miło�ć 
(ma się rozumieć nie prawowitę. albo prawowit:;t lecz zlJytecznę. i 
nieporz:;tdn;t;) ile razy, mówię, przez miłość kojarzy się ze stwo
rleniami cielesne mi i znikomemi. O! jaki żal, ie mi czas nie po
zwala zastanowić się nad wielkiem złem, jakie sobie ludzie, i to 
w rozmaitych stopniach rozwinięcia duchowego, sprawiaję. 
w ten sposób; i czyni1_1 to bez zastanowienia, bez wyrzutu su
mienia, bez uczucia nawet potrzeby i obowięzku poprawy. O! 
niech dobry Bóg każdemu to do serca podług potrzeby jego po
wie! O toż aby się oczyścić z tego pokalania, winien człowiek 
ruchem przeciwnym tlę.żyć ku jestestwu najwyższemu ze wszyst
kich, to jest : ku Bogu. A wiara jest pierwszym pocz11tkiem te
go ruchu, bo jak mówi Apostoł: aby się :bliżyć do Boga, tr:.eba 
wiedzieć że jest. (Hebr. XI. 6.) Zatem wiara jest pierwszym po
czętkiem oczysz<3zenia serca. 

Okrom tych dwóch skutków wiary wskazanych przez Ś. To
masza, jest jeszce wiele innych, bo wiara przynosi nam korzyści 
nieobliczone. Broń to przemocna przeciw światu : zwycięża go 
i depce. Przez wiarę odpychamy poż�dliwość ciała; bo wiemy 

T. I, 23 



354 KAZANIE 

że wszystko przeminie co jest z tego świata okrom złego i dobra, 
na jakie się tu zdobędziemy. Przez wiarę odpychamy pożQ.dli
wość oczu, bo wiemy że jedynćm bogactwem którego rdza nie 
strawi i złodziej nie ponvie, to Bóg sam. Przez wiarę depcemy 
pychę żywota, bo widok Boga ukrzyżowanego za nas, daje nam 
poznać nicestwo i grzech człowieka; i przetrQ.ca bezczelne za
chcianki jego do pysznienia się. Wiara jest nieprzebilQ. tarczQ. 
przeciw szatanowi i jego zastrzałom. Nil próżno on godzi, napró
żno ciQ.gnie do buntu i grzechu : wierzQ.cy wie, że szatan chce 
jogo zaguby, a Bóg jego zbawienia i szczęścia: słucha zatem 
Boga, a z niczćm odprawia szatana. 

Zostaje jeszcze jeden wróg człowieka, to jest on sam, i jego 
namiętności. Ale ma on danQ. sobie siłę tak do walcienia ze sa
mym soi.JQ. jak do odepchniQcia dwóch innych wrogów : walczy 
zatem, a namiętności dajQ. mu tylko sposobność do wielkich 
przewag i zasług bogatych. 

Wiara sprawia że modlitwy nasze wysłuchiwane bywajQ. od 
Boga. Wiara czyni cuda : kto wierzy góry przenosi. ś. Paweł 
mówi o wierze sprawiedliwych Starego Zakonu : Wiarg. przeszli 
przez morze Czerwone jak po suchrj ziemi ... Wiarci mury Jerycha 
upadły .. . Przez wiarg zwalczyli królestwa, czynili sprawiedliwość, 
dost(!,piti obietnic, zawarli lwie paszczęki, zagasili gwałt ognia, uszli 
ostr:.a miecza, wzmogli się z niemocy, mężnymi się stali na wojnie, 
obozy obcych odwracali i t. d. (Hebr. XI.) 

Wiara na ziemi podnosi godność człowieka, i przebóstwia 
czyniQ.c go uczęstnikiem Boskiego ·żywota, którego jest poczQ.t
kiem i źródłem w człowieku. Wiara nareszcie upewnia żywot 
wieczny; bo kto ma wiarę żyje w sprawiedliwości, pełni dobre 
i święte uczynki, które będQ. przedmiolen1 jego nagrody w wie
czności. Takie SQ. skutki i korzyści wiary; ale natomiast jakież 
szkody i klęski muszQ. wypływać z niewiary l 

I I. 

A be; wiary niepodobna podobac się Bogu. Pj·zystr:pujg.cym do Bo

ya trzeba wierzyć iż jest, a iż jest oddawC(L tym k1órzy go szukaj(t, 
mówi ś. Paweł. (Hebr. XI, 6.) 

Bez wiary niepodobna podobać się Bogu, bo zbawienie jest 
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jedno zamknięciem doskonałości istoty rozumnej. Owoż dosko
nałość nie polega tylko na posiadaniu wszystkiego co jest stoso
wne jakiej przyrodzie, ale leży jeszcze na przyjęciu ruchu jej 
nadanego od przyrody wyższej. Dwa ma bowiem ruchy człowiek, 
jeden ku bytowi (istnieniu), z darem, dodaniem tego wszystkiego 
co stosowne ludzkiej przyrodzie; drugi ruch zwrotny ku Bogu, 
który tenże Bóg daje człowiekowi aby go kierować ku celom 
nadprzyrodzonym. Z tym ruchem i popędem idzie się prosto ku 
dobremu, ku Bogu, ku wiecznej szczęśliwości. Otóż pierwszym 
warunkiem oo przyjęcia tego ruchu i jakoby popchnięcia jest 
wiara daj\łca poznać Boga, pocięgaj{lca ku Niemu przez ocenie
nie, co jest w Nim samym, i co On nam chce dać, w nas wpro
wadzić i niejako usadowić. Kto nie ma wiary, podobny jest do 
pana dornu zewsz{ld szczelnie zamkniętego, i doskonale ciemne
go wewn1_1trz, do któregoby Bóg chciał wejść ze światłem swo
jern; ale nie może, bo Mu właściciel domu nie otwiera. Bez 
wiary zatem niepodobna podobać się Bogu, bo się Go odpycha, 
bo się nie wchodzi z Nim w stosunek żywotny, a następnie nie 
czyni się dobrego, owszem oddaj1_1c się złym skłonnościom, czy
ni się złe i przez grzech pracuje się na zupełny rozbrat z Bo
giem. Takie S\ł następstwa niewiary. Zreszt\ł jak skoro dowie
dliśmy ie wiara jest cnot\ł, już samo z siebie wypływa że niewiara 
jest grzechem. 

Czworakim sposobem grzeszyć można przeciwko wierze : 
L niewierności{!, w ścisłem znaczeniu tego wyrazu, 2. różno
wierstwem, 3. odstępstwem i 4. bluźnierstwem. 

1. Niewiemości samej s{!, dwa rodzaje. Jedna jest czysto uje, 
mna, i pochodzi jedynie z braku wiary. Druga d.odatnia, i wł\łCZa 
opór wierze, jaka jest w każdym walcz\łcym z nauk\ł objawion\ł, 
albo nil!, pogardzaj\łcym: i w tern to iście niewierność leży. Wzięta 
w tćm ostatniem rozumieniu niewierność jest niew\łtpliwic 
grzechem. Ale niewierność czysto ujemna takich, którzy nigdy 
nie słyszeli opowiadania wiary, nie jest przez &ię grzechem, je
dno ::;kutkiem grzechu pierworodnego, smutnem następstwem 
upadku pierwszych naszych rodziców. Niewierni tego rodzaju 
jeżeli się potępiaj:;t, to za inne grzechy, nic za grzech niewierno
ści. O tych niewiernych bez winy nie mamy się co troskać, Bra
cia mili, ho doktorowie Kościoła ucz{!,, że niewiernych dobrej 
woli pełni�cych zakon jaki znaj�, Bóg nie opuści i choć w chwili 

śmierci choćby cudownie oświeci. 
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Chrystus Pan powiedział : Gdybym nie był przyszedł i nie mówił 

irn, nie mieliby grzeclw; (Joan. XV. 22.) wskazuji_lC przez to na 
grzech niewierności dodatniej albo zatwierdnej której się Żydzi 
stali byli winnymi nie wierzi_lc w Bóstwo Jego. Święty Augustyn 
wykładaji_lc te słowa Zbawiciela, mówi : że grzech niewierności 
zawiera w sobie wszelkie inne. Bo grzechy si_l tern cięższe, prawi, 
im więcej oddzielaji_l człowieka' od Boga; owuż przez niewier
ność człowiek jest o tyle oddzielonym od Boga o ile tylko nim 
być może. Wszakże okrom niewierności ściśle wziętej si_l inne 
jej rodzaje nie mniej ciężkie, cięższe owszem. (S. 'l'hom. de fide 
qu. 10. art. 1-2.) Niewierność różnowierców rozmyślnych, jak 
zaraz wytłumaczymy, niewierność odstępców albo zaprzańców, 
najwinniejsza jest ze wszystkich, bo się opiera wprost prawdzie 
Bożej objawionej i nauce Kościoła. 

2. Nie przypisujemy takiej winy różnowiercom którzy się taki
mi ut·0dzili, i w dobrej wierze w wyznaniu swojem trwaji_l si_ldzi_lc 
że Si_l w prawdliwym l{oś,�ielc Chrystusowym; bo tacy nie Si_l 
całkiem po za Kościołem katolickim, i jak teologowie ucą, je
żeli nie należi_l do jego ciała, to należi_l do duszy_; i przy dobrym 
żywocie i skrusze doskonałej w godzinę śmierci, zbawić się mo
g(.l. Mówimy tu o takich różnowiercach, którzy albo pierwsi, 
jak Andrzej Towiański za dni naszych, niepodzie\n(_l szatę Zba
wiciela rozdLieraj(_l·; albo o uczniach i następcach herezyarchów, 
którzy świadoma i ze złem sumieniem w różnowierstwie trwaji_l; 
takie różnowierstwo, mówię, jest rodzajem niewiemości. Bo nic 
tylko się grzeszy przeciwko wierze nie słuchaji_lc głosu Chrystusa 
Pana, jak to uczynili żydzi i Poganie, ale też niby to przystawa
ji_lc wszakże w taki sposób, że się wybiera z Jego nauki co się 
podoba, (S. Thom. de fide qu. XI.) albo co przystaje do umy
słu , a nie bierze się tego wszystkiego czego Chrystus uczył, i nie 
dla tego się przyjmuje że to On objawił. Różnowierca który 
w taki sposób niby wierzy, wierzy oparty na własnej powadze a 
nie Bożej, i przeto wiary prawdziwej nie ma. Jeżeli jak ś. Jakób 
uczy : kto grzeszy pt'zeciwko jednemu przykazaniu, winien się 
staje ca�ego Zakonu, tedy podobnie ktoby bł11dził około jednego 
tylko artykułu wiary, nie może wierzyć innym jak się należy, 
bo nie przystaje do nieomylnego prawidła wiary, jakiem jest 
nauka powszechnego Kościoła, i najwyższego Pasterza a Namie
stnika Chrystusowego. (Id. qn. 5,) 

Zreszl� przyznać trzeba współczesnym naszym więcej szcże-
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rości i logiki, że się w półśrodki i drobiazgi nie bawi{l : jedno 
albo przyjmuji} objawienie, i ,,..tenczas szukaj{l tylko jakijest pra
wdziwy Kościół Chrystusów, albo wierz{l samym sobie, slaj{l 
w szeregach racyonalistów i przyczynia.iii się do tak zwanego 
postępu ogólnego, do panteistycznego stawania się Boga w ludz
kości i przez ludzkość; podobnie jak paji}k przędzie pajęczynę. 
źe się różnowierstwo dogmatyzuj{lce, woju.iilce skończyło i je
dno trwa w niektórych krajach jako część ogólnego mechanizmu 
państwa, dla tego się z niem i krótko i spokojnie sprawić mo
żemy. 

3° Grzeszniejszym jeszcze rodzajem niewierności jest zaprzań
stwo albo odstępstwo od wiary. Wielu z uc:niów, mówi święty 
Jan (VI, 67) oddaliło się od Z bawicie la, t. j. odsti\piło od wiary, 
a więc popadło w niewierność : rzeczywiście, powiedział o nich 
Chrystus Pan : sg pomiędzy wami którzy nie wierzg. 

Odstilpić od wiary, Bracia moi, jest to zerwać z Bogiem, a 
zerwanie to objawia się odpowied!1io różnym sposobom w jakie 
jesteśmy z Nim zjednoczeni. Człowiek bowiem zjednoczony jest 
z Bogiem przez poddanie się Jego przykazaniom, i przez pewne 
zobowii}zania się sz,:zególne, n. p. śluby zakonne albo święcenia 
kapłańskie, nareszcie przez sami}ż wiarę choć już bez miłości. 
Ztild różne rodzaje odstępstwa. Otóż po dopuszczeniu się wszel
kich innych odstępstw może jeszcze człowiek pozostać zjedno
czony z Bogiem przez wiarę już martwił jakeśmy powiedzieli. 
:t;erwanie zupełne dzieje się dopiero przez odst.,ipienie od wiary 
samej, to się właśnie zowie odstępstwem albo zaprza1istwem, i 
jest rodzajem niewierności (Ś. Tom. de fid� qu. ł:!, art. 5). Bo 
gdy wiara jest pierwszi} podstaw.,i rzeczy spodziewanych, i że bez 
niej niepodobna podobać się Bogu; jak skoro zaprzaniec wy
rzeka się wiary swojej, nic mu już nie pozostaje, coby go w jaki
kolwiek sposób zaczepiało o żywot wieczny. Dusza jego pozba
wiona życia wiary doświadcza rozstroju, który się czuć daje 
w calem jego jestestwie, odbija we wszystkich jego władzach. 
Odstępca, mówi Duch Śty, jest człowiekiem nieużytecznym; słowa 

jego sg pełne p1°zew1·otności, mruga oczyma, tupa nogg, mówi (prze
biera) palcami, myśli złe w zepsuciu serca swego, i wszędzie swary 
zasiewa (Prov. Vl, 12). Jeszcze Julian, późniejszy cesarz zaprza
niec, ucz.,ic się w Atenach, udawał katolika, a już spółuczniowie 
jego Bazyli i Grzegorz z Nazyanzu patrzi}c na nieporz�dek ruchów 
jego i widz�c w nim sprawdzony wizerunek odstępcy jaki z Pi-
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sma 8. znali, zapowiadali że będzie zgorszeniem Kościołowi Bo
żemu. 

Dla czego to wszystko mówię, Bracia mili? Czy aby pobudzać 
moich spólwierców do prześladowania różnowierców, albo nie
wiernych? Daleko odemnie myśl taka! Nie przeczę, że gdy myślę 
iż przed kilku wiekami, cala Europa i naród nasz były wyłiłcznie 
katolickiemi, a dziś już niemi nie Sił, nie przeczę mówię, że mię 
pewna tęsknota ogarnia. Nie taję, żem śród wiekowego ucisku 
narodu naszego, pocieszał się nadziejił, że on jako najmłodszy 
w Kościele, odświeżony prześladowaniem, uchroni się od roz
czynu niedowiarstwa zachodniego; co więcej,jeszcze i teraz nie 
chcę się całkiem rozstać z tił słodkit nadziej�; ale bitdź co bitdź, 
daleka odemnie myśl prześladowania, choćby i siła i pogoda ku 
temu była, jak dziś ani podobieństwa. Owszem, jeżeli już i u nas 
maj ił się wyrodzić dwa obozy, jeżeli Ezaw ma się diłsać z Jaku
bem tbo darmo, gdzie nie ma jedności wi:iry tam i braterstwo 
kruche); jeżeli mówię inaczej być nie może, tern się znów pocie
szam że przynajmniej katolicy Polacy zgodniejsi już będił w ży
ciu z wiar� swojił i gorliwsi, i że się już skończ� ta potworność, 
u nas jedynie znana, że pełno jest ludzi dbajiłcych o tę nazwę a 
nie szanujiłcych powagi kapłanów, Biskupów, Papieża samego; 
rzekomo katolików a myślitcych, mówiiłcych, pisziłcych, działa
jiłcych nie po katolicku, nieraz przez cały ciiłg życia. 

Wybaczcie mi Bracia to zboczenie, to odetchnienie smutku 
duszy; boć zresztił wiem że usposobienie moje osobiste w tym 
przedmiocie nie wystarcza, zobaczmy więc, czy jest w duchu 
Kościoła, by prześladować i przymuszać innowierców, odróżnia
jiłc zawsze wybuchy namiętności ludowych, albo nadużyć poli
tyki rzitdów, które niestety były zawsze i Sił i jesz cze będił. 

Wiecie Bracia, iż gdy cała Europa była katolickil, całe prawo
dawstwo świeckie oparte hyło na zakonach Bożych i kościelnych, 
i tworzyło jednę ś�iśle spojnił całość. 

Otóż gdy Papieże kierowali życiem publicznem Europy,Źydzi 
spokojnie sprawowali mbożeństwo swoje pod ich okiem; owszem 
śród zaburzeń ludowych, u nich, u Biskupów znajdowali opie
kę (1). Gdy Papieże posyłali krzyżowców na Iślama, czy zwycięż-

ft) Nie słusznie jednak przypisywać wszystkie napaście ludowe na Żydów, samejże gor
liwości religijnej źle zrozumianej. Nie raz lud wyssany do miazgi lichwą., zrozpaczony rzn -
cat się na lichwiarzy. Niekiedy w pośród grassuj�cej zarazy lud chrześciański widz�c •e 
Żydzi jedno nie byli dotknięci (dla tego może że trzeźwiejsi) podejrz.-wat trucie; rzt1cal się 
ua Żo'dów. 
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com kazali przymuszać niewiernych do chrztu, lub Greków do
jedności? Nie! Bo wiara, mówi ś. Tomasz, zależy od woli i 
przeto niewierni nie powinni być przymuszani. Wszakże dodaje, 
jeżeli wierni Sil dosyć mocnymi, winni się �przeciwiać bluźnier
stwom 1 mowom bezbożnym, i otwartemu prześladowaniu ze 
strony nieprzyjaciół. Taki cel, mówi, wojen przeciwko niewier
nym, nie by ich przymusić do przyjęcia wiary. 

Że przeciw pówstajilcym nowym herezyom, które były zal'a
zem koniecznie buntem przeciwko społecznemu pórzi!dkowi 
państw, że przeciw takim nowolnikotn rzi!dy katolickie się bro
niły, to rzecz prosta; a któryż by dziś rzi!d tak zwany liberalny 1 
pozwolił poddać w k'westyę swoję prawowitość, istnienie, ustawę 
państwa i t. d. Ńie trzeba bowiem zapominać, że dla dyssyden
tów wolność sumienia była tylko pozorem i hasłem wojennem. 
Celem rzeczywistym tak zwanej reformacyi było zagrabienie ko
ściołów i majiltku kościelnego, a potem przymusżenie siłil, pod
danych do nowego wyznania, podług ich z;\sady : cujus regio, 
ejus et religio (czyj kraj, tego i wyznanie). Pomimo to gdziekol
wiek w krajach katolickich przyznano im raz wolność wyznania, 
już ich więcej nie niepokojono. Patrzcie ile zostało różnowier
ców w Polsce, Austryi, Francyi. Tymczasem rzi!,dy różnowiercze 
powstałe w imię wolnego rozbioru w rzeczach wiary, albo nie 
ścierpiały ani jednego katolika jak w Skandynawii i północnych 
Niemczech, albo ledwo na próbkę zostawiły jak w Anglii. A i 
obecnie nigdzie a nigdzie, pod rzi!dami różnowierczemi, nie 
używajil, rzeczywistej równości praw, choć ona gdzie na papiet'ze 
napisana. A i rzil,dy tak zwane liberalne, nie inaczej postępujil,. 
Lat temu trzydzieści ledwie garstka liberałów, w zgodzie z massi!, 
katolików belgijskich, pozbyli się prześladowczego rzi!,du holen
derskiego; a oto doszedłszy do władzy oclmawiaj:,i już wolności 
katolikom,hy mieli osobne cmentarzr.A jak gospodarzy li bera lny 
i postępowy t'zi!,d włoski, to dobrz� widzimy. Nic dajmyż się Ztl
tem tumanić obłudnej frazeologii różnowierców i niedowiarków, 
i nie buntujmy się przeciwko zasadom Kościoła. 

Nie, Bracia mili, nie chcę obudzać nienawiści katolików prze
ciwko innowiercom, jedno uchronić ich od ohoj�tności. 

Co innego jest bowiem że naśladuj11c długomyślność Boga sa
mego (który złe cierpi aby zeń dobre wyci;_tgn;_tć) katolicy żyjil, 
w pokoju z innowiercami i niewiernymi, dla uniknienia wię
kszego złego, jako to : zgorszeni.-1, rozdziału i t. p. (Ś. Tom. qu. '10): 
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a co innego gdyby przestali zatwierdzać wiarę swoję, jako jedy
nie prawdziw{l, a natomiast głosili że wszystkie wiary S{l równie 
dobre, t. j. równie obojętne i niedostateczne; bo jak dobrze po
wiedział świeżo poseł tyrolski na sejmie wiedeńskim : ce Dla kogo 
« religia jego nie jest pierwsz{_l, najwyższ{l rzeczę, c!la tego jest 
(( niczem. )) 

Tak bowiem bł{ld wylęgły z nowożytnego indyferentyzmu, 
potępił na nowo Ojciec ś. w ostatniej encyklice swojej, a potę
pił następnemi słowy : « Nie mało się w łych czasach takich 
1c znajduje, którzy stosujęc do cywilnego społeczeństwa bezbożnę 
(( i bezrozumn{_l zasadę naturalizmu jak j(.l zowi(.l , śmi{_l nczyć : iż 
(( dobre mzędzenie narodu, i postęp cywilny koniecznie wyma
<c ga, aby Judzkie społeczeństwo było ustanowione i rzędzone 
ce bez żaclnflgo względu na religię, jak gdyby jej nie hyło, a przy
ce najmniej bez czynienia całkiem różnicy pomiędzy reli 15i{l 
c, prawdziw:;_i, a fałszywemi (1). n 'fysi{_lc razy lepiej dla społe
czeństwa i dla dusz pojedyr\czych, aby obok katolików żyli ró
żnowiercy i niewierni trzymaj<;_tcy się z przekonania swego 
wyznania; niż by się w,zyscy uścisnęli w czczości nicestwa, to 
jest w ogólnej obojętności i niedowiarstwie , bo dobrze powie
dziano : lepsza najgorsza religia od najlepszej filozofii. A do po
dobnego to braterstwa bez zakonu, bez sankcyi zasad postępo
wania, nęc<;_t i wci{lgaj<;_t świat nowożytny (na naturalizmie oparty) 
towarzystwa tajne które go porodziły, a które takie na nowo 
zostały potępione (2). 

Teraz pojmiecie Bracia moi, czy to było katolickie, bratanie 
się naszych z różnowiercami i niewiernymi w czasie ost,ttniego 
powstania? Bratanie się, nie w pożyciu.cywilnćm, co było i jest 
doiwolonem, ale w obrzędach religijnych (in sacris). Zbratanie 
się mogłoby chyba nast<;_tpić w czćmś wyższćm nad to czem do
tychczas wszyscy brataj<;_tcy się żyli; więc htolicy musieliby 
naprzód przyjl;!ć że jest coś v yższego nad ich wiarę. Ale że nic 

{lJ Etenim probe nostis V. Fr. hoc tempore non paucos reperiri, qui civili consortio im
pium absurdumque naturalismi, uti vocant, principium applicantes auclent docere • opli
mam socfotatis publicae ralionem civilemque progressum omnino requirere ut humana :o

cietas coostituatur et gubernetur, nullo habito ad rcligionem rcspectu, ac si ea non existo

ret, vel saltem nullo facto veram inter falsasque religiones discrimine. » Lisl Piusa IX do 

biskupów z 8 grudnia 1864 r. 

(1) « Conslit.utiones Apostolicas quibus damnantur clandestinae societates, sive in eis 
cxigalur, sivc non exigatur juramentum de secrelo servanda, carumque seclae el fautorcs 

analhcmatc mulctanlul'., {Clemens Xll Jn emfoenti. Bcnedictus XIV Providas Romano1·tw1. 
Pius YJI Ecclesiam, Leo XII Quo graviora. 
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wyższego być nie może, więc wszyscy muszil zejść aż do owego 
smutnego naturalizmu, który się stawia zuchwale nad wszelki! 
wiarę objawion;i; a jest czystym zwrotem do pogaristwa, i fakty
cznem odstępstwem od chrześciaństwa. 

I dla czegóż się tak bratać polecajil ? Dla dobra ojczyzny, dla 
zespolenia sił wszystkich narodowych, odpowiadajil, Pamiętam, 
że to samo odpowiadano lat temu kilkanaście, gdyśmy powsta
wali na poturczenie się kilk:mastu naszych. Więc ojczyzna wyż
sza jest nad wiarę; więc chyba jest Bogiem? A że to być nie 
może, więc poświęcenie Boga dla ojczyzny będzie zaprzaństwem 
i bałwochwalstwem zarazem. 

I jakaż proszę, korzyść już czysto ziemska, wyrosła z takiego 
bratania się? W jakim stosunku niekatolicy do katolików legli 
na polu bitwy, potracili majiltki, jęczil na Sybirze? Ci co się cznli 
Polakami to i w dawnych powstaniach brali udział, bez takiego 
bratania się. Więc jaka korzyść? Oto taka sama jak ongi z potur
czenia się; grzech ciężki przed Bogiem, zgorszenie w obec Ko-· 
ścioła, zgorszenie ludu, do którego przecie politycy się umizgajil, 
na który mówiil, jedynie licz11 a liczil na próżno; bo lud nasz to 
dziecko jeszcze, i jak wszelkie dziecko żarłr,czne, zajęte jedynie, 
i na długo jeszcze by dostać jak najwięcej roli i pastwisk i lasu. 
O! jak m�drnść ludzka staje się nierozumni!, jak skoro się nie 
oglilda na prawdę Bożil ! 

4° Wykazaliśmy zatem Rrac.:ia mili, że można grzeszyć nie
wie�nościil, różnowierstwem i odstępstwem przeciwko samej 
cnocie wiary. Ale przeciwko aktowi wiary grzeszy się jeszcze 
bluźnierstwem. 

Wyraz bluźnierstwo, mieści w sobie pojęcie ubliżenia dobroci 
istotnej, jakil jest dobroć Boża. Orlmawiać Bogu co mu się przy
należy, albo przypisywać co mu nie przystoi, cóż innego jest jak 
nastawać na dobroć, świętość jego przyrody? Owoż jak akt wiary 
jest podwójny, wewnętrzny i zewnętrzny, tak i grzech bluźnier
stwa może się dwojako objawić : albo samil myśl?, albo słowem 
myśl wyrażhj11cem. W pierwszym razie jest blużnierstwo serca, 
w drugim ust, i wtenczas jest wprost przeciwnem wyznaniu 
wiary. (Ś, Tom. de fide q. '13). Jeżel_i się mówi przeciwko dobroci 
Boga z zamiarem zbezczeszczenia Go, wtenczas jest bluźnierstwo 
zupełne, dowodz{lce przewrotności umysłu zarazem i woli. Po
niewieranie Świętymi s;:iada ostatecznie na Boga, twórcę ich 
świętości. Przypisywanie stworzeniom co się Bogu jednemu na-
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leży, jest także słowem bluźnierczem, które zdaje się twierdzić 
że Bóg jest to samo co stworzenie, albo na odwrót stworzenie to 
samo co Bóg. 

Bluźnierstwo jest w rodzaju swoim grzechem ciężkim, śmier
telnym dla duszy; nierozwaga chyba, chwilowe uniesienie mog\ł, 
złość jego zmniejszyć. W starym zakonie stoi : Kto bluźni Imię 
Pańskie, śmiercig, umrze (Lev. XXIV, 16), a tylko grzechy śmier
telne gardłem zakon mojżeszowy karał. Nadto bluźnierstwo 
sprzeciwia się wprost wielkiemu zakonowi miłości Boga nade
wszystko, i wzbronione jest, jak niewierność, temi słowy pier� 
wszego przykazania : Jam jest Pan Bóg twój ... riie będziesz brał 
imienia Pana Boga twego nadaremno. Największa złość jeżeli kto 
bluźni przeciwko Duchowi Śmu, to jest ze świadomości\ł, zupełn\ł, 
i rozmysłem, bo o takim powiedziano, że nie będzie mu odpuszcza• 
no ani w tem oni w przyszlem życiu (Mat. XII, 32), to jest bardzo 
trudnq grzech taki będzie odpuszczony, bo jest natury i złości 
szatańskiej. 

Dzięki Najwyższemu! rzadkie u nas bluźnierstwo wprost prze� 
ciwko Bogu, rzadsze niż po innych krajach; z prawdziw\ł, pocie� 
ch{_l serca podnoszę cokolwiek jest na chwałę naszego narodu. 
Bluźnierstwo rzadkie u nas, powtarzam. A.le czy nie jest rodza
jem bluźnierstwa s.rstem k�mstwa i potwarzy rozmyślnie uży
wany przez pewnych ludzi niezdolnych przyznania się do winy, 
niezdolnych pokornego milczenia, które wywołuje przebaczenie; 
ludzi chc{.lcych uporem w złem i błędzie, chwaleniem siebie, 
miotaniem się zuchwałem na wszystko co poczciwsze i mędrsze, 
zagłuszyć sumienie własne i skrzywić do reszty s{_ld narodu? Czy 
nie jest rodzajem bluźnierstwa owa « wolność zatracenia» jak j11 
Ś. Augustyn nazywa, a któr{_l Pius IX potępił także; wolność mó� 
wi\ł,cych, « że każdy ma prawo mówić i pisać co mu się tylko 
podoba? (1) ,> A. że wszędzie prawie, tern bardziej u nas, władza 
świecka na siebie i śwoich urzędników powstawać nie pozwala, 
a natomiast rzuca na pastwę swawolnej rzeszy, osoby i rzeczy 
święte; czy u nas nie korzystano hojnie z tej zdradliwej ihańbi{_l
cej wolności? A przecież widzieliśmy, że bluźnienie Świętych 
spada ostatecznie na Boga. A przecież Pan zakazuje miotać się 
na kapłanów, świętych, namaszczeńców s,voich : nolite tangel'e 

(fJ « Jus civibus inesse ad omnimodam libertatem nulla vel ecclesiaslica vel civili aucto

ritate coarclandc1.m, quo suos conceptus quoscumque sive voce, sive typis, słve alia ratione 
pałam pubticeque manifeslare, ac declarare valcant. • 
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Christos meos; i oświadczył że kto nimi gardzi, gardzi Nimże sa
mym. Jeżeli te słowa czyniil nietykalnymi prostych kapłanów, 
cóż dopiero Papieża, a czy nasze piśmiennictwo, z małym wy
jiltkiem, nie szło w tern bluźnieniu w zawody z najgorszemi 
organami rewolucyjnemi Zachodu? A choć Ojciec Święty po
mścił się prawdziwie jak Ojciec i jak Święty, serdecznie pomimo 
to z nami spółbolejilc, i jeden śród powszechnej obojętności, 
mówiilc za nami do Boga i do ludzi; czy swawola naszej publi
cystyki ustała? Bynajmniej. Bo rewolucya zachodnia nie cierpi 
Papieża, więc nasi politycy na niil liczilc, jej chcilc się podobać, 
przejmujil jej nienawiści i policzkujil Ojca i dobrodzieja swego. 
O! szlachetni, o godni przedstawiciele narodu, jak sami mówiil , 
najbardziej katolickiego, męczeńskiego! Ale czy oni tylko jedni 
winni, czy reszta tak zwana oświecona nie bierze udziału w tym 
grzechu, groszem swoim podtrzymuj{lc takie pisma, czytaj{_lc i 
wiecznie dobroduszna wierz{IC temu co drukowane i rozglaszajttc? 

Dopókiż Bracia mili, dualizm ten nieszczęsny potrwa w naro-· 
dzie naszym? Dopóki przeciwko wyrokom Chrystusa zechcemy 
dwóm panom służyć, Kościołowi i rewolucyi? Dopóki częstka 
narodu rzeczywiście pobożnego, przechwalać się będzie jego za
sługami i cierpieniami, a przymilać się wci{lż rewo! u cyi? Dopóki 
kulej{IC na dwie strony, dla mniemanej korzyści ojczyzny i po
mocy od obu, zechcemy aby Chrystus pobratał się z Belialem, 
Kościół z rewolucyę ! Kościół to smuci, ale i rewolucya Polakom 
nic ufa. 

Rewolucya (nie łudźcie się) posł�guje się Polakami jak Sobie
ski, kiedy pchnęł chorttgiew hussarzów swoich na stracone w sam 
środek obozu tureckiego pod Wiedniem, dla zrobienia w nim 
popłochu i wywołania nieładu. Rewolucya korzysta podobnie 
z nieszczęścia i niecierpliwości polskiej ku celom swoim; ale 
nam nie ufa. Na próżno część naszych udaje bezbożność; rewo
lucya wie że to znaczna mniejszość narodu, a i w tej jeszcze czuje 
za ,viele <1 przesttdów średnio,viecznych, 1> to jest uczuć, podań 
i nawyknień katolickich. Woli ona narody które tych przesilJÓw 
nigdy nie znały, i nie maję sumienia : tam grunt lepszy dla niej, 
jak c1prorok id ei1> oświadczył. Interesem więc jest naszym i konie
cznościę położenia, abyśmy Panu wyłilcznie służyli, i losy nasze 
o losy Kościoła Jego na ziemi zaczepili, i na nich je oparli. 
Wszakże ku temu potrzebne pewne warunki z naszej strony. 

Bracia moi l abyście większil dali wiarę słowom moim; będę 
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nierozumnym z Apostołem, i pochwalę się że jak z jednej strony 
nie pochlebiam mojemu narodowi i mówię mu prawdę, chociaż
bym się nawet miał niepodobać, tak z drugiej, z łaski Najwyż
szego, nie potrzebowałem żałować żadnego słowa uroczystego 
które już ustami kapłańskiemi wymówiłem.- Otóż oświadczam 
z boleści�, ale z najgłębszego przekonania, że dopóki tak niern�
dre gospodarstwo potrwa w narodzie, dopóki jedni grzeszyć 
będ� zarozumiałości� i zuchwalstwem, drudzy miękkości�, bra
kiem s�du i odwagi moralnej, dopóki jedni liczyć będ� na za
granicę, drudzy na lud, a nikt prawie szczerze i jedynie na Boga, 
dopóki nie zerwiemy jawnie, ostatecznie z bezbożn� rewolncy� 
europejsk� i nie wrócimy do wiary szczerej, prostej, chłopskiej, 
dopóki nie skruszymy się w sercu i nie weźmiemy do pokuty; 
dopóty, oświadczam, niebłogosławieństwo Boże nie przestanie 
roztopionym ołowiem kapać na głowy nasze, bo Bóg Polski re
wolucyjnej, niezbożnej nie potrzebuje, nie chce i nie da. I może 
miłosiernie nie daje; bo cóżby to była za pociecha być narodem 
choć niepodległym, takim jak Grecya, albf Rzeczypospolite 
Hiszpańskie w Ameryce? Po wiekach takiego życia dziejowego 
jak nasze, po wi�lrn takich męk, czeka nas albo wyższe, czystsze 
życie, albo niezmierne cierpienie. Ach! przestańmy raz przeno
sić w Boga liche nasze pomysły ziemskie, konieczności dziejo
wych. rozwoju i postępu, a wierzmy że Bóg jak ludzi tak narody 
ku służbie i chwale swojej uczynił ; a gdy Mu chwały należnej 
dać nie chcę, jedno żyć dla samych siebie, tedy je im samym, 
własnemu ich przemysłowi i losowi pozostawia. 

Ale o dobry wielki Boże! sllme te tak ciężkie doczesne chłosty 
każ� mi ufać że nie chcesz naszej zaguby, że w krwawym pocie 
którym się pocimy wypędzisz z nas zarody złego, że w morzu łez 
gorzkich zmyjesz i zatopisz nasze winy, że nas podniesiesz nad 
ciasn�, cielesn� i czysto ziemsk� samolubn� miłość ojczyzny, a 
tę miłość oczyszczorn;i, uduchownion� łaskę 'l'woj:;t, obrócisz na 
chwałę i służbę Twoję. O! mój Jezu! Ty wiesz lepiej odemnie, 
ilebyśmy dla Ciebie i Kościoła Twego uczynili, gdybyśmy tak 
Ciebie jak ojczyznę ziemsk� naszę kochali, i dla Ciebie jak dla 
niej gotowi byli w każdej chwili poświęcić mienie, rodziny, 
zdrowie i życie. O! Panie, daj nam już nareszcie wy rość z do
tychczasowego dzieciństwa ducha, a wtenczas nam pobłogosła
wisz, bo Ty sam w narodzie naszym nad inne kochać się i lubo
wać będziesz. O ! Bracia mili, bylebyśmy do Pana szczerze się 
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nawrócili, wszystko by jeszcze odżyło, powstało jak trawa po
deptana kopytem bydl;_it, jak drzewo burz;_i pochylone. I więzie
nia, i pustynie, i kopalnie powrócę ofiary swoje, byleby Bóg 
chciał; aby Go ubłagać upokorzmy się przed Nim, wyznawajmy 
że On jeden nas wybawić może, że bez Niego najprzychylniejsi 
nie pomogę, a gdy on zechce, najprzeciwniejsi służyć nam zmu
szeni będę. 

* 
* * 

O mój Jezu, wyznaję przed Tobę i Niebem i ziemię, że od da
wna już, od dawna błędnemiśmy chodzili drogami. Od wieków 
już nie słuchaliśmy, nie wierzyliśmy ostrzeżeniom świętych i 
m;_idrych sług 'fwoich, którzy nam chłostę i upadek zapowiadali. 
Nie korzystaliśmy z długomyślności i zwłok Twoich. nie czynili
śmy pokuty, nie poprawialiśmy się wewnętrznie, rdzennie z wad 
i grzechów naszych. A gdy się groźby sług Twoich prawdziły, 
gnuśnieliśmy dalej w zbytkach i cielesności; przemyśliwaliśmy 
tylko jak jarzmo zewnętrzne zrzucić. Zamiast patrzenia w niebo 
i śledzenia na niem znaków woli i czasów Twoich, nadstawiali
śmy ucha ku ziemi, i słyszęc od zachodu echo życzeń i nadziei 

· naszych, coraz to zrywaliśmy się do miecza. 
Teraz Panie wyznajemy, żeśmy z wysileniem i ofiarnościę nie

sły9hanę, zdołali stręcić siebie do przepaści, ale z niej sami bez 
Ciebie się nie wydostaniemy. Ulituj się nas Panie, ulituj! Jeżeli 
nie dla nas, to dla imienia 'fwego, ulituj się nad ostatnim ludem 
Twoim na północy, i wiary Twojej świętej, ostatniego i najwyż
szego dobra, nas nie pozbawiaj! Bo chociażeśmy wiele błędzili, 
imieniaśmy się Twego i Kościoła nie wyrzekli! O! Panie, uzdrów 
głowy i serca nasze, sfolguj nam, wprowadź nas na drogi proste, 
abyśmy jak mędrce w obec mordów i zasadzek Heroda przez 
Anioła Twego ostrzeżeni, inną, d1·ogg, to jest drogę wiary, wrócili 

do prawdziwej Ojczyzny naszej ! Co nam daj Boże. - Amen. 



KAZANIE 

O NADZIEI 

POWIEDZIANE W RZYMIE W KOŚCIELE S, ANDRZEJA DELLA VALLE, 

w oktawę Św. Trzech Królów, r. p. 1867. 

POBOŻ/il SŁUCHACZE! 

, Spes autem non confundit. , 

• A nadziejanie zawstydza. , 

{Rom. V. 5.) 

Sprowadza nas znowu do tej świętyni Pańskiej rocznica uro
czystego wesołego święta, objawienia się Słowa wcielonego pier
wiastkom i posłom wierz�cego i ufaj�cego pogaństwa. O czem 
mam mieć do Was sprawę? Oto, ponieważ przed dwoma laty 
mówiliśmy o Wierze, dziś chcemy coś powiedzi�ć o rodzonej jej 
a wdzięcznej siostrzycy, o Nadziei. Podziwiać j� będziemy w sa
mym wzorze, w mędrcach ze Wschodu zd�żaj�cych do Tego, 
który był oczekiwaniem narodów. - O! zaprawdę stosownie przy
chodzimy w dniu tym mówić do Was o Nadziei. Bo jak z jednej 
strony w Izraelu z wlepionem okiem w pisma prorocze oczeki
wali Messyasza od wieków, tak z drugiej strony mędrcy pogań
scy ze źrenic� utkwion� w gwiazdy, jakoby głoski objawienia 
przyrodzonego, oczekiwali z pokolenia w pokolenie obiecanego 
Odkupiciela, tak że nadzieja w nich była i dziedziczn� i osobist�. 
Wejdźmyż zatem w duchu za tymi praojcami naszymi do jaski
ni betlehemskiej i uklękn�wszy przed Bogiem-Dziecin� spoczy
waj�cym na kolanach Niepokalanej Rodzicy najczystszej przed
stawicielki i Mistrzyni Kościoła i rodzaju ludzkiego, uczcijmy 
tę Matkę świętej nadziei pozdrowieniem Anielskiem : Z drowaś 
Marya; 
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I. 

Jak Wiary tak Nadziei różne Sil rodzaje, najmilsi moi : jest bo
wiem i nadzieja przyrodzona albo Judzka. Skłonność ta znacho
dzi się w każdym człowieku, i popycha go i pociilga ku celowi 
względnie dobremu, lub zdajilcemu się mu być dobrym, i w któ
rym tuszy sobie znaleść szczęście. I byle czyny tej nadziei odpo
wiadały modle sobie właściwej, to jest rozumowi a ostatecznie 
Bogu, godziwe Sil i cnotliwe. - Wszakże przychodzi tu skromne 
pochylić ku ziemi czoło, że taka nadzieja pobudki nie wymaga, 
a tyle Bóg potrzebował napomnień, obietnic i przykazań, aby 
zwrócił wzrok i serce człowieka ku Niebu, ku sobie. Do takiej 
nadziei przychodzimy i my nawoływać, do nadziei prawdziwej, 
bo nadprzyrodzonej, która nie zawstydza, bo nie zawodzi : spes au
tem non confundit. Taka nadzieja jest cnolil teologicznil, bo Ś. Pa
weł stawia jil pomiędzy Wiaril i Miłościil, Aby zrozumieć że ma 
prawo stać w rzędzie tych cnót, starczy zauważyć, że nadzieja 
opiera się na pomocy Bożej dla dojścia do błogości wiekuistej, 
i że następnie głównym jej celem jest samże Bóg. - Inne dobra, 
które się do tego odnoszil, Sil jedno przedmiotem podrzędnym 
nadziei. Wszakże i ten jest ceny niezmiernej, gdy zawiera łaski 
Boże, pomoc Bożę, opiekę naszego miłościwego Zbawiciela, zla
nie na,nas zasług Jego, opiekę Boga-Rodzicy, której Ś. Bernard 
nie wahał się nazwać cccałym powodem nadziei swojej po Bogu. » 
A i ta opieka i ta nadzieja nie zawodzil, spes autem non confundit. 
Nadzieja zatem nadprzyrodzona jest cnotil i cnotę teologicznil; 
ale czy się wyróżnia od innych cnót teologicznych? 'l'ak, odpo
wiada Ś. Tomasz z Aquinu, bo można się przywięzać do kogo 
dla niego samego, albo dla osiilgnięcia przez niego innego celu. 
Przez miłość przywięzujemy się do Boga dla niegoż samego, mi
łościil się z nim jednoczemy, podczas gdy przez Wiarę i Nadzie
ję przywięzujemy się doń jako do pocżiltku i żródła, z którego 
spływaję na nas pewne dobra. Przez Wiarę przywięzujemy się 
do Boga jako do zasady i światła, które daje nam poznać pra
wdę, wierzęc mocno wszystkiemu co nam objawia. Przez Na
dzieję przylegamy do Pana jako do pierwiastku uposa�ajilcego 
ludzi dobrocię. doskonal�, przywięzujemy się doń ópierajęc się 
Ila łasce Jego, aby osięgnęć błogość wiekuistę. Widoczna zatem, 
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ie nadzieja wyrozma się od dwóch innych cnót teologicznych, 
i poprzedzona jest od Wiary, bo zbliiaję.cy się do Pana winien 
wiedzieć, że On jest, mówi Ś. Paweł, i że nagrndza szukajq,cych 
siebie. (Hebr. XI, 6.). 

Nadzieja znów w porzędku genetycznym, czyli rodzenia się, 
w którym niedoskonałe idzie przed doskonałem, poprzedza mi
łość i jest jej poczętkiem, o ile nadzieja dostilpienia zapłaty od 
Boga pobudza nas do kochania Go i pełnienia Jego Zakonu. 
W porzi_idku zaś doskonałości, miłość poprzedza koniecznie na
dzieję. To też od chwili, gdy ona przybędzie, nadzieja się wzma
ga i rośnie, bo najwięcej się od naszych przyjaciół spodziewa
my. - W takiem rozumieniu mógł Ś. Ambroży powiedzieć, 
« ie nadzieja pochodzi od miłości. » -

Dodamy jeszcze, ie z darów Ducha Śgo odpowiednim cnocie 
Nadziei jest dar bojaźni Bożej, ale ma się rozumieć bojaźni sy
nowskiej, a błogosławie1\stwem odpowiedniem jest ubóstwo du
cha, albo pokora. - Albowiem, jak uważa ś. Augustyn, << Bo
<1 jaźr\ Pańska stosowna jest i przystaje do dusz pokornych, o 
• których powiedziano : błogosławieni ubodzy duchem, albowiem 
,, ich _jest ki'ólestwo niebieskie. i> - Gdyby ten wykład przydłuiszy 
orzeczenia nadziei, za który uprzejmie przepraszam, nie był 
przez kogo pochwyconym, streszczam go i powiadam : ie cnota 
teologiczna Nadziei jest nałogiem nadprzyrodzonym, którym Bóg 
zaopatruje duszę, aby ona oczekiwała z ufnościi_l pewnl;!, i nieza
chwianę. żywota wiecznego, i środków dosti_lpienia go za pomocl;!, 
Boii_l. 

Wyłożywszy tak w samemie określeniu Nadziei jej przyrodę 
i przedmiot, możemy już teraz krócej powiedzieć : i. o jej ak1 ie, 
2. o jej skutkach, 3. konieczności, a nareszcie 4. o jej subjekcie al
bo wsobie. 

I I. 

1. Akt nadziei, Bracia mili, nie jest czem innem jedno otu
chi_i, oczekiwaniem pewnem i niezachwianem : to tei kiedy mó
wimy : Boże mój! spodziewamy się łaski Twej w tern życiu a 
chwały i ogll;!,dania Ciebie na wieki : mówimy to na dobre w ca
łej powadze ducha naszego. Opieramy się bowiem na podwali
nach niezachwianych, na mocy, miłosierdziu i szczodrocie bez 
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granic, na pragnieniu wick,1istćm Boga samego, abyśmy weszli 
w posiadanie lc;o, czego $ię spodziewamy. To Leż kto prawdzi
wie oczekuje i ufa, zapomina niejako o sobie, zdaje się na Niego 
i w Nim spoczywa, jak dziecilttko na łonie matki swojej. In pace 
in id ipsum durmiam et requiescam. 

ś. 'fornasr. kładzie sobie pytanie: czy nadzieja a następnie 
akty jej mog1_1. mieć za przedmiot wieczn(l szczęśliwość innej 
osoby? I odpowiada: że nadzieja odnosi się wprost i bezpośre
dnio do dóbr i korzyści właściwych spoclziewaj(lcemu się. -
Wszakże przypuszczajltC jedność closkonał:.i, jak(l miłość Boża 
zawi:;izuje między dwoma osobami, jedna z nich wtenczas rno
g:;ic się spodziewać dla drugiej, jak dla samej siebie, może też 
tlczckiwać żywota wiecznego. O! drogocenna jednoto dusz w Bo
gu poł:.iczonych. O! przyjaźni jedynie godna tej nazwy, której 
świat nic zna, jak nic zna czystych nicbia1iskich już jej pociech. 
O! jednoto, o! przyjaźni zawiltzane w czasie, ale na wiecznośl5 
całlt, o ileżeście wyższe i trwalsze nad wszystkie zwięzki czysto 
przyrodzone,lrnńcz(lcc się z czasem, choćby nawet przetrwały aż 
do grobu. 

2. Przypatrzmy się hliżej błogosławionym skutkom, jakie na
dzieja sprawia w duszy. Pobudza do pokuty, daj{.lc nam oluchg 
otrzymania przebaczenia. Mnóstwo grzeszników nie pokutuje 
jedynie dla tego, że postl'aclali nadzieję przebłagania Boga : jak 

· skoro się uda wskrzesić w nich ufność, zbawienie ich zapewnio
ne. Nadzieja daje nam siłę, odwagę i pokój w niebezpieczc1i, 
slwach, śród gradu kul i ostrza przyłoionego do piersi, śród na
wałności morskich i kłębów płomieni, bo nie pokładamy ufności 
w nas, samych, jedno w ramieniu Wszechmocnego, który nie 
opuszcza pokładaj:;icych w nim nadzieję, jak nie opuścił Daniela 
i Zuzanny. Nadzieja zapewnia nam zwycięztwo nad namiętno
ściami naszemi, hy najgwałtowniejszemi; bo chCltC zwyciężyć 
i pewni zwycięztwa gonimy na ostre, a kto tak chodzi w zapasy, 
w koricu sprawa jego górlt. - Nadzieja oświeca nasz umysł. Ufać 
Panu, Lo zbliżyć się do ogniska światła, a światło w ciemno
ściach świeci i pra,Ydę pokazuje. - Nadzieja strzeże dobroci 
i czystości kryształowej zamierzeń -naszych. Jak skoro dobrych 
rzeczy się spodziewamy, dobrego tylko pragniemy; i tak na
dzieja staje się nam źródłem wód żywych tryskaj(lcych ku ży
wotowi wiecznemu, źródłem świętych uczynków, na które bez 
niej nigdybyśmy nie byli się zdobyli. 

T' I. 24 
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3. A nie dosyć, Bracia mili: nie dosyć by ta święta czarodziej
ka mieszkała u uas, dopóki kępiemy się w tęczowych blaskach, 
dopóki dżdżę na uas błogosławieństwa, dopóki spoczywamy 
pod cieniem skrzydeł Najwyższego; nie, nie dosyć: winna ona 
osięść u nas, usadowić się na zawsze. Winniśmy równie dobrze 
ufać w pokusie i utrapieniu, jak w suchości; co więcej : na wet 
w najnieszczęśliwszym , najniebezpieczniejszym stanie grze
chu. 

'vVinniśmy ufać w pokusie; owszem, wtenczas właśnie nadzieja 
11as,:c1. wzmagać się i potęgować powinna; ma nam służyć za tar
czę, o ktÓ!'ę się rozbiję zastrzały kusicieli naszych. Bógmojg, ucie
czlt[i i rnocg,, nikogo się nie ulęknę. - Ufajmy w utrapieniach, bo 
nigdy nas Bóg bliższy, jak wtedy; na kogo spojrzę, mówi Pan, 
jeśli nie na biedaka i na strapionego w sercu? Ufajmy, bo kres bie
dzie naszej położony, ufajmy, bo Bóg daje największe bezpie
czeństwo ufajęcym, choćbyśmy chodzili jak śród płomieni, jak 
młodziericy babiloriscy. Ufajmy, w suchości, w ciemności, w ubó
stwie duszy, jak sługa liczy na dostatek pana sw�go, że zaopatrzy 
jego potrzeby. - Naśladujmy świętych Mędrców, którzy pozba
wieni światła gwiazdy przewodniczki, nadziei jednak nie pozby
li, i przepytujęc się u ludzi o drogę, do żłobku Pana swego wier
nie podężali. Ufajmy nawet, gdybyśmy, co nie daj Boże, byli 
w stanie grzechu. Dla czego? Bo lekarz nasz niebieski i zna na
szę chorobę, i chce, i może nas z niej wyleczyć, bylebyśmy 
chcieli. Bo Nadzieja nie zawstydza; Spes autem non confundit. 

O! najmilsi, widzicie jak nadzieja potrzebna, jak niezbędna. -
ł3cz niej nie możemy dostać się do nieba, bo Bóg je tylko ufaję
cym otwiera; jedno czynięcym co potl'zeba, aby na nie sobie 
zasłużyć. 

4. Zostaje nam jeszcze do wyświecenia kto może i powinien 
mieć nadzieję? Przypominajęc tylko mimochodem, żeś. Tomasz 
uczy 1 (Pars. i, q. 82, a. 5) że ona mieszka jedno w woli rozumnej, 
pytamy czy nadzieja może znaleść się w niebie, w Aniołach i bło
gosławionych? ś. Paweł odpiera : Jak można się spodziewać tego 
co się widzi? (u nzym. VIII. 24). Spodziewamy się rzeczy przy
szłych, używamy obecnych. - Błogosławieni już sę po za cza
sem i po nad czasem, dla siebie niczego już się nie mogę, ni 
potrzebuję spodziewać. -

Jeżeli spodziewaję się dla innych tejże i;zczęśliwości, której 
używaję, to nie w moc nadziei, jedno miłości. - Chwała sama 
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ciała podrzędna dla nich i łatwa do otrzymania i pewna, posia
daj{). już j{l bowiem z prawa i w przyczynie. 

I potępieńcy nie mog{l mieć nadziei. Nadzieja bowiem spra
wia zadość w ufaj{lcym, otóż dla potępieńców nie ma wesela.
Wiekuistość, nieprzemienność przywi{lzana do ich chłosty. Czę
ści{). smutnego ich posagu jest wiadomość, że nigdy Boga ogl{l
dać i szczęśliwymi być nie mogił. I przeto wielki wieszcz chrze
ściański śpiewa o piekle : « O wy co tu wchodzicie, wszelk{l za 
<1 progiem zostawcie nadzieję. » A Hiob mówi o żałobnych mie
szkaiicach tej krainy : Nie sqAzą, by z ciemności mogli wrócić do 

światła. (XV, 22). 
Ale nadziej{). żyły dusze sprawiedliwych starego zakonu, wy

czekuj{lc przyjścia Zbawiciela, który wysług{l męki swojej, miał 
im bramy rajskie otworzyć. - Nadziej{). żyj{l obecnie tęskne du
sze czyścowe, które się jeszcze sprawiedliwości Bożej nie wypła
ciły, i oczekuj{). poż{ldanej chwili, w której przejd{l do krainy 
światłości i wieczystego wczasu. 

Nadziej{). żyj{l ludzie, dopóki S{l na tej ziemi. W pracowitej 
drodze tego żywota, świeci im zdała nagroda i staraj{l się zdobyć 
ji). dobremi uczynkami. -Ale czy nadzieja nasza jest pewni).? Da
wno odpowiedział na to Ś. ·Paweł wołaj{lc : Wiem lwmum zaufał 
i pewnym, że mocen składu mego dochować. (Tim. I, 12). « Bo jak 
« przyroda poruszana Boż{l 111{ldrościi). działa na pewne, » mówi 
Ś. Tomasz (bo każde jestestwo zd{lża niemylnie do końca wlaś::i
wego sobie), tak zd{lża i nadzieja oparła na wierze. I niechaj nikt 
nie mówi, żeśmy niepewni posiadania laski. - Bo nadzieja tak 
_iest opart{l na wszechmocy i wszechdobroci Bożej, iż kto w te 
chwili w łasce Bożej nie jest, może jej dostać i niebo osi{lgn:;_tć". 
Owoż wiari). pewniśmy �szechmocy Boga i Jego miłosierdzia. 
Miejmyż Bracia mocno nadzieję w Panu! Nadzieja jest jakoby 
strzałi). przeszywaji!C{l serce naszego miłościwego Zbawiciela, 
strzalit nic zadaj{lC{l mu boleści, ale otwieraj{lC{l upusty miłosier
dzia splywaj{lcego na dusze ufaj{lce. O! idźmy bezpiecznie po 
drodze świętej nadziei, a nie będz-iemy zawstydzeni. Spes non 
con(undit. 

Il!. 

Dwojako grzeszyć można przeciwko cnocie nadziei, albd 
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1 ° rozpacz{!, albo 2 ° zarozumiałości {! ; po,vie<lzmy jeszcze po
krótce o tćm, a naprzód o rozpaczy. Co ludzi skłania do wielora
kich grzechów, nie tylko jest grzechem, mówi ś. Tomasz (qu.20), 
ale źródłem i zarodem grzechu. Tak{! jest rozpacz, która podług 
ś. Pawła popycha mnóstwo ludzi do wszelkiego rodzaju niepra
wości. (Eph. IV, 19). Jeżeli wszelkie poruszenie duszy zgodne 
z pojęciem prawdziwćm jest dobrem w sotie, tedy wszelkie po
ruszenie odpowiednie pojęciu fałszywemu, jest złem i tworzy 
grzech. Owoż jesteśmy w prawdzie kiedy myślimy, ie Bóg po
ci{_lga grzeszników łask{! usprawiedliwiaj{le{l i przebacza iałuj{_l
cym, podług słów onych : Nie chcę śmierci grzesznika, jedno by 

się nawró•·ił i żył. (Ezech. XVIII, 23); a jesteśmy w kłan,stwie, 
kiedy przeciwnie mniemamy. Jak zatem akt nadziei jest chwale
bnym, tak akt rozpaczy złym jest i grzesznym. O! czy podobna 
by chrześcia11in patrzył na Boga ukrzyżowanego i obrażał go roz
pacz{!! Wszakże rozpacz nie zawsze idzie w parze z niewiar{!. 

Nadzieja przychodzi po ,vierze i przeto wiara może przeżyć 
nadzieję. Zapewne byłby grzesznym ktoby przeczył nieskor\czo
ności miłosi crdzia Bożego; może kto zachowuJ{lC zdrowe o nim 
przeświadczenie, może wyobrazić sobie, że w stanie w jakim jest, 
nie może w Bogu pokładać nadziei.· A że taki bł:_id i;zczególny, 
pojedyr\czy, i ie tak rzekę osobisty nie niweczy zupełnie wiary, 
rozpacz może być,;bez niewierności. Istotnie ileżto razy ludzie 
nie bez wiary kończ{! samobójstwem, t{l. pieczęci{! rozpaczy i ma
łoduszności. Jakie dziwne u nich nieraz pomięszanie i przeci
wie1istwo aktów wiary i zrozpaczenia. 

Rozpacz jest grzechem bardzo ciężkim, niebezpiecznym; 
Wszystkie grzechy przeciv..-ne cnotom teologicznym cięższemi S{l 
względnie od innych, bo mieszcz{_l w sobie wprost oddalenie od 
Boga. I przeto niewierność, rozpacz i nienawiść Boga cit;_!ższemi 
Sil od innych grzechów śmiertelnych. Wszakże nienawiść Boga 
i niewierność cięższemi S{l w sobie od rozpaczy, bo niewierność 
przeczy prawdzie Bożej, a nienawiść stawia wolę człowieka 
w przeciwieństwie z najwyższem dobrem; podczas gdy rozpacz 
polega jedynie na nieoczekiwaniu już udziału w tej Bożej dobroci. 
Nie ,wierzyć Bogu i nienawidzić Go, jest bez w{ltpienia większym 
grzechem, niż nie spoclziew::,ć się otrzymania od niego wiecznej 
szczęśliwości. Wszakże zapatruj{lc się na te grzechy ze względu 
na nas samych, rozpacz nam zgubniejsza. « Popełnić zbrodnię, 
mówi Ś. Izydor, to śmierć duszy, ale 2rh\ipaczyć, t.o zest{lpić do 
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piekła.>> Nadzieja bowiem jest nici{l złot{l zaczepiaJ{lC{l jeszcze 
grzesznika o Boga; jeżeli grzesznik rozpacza i tę nić zerwie, ja
kiż dla niego ratunek? 

Rozpacz wyradza się z trzech przyczyn : z miękkości umysło
wej, lenistwa i nieporzl;ldnego smutku. Zmysłowość odbiera 
smak rzeczy duchownych; lenistwo wmawia niepodobieństwo 
dosll;lpienia tych dób,· ni wprost, ni przez kogo innego; smutek 
nareszcie sprowadza podobn{l niemoc zdobycia się na jakikol
wiek uobry uczynek wymagajl;lcy trudu, jak Apostoł mówi o 
gorszl;lcym Koryntczyku : Z obawy aby nie był pi·zygnieciony smu
tkiem zbytecznym. (2 Cor. l[, 7). Kto bohaterskiem wysileBiem 
uie wyrwie się z takiego stanu, niezdolny jest podnieść się do 
rzeczy wielkich i pocieszajl;lcych. Pogrl;lżony w swej boleści nie 
myśli nawet o dobrodziejstwach Bożych ; zt{ld ucisk wielki duszy, 
następnie niesmak ogólny i rozstrojenie. 

Drugim grzechem przeciwko nadziei jest zarozumiałość. Co 
zwiemy zarozumiałościl;l? Oto ufność przesadzonl;l, w Bożej albo 
naszej mocy. Nadzieja w mocy Bożej staje się zarozumiałościQ, 
jak skoro spodziewamy się dobra, które choć możebne w sobie 
przy pomocy i lasce Bożej, nie jest niem jednak w pewnych 
warunkach, jak naprzykład,gdy grzesznik spodziewa się przeba
czenia, bez żal u, i chwały bez zasługi; gdy wystawia się płocho na 
pokusę, gdy myśli tylko o słabości swojej i niQ się tłumaczy, a 
nie myśli o karze należnej za grzech; nareszcie gdy się nie modli. 
A że to wszystko błędne i fałszywe, więc zarozumiałość grze
chem, mniejszym wszakże od rozpaczy, bo stosowniejsza Bogu 
przebaczać niż karać. Ex nostro justus, mówi 'l'ertulian, to jest 
grzechy nasze zmuszajQ go do karania : ex suo misericors, z siebie 
skłonny do miłosierdzia. I pI'zeto grzeszyć z nadziejl;l otrzymania 
z czasem przebaczenia za pomoc{l żalu i szczerego postanowienia 
poprawy, jakkolwiek jest gr(_l arcyniebezpiecznQ i arcsnieszla
chetnQ, nie jest wszakże zarozumialości{l.Owszem, takie usposo
bienie zmniejsza gl'zech, o ile przypuszcza wolę mniej przywil;l
zanQ do złego. Ufność nieporądna na Bogu oparta, zdaje się 
prosto z pychy wypływać. Ludzie tego rodzaju tak majQ dobre i· 
wysokie rozumienie o sobie, iż wmawiajQ w siebie, ze Bóg ich 
nie ukarze i dla grzechów nieba nie pozbawi ! Zarozumiałość 
tego rodzaju tern niebezpieczniejsza, że ma pewne fałszywe czyli 
pozorne podobieństwo z wysoko posunięt{l cnot{l nadziei. Grze
szymy zarozumiałościQ w na5zej własnej mocy, kiedy się SQdzimy 
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zdolnymi dost{!Pienia przez nas samych dóbr przechodz{lcych 
nasze siły. Zt?d to słowo mężnej i m{ldrej Judyty (VI, 15): Upo
karzasz tych którzy zbyt tus::g, o sobie. 

Żródłem zarozumiałości w tego rodzaju ludziach jest zwykle 
próżność, szukanie przedewszyslkiem tego, co nowości{l swoj(l 
w innych obudza podziwienie. <( Zarozumiałość nowości, mówi 
Ś. Grzegorz, jest córk:;t próżnej chwały. » O któż tu świata dzi
siejszego nie poznaje? Mnóstwo odkryć i wynalazków w sferze 
przyrodzonej tak ludzi nowożytnych zaślepia, iż wmawiaj{l 
w siebie, że na śmierć sam{l leki znajd:;i. i do nieba w balonie się 
dostan{l. Ufność tedy zbyteczna czy w Bożej, czy we własnej po
łożona mocy, jest nadziej:;i. z imienia tylko rodn:;i., zwodnicz{l, 
kłamliw{l, zbrodnicz:;i.; bo nie może być nadziei na grzechu opar
tej. I przeto słusznie Prorok wołał : Nie pokładajcie nadziei waozej 
w niEprawości. Wołamy jeszcze za Prorokiem : nie pokładajcie 
nadziei waszej w próżności, to jest w stworzeniu. Bo jeżeli grze
szy, kto nieporzędnie liczy na Boga, o jakże śmieszniej, że tak 
rzekę, grzeszy, kto liczy na stworzenie, czy to na siebie, czy na 
innych ludzi, czy na jakękolwiek próżność. '-

A naprzód na siebie. 
O Bracia mili l kto jest człowiek, co jest człowiek, hy ufał sobie? 

by liczył na siebie? Czyż on zdolny wystarczyć sobie, obronić się, 
zasłużyć?Wydobyty z nicestwa cwałuje ku nicestwu, jedno go siła 
Boża powstrzymuje. Szatan, on lew ryczęcy, rychłoby go wywiódł 
na bezdroża i pożarł, gdyby go Bóg nie hamował. A jak człowiek 
sam zapełni, przesadzi przepaść niezmiern{l rozdzielaj{lC{l stwo
rzenie od Stwórcy, na której drzewo krzyża jedyn{l kładkę? Jak 
człowiek na niebo sobie zasłuży, gdy to, co niby najbardziej jego, 
gdy myśl sama, jak skoro przybiera cechę dobroci nadprzyro
dzonej, już do niego nie należy, bo od Boga ona przyszła. Kto 
zatem na sobie samym opiera nadzieję, równie ciężko grzeszy, 
jak ciężko niem{ldry. A na kimże się oprzemy, jeżeliśmy na nas 
samych oprzeć się nie zdolni? Boć wszyscy ludzie razem wzięci 
S{l jedno uosobieniem słabości. Mnóstwo zer nie złoży summy, 
mnóstwo długów nie stworzy bogactwa, krocie chorych nie 
złoż{l się na zdrowie. Może kto chce się oprzeć na rodzinie, przy
jaciołach, ludziach możnych? Ach l mili moi, rzadko kto sam 
jeszcze nie doświadczył, że to trzcina dość krucha, by prysn{lć 
na razie, dość zdradna, by dłoń opieraj{wego się na niej przebić. 
Kto sam jeszcze nie doświadczył, że ci, na których najwięcej li-
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czył czy w skutek usług oddanych, czy łask dawniej otrzyma
nych, czy długiej zażyłości, że ci właśnie w ciężkim razie nas 
opnszCZ\ł, gdy nieraz obcy nam całkiem przyjdzie w pomoc 
z otwarlćm sercem i uśmiechem gościnnym na twarzy? Ach! 
czyż nie lepiej oprzeć naszę nadzieję na Bogu, który się nigdy 
nie zmienia, w którego ręku serca wszystkich, który kiedy chce, 
nieprzyjaciele nasi sami służyć nam musz\ł, O! utwierdzajmy 
nadzieję naszę w Panu, a będziemy mogli zawołać : w J'obiem 
Panie nadzieję moję położył, i nie będę zawstydzonymi 

Zostaje jeszcze próżność. Nadzieja oparta na niej jest równie 
próżn? jak grzeszn\ł, Ufać próżności, to liczyć na krasę i młodość, 
równie tnvał\ł jak aksamit w kwiata kielichu; to liczyć na życie 
tak trwałe jak piasek wichrem zamiatany; to liczyć na dobr� 
sławę i cześć u ludzi, gruntown�jak dym i mgła ranna; to liczyć 
na bogactwa i dobra tego świata, równie znikome jak czas, jak 
świat sam. O! co ia marność opierać nadzieję na tern co jutra, 
eo chwili następnej niepewne. O! Boże wylecz nas, obroń nas 
od tak zgubnego, grzesznego złudzenia, a daj nam nadzieję nad
przyrodzon�, oparł� na 'l'obie samym,która nikogo nigdy nie za
wodzi. Spes non confundit. 

DOMÓWIENIE. 

Bracia mili ! Spodziewamy się pewnych pociech w tćm nawet 
życiu, bo człowiek i na ziemi pragnie szczęścia. Spodziewamy 
się koniecznie; kto temu przeczy, siebie i innych oszukuje, usta 
kłami:;i sercu, słowo kłamie myśli. To wrodzone usposobienie 
pomaga nam do wytrzymania snadniej prób i zawodów tego ży
wota. Już, już zdaje się nieraz, wszystko nas opuszcza i zawodzi. 
Ciemność dokoła, zgroza i przepaście tylk1} same przed nami. I 
nam si{\ ciemno robi w oczach i duszy, siadamy na popiele 
z głow� pochylon\ł na kolana, i wołamy głosem grobowym, że 
żyć nie warto, nic chcemy, a rozpacz zgubne podaje do serca 
rady. 

A tu w oddali błyśnie maleńkie światełko, zbliża się, rośnie, 
draźni nasz<; frcnicę. Zrazu jej ani podnieść nie chcemy. w końcu 
spojrzymy; wstępuje do duszy promień nadziei, powstajemy i 
znowu żyć i działać chcemy. Być może, że to będzie błędny 
ognik na bagnie jak tyle innych, ale tymczasem zachował nas od 



376 KAZANIE 

rozpaczy, i ° choćby zawiedzeni'raz jeszcze, znowu ufać będziemy 
gotowi. 

Niekiedy te powtarzane zawody Sł} narzędziem w rQku łaski 
Bożej, do zwrócenia ostatecznie wzroku duszy naszej ku sobie, 
gdzie już nic ma zawodu, bo niepowodzenia ziemskie służ(l tylko 
do wzmocnienia nadziei osiQgajilcej na pewno cel ostateczny. 
O! wszechdobry, o wszechmocny Bóg, który ze słabości naszych 
wyrabia nam lekarstwo! 

W prawdziwym chrześcianinie dwie te nadzieje zbiegaj(l siQ 
razem i łilCZil; jedna poddana hierarchicznie drugiej, niższa wyż
szej, przyrodzona nadprzyrodzonej, a w zamian niebieska ozcla
bia, poclnosi,·przeistacza ziemsk(l. O! wtenczas to wszystko nam 
dobre, wszystko jasne i jesteśmy szczęśliwi o ile w tćrn przejściu 
szczęśliwymi być można. O! wiaro, o 1 nadziejo, święte rodzone 
siostrzyce, córy niebiańskie, a towarzyszki w ziemskiej naszej 
podróży, wynieście nas, wynieście ponad tę krainę nudy i kału, 
gdzie gdy nnjlepiej, jeszcze licho bardzo, abyśmy żyjilc na świe
cie, nie żyli już dla świata, nie żyli podług świa(a. O! poci ilgnij
cie, pociilgnijcie nas za sob(l, abyśmy biegli, ulatywali za woni(l 
wdzięczności waszej; i zarzucajilc za siebie z Apostołem wszystko 
co przechodnie, wyci(lgali si9 cał(l sił(l ku rzeczom przyszłym, 
nieprzemiennym. O wy świetlane, ze źrenicil ulkwion(l w niebo, 
zbratajcie nas z trzeciil siostr(l \Yasz(l, kołysz(lCil się między nie
bem a ziemiil, ale snać tu gościem zlaml(ld rodem, jeszcze lżrj
sztt, prornienisLszti, pI'zemicnion(l jakoby już i ublogosławion(l; 
o zbratajcie nas z milości(l świQll_l. Oddajcie nas jej w opiekę 
wył�CZD(l przy wyjściu z tego świata, gdy nas pożegnacie u nie
bieskich podwoi, gdzie ona jedna wejdzie i zamieszka z nami. 
O! sprawcie, abyśmy za przykładem Świętych 'l'rzech Królów 
poznali, ukochali tu Jezusa ukrytego i tam z chwale])nym zakró
lowali, aby nadzieja nasza nie była zawstydzonti. Co Parn daj 
Boże. Amen. 
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podc::.as uroc::.ystcgo ośmiodniowego obchodu święta Trzech Jfrólów. 

POBOŻNI SLUCITACZE! 

« Nunc aułem mnnent fides, spcs, charitas : 

« ti·ia hacc; major autem borum est charitas. » 

« .A teraz trwaję. wiara, nadzieja i mitość : 

u to troje : a z tych większa jest miłość.» 

{S. Paweł l. do Korynt. XIII, 13.) 

Obchodzimy wielk\ł i wesołtl tajemnicę objawienia się poga
nom, przodkon. naszym, wcielonego Słowa Bożego. Bóg, sLaj�c 
się człowiekiem, zapełnił przepaść niesk011ezon\ł rozdziclajtic:..i 
Stwórcę od stworzenia, dopieroż od stworzenia grzesznego. 
Nadto czynem tym niepojętej miłości wysłużył nam prawo do 
synowstwa Bożego i możność posiadania Go na wieki. Ale, aby 
każdy z nas mógł skorzystać z łych bogactw dla niego bez niego 
przysposobionych, aby mógł dójść do Boga, Jego jeszcze po
trzebujemy pomocy. 'l'o Leż Bóg, jak mówi Ś. Tomasz z Aquinu 
(De graLia q. 110, 2 : ) ce udziela slworzeniom, kLóre wprawia 
" w ruch ku dobru nadprzyrodzonemu, pewne formy albo jako
ce ście nadprzyrodzone, któremi się posługuje, aby je skłonić i po
ce pchn�ć, równie wdzięcznie jak silnie, ku zdobyciu wiecznej 
ce szczęśliwości. » 

Tę pomoc Boż\ł nazywamy łask\ł, Łaska jest darem nadprzy
rodzonym, darmo danym i stworzonym : nie jest bowiem udzia
łem samejże Bożej przyrody, lub jestestwa Jego.Chociaż Śty. To
masz orzeka łaskg jako c,pewne uczęstnictwo, udział Bóstww> quce-
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dam participatio Divinitatis. i> Łaska jest darem wewnętrznie 
przylegaj1_teym do duszy i mieszkaj�cym w niej w kształcie nało
gu (czyli pewnego stałego stanu), przez który człowiek, uczę
stnicz�c w życiu Boskićm, usprawiedliwiony, uświęcony i miły 
Bogu, staje się Jego synem przybranym i nabywa prawa do żywo
ta wiecznego. Łaska udziela się gruntowi duszy, jak tenże Doktor 
Anielski uczy : (ib. 4.); ale nadto Bóg wzmacnia, podnosi sa
meż jej władze, za pomoc� cnót w ni� wlanych, a mianowicie 
Wiary, Nadziei i Miłości : tak, że z ich pomoc� może człowiek i 
znać Boga i d�żyć do Niego i kochać Go w sposób nadprzyro
dzony. I dla tego to Ś. Paweł woła: teraz trwaj(! wiara, nadzieja i 
miłość, ale dodaje wraz, a z tych większa jest miłość. Bo jakkoL 
wiek wszystkie te trzy cnoLy maj� za przedmiot bezpośredni Boga 
samego, jakkolwiek wiara jest pierwsza z porz�dku do zbawie
nia, bo bez wiary niepodobna się podobać Bogu (Hebr. XI. 6.) ; 
jakkolwiek wiara rodzi nadzieję, a nadzieja wiedzie do miłości : 
wszakże miłość więks::.a jesL, to jest wyższa od swoich dwóch sio
strzyc rodzonych, bo one bez niej s� niedokonane, nie wysLar
czaj�ce, gdy tymczasem miłość zawiera je w sposób przewybor
ny w sobie. 

Mib Bracia! mówiłem już w ostatnich latach z tej kazalnicy 
i z tejże samej okoliczności o Wie1°ze i Nad::.iei, podziwiaj�c je 
w święLych trzech Mędrcach ze Wschodu, uwielbiaj�cych jako 
Boga ibawidcla dzieci�tko położone w żłobie ; dziś wam chcę 
mówić o Miłości! Wszakże nie o Miłości jestotnej jak� jest Bóg 
sam, i jak się nazwał po raz pierwszy w Nowym Zakonie Deus 
Charitas est, « Bóg jest miłościri », (I, Joan. IV, 8, 16.); nie o 
miłości osobistej, jak� jest Duch Śly, jedno o darze, jaki w niej 
Bóg czyni człowiekowi, (jakeśmy już wspomnieli) : o Cnocie 
Miłości. 

Podziwiaj�c tę cnotę w Mędrcach naszych, którzy j� wyrazili 
i w doskonałćm miłosnćm ich uwielbieniu i w darach, jakie 
złożyli nowonaradzonemu; bgdziemy j� rozważali : 

1° w samejże jej przyrodzie, 
11° w jej wsobie czyli w osobach "" których mieszka, 
lfl0 nareszcie w jej przedsobie albo pr::.edmiocic. 

Taki jesL przedmiot i podział dzisiejszej nauki. 
Szczęśliwiśmy, nader szcęśliwi, Bracia mili! że dzigki miło

śnym darom krwi i złota, których potomkowie dnchowni świę
tych trzech Królów nie szczędzili Królowi Namiestnikowi Chry-
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stusowemu na ziemi, że, mówię dzięki tym darom miasto te 
zachowane zostało od napadu barbarzyńców bezbożności, że 
nienawiść odstępców, zaprza1iców włoskich nie pogrzebała 
w gruzach tej świ{ttyni, jak wielu innych : słowem szczęśliwi
śmy, że, dzięki pobożności miłośnej synów dla Ojca, możemy 
wam mówić o Miłości Boga. 

Pokłońmy się \vięc w duchu przenajświętszej Rodzinie ze 
świętymi Królami, pozdrówmy w szczególności z Aniołami Matkę 
pięknej miłości i w Imię Pańskie zaczynajmy; Zdrowaś Marya. 

I 

Mamy najprzód mówić o samejże przyrodzie miłości. 
Wraz na wstępie przychodzi mi się obruszyć na ten świat nie

poczciwy, który wszystkiego nadużywa, wszystko kala, czego .się 
tylko dotknie. On nam porwał i splamił wyraz miłości; która wła
ściwie wyrażaćby powinna usposobienie nadprzyrodzone duszy: 
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego . . . a bli
źniego twego jako siebie samego. Język nasz posiada tyle wyrazów 
do nazwania dobrego, ku rzeczy lub osobie jakiej; jako to : 
lubienie - zti_ld oblubieniec i oblubienica; kochanie - zti_ld ko
chanek i kochanka; dobrowolstwo, wyborny wyraz pia�towski, 
który czytamy w psałterzu Jadwigi, dziś zarzucony; przyjaźń, i 
tym podobne. Tymczasem świat nie tylko wszelkie godziwe i 
poczciwe uczucie ludzkie przyroilzone nazywa miłościi_l, ale 
jeszcze wszelk{t namiętność, La często choć najpodlejszi_l; tak, iż 
dziś, aby wyrazić miłość prawdziwi.!, musimy dodawać przy
miotniki : nadprzyrodzoni_l, czysti_l, święti_l, Bożi_l. Tymczasem co 
innego jest całkiem wszelkie uczucie przyrodzone od cnoty 
miłości. 

I Lak : gdy co lubimy, szukamy dobra jakie w tej rzeczy jest 
zawarte, ale nie życzymy dobra jejże samej. Tak lubimy kwiat, 
mieszkanie, miejscowość jak{t : jest to lubowanie się czem, po
żi_ldanie czego. Jeżeli lubimy jak{t istotę żyji_lCi.l albo osobę, ko
chanie takie al bo tchanie ku niej, słusznie nazwać można dobro
wolstwem (benevolentia, bierweillance,) bo mamy dobri_l wolę 
ku istocie któri_l kochamy. - Przyjaźń więcej jeszcze nad to za
wiera, ho przypuszcza wzajemność : przyjaźń bowiem polega na 
kacbaniu i byciu kochanym, na kochaniu i świadomości że się 
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jest kochanym. W przyjaźni jest udzielanie się wzajemne i spółka 
serca. Kochanie sig małżonków i oblubier\ców jest zacnćm wte
dy dopiero, gdy przechodzi w przyjaźń; świętćm się zaś staje, 
gdy przechodzi w miłość, gdy dwie dusze p1:awdziwie się w Bo
gu miłuj{_(. - Ale cnota miłości, o której chcemy mówić jest 
miłnści{l Boga, oparl{l na uczęslniezeniu w przyszłym żywocie, 
we wiecznej szczęśliwości. Jest ona darem nadprzyrodzonym, 
wnętrznie przylegaj{_lcym do duszy, mieszkaj{_lcym, osadzonym 
w niej; p�zez który człowiek kocha Boga nadewszystko dla Jego 
doskonałości, a podrzędnie bliźniego w Bogu i dla Boga, jako 
obraz Jego i jako warunek nakazany do utrzymania udziału w Je
go błogości. 

Miłość taka wyższa jest nad wszystkie cnoty, major autem ho
mm charilas; jużto a) z powodu jej nie::.będrwści, już b) z powodu 
itczynków i dzieł, jakie wydaje, j11ż nareszcie) z powodu jej 
ti'wania i niepr:emienności. 

a) A najprzód ,vyższa jest nad inne cnoty z powodu swej nie, 

:będnDści. 
Bracia moi! Gdybyśmy posiadali wszystkie i�ne cnoty mniej 

miłości{_(, na nicby nam sig nie zdały; a gdybyśmy mogli mieć 
sam{_( tylko miłość, zbawienie nasze byłoby zapewnione. Gdybym 
mówił ję:ykami lud:.kiemi i anielskiemi, woła ś. Paweł, a miłości 

bym nie miał, byłbym jako miedź dźwięczna albo cymbał brzęczcicy. 
I choćbym miał proroctwo i wiedział ws-:;ystkie tajemnice i wszelk(t 
naukr:, i miałbym wszelkci wiarę tale, iżbym góry pnenosił, a miło
ści bym nie miał: nicem nie jest. I choćbym wszystkie majętności 
moje ro:;dał na ::.ywność ubogim, i choćbym wydal ciało moje tak, 
i:.bym gorzał, czyli spłon{_lł, a miłości bym nie miał : nic mi nie 
pomo:.·', (I Cor, XllI, 3.). Aja dodam : choćbym też was wszyst
kich do najgorętszej miłości pobudził, i choćbym cały świat 
nawrócił, a sambym nie miał miłości, na nicby mi się to przed 
Bogiem nie zdało. 

Bo bez miłości, Bracia moi! nie ma cnoty prawdziwej, żywej, 
działaj{.lcej. Cnota jest ruchem, d{_lżeniem ku dobremu, owoż do
brem najwyższćm i jedynie prawdziwem jest Bóg : aby do Niego 
dQżyć, aby Go szukać, trzeba Go kocha6. Wiecie dobrze z do
świadczenia, że nic pilno wam do tych, których nie kochacie; ani 
szukamy ich towarzystwa, ani dbamy o to, by się im przypodo
bać. Do wszystkiego tego pobudza nas miłość, aby się Bóg zbli
żył do nas, a my do Niego. CechQ wyclaLnQ ruchu, jaki nadaje 
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człowiekowi miłość, je�t to, że go przywi;i.zuje do Boga. I ponie
waż każda cnota jest ruchem ku dobremu, i wiara i nadzieja 
żd;i.żaj�t ku Bogu; ale ruch miłości jest życiem dwóch tamtych 
ruchów duszy. Bo, jak znowu Doklor Anielski uczy (de Virt, 
qu. 66, 6) : <(wielkość cnoty mierzy sig podług wielkości jej przed
miotu» : owoż miłość dotyka bardziej zblizka Boga. I w rzeczy 
samej w dwóch pierwszych cnotach spotykamy jeszcze pewn� 
oddalenie od Boga·. Wiara odnosi się do prawd, których nie wi
dzi; nadzieja do dóbr, których jeszcze nie posiada : podczas 
gdy miłość przywi;i.zuje się do przedmiotu, który już posiada; 
posiada wprawdzie mniej doskonale w tem życiu, niż w przy
szłem, ale posiada rzeczywiście. Albowiem przedmiot ukochany 
jest w pewien sposób we wsobie kochaj;i.cym, a wsób kochaj;i.cy 
jednoczy się z prznclmiotem kochanym. I przeto jest napisano : 
!(to mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim, (I. Joan. 
IV, 16). A tem::; trwajg, wiara, nadzieja i miłość : to troje, a z tych 
większa jest miłość. Bo na co się zda wiara bez miłości? J celno do 
potępienia nas posłuży. I czarci wierzg, i d,·zfi, mówi Ś.Jakub Apo
stół (II, Hl), ale nic miłuj;i. Boga. Szatan tak siebie orzekł przed 
Śt;i.. Katarzyn;i. Scneńskil, że jest <( tym nędznikiem, który żyje 
bez miłości >J (quel sciagurato che e sen::'umore). A nadzieja jaka 
być moie hez miłości? Może wprawdzie kto życzyć sobie nieba 
dla swej wygody, ale taka nadzieja nieba nie zdobywa; Bóg 
udziela sig tylko przyjaciołom swoim, tylko kochaj{lcym Go. -
Bez miłości zatćm i wiara i nadzieja s:;i jak kwiaty bez barwy i 
bez woni , bezsilne i niepłodne; nie s;i. prawdziwemi żywerni 
cnotami, bo każda cnota winna się obrócić ku chwale i ubłogo
sławieniu tego, który j:;i posiada. Miłość zatem jedna drog;i. pro
st:;i i pewn{_l jedna bram;i. do nieba; i przeto jest najwyższil i naj
potrzebniejsą cnot{.l, o któr{.l nie tylko mamy się starać i troskliwie 
j{l pielęgnować, ale jeszcze wszelkiemi środki zd:;iżać do podra
stania i rozmagania się w niej. 

b) Miłość jest nadto nad w�zystkie cnoty dla wyborności dzieł 
uczynków, jakie wydaje. Miły nasz Zbawiciel powiada : Przy

s::.edlem puścić ogieii na ziemię : a c:ego: chcę, jedno, aby był za

palon. (Luc. XII, 49). Oto z ogniem tym jest miłość, podnieta 
wszystkich dzieł cnotliwych. Kto miłuje Pana nie tylko nie prze
kracza przykazar\ Jego, nie grzeszy, ale owszem stara się pełnić 
rady Ewangehczne i wszelk(l wolę Par\slw, wciili zajęty jakby 
Mu się najwięcej podobać, jakby Mu najwięcej chwały i zaclo-
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wolnienia przynieść. - Miłość, pisze znowu Apostoł, cierpliwa 
jest, miłość nie :ojr-:.y, złości nie wyng,d:a, nie nadyma się, nie jest 
c::.ci pragng,ca, nie s::.uka swego, nie wzrusza· się ku gniewu, nie my
śli ::.łego; nie raduje się ::; 11iesprawiedliw1ści, ale się weseli z pra
wdy; wszystko znosi, ws::.ystkie !rł u wierzy, wszystkiego się spod::.iewa, 
ws-:.ystko wytrwa. (I.Cor. XIII, 4-7.).0! gdyby ludziczamiasttylu 
kodexów i konstytucyj chcieli pełnić ten zakon miłości, jakiby 
cudny raj zakwitł na tej ziemi! A le jeżeli wszyscy nie chcil 
pojilć i przyj{lć za prawidło życia tak pięknego zakonu, tej 
wdzięcznej ustawy, my przynajmniej ceńmy tę miłość, która 
tyle przysparza zasług nieulratnych. I w tern właśnie jest trzeci 
przywilej miłości, że jest 

c) ze wszystkich cnót najlrwalszil i nieprzemiennil. Dopóki 
ona w duszy jakiej, śmierć, to jest grzech, tam nie zajrzy. W po
twierdzonych w łasce, jak w Apostołach, trwa zawsze, bo po
twierdzenie w łasce jest zarazem potwierdzeniem w miłości. 
Nareszcie i po śmierci nie ustaje, jak wiara i nadzieja, jedno 
wstępuje do nieba z duszami, które zamieszkała, dokonywa je 
w miłości na wieczność, jednoczy z Bogiem i wieńczy. Miłość 
nigdy nie ginie, "·oła Ś. Paweł, choć proroctwa zniszc:eJtl, chor:iaż 
języki ustang, chociaż umiejętność będzie zepsowa'na (albo zniszczo
na). (1. Corinth. Xlll, 8.)A teraz trwajri wiara, nad:ieja i miłość: 
to troje, a z tych większa jest mi łoić. 

I I 

Poznaliśmy już przyrodę cnoty miłości, zobaczmy teraz, jaki 
jej wsób? W jakim stosunku znajduje się ona i mieszka w du
szach? Czy zdolna rosni1Ć, potęgować się, albo też pomniejszać 
się.i znikni1ć? Czy może zost'.lje zawsze w tymże samym stanie? 
Jaka jest miłość doskonała? i czy podobna dostilpić jej w Lem 
nawet życiu? 

Oto pytania, których sobie nie stawiajil, któremi się nie zaj
muj{\ dusze nawet pobożniejsze, jak gdyby one były czcze lub 
za subtelne; a jednak, nie zajmu.iilc się niemi całkiem, arcyła
two popaść w letniość ducha, ostygn\lĆ i zdrętwieć, nawet cał
kiem postradać dobro nadprzyrodzone już osi{lgniętc i posiadane. 

Tu na ziemi miłość mieszka w duszach ludzkich, będilcych 
w stanie łaski, a szczególniej w głównej władzy duszy, jakę. jest 
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wola. Wola bowiem ima się Boga, przywięzuje się do Niego, jak 
skoro rozum jej Go przedstawi, jako najwyższe dobro. Jak 
S{l stopnic łaski, tak sę różne stopnie daru miłości, jakiej Bóg 
ludziom użycza. Rożność tych stopni zależy od woli dawcy i od 
usposobie1i i udolności, jakie widzi w każdej duszy. Wszelki dar 
Boży obowięzuje duszę i czyni ję. odpowiedzialnę; musi, przyj
mujęc go, stać się lepszę, albo staje się winniejszę. Nie mó
wimy tu bowiem o darach darmo danych na korzyść drugich, 
jak duch proroctwa, moc czynienia cudów, które same przez się 
nie uświęcaję duszy, która je posiada; jedno o darach łaski uś
więcajęcej. Otoż pomny tej odpowiedzialności, Bóg, który jako 
twórca przyrody zarazem i łaski, jasno widzi z jakim stopniem 
łaski i miłości każdy z nas może najkurzystniej spółdziałać, naj
mniej się przeniewierzyć, najmniej zmarnować, a owszem naj
więcej sobie za;;łużyć : ten właśnie stopie,i jej daje. 

Dusza, obdarzona raz cnotę miłości, może ję potęgować w so
bie natężliwie, miłość bowiem rośnie w nas, w miarę jak się 
zbliżamy do Boga, tego ogniska miłości. Nie by rosła w spo
sób uczuły i jakoby dotykalny za każdym aktem miłości; ale 
każdy akt taki czyni człowieka zdolnym do działania znowu, i 
snadniej jeszcze podług zakonu miłości. Miłość Lak może wci{lż 
rosnęć i rosn{lć, bo Bóg miary nie oznaczył, ni kresu położył 
możności pomnażania się w miłości. Zdolność ta nabywania 
zawsze, nigdy wypełnionę nie jest. 

Bo uważcie mili ! jaka różność zachodzi między duszę, która 
daru wlanego jej od Boga nie traci wprawdzie, ale martwym 
trzyma, jakoby on talent zakopany w ziemi; a duszę, która 
skrzętnem współdziałaniem kupczy nim i zwiększa go \\'cięż. 
Jaka różnica między duszę. pełnię.cę tylko przykazania, a dusz\l 
pełni{lC{l ile można w jej słanie, wszystkie rady ewangeliczne, 
i żyję.cę w miłości doskonałej. Jest bowiem miłość doskonała 
w człowieku, który się całkiem oddaje szukaniu, badaniu Boga 
i rzeczy Bożych, nie cl bajęc z resztę o wszystko, pamiętajęc zale
dwo o rzeczach niezbędnych do utrzymania życia. Jest miłość 
doskonała w człowieku, trzymaję.cym zwykle serce swoje pod
niesione i zjednoczone z Bogiem Lak, iż niczego nie chce i ni
czego nie pragnie, choćby najmniej pr�eciwnego miłości Bożej. 
Taka doskonałość możebn{l jest na ziemi; niemożebn:.!, zaś bez
wzlędna, bo zawsze można poj{lć miłość doskoualsz:.!, jeszcze 
w tym, który ję już doskonał\l posiada. Widocznie się zalćm my-
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lili z dobr{l czy zł{l wiar{l ci, którzy twict·clzili, że tu na ziemi już 
możebna jest miłość bezwzględnie doslrnnała, jaka jest właści
wa tylko Aniołom i Świętym Par\skirn w niebie, nic mówi{lc już 
o doskonałości w źródle swojem, w Bogu samym. 

Źe miłość może się pomniejszyć, nawet zagasn;ić w duszy, nic 
trzeba tego długo dowodzić : niestety ! znamy to z codziennego, 
już własnego,już innych doświadczenia. I Adam. i Dawid, i Piotr 
jednym ciężkim upadkiem zagasili pochodnię miłości w sobie, 
wprowadzili byli do niej noc i śmierć. Grzechy mniejsze, i dla 
lego nie śmi8rtelne, jedno powszednie, nie sprowadzaj{!, tego 
okropnego następstwa, ale zawsze zasmucaj{i Ducha Ś. w nas, jak 
się ś. Paweł wyraża. Ab! czy to nie dosyć byśmy się wszelkiego 
r;rzcchu strzegli. O! wszelkim kosztem i trosk{l zachowujmy nie
oceniony skarb miłości w duszach naszych, a wtenczas pomimo 
\\'szystkiego żyć będziemy w pokoju Chrystusowym, w bez.pie
c:eitstwie pokoju, w pokoju doskonałym. Wprawdzie na tym świe
cie nikt, kto nie miał o tern nieomylnego objawienia, nikt nie 
może być pewnym bezwzględnie, czy jest godnym miłości czy 
nienawiści. Wszakże możemy mieć pewność moraln{l, że żyjemy 

'\. 

w miłości, jeżeli spotykamy w nas pewne znaki, które o tern 
świadczQ. I tak, Bracia moi! 

Jeżeli strzeżecie przykazań Pańskich, a tern bardziej jeżeli się 
garniecie i do rad Jego, b{ldźcie spokojni, wyście zwi;izani z Bo
giem kraśn{l, złot{l zwi;izk{l miłości. 

Jeżeli za przykładem świętych Mędrców, którzy długie lata 
oczekiwania Messyasza i długie dnie podróży osładzali sobie ro
zmow{l o Bogu, jeżeli i wy chętnie rozmawiacie o Panu, jl�żeli 
słuchacie słowa kaznodziejskiego i zachowujecie w pamięci i 
w sercu buduj�ce słowa, któreście posłyszeli; b;tdźcie spokojni, 
wyście z Bogiem zjednoczeni miłości{t. Jeżeli za przykładem 
świętych Mędl'ców, to oczekuj;icych w skupieniu na gwiazdę 
zbawieuia, to zd;iżaj{lcych za nit1 z pieniem pobożnem na ustach; 
jeżeli i wy Bracia myślicie często, chętnie i z upodobaniem o 
Bogu, jeżeli z nim rozmawiacie w modlitwie : o! b;tdźcie spo
kojni, wy kochacie Boga, bo skarb nasz tam, gdzie serce nasze; 
a komu Dóg skarbem, lękać się czego nic ma. 

Jeżcii chętnie dajecie podług możności na cele Boże, na po
trzeby bliźnich; pokój wam, wy żyjecie w zakonie miłości. 

Jeżeli cierpliwie znosicie trudy i boleści tego żywota, przez 
· wzglt1d na Boga; pocieszcie się, wy Boga miłujecie. 
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Jeżeli się brzydzicie wszystkićm, czćm się Bóg brzydzi, grze
chem i zbrodni{l; jeżeli k0chacie ,vszystko, co On kocha, cnotę 
i dobre uczynki; jeżeli 1,prawa Jego na ziemi,jest jedyn{l spraw{l 
wasz� jak ni{l była dla świętych trzech Mędrców; o ! nic przy
puszczajcie najmniejszej obawy do serc waszych, wy Go mi
łujecie, wy Go jedynie miłujecie, wyście z Nim doskonale zje
dnoczeni. 

Po takich znakach poznać możemy, Bracia, że miłość jest w 
nas, a my w miłości. Wtenczas Bóg nas prawdziwie miłuje i my 
rzeczywiście godni jesteśmy Jego miłości! 

O ! co za boleść wiedzieć o duszach,które zaznały, jak słodki jest 
Pan, jak jarzmo Jego lekkie, a które Go potem odbiegły i wróci
ły do dawnego, poziomego, lichego żywotarChciały pogodzić po
ciechy i próżności świata tego z pociechami duchowemi : Pan 
sit,J usun{lł, manna się im sprzykrzyła i wróciły do jarzyn egip
skich. Jedne się okupuję dziesięcinę z mięty i kminu, przyznaj{lc 
sobie za to prawo używania reszty na próżności; inne i tego nie 
czynię, jedno brnę coraz głębiej, aby zapełnić jakkolwiek czczość 
duszy, zaspokoić głód jej, odkęd odwróciła się od prawdziwego 
przedmiotu miłości, którym jest Bóg sam. Oby się upamięlały 
i nawróciły bardzo prędko ! My tymczasem przystępujemy wła
śnie do mówienia o tym przedsobie naszej miłości. 

II J. 

. 

Miłość może i winna obracać się ku Bogu, ku duszy własnej, 
ku bliźnim; w�zakże głównie ku Bogu, jako ku głównemu swe
mu przedmiotowi; o innych zreszt� sam czas dziś mówić nie 
pozwala. 

Winniśmy kochać Boga z wdzięczności, ze względu na to, 
czćm i jakim jest dla nas. Od Niegośmy bowiem otrzymali wszy
stko, co mamy i czćm jesteśmy: ciało i duszę, odkupienie i ła
skę. On nam ułatwia środki dojścia do Nieba, On je nam chce 
dać i odsłonić blask chwały swojej, i zanurzyć nas w płomie-
niach miłości swojej. 

Winniśmy kochać Boga i dla tego, że jest Bogiem, i dla tego 
nadto, że jest Bogiem naszym, naszym Panem, naszym Mistrz€ m, 
naszym Ojcem; bo tak się nam oddał, iż -:hec być niejako nasz� 
własności{l. A przeto miłuj my Go z całej myili, z całego se1·ca, 

T. I. 
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.:: całej duszy, .::e wszystkich sił; miłujmy, o ile Lylko możemy, 
ofiaruj�c Mu wszystko, co tylko mamy i czem jesteśmy. Miłujmy 
Go nie tylko wewnętrznie, ale nadto objawiajmy na zewn�trz 
miłość naszę w U(:zynkacb. Miłujmy Go zawsze i wszędzie, we 
wszysLkich położeniach, wypadkach, czynnościach i pragnie
niach życia naszego. Niech życie nasze będzie jedn� nieustanni! 
pieśni� miłości, miłości wyższej nad miłość nas samych, rodzi
ców, przyjaciół i wszystkich rzeczy ,tego świata. 

Tak miłuj�c, dopełnimy przykazania ściśle nas zobowi�zuj�
cego; i osi�gniemy przez to wszelkie możebne dobra, jnk prze
kroczeniem jego ściMniemy na siebie wszelkie możebne klęski. 

A naprzód, miłość ści�ga na nas największe dobra i błogosła
wieństwa. 

W rzeczy samej, miłość zmazuie mnóstwo grzechów; i każdy wi
nowajca, by największy zbrodniarz, hyle szczerze nawrócony, 
posłyszy te same słowa, jakie Magdalena usłyszała z ust Zbawicie
la : wiele ci się odpuszcza, boś ukochała wiele (Luc. Vll, 48). 

Miłość iest światłem i ciepłem duszy. Szukamy, kogo kocha
my; a tern łatwiej znajdujemy Pana, ie On sam nas szuka i zbli
ża si,J. do kochaj�cych siebie. A zbliżaj�c się oświeca i ogrzewa, 
bo jest światłem niestworzonem, bo jest ogniem niebieskim. 

Miłość otacza jak murem bezpieczeństwa dusię, bo Bóg sam 
jesl jej strażnikiem, bo Bóg strzeże kochaj�cych siebie, jak czło
wiek strzeże źrenicy oka swego. Wypieszczę cię na ręku moich, 
mówi Pan, i na łonie piastować cię będę. 

Miłość zaopatruje wszystkie potrzeby nasze, miłość daje siłę 
do zniesienia przykrości i trudów, miłMć posila w godzinę śmier
ci : nie lęka się jej,. owszem pragnie, kto miłuje; bo po śmierci 
doskonalej żyć zacznie, do5konalej Boga posiędzie. 

Miłość obraca na dobre człowiekowi wszystko. co mu się zda
rzy; bo ona odnosi wszystko do Boga, a to odniesienie wszystko 
uświęca, wszystkiemu zasługę zapewnia. 

Miłość nareszcie daje tu już przedsmak rzeczywistości niebie
skich, podnosi do.najwyższej bogomyślności dusze rozmiłowane 
i trzyma je tak zachwycone w Bogu, daleko od pogardliwych 
dóbr ziemskich, od światowych roskoszy, zaszczytów i pociech. 

Wszystko przeciwnie powstaje przeciwko niemiłuj�cym Boga. 
Świat cały, podług wyrażenia Mędrca, walczy za Bogiem prze
ciwko nierozumnym (Sap. 5-21). 

O Bracia mili! widzimy już to u nas, widzimy po części na 
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świecie9 i bodaj rychło zobaczymy na obsz.erniejsze jeszcze roz
miary; bo już miara pełna, btlzbożność wysl�piła, jak wody we
zbrane, i Wyżywa gniew Boiy : oby utrapienie ciał do uzdrowie
nia dusz pdsłużyło! 

O Pattie ! jeżeli przy jakigjkolwiek miłości Twojej tak cię1ko 
zyć na świecie; bo zaledwo wyjdziemy z miłościwych objęć Two
ich, sp"otykamy czczość, zimno i kał, i piJńo nam, jak dziecku 
wrócić rta ma0ierzyńskie łono Twctje, by się na niem ukoić i 
usn�ć przy pier·si ł ja.k mogę. biedni świato·wce1 jak móg� nędmi 
grtesznicy, zyć długc,, zyć stale daleko· 0d Ciebie! Niech oni so
bit=i źi'l!szt;;t radz!J; ja.li che�, gdy miłościwie ścigaj1Jcego ich Pana 
sweg·o słuchać nie che�. Ale wy :Btaóa ! żyjcie w mHośoi; ro
śnijde w miłości. 

Jeżeli będzie0ie szczerze miłowali Pana, żaręczam wam,, iż 
<.'hoćbyMie nie mieli in:it@g·o daohn nad sttop niebieski, ani innej 
póścfoli nad murawę ltib zimn:y głaz bruków miejśkich, ani innej 
str'awy nad wyżebrany kawał spleśniałego chleba i świecili jedy
nie: prżeżMczystem:i łirnnmaliy i za:rfćzam. was 1 powtarzam, że 
będz.iecie sżctęśliwszymi: od n,ijwiększycb, Krezusów pozbawio
ny-eh świętej miłości. 

J (!.zeli dacie posl�M się mił6§ci, wst{lpi z ni� w was duch tno· 
cy� będziecfo. mógli p<1kt1ś'ić się a naj.większe rzeczy, po ludzku 
niepodobne; i nic wam stę ap't'zeć nie zdoła: bo dusza wasza 
uszl1tchetniona ,- prżem.ienion:a: mHości�, oder'wana od ws,zyst
kie'go; żdohi� będzie :rtajwJzszych poświęceń : bo nad wszy.ęt
ka miłość - §tiptr ortl!ńia autem c'haritas (Coloss. 3, U). Nic 
was nie za:dziwi; nic was- nte ź.i:Chwieje, nic nie przerazi; przej
dz-ie'cie ś:r'M woj&k rtiepr-zyjMiels-ki0h, śród dzid ńajeżonych, śród 
półyskuję>cyc'h mieczów, śród kul gradu; prze;ctziecie rrogodni, 
bezpieczni i barwa' jagód waszych nawet si'ę nie odmieni. 

J eźe'U mitujecie Boga; przeleje·cre zbolałe sena wasze w serce 
Jezusowe, jedynie godne waszej ufności, jedyi1ie zdolne was po
cieszyć, i doświade'żJeie; że słO"dk.a Jego s)użł:ra, choćby śród bo
leści czyśwwydr. 

Jeze'li mrłujecie Parni,. juz więcej do was samych nie należycie. 
On wam wszystkiem; ón do serc waszych mówić będzie, a wy 
nie zdołacie i nie zce'chcecie Go nie posłuchać, bo miłość skłoni 
WitS ró-wn1te wdżręcznie; jak sHnle- <lo ukochania nadeW&"ljstko 
i spełnienia WO'li .Jego. 

O święty ogniu miłości ! czem się dzieje, że obejmuj�c wszyst0 
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kich, tak mało dusz rozpalasz? Ah ! bo spotykasz w nich nie tylko 
lody, ale granitowe skały. O zmiękcz je, zmiękcz! Wtenczas du
sze grzeszników, zimne te, brudne, cuchnęce lochy, pełne śmie
cia i płazów; rozświecił się w blaskach, rozpłomienieję, kwieciem 
się umaj\!, woni\! odetchn\l i drogim kamieniem połyskiwać b9-
d\l, Spraw to, spraw Panie! godne to Twojej miłości, godne 
Wszechmocy Twojej ! 

Zwiężmy się, zwi\lżmy z Panem świętemi pęty miłości, aby nic 
nas już orleń odł\lczyć nie zdołało : ani życie, ani śmierć, ani lu
dzie, ani szatany. Kochajmy Go coraz to więcej! On nas więcej 
ukochać nie może, bo od wszelkiej wieczności umiłował nas mi
łości\! nieskończonę, a myśl Jego miłościwa czuwa nad nami, jak 
łzawe oko matki nad śpięcem lub rozgoręczkowanem dziecię
ciem swojem : nie, On nas bardziej ukochać nie może, bo ani 
Bóg nie może nam dać więcej nad samego siebie; ale może i bę
dzie nam udzielał czułych, dotykalnych, dowodów swojej miłości. 
Otwórzmy tylko na oścież dusze Panu, niech płomienie Jego 
miłości wraz z krwi\! kręż\l po żyłach naszych. Oddajmy się mu 
na żertwę, a niech ofiarę naszę s.trawi ten ogień z Nieba. Miłuj
my Boga jak On nas miłował, kiedy wcielony żył na ziemi. Każda 
myśl Jego, każdy krok, każde uderzenie serca, każcl\l kroplę po
tu, łez i krwi aż do ostatniej; wszystko to, wszystko poświęcił 
dla nas. 1 nie dość, że raz się wyniszczył, cierpiał i umarł za nas; 
ale nienasycony poświęceń, choć już zmartwychwslały, chwale
bny, siedz\lCY po prawicy Ojca, znalazł sposó.b mieszkania z nami 
i dla nas, w utajeniu i upokorzeniu. Przewidział dobrze wszyst
kie zniewagi, obojętności i świętokradztwa, na jakie się wysta
wiał; a jednak dla małej liczby dusz miłujęcych chciał się znów 
wyniszczyć i zamieszkać z nami. O! okupujmy ile mog\lC nie
wierność własn\l i niewiernoście innych, a niezdolni miłowania 
Go, o ile jest godzien, miłujmy Go na ile przy łasce Jego zdo
być się polrafimy: 

O ! -miłości święta rozpostrzeń się po ziemi, obejmij, podbij, 
zhołduj wszystkie serca. O! miłości wszechwładna nad ludźmi, 
miłości wszechwładna nad Bogiem samym I jakeś dala nam Bo
ga, tak oddaj nas Bogu! Miłość za miłość! Jak On żył, cierpiał i 
umarł z miłości ku nam; tak my żyjmy, cierpmy i umrzyjmy 
z miłości, i w miłości ku Niemu : bo nad ws:::,ystko miłość- supe1· 

omnia autem char'itas. A teraz trwajri wiai·a, nadziąja i miłość : to 
troje; a z tych więks:::,ajest rniło:ić. 
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DOMÓWIENIE. 

Mili Bracia! Ta sama cnota miłości może mieć za przedmiot 
swój bezpośredni bliźniego; a wtenczas kochamy go dla Boga 
i w Bogu miłości;;i, nadprzyrodzon;;i,. O tej miłości mówić dziś 
sam czas nam nie pozwala. 

Jest wszakże sposób kochania zarazem Boga i bliźniego; jest 
taki przedmiot miłości, w którym żywioł Boski i ludzki zbiegaj;;i, 
się, zlewaj� się w jedno, przez pewne moralne wcielenie się Bó
stwa w człowieczeństwo : tym przedmiotem miłości naszej jest 
Kościół Święty. 

Bo Kościół słuchaj;;i,cy i ucz;;i,cy się, to jest my prości kapłani 
ze wszystkimi wiernymi, Kościół, mówię, jest społecznością, (ze
braniem, zgromadzeniem) wszystkich wiernych. Oto! żywioł lu
dzki. Ale Kościół ten poddany jest Kościołowi ucz;;i,cemu,rz;;i,
dz;;tcemu ; i dla tego w orzeczeniu jego dodajemy, że jest Zgro
madzeniem wiernych, poddanych właściwym Biskupom, a w szcze
gólności .Rzymskiemu Papieżowi, który jest środkiem i ogniskiem tego 
pawszechr..ego czyli katolickiego społeczeństwa. I to jeszcze niby ży
wioł ludzki, choć zobaczymy rychło do iła i w jakiem znaczeniu; 
prawdziwe bowiem pojęcie Kościoła wymaga, abyśmy dopełnili 
jego orzeczenia, dodajQc, że on jest społecznością, wiernych, połq,
czonych z sobą, wyznaniem jednPj i tej samej wiary i uczęstnictwem 
w tyqhże samych Sakramentach. 

Teraz pytam was, Bracia mili ! czy wiara święta, dar nadprzy
rodzony, Boski, jak wiecie, jest żywiołem ludzkim? Czy Sakra
menta święte, te kanały łaski Chrystusowej, łaski odkupienia, s;;i, 
żywiołem ludzkim? OLóż równie niem;;i,dra rzecz jest brać Koś
ciół za rzecz ludzk;;i,, jak uważać Sakramenta za coś przyrodzo
nego dla tego, że widzimy żywioły wody, oliwy, chleba i wina, 
pod któremi, jakoby pod grub;;i, opraw;;i, zewnętrznQ kryje się ła
ska niewidoma i działania Boga samego. 

I Biskupi i Papieże s;;i, ludźmi, mówi;;i, tryumfalnie światowce : 
prawda; ale równie_;prawda, że o nich powiedziano, iż Duch 
Święty, który opiekuje się Kośeiołem, postawił Biskupów aby rzg
d:;ili Kościół Boży (Act. XX, 28). Da nich powiedziano : Dana 
mi jest wszelka władza na niebie i na zi'emi. ldq,c tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzczgc Je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; 
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nrwczajgc je chować wszystko com wam kolwiek przykazał (Mat. 
XXVlll, 18-20). Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie : a kw 
nie un•ierzy, będzie potępion (Mar. XVI, ł6). Papież i Biskupi to 
ludzie, ale do nich i o nich powiedział Syn Boży : [(to was słucha, 
mnie słucha;kto wami gardzi, mng gardzi (Luc. X, i6). I znowu: 
Którym odpuścicie grzechy S{t im odpuszczone, a których zatrzymacie,. 
sg zatrzymane (Joan XX, 23). Nadto, ani odszczepiericy, ani różno
wiercy nie przecz{l, że Chrystus Pan jest głow{l niewidzialn{l Ko� 
ścioła, bo oni do tej jednej się tylko przyznaj{l. Otóż Zbawiciel 
świata powiedział do Piotra wraz z innymi A'[)ostołami : A oto ja 
jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata (Mat. 
XXVIII, 20). Jest zatem z Kościołem swoim, jest w sposób szcze
gólny z Kościołem nauczaj{lcym, ale nadewszystko jest z następc{l 
Piotra, któremu kazał paść nietylko baranki swoje to jest wier
nych, ale i owce swoje to jest samychże pasterzy (Joan XXI, i5, 17), 
za którego się modlił, aby nie 'ustała wiara jego, i aby potwierdzał 
w niej bracię swuf:. (Luc. XXII, 32). W Kościele złożył Chrystus 
Pan skarb zasług swoich, Niepokalanej Swej Matki i Świętych 
swoich, którym szafuje najwyższy klucznik Chrystusów, następca 
Piotra, Rzymski Biskup, Papież. W Kościele"s{l złożone wszyst
kie środki uświęcenia. Pytam tedy raz jeszcze, czy to wszystko 
ludzkie? O! nie, to Boże, tylko złożone w ludziach, powierzone 
ludziom, dla dobra rodzaju ludzkiego. 

Zobaczmy to w żywym obrazie, zajrzyjmy do groty Betlehem
skiej, gdzie już Kościół zaczęty. Składa się on z żydów wiernych 
przedstawianych przez pasterzy, i z pogan, szukaj;.icych B_oga, 
wyobrażanych przez naszych mędrców ze Wschodu. Tam Józef 
Sprawiedliwy, tam Marya, Oblubienica Boża, Matka Zbawiciela, 
pierwsza wierna i Matka Kościoła. Tam Jezus w największej sła
bości człowieczeństwa, bo w kształcie niemowlęcia. Ale nad Nim 
Ojciec Przedwieczny, mówi;.icy, jak później przy chrzcie i prze
mienieniu Jezusowem : Ten jest Syn mój miły, w któl'ymem upo
dobał sobie, (Mat. III, i7)jego słuchajcie. (II. Petr. i, 17) Czy to 
ludzkie, Bracia mili? Ah ! nie; to żywioł ludzki pochłonięty już 
niejako w żywiole Bożym. 

dla tego wierni po wszystkich czasach, zaczynaj;.ic od groty 
Betlehemskiej, kochali Kościół miłości;.i siln;.i, czyst;.i, goątc{l, 
nadprzyrodzon(l, jako oblubienicę Pańsk{l, jako matkę i szafarkę 
dóbr Bożych, jako Mistrzynię żywota, jako środek wiecznego 
zbawienia. W Illim już wieku po Chrystusie wygłosił ś. Cypryan 
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tę wielkę. prawdę, ten pewnik katolicki·, iż : nie może mieć Boga 
Ojcem, kto nie ma Matkll Kościoła. Non potest habere Deum .Pa
trem, qui non habet Ecclesiam Matrem. 

To też odkę.d błędnicy nowożytni podnieśli rokosz wprost 
przeciw hierarchii kościelnej, i najwyższemu Rzymskiemu Pa
sterzowi; pojęcie jego ważności i świętości rosło spółcześnie 
z miłościę. ku niemu w duszach wiernych. 

W zeszJym wieku ukoronowany niedowiarek zamierzJł sobie 
zrobić z Biskupów małych chłopczyków; ale za dni naszych 
towarzystwa tajne postanowiły to samo uczynić z Papieżem. 
Żyd jeden Carbonaro włoski, objechawszy F.uropę, ostrzegł braci 
swoich w szatanie, że na próżno się trudzę., wysadzaję.c z tronów 
pojedyńczych panuję.cych; że trzeba obalić Papieża, a wtenczas 
wszelka władza runie (1). I mę.drze powiedział po szatańsku; bo 
nie ma panowania, nie ma władzy, doczesnej nawet, prawowit
szej, starszej, łagodniejszej, od władzy Papiezkiej. W tym celu 
wypuszczono dla głów słabych z lóż podziemnych tuman jedno
ści centralnej Włoch, której nigdy nie było, której nikt nie chce 
okrom bezbożników i marzycieli. Niestety, nasi rodacy dali się 
porwać tej mrzonce i uparli się widzieć podobieństwo pomiędzy 
dę.żeniem do zjednoczenia Polski, powolnę. pracę. wieków zrosłej 
w jedno państwo, a gwałtownie rozdartej; a gwałtownem druzgo
taniem we Włoszech narodowości osobnych, liczę.cych więcej wie
ków istnienia i nie bez chwały od naszej. Postrzeżono się naresz
cie, że w Rossyi i Prusach podsunięto ruch rodowy, na miejsce da
wniejsze narodowego; a we Włoszech dojrzeć tego nie moglt, 
raczej nie chcll. A przecież Niemcy, przynajmniej federalnie w je
dności żyli, czego we Włoszech nie było. Może nareszcie sojusz, o 
który zjednoczone Włochy żebrzll w Petersburgu i Berlinie, wy
trzeźwi naszych niezaprzedanych przynajmniej w niewolę lóż i 
went. Te walki kłamliwe zaczęto niby przeciwko samej tylko wła
dzy doczesnej, choć i tej nikt nie ma prawa odbierać; a Papież 
i Biskupi oświadczyli, iż ona mu potrzebnlt do sprawowania swej 
władzy duchowej; i żaden syn prawdziwy Kościoła, przy zdro
wych zmysłach będ1tey, nie może chcieć, nie może przystać, aby 
Ojciec jego duchowy, aby Namiestnik Chrystusowy był albo jur
gieltnikiem czyim, zależnym od pierwszego lepszego policyanta, 
igrzyskiem bezbożników ulicznych, albo tułaczem po świecie. 

Dla tej wojny niepoczciwej stworzono formułę : <c Kościół 

(I) Patrz dokument• węglarskie w dziele p. Cretińeaux Joly L'Eglise el la Revofotion. 
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wolny w wo lnem par\stwie.» Ale sam patryarcha Młodych Włoch 
i młodej Eui·opy, ojciec idei jedności włoskiej, swzerszy od in
nych, może dla tego, iż już prawie pewny swego, świeżo się 
odezwał, że tu nie chodzi o obalenie tylko władzy· doczesnej Pa
pieża, ale o zniszczenie samejże władzy jego duchownej. Gdyby, 
prawi, Papież był namiestnikiem Bożym, to rzecz prosta, by 
miał i panowanie doczesne : formula Cavoura, dodaje, jest nie
podobrla; jeżeli państwo nie jest w Kościele, to samo państwo 
zostanie Kościołem. Nakoniec otwarcie przedstawia światu now� 
religię, nowy Kościół. Włochy z dawn� Rom�, czyli pogaństwo 
przywrócone, któregoby inne Kościoły narodowe były konie
cznie satellitami i wazalami. Czy aby teraz przejrzl! już dobro
duszni, a mianowicie w naszym kraju? 

Bystrzejsi Katolicy na Zachodzie od razu zrozumieli, że grozi 
Kościołowi wróg straszniejszy od samychże Turków, w czasach 
ich fanatyzmu i potęgi (1) I popłynęła krew rycerzy chrześciań
skich pod Castelfidardo. Klęska ta, jak zwykle w sprawie Bożej 
poniesiona, była płodn�. Duch ofiary i służby czynnej dla Ko
ścioła i Papieztwa wzmagał się i obejmował wszystkie warstwy 
społeczeństwa, Swięto-Pietrze odżyło na nowo w Kościele : i nie 
tylko bogacz niesie złoto z Z;:ichodu do Rzymu, j�k nasi mędrcy 
przynieśli ze Wschodu do Betlehem, ale wyrobnik i wyrobniea 
poprzestaje na połowie zwykłego chleba; starzec i dziecko od
mawia sobie wygódki lub zabawy, byle oszczędzić na szel;ig do 
karbony kościelnej. Młodzież spieszy pod sztandary Kościoła, 
starzec i wdowa wysyłaj;i swoich jedynaków, oblubienica i młoda 
żona oblubieńców i mężów, byle Papieżowi nie brakło obrmiców. 
A wiecie Bracia, że przywi�zujemy się do sprawy, do osoby, 
w miarę, jak dla niej świadczymy i poświęcamy się. Mógł też 
nasz Ojciec Śty, ten Papież krzyżowany od wrogów, i uginaj�cy 
się prawie pod oznakami przywi;izania dzieci swoich; mógł 
Pius IX ukochany w osobie swojej, jak żaden Papież jeszcze ko
chanym nie był; mógł mówię, świeżo pochwalić się przed świa-
em całym tern głosowaniem powszechnem katolików, głosowa

niem ofiar i krwi, mógł zanócić hymn tryumfalny po La Men
tana, tem Lepante Garybaldyzmu. 

Wprawdzie potrzebna jeszcze klęska wiedeńska dla tych no
wożytnych niewieroych i oni j;i sami znów wywołuj;i; jakżeby 

(IJ Patrz odezwę jenerała Lamoriciere z r. 1860, aż nadto usprawiedliwionQ. bezczeszcze
niem kościołów przez Garybaldczyków, gdziekolwiek je opąnowali, usprawiedliwion� pod-
1I!inowaniem g�achów rzymskich, i t. d: 
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stosownie było wnukom Sobieskiego staniłĆ przeciw nim, ile że 
Ojciec Śty, nasz jedyny obrońca, uczynił nam zaszczyt niesły
chany, sprawę naszę łiłCZiłC ze swojił i obie razem polecił trosce 
i modlitwom dwustu milionów Katolików. 

Ale ach! jak dotychczas mało naszych przy Papieżu! A 
w liczbę tych jeszcze sekta wciska fałszywych rycerzy i lichych 
pismaków, synów Beliala, w których dusze bestya ta kły swoje 
zapuściła i jad swój wsiłczyła. Szczęśr..iem, że choć jedna kropla 
krwi polskiej popłynęła pod Mentanił; ufajmy, że się stopniowo 
rozszerzy oliwił i w staw rozrośnie. 

O! Panie! i;:pójrzyj miłościwem okiem na świat. Oświeć ludzi 
i pociiłgnij ich do świętej miłości Twojej, do miłości Kościoła 
'l'wojego ! Spójrzyj najmiłościwiej na biednych braci moich, 
którzy cierpiił za Kościół Twój, za Namiestnika Twego; bo gdyby, 
co nie daj! ich się wyrzekli, używaliby pokoju śmierci : cierpiił 
za Kościół i nie znaj ił i nie kocbajił do syć Kościoła. O! Panie I 
oni grzesził więcej nierozumem, niż złościił, ulecz te chore głowy 
i zmiłuj się nad nami ! 

Bracia moi! przed laty dziesięciu przybył tu młody Polak, 
który ucziłc się. w uniwersytecie Kazańskim, z naczytania się 
Strausa stracił był wiarę w Bóstwo Chrystusa Pana. Tymczai;:em 
nie mniej po dawnemu suszył ostro piiłtki; po nawróceniu się 
swojem pytał sam si�bie, pytał spowiednika : « dla kogo on wła
ściwie się umartwiał?» Oto wzór naszych rodaków. Cierpiił i 
poszcził, by się odszczepieństwem nie zhańbić, a mówiił i dzia
łajil nie raz przeciw Kościołowi. O ! Panie! jakeś przyjilł on post 
tradycyjny, choć bez wyraźnego zamierzenia, tak przyjmij cier
pienia Polaków, z tradycyjnej wierności przynajmniej cywiliza
cyi zachodniej, w braku jasnego pojęcia Kościoła Twojego. O! 
miły, dobry Jezu! daj nam wszystkim silnił wiarę, żywił nadzieję, 
a nadewszystko wyższg. nadewszystko miłość; abyśmy Cię ukochali 
nadewszystko, nad tę Polskę, dla której usychamy lub szalejemy; 
a wszystko w Tobie ukochali i 'fobie w Kościele Twoim jeszcze 
goręcej niż dotiłd ojczyznie doczesnej służyli. Co nam daj Panie 
za przyczynił Niepokalanej Matki Twojej, a Królowej naszej, za 
przyczyni!, Jej Swiętego Oblubieńca Józefa, Świętych trzech Kró
lów i przez wzgll!,d na modlitwy wszystkich wiernych na ziemi, 
modlilcych się za nas na wezwanie naszego Ojca Śgo Piusa IX. 
Ą.men. 
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PODCZAS NABOŻEŃSTWA DZI]:,KCZYNNEGO, ODBYTEGO W KOŚCIELE ŚW. 
KLAUDYUSZA W RZYMIE, PRZEZ POLSKLCH KAPŁłNÓW PIELGRZYMÓW, 
PRZYBYŁYCH NA OŚMNASTOWIEKOWĄ ROCZNIC� MF.)CZEŃSTWA ŚŚ. 
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, I NA OBCHÓD KANONIZACYJNY ŚW. JÓ-

ZAFATA ARCYBISKUPA POŁOCKIEGO, I INNYCH ŚWIJ;,TYCH, 

WIELEBNI BnACIA KAPŁANI! 

POBOŻNI SŁUCHACZE! 

u Et bace est victoria, quae vincit mundum, fides 

11 nostra. • 

, A to jest zwycięztwo. które zwycięża świat, wia-
" ra nasza. (J. Joan. V, 4.) 

\ 

Bóg na�z. dawca wszelkiego dobra i pociechy, tak nam tę 
ziemskę pielgr.1,ymkę urzędził, iż nikomu nic schodzi całkiem 
na zbawiennem brzemieniu krzyża, i znowu baczęc na wielkę 
słabość nas7.ę, daje nam od czasu do czasu chwile wytchnienia 
i pociechy. A tak, ani gnuśniejemy w cięgłych wczasach, któ
rych i lepsi długo bezkarnie nie zażywaję, ani upadamy pod 
ciężarem trudów i smutku, wyczerpnięci i pobici na duchu. 
Błogosławiony Bóg nasz, dawca wszelkiego dobra i pociechy! 

Dobrze zażyłym z krzyżem, a nie obcym karze i boleści, spra
wił Pan w tych dniach wielkie gody duchowe; namazał serca 
nasze wielkę i czystę pociechę, przypominajęc nam tryumfy 
wiary. A zwycięztwem naszem n,id światem,jest wiara nasza. 

Wieteby, wiele było do powiedzenia o tych uroczystościach, 
o tej wystawi·e wiary naszej, na któręście w duchu wiary pętni
kami bożymi przybyli, i w duchu wiary chcecie zakończyć na
bożeństwem dziękczynnem, przed podjęciem zwrotnej podróży 
do rodzinnej strony. Wiele, powtarzam, wie!eby o tern było rlo 
powiedzenia, a tu wśród pobożnie gwarnego i goręczkowego 
jeszcze życia, trudno rozpierzchłę i strurlzonę myśl pochwycić i 
skupić, i tak jeszcze jedno zajęcie nadeptuje drugie, że widzę, 
iż i na tych kilka uwag, które w prostocie pragnę z serca prze
lać do serc waszych, czasu i pogody nie. stać! Nie wypowiem 
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ich zatem, ale raczej natręcę wam, mistrzom w Izraelu, i bywal
com w domu Boiym

7 
abyście je w rozmyślaniu rozwinęli, do

pełnili ich, i co ułomnego znajdziecie naprawili. 

* 

* * 

A zwycięztwem naszem narl światem, jest wiam nasza. Pierw
szem zwycięztwem, jest wiara Świętych Apostołów. Kiedy do 
Rzymu, stolicy świata, stolicy siły i bogactwa, stolicy pychy i 
fałszywej oświaty, stolicy zepsucia i bałwochwalstwa - do Rzy� 
mu, któremu się zdało, jak mówi ś. Leon papież, ze na wielkie 
zdobył się nabożeństwo, kiedy wszystkie błędy w łonie swojem 
zgromadził, i na kapitału urzędził wystawę powszechnę wszyst
kich fałszywych bożyszcz; kiedy mówię. do tego i takiego Rzyw 
mu wchodził przed ośmnastu wiekami biedny rybak galilejski, 
z posłannictwem i postanowieniem obalenia pogaństwa, i zało
żenia na gruzach jego skały, wiary swojej, stolicy chrześciań
stwa; czyi po ludzku zamysł taki nie wyględał na szaleństwo? 
A przecież, ponieważ miał to gorczyczne ziarno wiary, która 
góry przenosi, ponieważ miał posłannictwo od Boga, i był mu 
wiernym, bezsilni, nie bronięcy się, umierajęcy występili sto
pniowo z katakumb, i pogaństwo samym ciężarem prawdy 
zgnietli, wszelkę nieczystość krwię męczeńskę zmyli, a na ziemi 
odnowionej, rozrosło się nowe - czyste pokolenie. A wszystko 
to się stało dzięki wierze Piotrowej, bo : zwycięztwem naszern 
nad światem jest wiara nasza. 

A patrzcie Bracia, ie po ośmnastu wiekach, jak nie zużyło się 
przystole Piotrowe, ktoreśmy czcili i oględali, tak nie osłabła 
wiara w następcy Piotrowym, w miłościwym naszym Ojcu, w IX. 
Piusie papieżu. Oto znaczna część samychże katolików sprzy
krzyła sobie światło wiary Chrystusowej, nie surowy już ani czy
stl obyczaj, nie znosi wędzidła zbawiennego zakonu. i w zmowie 
tajnej z różnowierstwem i niewiarę wszelkę, szturmuje zajadle 
na Stolicę Piotrowę. Upojeni pychę-babelskę. święcę gody Bal
tazarowe. Najniewdzięczniejsza, najwścieklejsza, jak zwykle za
przariców, Palestyna nowożytna - Włochy, wybrane na siedzi
bę, opole, i straż ogniska prawdy, i dobra i piękna dla świata 
całego - Włochy przemyślaję, jak mieć Ojca więźniem lub 
tułaczem, jak przywrócić cezaryzm pogański, i tylko co święcili 
pięciowiekow� rocznicę genialnego Ghibellina. Ale śród cie-
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mności zalegajiJ.cej do koła świat cały, Rzym, jak ongi ziemia 
Gossen śród ciemności egipskich, jasny i spokojny. I powstaje 
starzec spokojny na Syonie i woła : a my chcemy święcić ośm
nastowiekowiJ. rocznicę męczeństwa świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, i dać światu wzory z naszych męczenników i wyznaw
ców, i prosimy braci naszych biskupów, synów naszych kapła
nów i wiernych, aby komu czas i siły i ochota, chcieli przybyć 
z nami obchodzić tę wielkil, ucztę duchowiJ. wiary i miłości. I 
o dziwo! przez śniegi północy, przez piekiJ.ce piaski południa, 
biegniJ. słudzy Pańscy do rzeki jakiej spławnej, do morskiej przy
stani z busoliJ. w ręku, wołajiJ.c: <c Ojciec nasz smutny, Ojciec 
« nasz w niebezpieczeństwie, pójdźmy go pocieszyć, albo z nim 
« umrzeć, boć my ucznie nie lepsi od mistrza naszego. Nie każeć 
« on, tylk� prosi, ale jęk ojcowski głośniej mówi od nakazania.» 
I oto grzęzniJ. głęboko w wałach morskich okręta od liczby piel
grzymów, gnił, się szyny po drogach pod ciężarem wozów, a lud 
liczny jak piasek morski, zbiega się do miasta świętego. I wi
dzieliście Bracia, podczas gdy w SiJ.Siednim Neapolu sobór zwo
lenników Bestyi, na której czole napisano : Tajemnica, podczas 
gdy sobór bezbożników ostrzył noże i zgrzytał zębami, pięćset 
biskupów wszelkich obrzędów, 20 tysięcy 'kapłanów i krocie 
ludu, tuliło się miłośnie do ·łona kochajiJ.cego Ojca, i śpiewało 
hymny dziękczynne śród morza światła, śród woni kwiatów i 
kadzidła. I powiadajiJ. kłamce nie miJ.dre, że wiary na świecie 
już nie ma! A któż to cudo sprawił, jeżeli nie wiara? bo zwycięz
twem naszem nad światem, jest wiara nasza. 

Po tryumfie wiary Piotrowej, wypada nam z kolei podziwiać 
wiarę ś. Józafata, arcybiskupa połockiego, męczennika i opie
kuna naszego. 

Wszedł on do zakonu Ś. Bazylego rychło po zawartej Unii 
brzeskiej, kiedy jeszcze, jak zwykle się dzieje przy takich tłu
mnych nawróceniach, mało było prawdziwych Unitów ; innych 
pociiJ.gniJ.ł to interes, to obawa ździerstw patryarchów Caro
grodzkich, obawa pochłaniajiJ.cego wpływu nowego pseudo-pa
tryarchatu moskiewskiego. Massa duchowieństwa pog,·Qżona 
była w grubej niewiadomości, w bezduszności, w świętoku
pstwie, zwykłych potomkach i werbownikach do schyzmy. 
Takimi byli mnisi klasztoru S. Trójcy w Wilnie, takim sam opat 
Sieńczyłło. Sam jeden przeto Józafat nasz, znalazł się bez innego 
Ułistri:a, okrom Ducha Ś., bez innego .zasobu o�rom dobrej wo-

� � . ' . . . 
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li, bez innej podpory okrom wiary i nadziei swojej. A przecież 
się utrzymał i zaczęł przycięgać i kształcić w zakonie młodzież 
ze świata. Któż po ludzku roztropny nie uśmiechał się i nie 
chwiał ramionami, patrzęc na tego kupczyka nieuka, który się 
kasał na reformatora? A przecież z tego małego zawięzku wy
szło odnowienie zakonu ś. Bazylego, następnie episkopatu, a za 
wspólnem ich działaniem, odnowienie duchowieństwa świeckie
go i wiernego ludu tak, że rychło powstał silny, światły, gorli
wy Kościół rusko-katolicki. A wszystko to owocem wiary, pracy 
ś. Józafata i wołania jego z głębi serca : ce Panie znieś odszcze
pieństwo! daj Unię Panie! 1> Bo zwycięztwem naszem nad świa
tem, jest wiara nasza. 

A jak tu znowu nie podziwiać tajnych i miłosiernych dróg 
Pańskich ! Święty nasz przypieczętowawszy męczeństwem świę
cie płodny swój żywot, z wysokości nieł:a, opiekuje się wcięż 
Unię. Koście jego prorokują, i grób jego, także chwalebnym się 
staje. Pełno cudów wierni obu obrzędków otrzymuję za jego 
przyczynę, mianowicie za strasznych wojen kozackich, jak i ów 
któryśmy u Ś. Piotra na obrazie· oględali ('1). Duchowieristwo 
obu obrzędków, naród cały błaga o kanonizacyę apostoła, mę
czennika i opiekuna swego; proces tak staje, iżby mógł Ojciec Ś. 
od razu go kanonizować, tymczasem poprzestaje na czci ogra
niczonej do kraju rodzinnego i Zakonu Ś. na beatyfikacyi. I po
tem głuche milczenie przez dwa wieki całe, i wszelki zachód 
z razu podjęty, skutku żadnego nie przynosi. Pierwszego roku 
panowania teraźniejszego Ojca ś. poważyliśmy się go prosić 
o podniesienie na ołtarze błogosławionego Andrzeja Boboli, o 
rozszerzenie czci błogosław i onego Józafata. Pierwsza prośba 
miała skutek, druga jakoby niewczesna upadła. Lat temu kilka, 
Ojciec ś. kanonizuje męczenników japońskich, o błogosławio
nym Józafacie nikt nie pomyślał. Dopiero po odbytym obrzędzie 
00. Bazylianie postrzegaję się, że dekret Kongregacyi Obrzędów 
w sprawie błogosławionego Józafata i spółczesny i zupełnie tejże 
samej treści co i męczenników japońskich. Wtenczas dopiero 
sprawa jego staje na świeczniku, i pomimo nieszc.:ęsnych wy
padków i zupełnego zubożenia kraju, obudza się hojność w ro
dakach, i oto nareszcie cześć naszegó Patrona, do całego rozsze-

(1) S. Józafat wzywany przez szlachcica polskiego, jeńca wojennego, ukazuje mu się 

w widzeniu, w biskupim stroju, a dotykaj�c się pęt jego pastorałem, kruszy je i na wol

ność wypus?.cza. 
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rzona świata. Dla czego? Bracia mili ! Człowiek beż cJsobnego 
objawienia, na pewno myśli Boź�i tłumaczyć nie zdolett, moze 
jedno pokornie śledzić i odgadywać, Ufamy jednak, iź nie po
mylimy się; twierdzttc, ii wszystko się tak stało, bo Bóg zacho� 
wać chciał ostatecz-ne uwielbienie sługi swego, a przyczyncę i 
rzecznika naszego do tej chwili właśnie, kiedy Unia w Rossyi po 
wiekowym rozboju 1 juź prawie upadła, i sam grób święt�go 
męczennika zagrożony; kiedy sohyzma jałówa w sobie i rozpa
dajltCa się przez rózrwwierstwo i niedowiarstwo, jak f

a
łszywa i 

niepłodna matka przed sttd<ilm sa.lornonowyln; niechce by dzie
cko prawdziwej zyto, kiedy sięga: po zdrowie ostatnich Uttitów, 
zachowanych jakoby na nasienie pod opiek� rzttdu katolickiego. 
Ufajmy Br1tcia i módlmy śię, aby się: powtórzyło i tta sze1·sze 
rozmiary; co�my już razy kilka w dziejach widzieli; aby, J!iÓWię\ 
Unia. zakwitła znagla, g'dy zdawała się już usychać i ozyła, 1tdJ 
zdawała się już u bram śmierci .. Módlmy się, Bracia, i spodzie
wajmy; ze jak Święty po�zniejHzym się stał po męczeńskim 
s�onie, i nowy Stefan modlit�ft swoję.. i ofi�r{!. otrzymał nawr·&
cenie ruskiego Szawła Smotryc:kiego; prześladowcy :l mo'rdercy 
swego, tak teraz otrzyma u Boga.. nie tytko żachowimie i utwier� 
dzenie ostatków Unii, ale jeszce: nawrócenie f,ynów i wnuków 
pomordowany0h filiorum "interemptorwrt, i wypr-ósi w końcu 
upa.mię tanie ślepej ż urodzenia w scb:yzmie Moskwy; i: tGhn11cej 
Kainowę.. wściekłośc-il!'., ger-ce lt1dzko'-chrześciański� wybłaga:. 
O! cies�my się, cfeszmy nadziej�- takiej żentsty. Módlmy się i 
ufajmy, boć wierzg,eemu wszystkO' podobrtef a zwycięztwem naszem 
nad światem, jest wiata nasM-. 

Pozwglcie; Wielebni Bracia, że: na zak01ńcźe:ni'e; przec'11odz�d 
od rzeczy wi-ększej do :mniejszej, i do· bhżej nas obchodzęcej 
i jakoby rodz:irtnej, przytoczę jeszeze jeden tryumfik wiary, na 
<lowóq : ze Bóg, który woł"a to co jest jakoby nie było, i nie 
chce by jakiekolwiek ciało chełplło się w obec Niego; że znów 
nie gardzi; i owszem bł01gos1awi wszelkiej ch1ci dob,vej, ws-zeł� 
kiej robóice dla chwały Jego podjętej. Już: dobrze. przed 
upadkiem dawnego pań�twa polskiego, w miarę jak życie i cie
pto ducha wewn�trz jego stygto, a nąród nasz tracił coraz bar� 
dziej nie tylko poczucie ale i pojęcie posłannictwa swego w Ko� 
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ściele Bożym, stosunki nasze z Rzymem, źródłem i ogniskiem 
życia narodów katolickich, stygnęć i rwać się poczi;iły. Gorzej 
się jeszcze słało po podziale Rzeczypospolitej, kiedy schyzma 
utwierdziła stosunki z Rzymem, a józefinizm jakęś odrętwiałość 
i senność do dusz samego duchowieństwa wprowadzić potrafił. 
Bulle prekonizowanych biskupów, i żędane a otrzymywane dy
spensy, przypominały jedynie, że i my jeszcze katolikami. Zaro
sły były ścieżki prowadzęce do Syonu - do Domu Jakóbowego. 
J cżeli jaki podróżnik, ciekawy starożytnych zwalisk i arcydzieł 
sztuki zabłękał się i do Rzymu, nieraz nie tylko nie pomyślał o 
ucałowaniu stóp Ojca swego, Namiestnika Ćhrystusowego, ale 
nawet nie wiedział, i nie był ciekawy dowiedzenia się jakie imię 
obrany Papież nosi (1). W takim stanie zastał rzeczy ;pętnik je
den wygnaniec (2) lat temu trzydzieści, i za powrotem, zacz�ł 
rozpowiadać : jak wielkie złe dla Kościoła naszego, z takiego 
stanu rzeczy. Słuch:ało go dwóch biednych kleryków i powie
działo do siebie: Istotnie tak być nie powinno. Idźmy, uczcijmy, 
ukochajmy Ojca naszego, módlmy się i nawołujmy innych, aby 
się serce synów wróciło do Ojca, a serce Ojca rozszerzyło ku sy
nom. » I ruszyli z koszturem pielgrzymim w ręku, weszli do 
Rzymu, a wstępujęc do pierwszego kościoła i podnoszęc źrenice 
wyczytali na obrazie te słowa z ust Zbawiciela wychodzęce : 
Ego vobis ltomm propitius ero. - Ja wam w Rzymie miłościwym 
będę. I o dziwo! w pierwszych latach przybywa kilku pobożnych 
podróżników, potem kilkunastu, potem kilkudziesięciu, naresz
cie po kilkaset. Przed ostatniemi wypadkami widywaliśmy ten 
kościołek nabity samymi tylko rodakami; ale to byli wierni 
świeccy. Kapłan rzadko się zabłękał, z pod rzędu rossyjskiego, 
bo nie było wolno, z pod innych, bo jakoś nie było pilno. T� 
razę, snadź połęczone glosy świętych Apostołów, Ś. Józafata i 
Ojca Ś. żywiej przemówiły do serc kapłańskich, bo oto z kilku 
tylko dyecezyj z pod niemieckich rzędów, widzimy po raz pierw
szy, razem sześciu biskupów z Polski (3) i do stu kapłanów obu 
obrzędów w świętem mieście. Mało to zapewne w porównaniu 

(l) fakt rzectywisty ż cżaśÓw Leorta X1I, czy Piusa Vlll. 
(2) Hrabia Władysław Zamoyski. 

(3) JWX. Ledóchowski, arcybiskup poznańsko-gnieżnieński. JWX. Wierzchlejski, arcy

biskup lwowski rit. lat. JWX. Litwinowicz, mclropolita lwowski rit. rut. J WX. Szymo

nowicz, arcybiskup lwowski ril. arm. JWKs. Monasterski, biskup przemyślski rit. lat a 

J WX. Cybichowski, nominat suffragan gnieznicński, 
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do liczby duchownych z innych krajów, ale jaki nagły krok na
przód, ile nadziei daj�cy na przyszłość, kiedy widzę was zgro
madzonych w więkEzej liczbie w tym kościołku, niż zwykle wi
dzę przed sob� pobożnych wiernych. Przeto cieszymy się z całe
go serca i pokornie dziękujemy Panu. 

Bóg wam zapłać, Bracia mili, za ten dobry przykład, jak iście 
dali. Bóg wam zapłać za zbudowanie, za miłość, za wielk� dobr� 
wolę, z jak� przyjmujecie drobne nasze braterskie usługi. O ! co 
za szczęście mieć jednego Ojca w niebie, i jednę Matkę - Ko
ściół na ziemi l W rozmaitych miejscah i warunkach wychowa
ni, a takeśmy jedno, jak gdybyśmy na jednych ławach szkolnych 
zasiadali byli, bo za wspóln� wiar� i nadziej�, spólna pod�ża 
miłość. 

Spieszcież do waszych owieczek tęskni�cych za wami! Nieście 
im błogosławieństwo od wspólnego Ojca. Mogliście doświadczyć 
tutaj i utrudzenia i niedogodności, jakie wielka ciżba za sob� 
pociMa; mogliście ucierpieć od chciwości ludzkiej, ale te 
wszystkie chwilowe wrażenia spadn� razem z kurzem ulic rzym
skich. Nie raz gdy uklękniecie w cichych waszych kościołach 
wiejskich, śród świegotania ptasz�t i cich�go paciorka wieśnia
czego, stanie wam przed oczyma pochód pięciuset biskupów 
z całego świata, i anielska postać Piusa IX. i bazyliki rzymskie 
płon�ce światłem; zadzwoni� w uchu śpiewy jakoby anielskie, 
i zapłaczecie słodko, że wam dano było to wszystko widzieć, i 
słyszeć zapowiedź przyszłego soboru powszechnego, i szczęśliwsi 
będziecie niż obecnie, bo człowiek więcej żyje nadziej� i wspo
nmieniem niż rzeczywistości�. 

Bógże z Wami, Wielebni Bracia I a westchnijcie czasem do 
Pana, aby i nam było dano styrać resztę sił na rodzinnej niwie, . 
a w każdym razie donieść do końca krzyż nasz. Co nam daj Boże. 
Amen. 
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KAZANIE POWIEDZIANE W KOŚCIELE WW. 00. JEZUlTÓW W� LWOWIE, 

PODCZAS NABOŻEŃSTWA DZJ�KCZYNNEGO, NA ZAKOŃCZENIE STAREGO 

ROKU 1868 

POBOŻNI SŁUCHACZE! 

, Et meditatio eordis mei, prudentia. A rozmyślanie 

, serca mego, roztropność.» (Ps. XLVUI, 4.) 

Bracia nasi z Chrztu, którzy od wielu wieków opuścili dom ma 
cierzyriski, prawdziwy Kościół Chrystusowy, nieraz zachowuję. 
wierniej od nas, pewne zwyczaje pobożne, pewne akta pospoli
te 1·eligijnej czci i hołdu oddawanych Najwyższemu. I tak po dziś 
dzień, królowa Angielska, król Pruski, nawet prezydent Stanów 
Zjednoczonych, zapowiadaję. w pewnych okolicznościach dnie 
postu i żałoby, albo też nakazuję. modły dziękczynne i święta we
selne. Coraz rzadsze, podobne hołdy publiczne ze strony władz 
po krajach katolickich, trawionych gorę.czkę. niedowiarstwa i 
rewolucyi; to też tern staranniej winniśmy przechowywać podo
bne zwyczaje, z dawnych lepszych czasów naszych, które weszły 
w obyczaj, i jakoby w krew narodu. Jednym z takich zwyczajów 
jest dziękczynne nabożeństwo za szczęśliwe dokonanie ubiegaję.
cego roku, i na takie właśnieśrny się tu zebrali. Nabożeństwo 
tem ważniejsze, że naprawia i opłaca niejako, zgubnę. a powsze
chnę. prawie niewdzięczność, w życiu naszem wewnętrznem, 
w stosunku naszym osobistym do Boga. Wytrwali bowiem w mo
dłach błagalnych, dopóki łaski jakiej potrzebujemy od Pana, po 
otrzymaniu jej, kusę. Go zwykle zbywamy podzięk� : niebaczne 
samoluby! nie pamiętamy, że najbezpiec.miejszym środkiem do
stę.pienia łask nowych, jest wdzięczność za już otrzymaue. Sama 
roztropność każe pamiętać o tern : et meditatio cordis mt:i pru
dentia. 

T, J. 26 
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Nadto, jak z końcem roku, staranna gospodyni dom swój 
oczyszca i porzędkuje, gospodarz rachunek kończy; tak dusze 
chrześciańskie zwykły rozpamiętywać rok ubiegły, aby ułożyć 
niejako swój bilans duchowy. Rozmyślałem dni starodawne (wy
znaje Dawid) i ·rozważałem w nocy w se··cu majem i ćwiczyłem się i 
umiatałem ducha mojego. (Ps. LXXVI, 6. 7.) 

. O toż najmilsi2 zapraszam was dzisiaj ze sobę. do odbycia podo
bnego rachunku sumienia, aby uprzedzić on cięższy, który Bóg 
zapowiada : / bęrl.zie czasu onrgo, będę szperał (badał) Jeruzalem -
:; pochndnig, w ręku (Soph. 1, 12). W tym celu sprowadzę rzecz 
całę. do krótkiej treści, a mianowicie do tego trojga,. jak dopeł
niamy ubowię.zków naszych : 

I. Względem Boga. 
II. W,;ględem bliźnich. 

III. Względem nas samych. 
Rachunek ten odbędziemy i podług znajomości potrzeb i nie

dostatków ogólnych kraju naszego, i baczę.c na odcienie właści
we tej osobnej jego części. Ufa:n że będę spra�iedliwym : bo 
naprzód z daleka patrz�cy, jaśniej widzi od tych którzy sami sę. 
działaczami, a potem z położenia w0lny jestem od wszelkich 
uprzedzeń stronniczości miejscowej; każda bowiem piędź ziemi 
ojczystej równie mi jest drogę.. A żtm doświadczył w tern mie
ście i kraju 1 samych tylko uprzejmości ;  nie tylko spodziewam 
się być bezstronnym, ąlc i życzliwym. Zaczynajmyż w Imię Bo
że, po zwykłem wezwaniu Niepokalanej Bogarodzicy, a Królowej 
naszej. Zdi·owaś Marya. 

1. 

Poczitkiem mg,drości jest bojaż1i Pańska. 
Cnota ręligii, jak to sam wyraz głosi, jrst t{l zwięzkę. cudown�, 

łę.czę.c� ziemię z niebem, człowieka z Bogiem. Ale religii niemasz 
w istocie rzeczy, bez znajomości Twórcy i Pana, ze strony stwo
rzenia poddanego; niemasz religii bez znajomości zakonu nałożo
nego z góry i a wię.t{lcego stworzenie ze Stworzycielem; niemasz 
religii bez sankcyi tegoż zakonu, bez nagrody za dobre, bez kary 
za złe uczynki. Nie podobne zatem tycie rodzinne, społeczne, 
bez religii. 
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Wiem że społeczeństwa żyły pod fałszywemi zakonami, ale 
żyły tern co w nich zostało dodatniego : bo żaden naród nie na
rodził się, nie wyhodował w niedowiarstwie. Słusznie przeto 
powiedziano, że same fałszywe zakony lepsze od filozofii czysto 
ludzkiej; bo zachowuj{! zawsze pewne okruchy prawdy trady
cyjnej Bożej, i nadto groż� sankcy�, a sankcy� wieczn�; gdy 
tymczasem systemala filozoficzne, ze sankcy� niby sumienia, 
z moralności�, jak dziś zowię, niepodległ� ; niezdolne s� po
wstrzymać człowieka od złego pod parciem namiętności. 

Żaden naród, powtarzam, nie urodził się w pieluchach niedo
wiarstwa; owszem, wszystkie konaj� w tej dziurawej płachcie, 
w tym wypłowiałym całunie; bo niedowiarstwo jest ujemne, to 
długi, to bankructwo ducha : to też wszystkie narody, wszędzie 
i zawsze, skonały w niedowiarstwie r zepsuciu : pyrronizm, 
ironia, to uśmiech głupawy zużytego starca. A jeżeli w nie
dowiarstwie narodzić się niepodobna, ani żyć długo, jakże po
dobna będzie z niem się odrodzić? Zkę.d przyjd{l wielkie myśli? 
szlachetne popędy? duch ofiary?

° 

a mianowicie święty upór w do
brem, ta walka na śmierć za sprawiedliwość, to agonizr,re pro 

justitia ! Czy materyalizm <la to wszystko? czy przymawianie się 
do praszczurostwa orangut1nów albo goryllów roznieci i podsycać 
będzie w sercach święte ognie zmartwychwstania? Ob! nie; 
i przeto rzecz nowa u nas a przeboleśna spotykać młodzież a już 
star�, bo zimn� i wystygłę.; zaiste coś potwornego! Ach! jakiż, 
to ucisk <lncha patrzeć na to! i któż by nie dał krwi swojej, by 
widzieć uleczonym swój naród od tego tr�du niedowiarstwa, bo 
niedowiarstwo powtarzam, to starość, to zużycie, to śmierć du
cha, to grób w którym żywych chowaj�. 

A nie mówcie mi, że reformacya w Niemczech, że rewolncya 
we Francyi wywołały, że obecnie nihilizm wywołuje zapał w Mo
skwie. 

Naprzód, taki zapał piekielny, gwałtowny jest i przechodni, a 
zostawia po sobie ogromne wyczerpnięcie sil, jak wszelka gor�
czka i wszelkie opojenie; a potem, zapał taki dobry jest do bu
rzenia tylko, do roznoszenia tej samej śmierci z której się uro
dził. Czasby jui zrozumieć, że dzieła burzenia obcy nad nami 
dokonywaję; nam potrzeba zapału budujl,lcego, więc pogodnego 
i silnego, cierpliwego, wytrwałego, a taki tylko z ducha Bożego 
wyrasta, i z prawdziw� religii_ljedynie w parze chodzić moie. 

Wybaczcie Bracia, że powiem, bo prawda przedewszystkiem, 
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ale w stosunku do Boga, wielu z nas jest w nieporzi_l.dku. Nie mó
wię tu o rzeszy ludu nieoświeconego, grubego, ale jeszcze wie
rzi_l.cego. Nie mówię, nawet o niewiastach, stosunkowo zawsze 
pobożniejszych; choć nieslety, w pewnych warstwach społe
czeństwa, już się i tam zaraza obojętności rozszerza, a racyona
lizm systematycznie pracuje, aby je po za Kościołem wykształ
cić; mówię głównie, używaji_l.c utartego tułaj wyrazu, mówię o 
intel'igencyi męzkiej. Co więcej, muszę powiedzieć, że ona w tej 
mierze więcej chora .niż w innych dzielnic:>ch dawnej Polski; 
ale zarazem dodaję co Galicyan tłumaczy. Bracia nasi, z natury 
Skłonni do sprzeciwieństwa wobec Prus protestanckich, trzy
mali się zawsze odpornie i z bacznościi_l.; a od lat dwudzieslu 
używaji_l.c wo'ności Kościoła większej niż po krajach katolickich, 
mogli wzii_l.śĆ śilniejszy udział w rosni_l.cćm wcii_l.ż życiu religijnem 
Kościoła. Pod Moskwę, niższi_l. w oświacie, cisni_l.Ci_l. gwałlem, na
ród nasz traci_l.c wiele jednostek, oczyszcza się jednak i rozgorli
wia w ożywczej łaźni, krwawego męczeństwa. Galicya odcięta 
pierwszym podziałem od reszty dawnej ociężał1j Polski, nie 
wzięła nawet udziału w przebudzeniu umysłowo-politycznem 
narodu za sejmu czLeroletniego : a niltomiasl od kilku pokoleri 
kształciła się pod ferułi_l. Józellński_l. źle Iiberalnę, niby katolicki.I-, 
a w gruncie pół -schyzmatycki_l.. Kościół i duchowieństwo po
chwycone w ramy ogólnej biurokrac:·i, objęte też zostały ze stro
ny narodu ogólni_l. niechęcii_l. do władzy obcej, a z imienia katoli
ckiej; i przeto większa tu niż w innych dzielnicach Polski pewna 
ospałość duchowi, pewna obojętność do Kościoła, do pełnienia 
jego przykaz mi, niedbałość w uczę�zczaniu na naLożcńsl wo, 
w 11rzyslępowaniu dJ sakrament.ów świętych. Prawda najmilsi, 
to nas tłumaczy, jeżeli całkiem nie usprawiedliwia, ale fakt nie 
mniej pewny, że nie jeden nie jest w porzi_l.dkn, w sto:-unku swo 
im do Boga. 

Niestety! nigdyśmy nie grleszyli zbytkiem gorliwości (wyji_l.
wszy pewnych mocniejszych chwilowych wstrzęśnień) ; lękamy 
si�� zawsze na· kredyt tak zwanej przesady i fanatyzmu. Natura 
polska łagodna, religijna nawet, ale leniwa, ani w złym, ani 
w dobrym kierunku zbyt daleko nie idzie, trzymaji_l.c się staran, 
nie mierności, ale \V ostatnich czasach szala się stosunkowo 
przechyliła na złi_l. stronę. Przeciwko nam �toi siła zorganizowana, 
czynua, ma swoje stowarzyszenia i jawne i tajne, ma swoje druki 
i liczne dzienniki; a my tak dobrze jak nic nie czynimy, i co 
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gorsza, nie poczuwamy się do potrzeby i obowittzku czynienia. 
Oby się nareszcie wszyscy przel.udzili, duchowni i świeccy, 
i skorzystali ku dobremu, z lej jakiejkolwiek wolności. z której 
dotild tylko inni przeciwko nam, przeciwko prawdzie i dobru 
Bożemu korzystajtt ! Obyśmy mreszcie położrnie rzeczy i obo
wittzki nasze pojęli i o przyszłości pamiętali! Ul1i,11am intelf:gerent 
et sopn°enf et nuvissima· praeviderent. Bo, rozmyślanie serca roztro
pnościg - et medit11tio rord,s mPi, prur!entia. 

W takim stanie sił duchowych, przyszło nam, ow�zem zdo
byliś,oy sobie prawo wychowyw,mia dziatek własnych. Nabytek 
to rzeczywiście na korzyść krajn i, że użyję języka przyjętego, na 
korzyść autonomii, owszem podwalina innych nabytków. Kraj 
przez to przejęł na siebie prawa i obowittzki ctwórh władz nie
Wtttpliwie autonomicznych, z prawa Bożego pisanego i przyro
dzonego ustanowionych : prawo Kościoła i prawo rod.ziny, któ
rych im odejmować i samemu je zastępować godziwie nie wolno, 
jedno o tyle, o ile te dwie władze samoistne dobrowolnie się sa
me na to zgadzajtt (i). 

Kraj się podjęł tego urzędu, ale powinien pamiętać o starym 
i utartym pewniku : że nikt więcej dać nie może nad to co sam po
siada - Nemo dat quod non habet; czyż mamy gruntowne pojęcie 
sarni z siebie, o Bogu, o religii, o Lem wszystkiern co stanowi 
podstawę życia człowieka? Chyba uczucie religijne polskie i 
zmysł zachowawczy rodzicielsko-obywatelski, mogłyby ten cud 
sprawić, byśmy dali młodzieży więcej niż sami mamy, podobnie 
jak nieraz światowi rodzice starajtt się o chrześciańskie wycho· 
wanie dziatek swoich. Lecz na nieszczęście, i w tem jesteśmy 
zwięzani z góry ustawami zasadniczemi, całtt monarchię obo
wittzujęcemi : tak, że odpowiedzialność cięży na kraju, a swo
body on całkowitej ku dobremu nie ma (2). 

O ! tu wypada zawołać : Caveant consules, Baczności o Rado 
Szkolna! A pamiętajcie o rzeczy najważniejszej ! pamiętajcie na 

(I) Władza polityczna ma jedyny obowi�zek czuwania, by po szkotach nie uczono zasad 
przeciwnych wszelkiej rz�dnej społeczności. Rz�d, który bezpośrednio i po swojemu kształci 
młodzież, przeciwko �obie ją niew�tpliwie wychowa; bo młodzież wszelka naturalnie jest 

oppozycyjn�. 
(t) W jednem z gimnazyów pan profesor geografii, z okazyi Palestyny, wyśpiewał przed 

drobiazgiem szkolnym całego Renana. Na skargi zaniesione, Rada szkolna mnsiała odpo
wiedzieć, że podług ustaw zasadniczych państwa, szkoły s� niekonfesyjne (to jest, na in

dyfferentyzmie religijnym oparte), i źe przeto ona w sprawę tę wdawać się nie może 
W Prusiech dotychczas szkoły s� konfosyjne. 
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one słowa mędrca Sabaudzkiego (1), że « religia jest aromatem 
<1 zachowujęcym umiejętność od zepsucia » i one inne wielkiego 
kanclerza Anglii (2), c, że wiele nauki do Boga prowadzi, a tro
<1 chę jej dusw od Niego odwodzi. » Tern bardziej wyrocznie te 
przypominać wypada, że kraj podjęł się i szkół ludowych; lecz 
ani tylu ludzi zdolnych do nauczania, co proboszczowie których, 
de jure przynajmniej, oclsunęł, nie ma; ani nauczycielowie 
świeccy mogę dać tyle bezpieczeństwa, co najmierniej.;i xięża, 
że w żadnym razie zasad zgubnych wpajać nie mogę. O! naj
milsi moi, już teraz lud nasz Galicyjski nizko moralnie stoi; wię
zienia przepełnione, pijaństwo, kradzież, podpalanie, mordy, 
dzieciobójstwa,stały się jakoby grzechem powszednim.Jeżeli jesz
cze do tego dojdzie, że nauczyciele wiejscy, z głodnej intelligen
cyi miejskiej pochodzęcy, nosić się będę z Renanem pod pachę; 
wtenczas o 1 szlachto liberalna, świecić się będzie krwawę łunę 
w dworach twoich; wynoś się co rychlej do miasta; o 1 intelli
gencyo liberalna, wynoś się z miasta, - gdzie ? nie wiem, -ale 
się wynoście: bo wszystko co chod;r,i, we fraku lub surducie, 
każdy, co coś posiada, lub więcej umie, będzię_ przedmiotem 
mężobójczej obławy; jak na Zachodzie już jest zapowiedzianem, 
i lada dzień wykonać się może. O! ten lud, który ambitna inte
lligencya szczuła przeciwko xiężom i szlachcie, któremu pochle
biała dopóki po jego karkach sir wspinajęc do znaczenia nie 
doszła, ten lud, któremu wmawiała, że on jest królem, że on 
jest Bogiem, bo co on postanowi, to jest prawdę, to jest dobrem; 
ten lud uwierzył w kor\cu temu, poznał się na pochlebcach swo
ich, i rzecznikami swoimi dalej ich mieć nie chce, on sam przy
stępuje do likwidacyi społecznej, do porównania wszystkiego, 
do podzielenia się wszystkiem. Czy nie widzicie? - na Zachodzie 
już stoi lud zorganizowany na tych podstawach; a w obec siły 
materyalncj, która go jeszcze jedyna wstrzymuje, to jako tygrys 
w klatce magnetyzuje wzrokiem, i przyzwyczaja się do skoku, 
to jako lew jeży grzywę, sypie iskry nozdrzami, wstrzęsa żela
znemi słupy swego więzienia, puszczaj?C ryk zwycięzki, ho pe
wien że niedługo je potrzaska i krwiożerczę chuć swoję nasyci. 

O Bracia mili ! to nie retoryka, to nie przywidzenie, torze
czvwistość. Ile r:izv ten lud król się odzvwa, odzywa się groźh� 
i hluźnicrstwcm, j;k gdfby odsłaniajęc �am na chwilę okienko 

\I) De Maislre. 
(2) Baco t Verularrm. 
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piekielne. On nieszczęśliwy! ale winni ci którzy mu wiarę ode
brali. Jeżeli żvcia przys:lłego nie ma, jeżeli się tu wszystko kor\
czy, słusznie lud nie znajrtuje powodu, dla czcgoby on cierpiał, 
gdy inni nżywaj{l. Ach I i my nie chcrmy aby lud cierpiał, ale 
do tego trzeba przyjść inn{l d rog{l, drog;_l Boż;_l, do tego nie przyj
dziemy przez niedowiarstwo. O! B rncia, czas by j!lż przesłać ba
wić się małpiarstwem niedowiarstwa obcego, czasby już prze
stać powtarzać czcze a niebezpieczne frazesa, czas raz spojrzeć 
chłodno rzeczywistości w oczy, i poważnie się zamyśleć. Et nie
ditatio cm·dis mei, prudentia - a 1·ozmyślaniem sel°ca mego, ro1fro- · 
pność. 

Jl. 

Jak religia uczy nas stosunku do Boga z jednej strony, tak 
z drugiej uczy nas stosunku do bliźnich, i przeto sił� rzecy prze
chodzimy już do drugiej części. Stosunek nasz bowiem do bli · 
źnich jest, jakoby zewnętrznem objawieniem się naszego sto
sunku do Boga i jego zatwierdzeniem. 

Przystępuj{lc do rachunku sumienia z win naszych względen1 
bliźniego, liczmy się naprzód z win popełnionych względem naj• 
bliższych naszych, a więc domowych. 'ru przedewszystkiem 
przycho<lzll obowillzki męża względem żolly, i nawzajem, a oboj�. 
ga względem działek. Bracia mili l urz{_ldzćnie polityczne Polski 
było zawsze słabe1 a w o tatnich wiekach istnienia niedórzeczne 
i kuszllce Roga; ale silnie była u!'z{ldZona rodżina, ta pierwsza 
jednostka autonomiczna w społeczeństwie, i to nas trzymało ; 
ostatkami religi1 i rodzinności żyjemy po dziś dzień. Odktld ro
dzice w Polsce przesłali czcić Boga, spospolitowali się, i podali 
siebie w lekceważenie u własnych dziatek. Dawn9 grozę sarrhaQ · 
ckę., zast{lpiła zbyteczna poufałość, wszakże pierwsza, choć zby, 
teczna, ale odpowiadaję.ca ogólnemu podówczas stanowi szla
checko-pańszczyznianego społeczeństwa, utrzymywała w swój 
sposób karność w rodzinie; kiedy tymczasem przeciwna jej po
ufałość, żadnll wyzszę. zasadę. nie poparta, rodzinę rozkłada. 
Dobrze pojęła i zastosowana religia uczy rodziców rozkazywania 
bez twardości, a dzieci posłuszeństwa serdecznego, bez lekce-
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ważenia. Bi1dźmyi Ledy najprzód mildrymi rodzicami, umiejmy 
nauczyć dzieci jak majil być dobrem i. 

Po dzieciach najbliżsi nam Sil domownicy. Tu pamiętajmy co 
mówi Ś. Paweł że kto o swo,Lh, a nujbordziPj o domo11!ników się nie 
trnska,jakoby się wiary wyrzekł, i stal się gornym od priganina. 
Winni zatem panowie dawać dobry przykład wszystkim domo
wnikom, winni im pomagać do spełniania oba .viilzków ich 
względem Boga i Kościoła, winni napomni11ać i karać za prze
stępstwa. 

Dalej, choć dawny stosunek dworu do kmiotków zniesiony, 
winriiśmy zawsze im wszystkim, którzy do nas w jakikolwiek spo
sób należil, i przykład, i radę, i pomoc podług możności, bo Pismo 
Święte nas uczy, że lcnżdemu z nas zlecił Pun troskę o bliżniego 
swego. A wielki kaznodzieja francuzki (O. Lacordaire) pięknie się 
wyr-aził, « że można ustilpić swego prawa, nigdy obowiilzkun (1). 
I miłość bliźni ego, i miłość kraju winny nas pobudzać do troski 
o dobre wychowanie ludu, aby zo�tał prawdziwie chrześciań
skim, i stał się obywatelem. Inaczej winni przed Bogi'em, i przed 
światem nie brdziemy bez winy. 

Następnie, wszelka nędza społeczna, ma prawo do nas, a my 
obowiilzek względem niej, podług naszego przemożenia. Jak 
Bóg zaopatrzył przyrodę, w środki zaradcze i leki, na wszelkie 
dolęgliwości i choroby; lak matkę naszę dnchowil, Kościół Ś. 
obdarzył płodnościil niewyczerpani!, że podług objawiajęcych 
się różnych potrzeb społecznych, rodzi stowarzyszenia i zakłady 
ku ich zaopatrzeniu. Zachód jest w nie bogatszy od nas, bo je
śli zarazem bogatszy i w nęcze rozliczne, jest także bogatszy 
i w siły duchowe. Poznańskie najbardziej na zachód wysunięte 
obfitszy bierze udział w tern życiu, maj(lc już lud oświecony, 
który i datkiem i poświęceniem się osobislem czynnie się d1) 
takich posług przykłada. W ostatnich latach dwudziestu War
szawa i Wilno zaczęły wydawać nowe zakłady miłosierne, mia
nowicie żeńskie, bo niewiasta por-hopniejsza zawsze do poświę
cenb; ale piękn(l tę roślinność duchowę zwarzył niszczilCY wszy
stko zimny wiatr północny. Natomiast Kraków i Lwów zbogaca 
się i własnymi i przybywajilcymi z kraju zagłady ochotnikami, 
a jakkolwiek miłosierdziP, samo swobodnie chodzić nie może 
i wodzono jest na pasku opieki; już wonnie kwitnie, i da Bóg 
coraz płodniejsze owoce wydawać będzie. 

(ł) On peut cedar son droit, jamais son devoir. 
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Czy równie będ:;t szczęśliwe liczne i riowe filantropiczne sto
warzyszenia? Czas to pokaże. Jak gdy pod wiosnę na północy 
słońce goręcej zaświeci, taje biały całun śniegu, prys1rnj:;i z hu
kiem kryształowe wód okowy; a ledwo się murawa zazieleni i 
drzewa w pę.czki ustroję, już nnjrozliczniejszych hrzęczy owadów 
chmara : tak się lu nagle pojawia.i:;t najrozmaitsze towarzystwa; 
stowarzyszenie oficyalistów, stowarzyszenie kupczyków, stowa
rzyszenie !,tudentów i inne, o których i wiedzieć mi trudno, i 
trudniej policzyć. 

Alboż to źle, zawoła kto ze zdziwieniem, pomagać sobie połę
czonemi siłami? I owszem, dobrze; ale i w dobrem samem 
przesada jest niebezpieczna. Czy w tern życiu goręczkowem a 
tak rozdroLnionem nie ma naszej polskiej osobistości i wył:;i
czności? Czy nie możnaby wielu z tych stowarzrzeń poł:;iczyć 
w jedno i stworzyć coś silniejszego, żywotniejszego, �o inaczej 
nie jednemu z nich prawdopodobnie grozi śmierć suchotnicza. 
DoLrze jest walczyć i pracować wespół, ale tej spólnej pracy 
trzeba dać jak:;tś pewnę i bezpiecznę podstawę. Z dawiert dawna 
rzemieślnicy i umnicy zwi:;izani bywali w rozmaite bractwa, ale 
wszystkie oparte były o Kościół i w nim miłośnie zjednoczone. 
Na te dawne stowarzyszenia bił nowożytny liberalizm, jakoby 
krępujęce swobodę osobistę., tamujęce wolność przemysłu, a dziś 
on sam więże ludzi klass różnych społecznych, w imię wył:;i
cznyr.h ich interesów walczęcych ze sobę. Czy takie stowarzy
szenia wzmocnię nasze już i tak różnolite i osłabione społeczeń
stwo? Dałby Bóg, ja nie sęrlz'<, ale czas pokaże. 

Ale jeżeli skarżyć się wypada na zbytek stowarzyszeń, o ileż 
smutniej widzieć, że ludzie religijni, ludzie zdrowych zasad spo
łecznych, nie tylko nie sę stowarzyszeni, lecz że nawet nie żyję 
w porozumieniu. Jaklo? interes albo namiętność ludzi łę
czyć może, a prr,wda, a sprawa Boża nie złęczy? Dla najmniej
szego jakiego odcienia w pojęciach o rzeczach doczesnych, 
względnych, ludzie religijni strunii_t od siebie, albo życie całe 
spędzaję obok siebie podzieleni na drobne koteryjki. O! jaka 
nędza, jaka boleść, jaka ztęd krzywda dla sprawy Bożej, dla do
bra społeczer\stwa ! Oby się tacy zawstydzili i nawrócili bardzo 
prędko, i zaczęli żyć nie w swojem odosobnieniu osobisto-ludz-
kiem, ale we spółce prawdziwej miłości bliźniego. 

Jedno jeszcze stowarzyszenie, którego pragnę, którego wszyscy 
pragnęć powinniśmy, to stowarzyszenie między - obrzędowe, 
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zbratanie się z Rusinami ! Znane mi wszystkie trudriości, wiem 
co na przeciw powiedzieć można, a jednak d{!żyć nam do tego 
trzeba cierpliwie i wytrwale, a miłość prawdziwa, Boża, wszystko 
w końcu zwycięża. Tylko proszę was, Bracia, bierzcie się do 
tego nie z ro1.clrażnionem uczuciem, ale z ukojonym umysłem i 
namaszczonem sercem. Nie rlawno obszerniej o tern rnówi
łem(1), więc tu tylko wspominam, ale jakże wam do serca kładę. 
Weźcież rzecz tę pod głębokę rozwagę. Et me litatio cordis mei, 
prudentia; a rozmyślanie serca mego, roztropnuścią. 

IIl 

Przechodzęc do obowi�zków względem nas �amych, s�dzę, te 
wszyscy to wspólnie widzimy, że winniśmy się kształcić, rozwi
jać a. umysłowo, b. duchowo, c. obyczajowo. A naprzód umy-
słowo. 

Nie wiemy jaka tego przyczyna, czy system naukowy, czy obcy 
język długo wykładowy po szkołach, czy lenistwo nasze i ogl�
danie się na dziedziczny kawał ziemi, czy wszystkie te powody 
połęczone; dosyć, i to rzecą niewętpliwę, ie nam brak ludzi 
uzdolnionych. Częściowo udzielone swobody dostateczne były 
aby fakt ten wykazać, i widzimy że cały ciężar pracy i w gmi
nie i w powiecie, i w sejmie a wydziale krlljowym, i w <lelega
cyach, spada na jedne zawsze i te same a nie liczne osoby. Trzeba 
się uczyć Bracia, upłynęł wiek złoty, czasy lalek męzkich i żeń
skich przeszły niepowrotnie. 'l'rzeba się uczyć młodym, trzeba 
starszym douczać, jak sobie Lincolny i Johnsony radz�. A nie· 
dosyć poprzestać na byle jakiem ogólnem obeznaniu się ze 
wszystkiem, może i to być dobre, ale właściwie potrzeba nam 
ludzi s pecyalhych, nie już zdolnych licho do wszystkiego, ale 
zdolnych dobrze do czegoś w szczególności. Słyszę wołania o 
więcej ustępstw, o więcej swobód; nic przeciwko temu nie mam, 
ale wprzódy trzeba nam wołać o ludzi, o ludzi przedewszyst
kiem ! Bez nich wszelkie ustępstwa małe nam przynios� korzy
ści, albo też żadnej, z ludźmi odpowiednymi, i z tych potrafimy 
skorzys·tać które mamy, i te których nam braknie uzyskać. 

1) Patrz nasz4 mow� pochwala� nn cześć Ś, Józafata, 
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Ważne jest wykształcenie umysłowe, ale ważniejsze jeszcze, 
Bracia mili, jest wykształcenie ciuchowe, wyksztdcenie woli i 
charakterów. O! tu wielka rana nasza, tu dowód boleśny, że 
największa zacność i dobroć serca, braku zasa<l nie zastę.pi. 
Wieleśmy się wprawdzie już wyleczyli z dawnej niekarności, i 
koła polskie w Berlinie i w Wiedniu chlubnym sę. tego dowodem. 
Znacznicśmy zwyciężyli już dawnę. ociężałość i niedbalstwo, 
owszem poczucie się do obowięzku, nieopuszczanie żmudnego 
stanowiska, pomirno małej albo żadnej na razie korzyści, docho
dzi nie raz do heroizmu; zdawałoby się, że Opatrzność chce nam 
dać odpłacić za przeszłe winy w tej mierze. O! gdyby najbliżsi 
przodkowie nasi tak byli służyli sprawie publicznej. Ale czego 
brak wielki jeszcze, tedy jasności w pojęciu prawdziwych zasad, 
wytrwałości w ich wyznawaniu, a zlęd chwiejność i błędy i 
grzechy przy głosowaniu nad ważniejszemi ustawami. Ciężki to 
i przeboleśny krzyż wprawdzie, że Polacy po raz pierwszy może 
od podziału kraju, choć szczerze nie chcę być w opozycyi,jednak 
często z rzędem w parze iść nie mogę; ale sumienie przedewszy
stkiem, i tylko jedni ludzie zasad w końcu zwycięzaję., a zawsze 
sę. szanowilni, nawet kiedy od niektórych, jako niewygodni, na 
razie sę. nienawidzeni. Wszak wyznać trzeba że i tam gdzie 
takiej kollizyi nie ma, ileż to ludzi u nas ugina się przed poklas
kiem lub szmere'm patrzęcej rzeszy, albo przed lichym artyku
łem dziennika! O wstyd, wstyd wielki! .Taka potrzeba kształce
nia, wzmocnienia ducha! 

Trzeba 1rnreszcie kształcić się obyczajowo, i podrastać w wię
kszę powagę, odpowiednię. naszemu położeniu. Bracia mili! 
w �zęści z niennszej, w części z naszej winy, ale to pewna, że 
kraj jest biedny i bardzo biedny, przeża1'ty do szpików lichw�, 
trzeba pracować, trzeba oszczędzać, nie ma o czem, a choćby 
było, nie wolno zb) tkować ! Bracia nasi obok, walcz� czołgaj�c 
się po ziemi o wiarę, o groby ojców, o ostatni kawałek chleba, 
nic wolno nam Lu taj, na miły Bóg nie wolno, bawić się hucznie i 
wystawnie. Nie idzie tu o sztywność purytańsk�, ani o rygor 
Jansenistowski; wiem że młodzież ma swoje prawa, że nic gwał
townego nie trwa rlługo , że Słowiani'n skoczny (Slavus saltans), 
i że trudno go na Kwakra przerobić; ależ można się bawić bez 
wystawy i hałasu. Jak koronki i brylanty nie daj� piękności 
gdzie jej nie ma, tak zbytek nie daje wesołości, szczera zabawa 
jest niespodziankę, a najczęściej się spotyka po kółkach rodzin-
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nych. Tern hardziej I rzeba mieć zmysł i wsi yd naroclowy, by nie 
zbytkować wśród obcych za granirę.. Oni nie rozróżniaję. Pola
ków poddanych rzędom niemieckim, od Polaków poddanych 
Moskwie; słyszę.c hałaśliwe ich plę.sy mówię. ze smutkiem i nie
smakiem : <1 taki to naród w żałobie, 1nrórl męczennik, n a Mo
skwa nakłada nowe k<•ntryhucye, ,vidzę.c że Polacy maję. jeszcze 
z czego płacić. O Brncia ! prawd.ziwe a krwawe słowo powiedział 
jeden z panu:ę.cych, szczerze nam życzliwy : <1 nic nie może do
równać srogości jarzma pod jakiem jęczę., okrom ich własnej 
płochości. n O! tu wyparła zawołać z Izajaszem ( XLTV ·19) : 
Nie rozmyślają. w myśli swojej, ani uznawojg., ani Sl(J czują. . Oby się 
nie sprawdziły dosłownie, i we wszystkich zakę.tkach dawnej 
Polski słowa Proroka żałoby (Jer. XII, H), które się już i tak aż 
nad to sprawdziły : Sp·,stoszen,em spuslfJszona jest ziem ia, bo nie 
masz ktohy roipamiętywał w srrcu swojem. n A ja dodam, bo mało 
kto pamięta, że rozmyslanie serca jest roztropnością. , et med,ta
tio cordis mei prude11tia. Ale ufajmy Bogu, prośmy o pozbycie się 
dawnych przywar z kończę.cym się tym sta11'm rokiem, a za
cznijmy nowe życie i spodziewajmy się lepszej przy5złości. 

DOMÓWIENIE. 

O I ufajmy, bo stolica tego kraju poświęcona jest niepokalanie 
poczętej Maryi Pannie, Królowej naszej, a rdzeń tego grodu, 
obywatelstwo tutejsze, szczerze do Niej nabożne. Ufajmy, bo i 
reszta ludności od nich nieodrodna. Podobnie jak skę.po u was 
dotychczas o wodę, ale pełno jej Wtl wzgórzach was otaczaję.
cych, tr�eba tylko te źródła do grodu sprowadzić, i rozcię.gnttć 
jeziorem i pu$cić w górę wodolrjskami; tak również i ludność 
wasza nie rozbudzona jeszcze, ale nie wyczerpnięla, kryje w so
bie źródła życia, które na wierzch wydobyte, popłynę. potokami. 
O! Lwowie, od lat dwudziestu miałem to poczucie, że w murach 
twoich, wielki jest lud do wzięcia dla Pana; a w czasie krotki ego 
pobytu śród was, i przechodniej pracy, z łaski Bożej, i przy bło
gosławieństwie Naj przewielebniejszego waszego Arcypasterza, 
nadzieje moje nie rozchwiały się, ale się utwierdziły owszem. 
O! zbudź się tylko na głos Boży, poznaj wymagania Jego i wiel
kość twego powołania. 
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O! grodzie Lwi, rozległeś się u stóp Karpat, oko

lony wieńcem pagórków twoich; patrzysz zarazem 

ku Bałtyckiemu i Czarnemu morzu, i jesteś jakoby 

klamrtt Buiańsko- Wiślanej i Dniestrzańsko- Dnie

prowej kotliny. O! Lwowie, metropolio trzech ob

rzędów, tyś stolictt religijntt! O! Lwowie, Ruski i 

Polski zarazem, tyś spójnitt dwóch ludów bratnich. 

O! Lwowie, wierny zawsze Kościołowi i narodowi, 

w mniej świetnych twoich czasach, tyś był zawsze 

szańcem przeciw obcym najazdom i stepowej dzi

czy; dziś stajesz się wielkiem ogniskiem życia na

rodowego. O! Lwowie, wynieś się tylko na wysokość 

stanowiska owego; juieś przyjęciem wysłańca Na

miestnika Chrystusowego pokazał, ie powołanie 

swoje pojmujesz. Teraz czy1i dalej! A dobry, wielki 

Bóg, za przyczynę. Niepokalanej Matki Dziewicy, da 

ie, dochowujttc dawnego statku, a rozmyślaj�c w 

sercu tw.:ijem, i rosnttc wcitti w roztropność, z no

wym rokiem :r.aczniesz, wraz z całym tym krajem, 

nowe, płodne życie, na chwałę Bożtt i pociechę Ko

ścioła i narodu, Amen, amen, amen. 



DOMÓWIENIE 

KAZANIA WIELKOPlĄTKOWEGO, O SIEDMIU SŁOWACH CHRYSTUSOWYCH 

Z KRZYŻA (W KOŚCIELE Ś. KLAUDYUSZA W RZYMIE 1869 r.) 

A teraz Panie! przypadaję.c do Świętych i przebitych stóp 
Twoich, łzami źrenic i dusz naszych wołamy do Ciebie: O Jezu! 
któryś bogobójców zasłonił przed słusznemi gromx gniewu Ojca 
Twego, natlludzkę. owę. modlitwę. Twoję.: Ojcze! odpuśr im, bo nie 
wiedzg, co czynią.I przebłagaj Go i za nas, jakkolwiek winnych. 
Pamiętaj Panie ! że my pogrobowe dzieci opuszczone i zanie
dbane; zamęt u nas w umysłach, gorycz w duszach; my do
prnwdy często nie wiemy, co mówimy, co czynimy. Jak chory 
w gorę.cz ce z boleści bi uźni i ki!S:l. własne członki, tak i my nie raz 
miotamy się i na Ciebie i na braci własnych; trapieni i trapię.cy 
z kolei, męczennicy rzekomo, a często męczyciele. Ale nie wszy
:.,cy tacy, Panie! większość to lud, to niewiasty, i oni nie dosko
nali, ale wierz{l w Ciebie, i chwalę. Cię jak umieję. Czyż dla 
garstki niesfornej, wszystkich odepchniesz? A i winniejsi śród 
nas, jednak nie bogobójcy; niechże i nas obejmie krzyk serca 
Twego : Ojcze� odpuść im, bo nie wiedzg,, co czynig, . 

O Jezu, któryś "jedno poczciwe drgnienie serca (pod łaskę. 
Twoję.) dobrego łotra, i wyznanie Ciebie przed ludźmi, nagro
dził doraźoem odpuszczeniem win najcięższych, i zapewnieniem 
Królestwa 'l'wego: zaprawdę dziś jeszcze będziesz ze m.ng, w raju,
spójrzyj na nas z niedościgłych szczytów miłosierdzia 'l'wego, 
spuść się ku niezgłębionej przepaści nędzy naszej, wnętrzno
ściami miłosierdzia Twego, obejmij nas niemi, podźwignij i 
przytul do siebie. Boć nam się dosłało w udziale cierpieć za Cie
bie i za Oblubienicę Twoję, za Kościół 'l'wój, w tych oto bole
ściach Twoich, w .krwi Twojej poczęty; a jakkolwiek cicho wal
czymy, myśmy się jednak Ciebie nie zaparli i sińcami a ranami 
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naszemi wyznajemy Ciebie w obec narodów. Ach I od nich, 
po za Tobę. już się niczego nie spodziewamy, 'l'y sam racz wprost 
i do nas powiedzieć : zaprawdę, dziś jeszcze będziesz ze mng, 
w roju. 

O Panie, nieskończenie miłosierniejszy, niż sprawiedliwy, 
któryś w boleściach konanianami wci{lż zajęty, dał nam za mat
kę, Malkę Twoję (to uosobione i samoczyste miłosierdzie, a je
dnak przyczynę. Ewoję. wszechmocne) mówięc do nas wszystkich 
w osobie Ś. Jana: Synu, oto Matk,i Twoja. O Panie ! pamiętaj, 
że my ludem Maryi, żeśmy pierwszę. pieśń po chrzcie naszym 
Jej zawiedli a dorosłszy, za Królowę naszę Ję. sobie obrali. Ona 
tylu znakami i łaskami zatwierdziła ten wybór i wciężjeszcze 
zatwierc:lza. Więc jakże Panie! t(J Ty ścierpisz, by Matka Twoja 
pozbawionę. była swego królestwa? by ktoś śmiał porwać Jej 
koronę i urę.gać Jej, wołajęc: a jaki Bóg wyrw e ich z ręku mo
ich? Jakto Panie! ścierpisz, byśmy tu jeszcze wyrzuceni byli do 
ciemności zewnętrznych, by Święci Patronowie nasi odeszli za
Sl'Omoceni z przed Twego oblicza, by niewierni wołali : a. gdie:. 
jest Bóg ich? niechże ich teraz zbawia! by złe łotry bluźniły : sam 
siebie zbawić nie mógł, ani swoich obronić nie umie! O Panie, tu już 
śmielej rozpieramy się z Tobę, bo rzecz nie idzie tylko o nas 
grzesznych (choć zawsze o dusze krwi{l Twoję. odkupione), ale 
chodzi o Kościół Twój, o Matkę 'rwoję, o Ciebie samego. Więc 
Panie ufamy, że nas w)·słuchasz, Ty zawsze wierny w obietnicach 
'rwoich. O Panie ! Ty wiesz, że od kilku pokoleń wołamy za 
Tobę. : Boże mój ! Boże mój ! dla czegoż ś mnie tak opuścił? Od kilku 
pokoleri pragniemy sprawiedliwości i ufamy, że się dokona 
miara okupu naszego. Więc z wielkę. wiar{l wołamy za To
bę : w ręce Twoje Panie ! oddaję ducha mnjego ! W Tobil!m Pa
nie, położył nadzieję moję i nie będę zawstyl/zunym na wieki ! 

A teraz, przypadaję.c do przebitych stóp Twoich, całuję.c Świę
te rany płaczem weselnym, drżeniem dusz naszych, dziękujemy 
Ci Panie, żeś nas wysłuchał. Upadamy przed Tobę Panie, i bło
gosławimy Ciebie, iżeś przez krzyż i mękę Twoję raczył nas 
odkupić. Amen. Amen. Amen. 

KONIEC TOMU PIERWSZEGO, 
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Str. wiersz wydrukowano, powinno�być. 

170 ł6 od dołu zawojowane zajmowane 
185 7 od dołu . ni sporości sporości 
187 12 od dołu sił na zewn,!trz gdy sil na zewn,!trz 
200 9 bo W,!tku ba W,!tku 
202 9 z nim z Nim 
208 23 zamkniętego w u�tach zamkniętego, w ustach 
2ł3 20 i 2ł cały ustęp od wyrazu uderzysz mylnie italikami wydruko-

wany.· 
i1 i ł3 od dołu już to b,!dź 

214 7 kantych od Anny kantych Anny 
2ł5 18 nasza insza 
216 13 Maryi Debory Maryi, Debory 
223 5 Tam Tam w Jeruzalem 
23ł ł3 od dołu i czas i podczas 
232 9 odżycia prawda odżycia, prawda 
234 ł6 odchreścianionych odchrześcianiouych 
235 14 Czyny Syny 

"\ 

17 męczennika męczenników 
i9 instutucyj instytucyj 
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254 15 1835 1832 
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277 6 urzęda urzędy 
286 14 dodaje dodaje : 
289 4 Kaściola Kościoła 
298 2ł pójdzie pójd1! 
307 13 miało miała 

. 

308' f..4 utrudrony utrudzony 

327 ł7 wieków lat 
329 3 na pocz,!tku w połowie 
338 5 któr,! której 
339 ł razwściekliły rozwściekliły 
346 4 od dołu spreandarum sperandarum 
347 ł8 swojem swoim 
36{ 20 dziecko jeszcze dziecko 
370 16 chodzili jak śród chodzili śród 
371 4 zadość radość 

10 od dołu w te w tej 
372 19 może kto może kto jednak 
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376 4 od dołu naszę nasz� 
379 ł7 osobie jakiej osobie jakiej usposobienia 
386 20 zbliża sii! zbliża się 
390 5 od dołu dla tego I dla tego 
392 7-8 od dołu swiaem światem 
395 5-6 od dołu zwykle zaprzańców jak to rzecz zwykła u za-

przańców 
397 23 Zakonu S. Zakonu S., 
398 ł9 Szawła Smotryckiego Szawła, Smotryc!dego 
399 4 utwierdziła ulrudnila 
400 i8 spadn,J rozwiej,J się 
40ł H oddawanych oddawane 
407 13 rzccy rzeczy 
415 18 zasromoccni zasromani 
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