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Bł. Jerzy Matulaitis-Matulewicz urodził się 
 13 IV 1871 r. we wsi Lugine na Litwie. Był 
ósmym dzieckiem w rodzinie Andrzeja i Urszuli 
Matulaitisów. Został ochrzczony 20 kwietnia 
w kościele parafialnym w Mariampolu, gdzie 
posługiwali ojcowie marianie. 

W 1874 r. został osierocony przez ojca, zaś 
w 1881 r. umarła mu matka. Po jej śmierci pozo-
stawał pod opieką starszego brata. W piątej klasie 
gimnazjum z powodu gruźlicy kości i trudnych wa-
runków materialnych musiał przerwać naukę. 

W 1889 r. brat stryjeczny Jan Matulewicz, 
profesor w seminarium duchownym w Kielcach, 
zabrał Jerzego do Kielc, aby mógł ukończyć szkołę 
średnią. W 1891 r. Jerzy został przyjęty do kielec-
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kiego seminarium duchownego. Wtedy właśnie, 
za przykładem stryjecznego brata i zgodnie z pa-
nującym zwyczajem, zmienił litewskie nazwisko 
Matulaitis na polskie – Matulewicz.

Po zamknięciu seminarium przez władze 
carskie kleryk Jerzy został skierowany do semi-
narium warszawskiego. Wyróżniał się pobożnością 
i pilnością, co sprawiło, że władze seminaryjne 
wysłały go w 1895 r. na studia specjalistyczne do 
Akademii Duchowej w Petersburgu. Tutaj, 20 XI 
1898 r., z rąk biskupa Karola Niedziałkowskiego 
otrzymał święcenia kapłańskie i wrócił do diecezji 
kieleckiej.

W 1899 r. podjął obowiązki wikariusza 
w parafii Daleszyce koło Kielc. Jednak z powodu 
nasilającej się gruźlicy kości musiał opuścić para-
fię i udać się na leczenie do Niemiec. Następnie, 
w latach 1899-1902 studiował we Fryburgu 
Szwajcarskim, gdzie uzyskał doktorat z teologii. 
Po powrocie do Kielc podjął obowiązki wykła-
dowcy prawa kanonicznego i łaciny w seminarium 
duchownym. 

 Z powodu nasilającej się choroby udał się 
w 1904 r. do Warszawy na dalsze leczenie. Gdy 
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jego stan zdrowia się polepszył, zaczął głosić 
konferencje duchowe, prowadzić rekolekcje, 
spowiadać i wkrótce dał się poznać jako wytrawny 
kierownik duchowy. Wiele czasu i sił poświęcał też 
pracy wśród robotników. Jesienią 1907 r. został 
zaangażowany w Akademii Duchowej w Pe-
tersburgu jako wykładowca socjologii i teologii 
dogmatycznej.

Bł. Jerzy szukał bardziej radykalnego życia 
ewangelicznego i od dawna nosił się z zamiarem, 
by rozpocząć życie zakonne, odnawiając Zakon 
Ojców Marianów, który znał jeszcze z Mariam-
pola. 29 VIII 1909 r. złożył śluby zakonne na 
ręce o. Wincentego Sękowskiego, ostatniego 
żyjącego marianina. Po jego śmierci w 1911 r. 
o. Jerzy został wybrany przełożonym generalnym 
Zgromadzenia. 

Po zrzeczeniu się zajmowanych stanowisk 
w Akademii Duchowej, o. Jerzy przeniósł się do 
Fryburga Szwajcarskiego, gdzie otworzył dom 
nowicjacki. Wkrótce założył też domy zakonne 
w Polsce i na Litwie.

W 1918 r. założył Zgromadzenie Sióstr 
Ubogich od Niepokalanego Poczęcia, a w 1924 
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kolejne – Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa 
w Eucharystii.

23 X 1918 r. został powołany na biskupstwo 
wileńskie. W swojej posłudze pasterskiej kierował 
się zasadą „Zło dobrem zwyciężaj”. W 1925 r. 
postanowił zrzec się biskupstwa wileńskiego i po-
święcić się wyłącznie Zgromadzeniu Marianów. 
Pius XI zgodził się i bp Jerzy udał się do Rzymu, 
by zająć się organizowaniem życia marianów. 
Wkrótce jednak papież wysłał go na Litwę jako 
Wizytatora Apostolskiego, aby m.in. przygoto-
wał projekt konkordatu między Litwą a Stolicą 
Apostolską. 

Złożony ciężką chorobą zmarł 27 I 1927 r. 
w Kownie. W 1934 r. jego ciało przeniesiono do 
mariańskiego kościoła w Mariampolu.

Bł. Jerzy już za życia cieszył się prawdziwą sła-
wą świętości. Takim pozostał we wspomnieniach 
marianów i osób współpracujących z nim. Papież 
Pius XI powiedział o nim w 1934 r. do grupy ma-
rianów: „Oto człowiek prawdziwie święty”.

W 1953 r. został otwarty proces beatyfika-
cyjny, który zakończono w 1982 r. Beatyfikacji 
Sługi Bożego dokonał Jan Paweł II 28 czerwca 
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1987 r. w Rzymie. Powiedział o nim wówczas 
m.in. Wielka była jego wiara i jego nadzieja, 
i jego miłość do Boga, do ludzi – do wszystkich 
bez wyjątku ludzi. Ta miłość była zawsze większa 
od wszystkich podziałów i napięć, wśród których 
wypadło mu żyć i ta miłość była też źródłem 
wszystkich jego cierpień i całej wielkiej służby 
jego życia.  

Janusz Kumala MIC

* W opracowaniu niniejszej publikacji wykorzystano na-
stępujące pisma bł. Jerzego: Dziennik duchowy, Listy 
polskie, Listy litewskie i Konferencje ascetyczne. 





Proszę nie zapominać o zasadzie mariańskiej:
„zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).

Bł. Jerzy Matulewicz
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1
Hasłem moim niech będzie: we wszystkim szu-
kać Boga, wszystko czynić na większą chwałę 
Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, 
wszystko przepajać duchem Bożym. Bóg i Je-
go chwała niech się stanie ośrodkiem całego 
mojego życia, osią, dokoła której mają się ob-
racać wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia 
i czyny.

2
Staraj się coraz bardziej, by Bóg był w centrum 
całego Twojego życia: Twoich myśli, uczuć, czy-
nów, by Twoja wola była coraz bardziej zjedno-
czona z wolą Bożą. O resztę się nie troszcz. 

We wszystkim szukaj Boga

Styczeń
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3
Ośrodkiem naszego życia powinien być Bóg. 
Jego większa chwała powinna być celem dla nas 
wszystkich. 

4
Najlepiej zrobisz, jeśli całkowicie zdasz się na 
wolę Bożą i będziesz widzieć we wszystkim 
Boga i Jego świętą wolę. Szukaj tylko całym 
sercem Boga i staraj się w miarę możności po-
dobać Bogu. Wówczas nie trzeba będzie się 
obawiać.

5
Należy nieustannie ożywiać w sobie gorące pra-
gnienie wyższej doskonałości własnej i płomien-
ną gorliwość o większą chwałę Boga, o większą 
pomyślność Kościoła oraz o zbawienie i dobro 
bliźnich. „Albowiem miłość Chrystusa przyna-
gla nas” (2 Kor 5,14). 

6
Staraj się tylko o coraz większe zjednoczenie się 
z wolą Bożą, o coraz większe przejęcie się du-

Styczeń
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chem Chrystusowym, nauką Chrystusa, inten-
cjami i zamiarami, o coraz większe wznoszenie 
się do Boga, a wówczas i sumienie będzie się 
coraz bardziej rozjaśniało. Kieruj się świętą roz-
tropnością, która nie pobłaża zbytnio sobie, ale 
też liczy się ze słabością natury i z rozumnymi 
jej potrzebami. 

7
Po co żyjesz na świecie? Przypominaj sobie, 
że po to, by Bogu służyć i spełnić Jego świętą 
wolę. A wolę Bożą pełnimy nie tylko pracując, 
ale i cierpiąc. Przedziwny jest Bóg w swoich 
świętych, przedziwne są drogi, po których 
On nas prowadzi do siebie. Nie opuszczaj nic 
z Twojej pobożności. Bóg Ciebie nie opuści. 
Ale tymczasem trzeba zdać się na wolę Bożą 
i czekać cierpliwie, nie ustając w wierności tym 
łaskom, jakie obecnie od Boga otrzymujesz. 

8
Gdy czujesz, że coś Ciebie dręczy, męczy, uci-
ska – przynajmniej zwierz się komuś z tego, to 
Ci ulży. Bądź spokojny, bracie, spoglądaj i patrz 

We wszystkim szukaj Boga
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na wszystko oczyma wiary, nic się nie dzieje bez 
woli Bożej.

9
Za bardzo martwisz się o przyszłość. Co bę-
dzie, tylko Bóg jeden wie. My zaś ludzie musi-
my ciągle odgadywać i ryzykować. Lecz jeżeli 
człowiek stara się iść słuszną drogą, to ma za-
wsze czyste sumienie i trzeba mieć nadzieję, że 
Bóg go nie opuści. Nie ma czego się bać, to nic 
Ci nie da.

10
Wpadłszy w wir prac i spraw, bardzo dobrze 
jest starać się ustawicznie chodzić w obecności 
Bożej i żyć w jak największym zjednoczeniu 
z Bogiem. Przyjdzie czas, że i umysł można 
będzie ożywić, wzmocnić, odnowić. 

11
Na ogół wybieraj to, co więcej ciebie podnosi 
do Boga, co rozbudza bardziej w twym sercu 
miłość, co może przynieść większy pożytek 
bliźnim, a Bogu większą chwałę.

Styczeń
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12
Wstąp odważnie na drogę, jaką ci Bóg wskazu-
je, a dopiero wtedy zatroszcz się o to, jak omi-
nąć trudności lub jak je przezwyciężyć. Kiedy 
Bóg dopuszcza nieszczęścia, to i dopomaga je 
znieść oraz poucza, jak z nich wybrnąć. 

13
Jeżeli tylko naprawdę będziemy szukać Boga, 
równocześnie całkowicie zdając się na Jego 
wolę, to bez wątpienia Pan Bóg doprowadzi nas 
do wszelkiego dobra. 

14
Chwała Boża i zbawienie dusz! Czyż może być 
jakiś inny cel wyższy i szlachetniejszy ponad 
ten? W porównaniu z nim jakże nikłe wydaje się 
wszystko inne! Wobec niego cóż warte najlep-
sze i najszlachetniejsze dążenia? Czyż nie jest 
to rzecz godna i sprawiedliwa, abyśmy dla tego 
celu poświęcili wszystko, co tylko mamy: czas, 
majątek, zdolności, a nawet samo życie?

We wszystkim szukaj Boga
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15
We wszystkim zdążaj zawsze do coraz większej 
miłości Boga i bliźniego. Kto w miłości trwa, ten 
trwa w Bogu, a Bóg w nim. Ciesz się i raduj, że 
Bóg tak dobry i służ Mu z radością i weselem. 

16
Proszę zdać się na wolę Bożą i umieć ją we 
wszystkim upatrywać. Ten wiele robi, kto pełni 
wolę Bożą, a ponad miłość Boga i bliźniego nie 
ma czynów wznioślejszych.

17
Niczym się nie zrażaj, pracuj, poświęcaj się 
i wierz mocno, i ufaj w zwycięstwo i triumf do-
brego nad złem. 

18
Gdybyśmy mieli żywą wiarę, chronilibyśmy się 
do serca swego, by tam rozmawiać z Bogiem; 
znaleźlibyśmy siłę do czystości sumienia, ogień 
zdolny rozpalić miłość potężną, popchnąć do 
pokonywania namiętności, do wytrwałej pra-
cy nad sobą. Gdy się nauczymy tak korzystać 

Styczeń
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z obecności Bożej, będziemy mogli powiedzieć 
ze św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 
żyję we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

19
Wyszliśmy od Boga, dążymy do Boga, wraca-
my. Że tak jest, dowodzi fakt, iż nic nie może 
zaspokoić nas oprócz Boga, ani bogactwa, ani 
zaszczyty, ani nawet nauka, praca, ideały ludz-
kie; nawet sama cnota, choć wielką i wysoką 
jest rzeczą, bo połączona z trudem, zawodami, 
niedoskonałościami. Żadne dobro dziedziny 
materialnej, ani nawet wyższej, nie zaspokaja 
nas, tylko Bóg, Prawda Nieomylna, Dobro Cał-
kowite, Doskonałość Najwyższa.

20
Serce ludzkie instynktownie wyrywa się do Bo- 
ga; póki w Nim nie spocznie, jest niespokojne. 
Bóg woła do siebie odczuciem dziwnym serca, 
często jakąś pustką, niesmakiem. Kiedy serce 
zamiast w Bogu, szuka celu w stworzeniu, czło-
wiek czuje jakiś niepokój i smutek. Bóg woła 
nas i ciągnie do siebie.

We wszystkim szukaj Boga
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21
Czy staramy się Boga poznać najprzód w księdze 
przyrody? Czy umiemy tak patrzeć na świat, aby 
w nim poznać wielkość, dobroć, doskonałość 
Bożą? Czy nas widok świata podnosi do Boga 
jak świętych, którym dość było spojrzeć na świat, 
na gwiazdy, aby unieść myśli i serce do Boga?

22
Trzeba patrzeć w Boga, jako w nasz cel i koniec, 
Boga odnaleźć, w Bogu się zatopić. Trzeba so-
bie uprzytomnić, że Bóg jest wkoło nas, w Nim 
jesteśmy, poruszamy się i żyjemy. Patrzmy na 
Boga w sercu naszym, bo On w nim przebywa. 
Trzeba ożywić ducha wiary.

23
Wszechmoc Boga, cudowne działanie Jego 
Opatrzności we wszechświecie, napełniłyby nas 
podziwem i czcią najgłębszą, gdybyśmy je nale-
życie poznali. Bóg nie tylko stwarza i utrzymuje 
wszystko, ale ciągle podtrzymuje życie, któremu 
dał początek, a które bez Jego pomocy obróci-
łoby się w nicość.

Styczeń
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24
Szukając całym sercem Boga i ze wszystkich sił 
służąc Jego Kościołowi, najlepiej przysłużymy 
się społeczeństwu, narodom i całej ludzkości, 
gdyż w nikim innym nie ma zbawienia, jak tylko 
w Panu Jezusie Chrystusie (por. Dz 4,12). 

25
Chociażby prace i zamierzenia nie udały się, 
Bóg jednak przyjmie naszą dobrą wolę, zamiary 
i wysiłki. Wobec Boga nic nie stracimy, raczej 
jeszcze zyskamy.

26
Jak istnieje chrzest z pragnienia, tak samo mo-
żna Bogu oddać się całkowicie, poświęcić w du-
szy zupełnie przez pragnienie.

27
Należy oddać się bez zastrzeżeń, przede wszyst-
kim szukać Boga, a Pan Bóg, który najlepiej 
wie i widzi, czego nam potrzeba, co jest dla 
nas pożyteczniejsze, sam zaprowadzi nas na 
prawdziwą drogę.

We wszystkim szukaj Boga



24

28
Miej tylko zawsze czyste intencje, szukaj Boga, 
miej dużo cierpliwości i pokory. Istnieje mistycz-
ny związek dusz i w sposób mistyczny przenosi 
się dobro z jednego na drugiego.

29
Bóg nie chce zguby żadnego człowieka, to 
i Ciebie nie odrzuci, tylko zdążaj i przytulaj się 
do Niego całym sercem.

30
Głupi jestem, nie wiem o co prosić. Daj, Boże, 
aby we wszystkim pełniła się Twoja wola. Oto 
ja, weź mnie i czyń ze mną, co chcesz, daj, bym 
był w Twoich rękach odpowiednim narzędziem, 
byle tylko rosła chwała Twoja, rozszerzało się 
Twoje królestwo, pełniła się Twoja wola.

31
Kto ma Boga, kto ma Jezusa, ma wszystko.

Styczeń
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1
Pan Bóg jest tak dobry i łaskawy, że szuka nas 
pierwszy. Łaską swoją nas podnosi, budzi ze 
śpiączki duchowej, nieustannie nas pobudza 
i zachęca, abyśmy pracowali dla Jego chwały. On 
nas prowadzi i pociąga w górę do coraz więk-
szej doskonałości i ku wszelkim dobrym dzie-
łom dla zbawienia dusz i pożytku Kościoła. Nie 
należy tylko niweczyć tego wpływu łaski i nie 
przeszkadzać działaniu Bożemu w naszej duszy, 
lecz przeciwnie – należy usuwać przeszkody 
i poddawać się łasce Bożej.

Bóg szuka cię pierwszy

Luty
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2
W dążeniu do świętości spoglądajmy na Chry-
stusa, jest On naszym ideałem. Święci wszystkich 
czasów wpatrywali się w Niego, nie chcąc znać 
nic innego, tylko Jezusa i to Ukrzyżowanego. 

3
Apostołowie kiedyś odstąpili od Chrystusa w go-
dzinie Jego męki, ale jakże gorzko tego później 
żałowali, swoją miłość ku Niemu przypieczę-
towali własnym życiem, składając je w ofierze. 
Choćby i nam zdarzyło się zachwiać i upaść, 
nie idźmy za Judaszem, który popadł w rozpacz, 
ale na wzór św. Piotra powstańmy z upadku, 
przyrzekając odtąd wierniej współpracować 
z Chrystusem.

4
Trzeba poddawać się Bogu, nie stawiać oporu 
świadomie, ze złej woli, choć człowiek upada ze 
słabości, Bóg przebacza i powoli przekształca; 
byle nie bać się obumierać sobie na chwałę Bo-
żą, to Bóg doprowadzi nas do tego szczytu, do 
którego chce nas doprowadzić.

Luty
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5
Trzeba ufać w Opatrzność Bożą, która lepiej wie, 
czego nam potrzeba i mądrzej nami rządzi, niźli-
byśmy sami to zrobić potrafili. Bóg daje czasami 
ludziom dobre i święte pragnienia, których speł-
nić oni nie mogą, takie dobre i święte pragnienia 
nie są bez wartości, bo człowieka do ideału cią-
gną i na dobrej drodze utrzymują, zresztą wiemy, 
że Bóg i pragnienia święte nagradza.

6
Bóg wskazuje nam swą wolę przez okoliczności. 
Opatrzność Boża wszystkim kieruje i rządzi, na 
niej opiera się świat cały. Ona prowadzi ludzkość 
różnymi drogami, stosownie do celów, jakie za-
mierza. Ludzie kierują się różnymi okoliczno-
ściami, jednych starając się unikać, inne zaś wy-
zyskać na swą korzyść. Okoliczności w sposób 
pośredni wskazują nam wolę Bożą. Kierując się 
nimi, byle prowadziła dobra intencja, spełniamy 
wolę Bożą: „Cóż bowiem za korzyść odniesie 
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł?” (Mt 16,26).

Bóg szuka cię pierwszy
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7
Bez łaski Bożej do niczego nie jesteśmy zdolni, 
ale trzeba z tą łaską współpracować ciągle, aby 
powoli wzbić się do Boga. 

8
Żyjąc dłużej i starając się, uczy się człowiek 
dostrzegać coraz wyraźniej zadziwiające drogi 
Opatrzności Bożej. Nie raz robi nam się przy-
kro i smutno, gdy coś jest nie po naszej myśli, 
a później okazuje się, że była to największa 
łaska Boża. W ten sposób człowiek coraz bar-
dziej, jakby namacalnie doświadcza, jak dobry 
jest Bóg. I jak gorąco trzeba całować Jego 
świętą rękę: kiedy nas karze i bije, i kiedy nas 
głaszcze.

9
Myśli Boże nie zawsze są myślami ludzkimi, 
a tym mniej odwrotnie. Nie przeszkadzajcie Bo-
gu i nie stawajcie na drodze Jego Duchowi Świę-
temu w wypełnianiu Jego celów.
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10
Wszystko jest w rękach Opatrzności Boskiej 
i bez woli Boga włos z głowy człowiekowi nie 
spadnie. Nieprzenikniony jest Bóg i niezbadane 
są Jego drogi.

11
Bóg nam przedziwnie błogosławi wszędzie 
i pomaga. Trzeba więcej Mu dziękować za to, 
co daje i tym się cieszyć, to i więcej da, i to, co 
jeszcze krzywego, z czasem naprostuje.

12
Choćbym tysiąc razy miał stoczyć się na dół 
i upaść, lecz będę się podnosił i wspinał do góry, 
a mam nadzieję, że Bóg pomoże osiągnąć króle-
stwo niebieskie.

13
Co do oddania się Bogu – tu na ziemi z Nim łą-
czymy się przez wiarę, nadzieję i miłość; szcze-
gólnie przez miłość zespalamy się z Bogiem, 
a miłować Go mamy ze wszystkich naszych sił, 
bliźniego zaś dla Boga mamy miłować jak siebie 

Bóg szuka cię pierwszy
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samych - to jest istota świętości. Co do innych 
sposobów oddania się Bogu, czekaj aż sam Bóg 
przez okoliczności i zrządzenia wyraźniej wska-
że swą wolę. 

14
Nasza cnota zależy od naszej pracy, nie możemy 
oglądać się na kogoś, aby nas pchnął i zrobił 
świętymi, ale musimy sami pracować i dobrze 
wpływać na drugich.

15
Dla własnego duchowego udoskonalenia nie 
należy nigdy żałować ani czasu, ani trudu. Temu 
dziełu, najważniejszemu z ważnych, trzeba się 
oddać całym sercem. „Cóż bowiem za korzyść 
stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją 
duszę utracić?” (Mk 8,36). Daj, Panie, abym 
o tym zawsze pamiętał.

16
Trzymajmy w objęciu krzyż Pana Jezusa, a nie 
zaszkodzą nam żadne moce, nie powstrzymają 
nas ani nam drogi nie zagrodzą żadne potęgi. 
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„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 
8,31). „Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia” (Flp 4,13).

17
Wszystkie nasze prace i zamierzenia mamy opie-
rać na fundamencie naszej osobistej świętości. 
Tylko wtedy będą one miały silne i niewzruszone 
podłoże. 

18
Bóg kieruje ludźmi przez ludzi; jednych z pomo-
cą drugich wiedzie do zbawienia. Bóg daje nam 
zazwyczaj tylko zrozumienie, czego Kościołowi 
potrzeba, a my już sami przy Bożej pomocy ma-
my starać się, by te potrzeby zaspokoić. 

19
Troszcząc się o udoskonalenie własne i starając 
się ustawicznie dążyć do świętości, nie należy 
zapominać o doskonaleniu innych, lecz prze-
ciwnie - należy starać się innych do Boga pocią-
gać i dobry wpływ na nich wywierać. 

Bóg szuka cię pierwszy
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20
Nie zrażajmy się trudnościami, jakie szatan, 
świat i zepsuta natura stawiać nam będą, gdy 
szczerze postanowimy zaprowadzić lub po-
głębić w sobie skupienie i życie wewnętrzne; 
powtarzajmy sobie z wiarą, odwagą i ufnością 
niezłomną: „Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia” (Flp 4,13).

21
Pismo Święte powiada: gdyby kto mniemał, 
że w nim grzechów i błędów nie ma, byłby 
w nieprawdzie. Pełni jesteśmy wszelakiej nędzy. 
To powinno być pobudką dla nas do ciągłego 
upokarzania się wobec Boga i ludzi. Ale też 
z drugiej strony nie należy upadać na duchu. To 
samo Pismo Święte poucza, iż miłującym Boga 
wszystko obraca się ku dobremu, nawet błędy. 
Niech przeszłe błędy pobudzają do tym większe-
go czuwania nad sobą, do tym większego opar-
cia się na Bogu i umiłowania Go; w Nim tylko 
nasza moc i zbawienie. Miłość Boża po upadku 
podźwignie, wszystko naprostuje i naprawi i do 
wszystkiego najlepszego doprowadzi.
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22
Trudna rada, ku ideałom idzie się powoli i to 
drogą upadków. Bóg da, z czasem będzie lepiej.

23
Bóg przyjmuje dobrą wolę wszystkich, to przyj-
mie i Twoją dobrą wolę.

24
Miłością, pracą i poświęceniem wynagradzać 
Bogu za wszystkie zniewagi.

25
„Czyż nie do bojowania podobny byt człowie-
ka” (Hi 7,1). Trzeba bojować, a Bóg da zwy-
cięstwo. Miłość Boża do wszystkiego doprowa-
dzi i wszystko pokona. Bóg nam daje tyle łask 
i pomimo naszej nieudolności błogosławi nam 
w pracach naszych. Ja ciągle Bogu dziękuję za 
odbierane łaski.

Bóg szuka cię pierwszy
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26
Im myśli nasze będą więcej Boże, święte, im 
więcej prawem Bożym kierować się będziemy, 
im serce nasze pełniejsze będzie miłości Boga 
i bliźniego, słowem: im więcej urobimy siebie, 
tym więcej na zewnątrz dobrego zdziałamy.

27
Trzeba ufać w pomoc łaski Bożej.

28
Któż może w końcu wypowiedzieć cuda miłości 
Bożej. Zacznij tylko z całego serca kochać Pana 
Boga, szukać Go we wszystkim, żyj z Nim w co-
raz większej jedności, staraj się Mu we wszystkim 
podobać, by polubił przebywać w Twoim sercu, 
sam wówczas doznasz cudu miłości Bożej.

Luty



35

1
Trzeba zerwać te kajdany, które więzami próżnej 
chwały przykuwają nas do spraw i błahostek tego 
świata. Trzeba zrzucić ze swoich bark to ciężkie 
brzemię, jakie nakłada na nas niepotrzebne oglą-
danie się na próżny wzgląd ludzki, który tak czę-
sto nas przytłacza. Trzeba śmiało usunąć z naszej 
drogi wszystkie zapory, wzgardzić wszystkimi 
straszydłami, jakie lubi nam przedstawiać lęk, 
obawa przed krzyżem, przed cierpieniami, uci-
skami, niedostatkami, prześladowaniami i niepo-
wodzeniami. Jednym słowem, nie trzeba się lękać 
obumrzeć, jak ziarno rzucone w ziemię, o którym 
mówi Ewangelia. Póki ziarno nie obumrze, leży 
w ziemi samo, bezowocnie, a dopiero kiedy 

Nie lękaj się obumrzeć
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obumrze, wyda z siebie życie i przyniesie owoc 
wielokrotny. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo” 
(J 12,24).

2
Człowiek tam osiągnie najwięcej, gdzie sam 
sobie obumrze. Obumrzeć światu, to znaczy nie 
rządzić się w życiu jego modą, jego zasadami 
i rozmaitymi względami, ale zasadami Bożymi, 
mając na względzie jedynie chwałę Bożą.

3
Wzlatuj coraz wyżej! Jakkolwiek użyteczną jest 
rzeczą znać swą nędzę i swe ubóstwo, ale wcale 
nie jest cnotą ustawicznie wpatrywać się w to 
ubóstwo; ciągłe grzebanie się w sobie i swych 
niedoskonałościach. Zostawiaj, w miarę moż-
ności, siebie, odrywaj się od siebie i zdobywszy 
się na świętą odwagę, wzlatuj na te wyżyny, 
gdzie Nieskończony króluje i staraj się skąpać 
skrzydła swej duszy w tej chwale, jaką cieszy się 
i jaką ma Trójca Przenajświętsza. A patrząc na 
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Boga, pobudzaj się do naśladowania Go: Jego 
piękności przez doskonalenie siebie. Jego do-
broci przez miłość, która się daje i oddaje coraz 
bardziej temuż Bogu i pracy dla Jego chwały.

4
Człowiek, gdy jest powołany do wykonywania 
jakichś dobrych dzieł dla innych, skłonny jest 
do zaniedbania, albo i całkowitego porzucenia 
pracy nad udoskonaleniem własnego życia 
duchowego. Niekiedy tak się daje wciągnąć 
w wir rozmaitych prac, że dla niego samego nie 
pozostaje nawet odrobiny czasu. W ten sposób 
żyjąc, pracując, gorączkuje się, duch jego stop-
niowo się osłabia, jałowieje, rozprasza się i staje 
się zupełnie bezsilny.

5
Chcąc skutecznie pracować nad prawidłowym 
rozwojem życia wewnętrznego w nas, należy 
przyłożyć rozum, serce i wolę do tego dzieła: 
a mianowicie, starać się poznać i ukochać Zba-
wiciela naszego Jezusa Chrystusa, który jest 
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jedynym ideałem życia wewnętrznego i naśla-
dować Go mężnie i wytrwale, mimo wszelkich 
pokus i trudności.

6
Cóż to jest życie wewnętrzne? Jest to życie sku-
pienia, zanurzenia się w Bogu, działanie tylko 
z głębi tego środowiska; czyli praktycznie mó-
wiąc, wcielenie wszechstronne w nasze życie 
zasad i ducha Chrystusowego.

7
Nie należy obawiać się ryzyka dla chwały Bożej. 
Chrystus wyraźnie powiada: „Jeżeli ziarno psze-
nicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie 
tylko samo” (J 12,24). Tylko wtedy ziarno jest 
zaczątkiem nowego życia i będzie owocować, 
gdy padnie w ziemię, umrze i zgnije. Nie należy 
chcieć siebie zbytnio ochraniać i nie lękać się 
zanurzać w Bogu i dla Boga umrzeć.

8
Nie trzeba bać się cierpienia dla większej chwa-
ły Bożej, opowiadając się po jednej lub po dru-
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giej stronie; trzeba mieć wystarczająco odwagi 
by, mówiąc wprost, ryzykować. O jakże często 
przychodzi nam w życiu wybierać, ryzykować. 
Dlaczegóż mielibyśmy nie zrobić tego dla więk-
szej chwały Bożej? Gdyby nawet człowiek się 
pomylił, Bóg oceni dobre chęci.

9
Co dotyczy kłopotów i trudności, to strzeż się 
ich, jak tylko potrafisz. Lecz trzeba wiedzieć, że 
od krzyży nigdzie człowiek nie ucieknie. Staraj 
się i w tej dziedzinie walczyć w duchu Chrystu-
sa: poprzez cierpliwość, uniżenie i miłość. 

10
Jakże dobry jest Pan, bo gdy zsyła krzyżyki, to 
pomaga je nieść, osładza je, zsyłając duchowe 
pociechy.

11
Doprawdy nie brak krzyży, widocznie nam Bóg 
błogosławi. Gdy przez dłuższy czas jest spokój, 
zaczynam się niepokoić, tak już przyzwyczaiłem 
się do krzyży i wszelkich niespodzianek. Jezus 
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powiedział: „Przez swoją wytrwałość ocalicie 
wasze życie” (Łk 21,19). A więc, jak trzeba, 
to posyła Bóg krzyże i przeszkody, i pomaga 
je znosić.

12
Nie spodziewa się człowiek, skąd może na-
dejść jakaś przeszkoda lub powstać problem, 
a one przychodzą. Doprawdy, spełniają się 
słowa Chrystusa: „i was będą prześladować” 
(J 15,20).

13
Wszystko jest w rękach Opatrzności Bożej. Mo-
dlitwa – to nasza siła i czasami jedyna pomoc 
i oręż. Trudno jest człowiekowi zrozumieć, lecz 
powinien zrozumieć, że droga do nieba to droga 
krzyżowa. „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, 
aby wejść do swej chwały?” (Łk 24,26). I my 
wszyscy musimy przejść przez wiele cierpień, 
zanim dojdziemy do królestwa niebieskiego. Lecz 
Chrystus obiecał nam swoją pomoc – „Miej-
cie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). A więc 
trzeba cierpieć i milczeć. Cierpliwość przezwy-
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cięży wszystko, najważniejsze, żeby nie oddalić się 
od Chrystusa i ducha Jego Kościoła, a z ludźmi, 
jak to z ludźmi, nigdy wszystkim nie dogodzisz. 
I Jezus nie potrafił dogodzić wszystkim. 

14
Cóż zrobić, bez trudów i kłopotów nie ma życia. 
Należy tylko zaufać Bogu, a On nas wyprowadzi 
z każdej trudności. Nie wiedząc o wszystkim, 
trudno jest sądzić o czymkolwiek.

15
„Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do kró-
lestwa Bożego” (Dz 14,22). Wiadomo, krzyż 
tylko na obrazkach jest ładny, przyozdobiony 
kwiatami; prawdziwy krzyż, krzyż życia zawsze 
jest ciężki i przygniata. 

16
Wolno pragnąć cierpienia z pobudek Bożych 
nadprzyrodzonych dlatego, by odpokutować 
tutaj na ziemi za swoje grzechy i odbyć tu czy-
ściec, by pokutować za grzechy innych, by się 
stać tym bardziej podobnym do Jezusa Chry-
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stusa naszego Pana i Mistrza, dla zbawienia 
dusz, dla większej chwały Bożej itd. Nie samo 
cierpienie uświęca człowieka, ale siła uświęcająca 
krzyży zależy od usposobienia, z jakim je przyj-
mujemy i znosimy. Ten sam ogień złoto oczysz-
cza, a drzewo spala na węgiel. Najlepiej i co do 
cierpień zdaj się na wolę Bożą i pragnij ich o tyle, 
o ile to Bogu się podoba i o ile to obróci się na 
zbawienie Twej duszy i na chwałę Bożą. 

17
Dbaj, w miarę możności, o podtrzymywanie 
i wzmacnianie swojego życia duchowego, albo-
wiem jest to źródło naszej siły i wpływu na ludzi. 
Jeśli nie jesteś w stanie czegokolwiek spełnić, 
to chociaż poniżaj się w oczach Boga i staraj 
się choć w krótkich aktach kierować swe myśli 
i serce ku Bogu, to też co nieco zaważy na życiu 
duchowym.

18
Kiedy Bóg nas prowadzi nie taką drogą, jak 
byśmy pragnęli i projektowali, kiedy powodze-
nia, oklasków, podbijania dusz nie daje nam, ale 
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niemoc, chorobę i cierpienia i na to powinniśmy 
być gotowi i zgodzić się.

19
Nasze cechy wrodzone są tak grzeszne, że się 
przechylają bardziej w złą stronę i ta zła strona 
najczęściej jest górą. Sądzę, że trzeba się tego 
zawsze wystrzegać i na ile można, naginać sie-
bie w dobrą stronę.

20
Umartwienie musi uczynić ciało powolniejszym 
narzędziem duszy, natomiast nie powinno go 
niepotrzebnie wyczerpywać i wyniszczać. Gdy 
ciało będzie już podlegało duchowi, rozumowi 
oświeconemu wiarą, gdy pomagać nam będzie 
do doskonalszego działania, wówczas jest ono 
naszym przyjacielem i towarzyszem.

21
I modlitwa, i umartwienie, które jest nam ko-
nieczne do opanowania siebie, i wszystkie inne 
prace i praktyki doskonałości, i przystępowanie 
do sakramentów świętych, wszystko to są jedy-
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nie środki, które mają nas doprowadzić do tego, 
aby w nas zapanowała miłość Boga i bliźniego.

22
Tłumaczymy nieraz, że nie możemy pościć, jał-
mużny dawać, ale czy możemy się usprawiedli-
wiać, że nie możemy miłować Boga? Nie, bo to 
każdy może. Starajcie się więc wszystko oddać 
Bogu, obumrzeć światu i sobie, a zacząć żyć 
odtąd jedynie dla Boga, kierować się pobudką 
Jego miłości, aby stać się całopalną ofiarą mi-
łości Bożej.

23
Doskonałością jest także umiejętność znoszenia 
swojej niedoskonałości, mówiąc ściślej – cier-
pliwe i systematyczne jej zwalczanie.

24
Przez chorobę Bóg dał mi do zrozumienia zna-
czenie i sens krzyża i cierpień. I wyleczyłem 
się dzięki łasce Bożej. Zacząłem nie zwracać 
uwagi na to, co ludzie o mnie myślą, mówią 
lub piszą. Zważałem jedynie na chwałę Boga 

Marzec



45

i dobro Kościoła. Wybrałem sobie hasło: „Zło 
dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).

25
Nie trzeba się zbytnio przejmować ani martwić 
trudnościami w życiu duchowym. To zwykła 
rzecz. Trzeba przejść przez wiele utrapień, by 
się dostać do Królestwa Bożego.

26
Pamiętaj, że pomiędzy ideałem a naszym ży-
ciem jest zawsze większy lub mniejszy rozdź-
więk. Kto może powiedzieć, że dosiągł ideału? 
Najwięksi święci czuli się stworzeniami słabymi, 
grzesznymi i często skarżyli się i pojękiwali, 
że stoją daleko od Chrystusa. Sam św. Paweł 
skarży się, że męczą go pokusy; mawiał, że nie 
zawsze czyni to dobro, które sam widzi i po-
chwala. My tylko staramy się dążyć do ideału, 
jednak nigdy nie możemy powiedzieć, że go 
osiągnęliśmy. Dlatego też staraj się dążyć ku 
doskonałości i wznoś się; nie zważaj na drogę, 
która Ci jeszcze pozostała. Bóg nagradza wysi-
łek i dobre chęci. Widząc zaś swą niedoskona-
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łość i słabostki, ukorz się w oczach Boga. Pan 
Bóg nie odtrąci Cię, widząc uniżone Twe serce. 

27
Nigdy nie trzeba upadać na duchu z powodu 
swoich słabostek i niedoskonałości. Im bardziej 
czujemy się słabi, tym bardziej ufajmy Bogu: On 
naszą siłą i zbawieniem. 

28
Nie wolno rozczarowywać się. Dobrą jest rzeczą 
mieć wzniosłe ideały, ale trzeba pamiętać, że do 
nich idzie się drogą codziennej, żmudnej, szarej 
pracy, drogą upadków, rozczarowań, niepowo-
dzeń. Byleby człowiek szedł z wiarą raz obra-
ną drogą, na pewno posunie się naprzód. I za to 
Panu Bogu trzeba dziękować.

29
Każdy chrześcijanin ma nie tylko modlić się 
i pracować, ale i cierpieć, a czym kto do wyższej 
doskonałości jest powołany, tym więcej cierpieć 
musi. Czy znosimy krzyże z radością i weselem, 
a przynajmniej z poddaniem się woli Bożej?
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30
Nie rozumiem dlaczego swoje życie uważasz 
za złamane. Nic przecie straconego: jeszcze 
masz przed sobą część życia. I obecnie możesz 
kochać Boga i ludzi, możesz pełnić wolę Bożą, 
zbierać zasługi, doskonalić się, zdobywać niebo. 
Czego więcej potrzeba?

31
Bez krzyża i cierpień nie ma drogi do nieba.
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1
Chcąc iść śladami Chrystusa, trzeba kroczyć 
drogą krzyży i przeszkód.

2
Wzorem niech nam będzie Chrystus, nie tylko 
pracujący w spokoju nazaretańskiego domu, nie 
tylko pokutujący i poszczący przez czterdzieści 
dni na pustyni, spędzający całe noce na modli-
twie, lecz także Chrystus pracujący, skarżący 
się, cierpiący; Chrystus wśród tłumów, obcho-
dzący wioski i miasta, odwiedzający grzesz-
ników i sprawiedliwych, prostaczków i uczo-
nych, ubogich i bogatych. Chrystus nauczający 
i odpierający napaści faryzeuszów; Chrystus 

Idź śladami Chrystusa
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szukający zagubionych owiec; Chrystus cier-
piący, prześladowany i zmuszony ukrywać się 
przed nienawiścią wrogów.

3
Gdy się wpatrujemy w Chrystusa, porywa nas 
On swoją miłością i wielkością, lecz gdy się weń 
wpatrujemy uważniej, nie widzimy Go nigdy 
bez krzyża.

4
Ten, który nas umacnia, Jezus Chrystus, moc-
niejszy jest nad szatana i ponad wszelkie potęgi! 
Powtarzajmy ze św. Pawłem: „Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13). Uko-
chajmy tylko drogę krzyża, bo to królewska dro-
ga, niezawodnie wiodąca do żywota wiecznego. 
Jezus nas na niej poprzedza, w postaci miłej 
i słodkiej, lecz z krzyżem na barkach, wzywając 
nas: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Umiejmy 
trud ponosić, cierpieć i przebaczać!

Idź śladami Chrystusa
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5
My wszyscy jesteśmy powołani do naśladowa-
nia Chrystusa wedle naszych sił. Droga posłu-
szeństwa jest jedyną drogą, która może nas 
doprowadzić do zbawienia. 

6
Starajmy się lepiej poznawać Chrystusa i przez 
naśladowanie wcielać w nasze życie Chrystuso-
wą ideę, przejąć się i nią żyć. Chrystusa wnosić 
wszędzie, do Chrystusa przyciągnąć wszystkich: 
to nasze powołanie, to nasze posłannictwo!

7
Chrystus dotrzymuje tego, co przyrzeka. Cho-
ciaż człowiek, podążając za Chrystusem, musi 
wiele pracować, cierpieć niedolę, ma za to łaski, 
pociechę, radość i pokój, a w wieczności czeka 
go niebo. „Marność nad marnościami – wszyst-
ko marność” (Koh 1,2), oprócz miłowania Bo-
ga i służenia Jemu samemu.

Kwiecień
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8
Duch Chrystusowy, duch miłości i słodyczy. Chry-
stus dał wzór gorliwości, ale i posłuszeństwa.

9
Chrystus ma być naszym wzorem i do tej miary 
Chrystusowej mamy wzrastać.

10
Cieszę się, że tak kochasz Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie Utajonego. I On nas umi-
łował miłością nieskończoną i z miłości oddaje 
się nam bez zastrzeżeń. Cóż Mu możemy za 
to wszystko oddać? Przede wszystkim chce od 
nas serca naszego. Więc oddaj się Jezusowi bez 
zastrzeżeń. Żyć, pracować i cierpieć warto dla 
Niego. On raczył dla nas cierpieć, żyć i praco-
wać. Trud życia krótki, a nagroda wieczna.

11
Udoskonalając się, człowiek odzwierciedla w so-
bie podobieństwo i obraz Boży, uzewnętrznia na 
sobie Chrystusa, a im lepiej czyni, tym większą 
oddaje chwałę Bogu.

Idź śladami Chrystusa
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12
Chociaż w Chrystusie widzimy wszystkie cnoty 
w stopniu najwyższym, to jednak najwybitniej-
szą cechą Jego Boskiego człowieczeństwa jest 
miłość. To też wszyscy chrześcijanie w sposób 
szczególny czczą to ognisko miłości - Najświęt-
sze Serce Jezusa. 

13
Wiemy, że Pan Jezus pałał ogniem gorliwości, 
przez całe życie pragnął zbawienia dusz, naj-
lepiej wykazał to swoim życiem, niczego nie 
szczędził; całe Jego życie można zawrzeć w tych 
słowach: ogień gorliwości Go pożerał i strawił. 
Ci, co naśladują Pana Jezusa, powinni starać się 
o gorliwość.

14
Nie poddając się złym obyczajom i namiętno-
ściom tego świata, nie ulegając jego błędnym 
opiniom i poglądom, będziemy starali się odno-
wić wszystko w Chrystusie, a przede wszystkim 
odrodzić siebie, przejąć się całkowicie duchem 
Chrystusowym, jego prawami i zasadami, gło-
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sić światu Chrystusa w całej pełni i wszystkich 
do Niego prowadzić.

15
Dzieła odnowy w Chrystusie nie należy zaczy-
nać od potępiania, poniżania i pogardzania 
innymi, lecz od wejścia w samego siebie, od głę-
bszego przyjrzenia się własnemu życiu i po-
stępowaniu, od zaparcia się samego siebie, od 
usilnego starania, ażeby poprawić swoje życie 
i w miarę możności żyć doskonale według woli 
Bożej. Trzeba samemu zacząć chodzić drogami 
Bożymi, a dopiero później można zabiegać, aby 
innych pociągnąć za sobą, zwłaszcza własnym 
przykładem. 

16
Wszyscy niech będą głęboko przekonani, że 
każdy z nas wówczas najwięcej się zasłuży całej 
ludzkości i społeczeństwu, wśród którego żyje, 
gdy sam na wskroś przeniknięty duchem Chry-
stusowym pracować będzie wedle sił nad tym, 
aby wszyscy Chrystusa poznali, aby wszystko 
w Chrystusie odnowić, aby wszędzie Chry-
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stusa nieść i wszystko duchem Chrystusowym 
przepoić. 

17
Cierpienia nie pochodzą jedynie od złych lu-
dzi, ale i od dobrych. Z powodu różności zdań 
i skłonności wytwarzają się nieraz starcia nawet 
pomiędzy ludźmi dobrej woli, a stąd cierpienie 
i krzyże. Musimy cierpieć jak Chrystus, aby do-
pełnić miary cierpień Chrystusowych.

18
Najważniejsze, to żebyśmy starali się wszystko 
wykonywać i mówić w duchu Chrystusa, żeby 
nie było żadnego wykroczenia przeciwko Bogu.

19
Jeśli zaczniemy chadzać błędnymi drogami czczej 
chwały i błyskotek, nie mała to będzie krzywda 
dla Kościoła. Broń nas, Boże, od tego! A prze-
cież nie ma się czego bać. Jeszcze żaden człowiek 
nie zaszkodził ani sobie, ani Kościołowi, który się 
zrzekł marności tego świata, który podążał ślada-
mi uniżonego Chrystusa.
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20
Ziemia nie jest rajem, a ludzie aniołami, bez 
krzyży żyć nie mogą. Trzeba uczyć się cierpliwie 
i spokojnie nieść wszelkie krzyżyki. Tak jak Pan 
Bóg zawsze był spokojny. Ile Mu ludzie różnych 
podłości wyrządzili, a On nigdy nie przestał lu-
dzi miłować i im służyć; umarł za nich, chociaż 
znał i widział ich niewdzięczność i nikczemność. 
Ta miłość Jezusa to nieprzenikniona tajemnica 
Jego Serca. Spośród ludzi, chyba jedynie Pan 
Jezus utożsamiał poznanie ludzi z ich miłością. 
Tylko On jeden, który poznał ludzi do końca: 
wszystkie ich złe strony, doznał od nich najwięk-
szej niewdzięczności i podłości, z miłości umarł 
za nich, z miłości pozostał też w Najświętszym 
Sakramencie. Jezus, chociaż przejrzał podłe 
zamiary Judasza, pozwolił się pocałować, chcąc 
miłością zwyciężyć zaciętość. 

21
Proszę pamiętać na przykład Chrystusa, któ-
ry łagodnością zdobywał ludzkie serca; trzciny 
nadłamanej nie złamał.

Idź śladami Chrystusa
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22
Walcząc o swe prawa i ideały, pamiętajcie, by-
ście to czynili w duchu Chrystusowym. „Miejcie 
odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33) - mówi 
Pan Jezus. A czym zwyciężył? Jakim orężem? Oto 
mocą swego Ducha, siłą ofiary i cierpienia, potęgą 
miłości. Ta broń Chrystusowa niech będzie i wa-
szą bronią. Nie dajcie się wytrącić z równowagi, 
nie dajcie się sprowokować, nie dozwólcie, by was 
kto mógł popchnąć do czynów niegodnych chrze-
ścijanina, katolika. Pamiętajcie, żeście potom-
kami tych chrześcijan, co w pierwszych wiekach 
cierpiąc srogi ucisk i prześladowanie, często mu-
sieli przelewać krew własną, ale nigdy nie przele-
wali krwi cudzej.

23
Chrystus powiedział do Apostołów, gdy się cieszy-
li, że nawet złe duchy są im posłuszne: nie z tego 
cieszcie się, że złe duchy was słuchają, ale z tego, 
że wasze imiona zapisane są w królestwie niebie-
skim. Imiona zaś będą zapisane w królestwie nie-
bieskim tych, którzy pójdą za Chrystusem drogą 
pełnienia przykazań, obowiązków stanu, drogą 
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cnót i rad ewangelicznych, drogą krzyży i cierpień 
i drogą błogosławieństw ewangelicznych. Za 
wszelkie łaski trzeba być wdzięcznym Bogu. Im 
więcej Bóg nam łask daje, tym bardziej Boga trze-
ba kochać, tym wierniej Mu służyć; tym bardziej 
trzeba się bać niewierności, bo komu wiele dano, 
od tego też wiele żądać będą.

24
Stańmy wobec Chrystusa, wpatrzmy się w Nie-
go, a w świetle Jego postaci nasze ciemne stro-
ny odbijają się wyraźnie i zobaczymy, czym 
jesteśmy. 

25
Obejmuj w duchu Krzyż Chrystusowy, trzymaj 
się stóp Jezusa Ukrzyżowanego, łącz się z Jezu-
sem modlącym w Ogrójcu Oliwnym i oblewają-
cym się krwawym potem i powtarzaj z Nim: nie 
moja, ale Twoja wola niech się dzieje! A z pew-
nością nie zgrzeszysz. Pokusy w takich chwilach 
nacierają gwałtowniej. I jest czego się bać, bo to 
byłoby największe nieszczęście, gdyż grzech jest 
właściwie największym nieszczęściem dla czło-
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wieka, jedynym prawdziwym nieszczęściem. 
Wszystkie inne nieszczęścia możemy obrócić na 
chwałę Boga i na pożytek dusz, a grzechu nie. 

26
Miłość to cecha uczniów Chrystusa. „Gdybym 
mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym 
nie miał [...] byłbym niczym” (1 Kor 13,1-
2) - mówi św. Paweł. Miłość nadaje wartość 
wszystkim naszym czynom, to też kto nie trwa 
w miłości i nie miłuje, ten trwa w śmierci.

27
Panuje powszechne mniemanie na świecie, że 
pobożność łączyć się musi z pewną biernotą, 
„poczciwością” - jak to nazywają, a tymczasem 
tak nie jest. Chrystus walczył, dał nam wzór wal-
ki i do tej walki nas wzywa. Każdy chrześcijanin 
powinien być żołnierzem Chrystusowym.

28
Jeżeli prawdziwie będziemy dążyć do pięknych 
i wiecznych wartości, to da Bóg, że coraz bar-
dziej będziemy się kierować duchem Chrystusa; 
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Chrystusa przyjmiemy i okryjemy się Nim niby 
płaszczem na wzór św. Pawła.

29
Tęsknota do Pana Jezusa jest dobra i dziękuj za 
nią Panu Bogu.

30
Nie rozumiem, jak Ty możesz smucić się i nie-
pokoić. Co dzień Jezusa przyjmujesz w Komu-
nii św. Masz skarb w sercu tak niepojęcie wiel-
ki – Boga samego! On nie tylko przy nas, ale 
i w nas jest. On Oblubieńcem dusz naszych. 
Ciesz się i raduj, mając takiego Oblubieńca. Nie 
zwracaj uwagi na te odruchy skażonej natury, na 
te bunty wewnętrzne, na te uczucia niedobre itd. 
To przyjdzie i przejdzie, jak burza. Na widok wła-
snej nędzy upokarzaj się głęboko i tym bardziej 
lgnij do swego Oblubieńca Jezusa Chrystusa i tul 
się do swej Matki Niepokalanej Maryi. 
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1
Św. Józefie, opiekunie Kościoła, spojrzyj swy-
mi miłosiernymi oczyma na naszą małą rodzinę, 
opiekuj się nami i wychowuj tak, jak opiekowa-
łeś się Najświętszą Rodziną w Nazarecie. Ucz 
nas kochać Jezusa i Maryję, wskaż nam, jak ma-
my Im służyć i poświęcać się, jak żyć jedynie dla 
Jezusa i Maryi.

2
Nadszedł piękny, poświęcony Najświętszej Pa-
nience, miesiąc maj. Najświętsza i Najmilsza 
Panienko, uproś nam u Boga pokój.

Zaufaj Bogu i opiece Maryi
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Zaufaj Bogu i opiece Maryi

3
Dzięki Ci, Najświętsza Panno! Tyle razy bro-
niłaś nas, wspierałaś, nie przestawaj nas nigdy 
bronić i mieć w swojej opiece.

4
Maryja przyszła, aby przynieść światu Zbawcę, 
Kapłana, Mistrza, Króla, Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego, a w Nim grzesznikom przeba-
czenie, sprawiedliwym wytrwanie, ciemnym 
prawdę, zbłąkanym drogę, umarłym żywot. 
Przyszła, aby objąć nad nami macierzyńską 
pieczę i jako pośredniczka u Syna troskać się 
o nasze zbawienie. Przyszła, aby być nam wzo-
rem i nauczyć nas życia Bożego.

5
Kiedy będzie porządek i życie duchowe dobrze 
ustawione, to i inne sprawy dobrze będą szły. 
Zaufajcie Bogu i opiece Najświętszej Panny.

6
Bądźmy przemyślni, prości, ale roztropni; czyń-
my, co jest w naszej mocy, bądźmy jednak od-
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ważni i mężni, zmierzający do własnego celu, 
ufając mocno, że prowadzi nas ręka Opatrzno-
ści. Jak dziecko spokojnie spoczywa na rękach 
matki, tak też i my jeszcze spokojniej pracujmy 
i bądźmy jeszcze spokojniejsi na łonie Opatrz-
ności Bożej.

7
Panie, Tobie całkowicie ufam, umacniaj na-
dzieję moją. Komuż mogę więcej zaufać, będąc 
duchowym nędzarzem i nagim, jeśli nie Twojej 
dobroci, Panie, jeśli nie sercu Twego najmilsze-
go Syna, pełnego miłości i miłosierdzia, jeśli nie 
potężnemu wstawiennictwu Najświętszej Maryi 
Panny.

8
Trzymaj się tylko Jezusa Chrystusa i Jego Matki 
Najświętszej: staraj się o coraz większe zjedno-
czenie z Bogiem i ćwicz we wszelkich cnotach. 
Pamiętaj, że świętość człowieka nie zależy od 
łask nadzwyczajnych, które nam Pan Bóg cza-
sami daje, ale od stopnia zaparcia się, pokory, 
od stopnia miłości Boga i bliźniego i innych 
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cnót. Kochaj gorąco Boga, zdaj się na Jego 
świętą wolę co do wszystkiego tego, co z Tobą 
zachodzi i ufaj, że kochającym Boga wszystko 
się obróci ku dobremu.

9
Proszę zaufać Opatrzności Bożej i opiece Matki 
Najświętszej. Powoli sprawy się ułożą. Bez 
trudności i krzyży nie ma życia. Nie ma innej 
rady, trzeba wziąć krzyż na ramiona i z zapar-
ciem się siebie dźwigać go za Chrystusem. Mi-
łość Boża wszystko naprostuje i do wszystkiego 
doprowadzi.

10
Proszę się nie martwić, ufać w dobroć i miło-
sierdzie Boskie, zdać się z dziecinną ufnością 
na Opatrzność Bożą i starać się robić choć tę 
odrobinę dobrego, jaką się da, naokoło siebie. 
Proszę pomyśleć i obejrzeć się naokoło siebie, 
może znajdzie się coś możliwego do zrobienia; 
może da się kogo nauczyć, oświecić w rzeczach 
Bożych. Przedziwny jest Bóg i przedziwne są 
drogi Jego.

Zaufaj Bogu i opiece Maryi
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11
Wszystko czyńcie i ofiarujcie Bogu, żeby pomię-
dzy wami samymi była jedność, miłość i zgoda. 
Jeśli dwa zegarki nie mogą się zgodzić, żeby 
iść równo, to nic dziwnego, że pomiędzy ży-
wymi ludźmi trafiają się wszelkie różnice. Lecz 
trzeba wszystko łagodzić i uzgadniać. Spo-
dziewam się, że Pan Bóg i Najświętsza Ma-
ryja Panna i tutaj nas nie opuści i dopomoże 
wszystko doprowadzić do porządku i jedności, 
zwłaszcza, że wszyscy jesteście dobrej woli, a te 
nieporozumienia są w rzeczywistości z powodu 
błahostek i drobnostek.

12
Matka Najświętsza niech ma ciebie w swej opie-
ce i błogosławi ciebie, niech sprawi, aby co do 
ciebie i przez ciebie spełniła się wola Boża.

13
Szukaj przede wszystkim królestwa Bożego 
i sprawiedliwości jego, a inne wszystkie rzeczy 
będą ci dane. Nie ustawaj w dążeniu do Boga 
i gorliwości w Jego służbie. Niech Matka Naj-
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świętsza wspiera ciebie i błogosławi ci w tym, 
a Pan Jezus niech przekształca twe serce na 
wzór Swojego.

14
Jezus w Eucharystii powinien być punktem cią-
żenia dla serc naszych. Nawiedzania Go i ado-
racje najmilszymi chwilami wytchnienia, a Ko-
munia Święta codziennym upragnionym słoń-
cem naszego życia.

15
O Matko Najświętsza, okażże się i dla nas ła-
skawą mistrzynią. I my się mienimy Twoimi 
uczniami, ale zamiast z ksiąg Twoich czerpać 
umiejętność świętych, my w szkole złego świata 
uczymy się skwapliwie fałszywej jego umiejęt-
ności. Zamiast za Twoimi przykładami zdążać 
rączo drogą Bożą za Chrystusem, my, jak ów 
ewangeliczny człowiek, leżymy na ziemi, odarci 
przez zbójców, okryci ranami grzechów, skrę-
powani więzami namiętności. Lecz Ty, o miło-
sierna Samarytanko, przybądź na ratunek! 
Opatrz rany, rozerwij więzy, wypraszaj u Boga 
łaski i cnoty.

Zaufaj Bogu i opiece Maryi
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16
Bóg najnędzniejsze istoty i najbardziej grzeszne 
może obierać za narzędzia dla przeprowadzenia 
swoich zamiarów. Ale z drugiej strony trzeba za-
chować wielką ostrożność i wielką roztropność, 
żeby nie wziąć swoich przywidzeń za objawienia 
Boskie. Proś tylko, by wszystko obracało się na 
największą chwałę Bożą i na pożytek dla dusz, 
trzymaj się pod opieką Matki Najświętszej Nie-
pokalanie Poczętej.

17
Co z mojej pracy wyniknie, Bóg jeden raczy 
wiedzieć, dlatego też wszystko Mu powierzam; 
On zapewne przyjmie moje dobre chęci.

18
Trzeba liczyć na Opatrzność Boską.

19
Niedobrze, że się smucisz i martwisz. Trzeba ufać 
bezgranicznie Jezusowi i Matce Najświętszej. 
Bóg taki dobry i tak nas hojnie obdarza swymi 
łaskami i darami. Myśl, ile Ci Pan Bóg daje.
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20
Gdy Pan Bóg pokazuje człowiekowi jego nędze 
i wady, wielką daje łaskę. Na widok swej nędzy 
upokarzaj się przed Bogiem i ludźmi i pobudzaj 
się do ustawicznej i wytrwałej pracy nad sobą. 
Pokładaj całą ufność w Bogu. Sami z siebie je-
steśmy nicością, nędzą, ale w Bogu i z Bogiem 
wszystko możemy.

21
Jak Ty możesz tracić spokój i pogodę duszy, 
wiedząc, że Bóg przy Tobie i w duszy Twej, że 
Chrystus Oblubieńcem Twoim, a Matka Naj-
świętsza Opiekunką. Nie można mieć lepszej 
opieki. Ciesz się i raduj, że czyni Ci wielkie 
rzeczy Bóg, który możny i dobry jest.

22
Czas krótki. Naprawdę ten wiele robi, kto Boga 
kocha i pełni Jego świętą wolę; nic nie ma ponad 
to większego i chwalebniejszego. Tam człowiek 
najwięcej robi, gdzie potrafi lepiej obumrzeć 
sobie i światu, a opuściwszy wszystko, odda się 
Bogu bez żadnych zastrzeżeń.

Zaufaj Bogu i opiece Maryi
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23
Oddam się Bogu całkowicie i bez podziału 
i będę gotów na wszystko: na pracę, chorobę, 
cierpienie. Przyjmę z woli Bożej i powodzenie, 
i wewnętrzne pociechy i łaski, ale przyjmę tak-
że, jeśli Bóg zechce mi je zesłać, krzyże i ogo-
łocenie, i oschłość. Przede wszystkim chcę te-
go, aby spełniła się wola Boża, aby Bóg miał 
chwałę, bo to ostateczny i najwyższy cel mojego 
oddania się Bogu i mojego życia. 

24
Zgodzić się z wolą Bożą, to Bogu najmilsza 
rzecz. On chce posłuszeństwa, ofiary naszej wo-
li nade wszystko.

25
Widzicie, moi Drodzy, że na tym, co ma zna-
czenie w oczach świata, polegać nie możecie. 
Oprzyjcie się jedynie na Bogu i na cnocie; to 
potęga, której żadna moc ludzka nie złamie.
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26
Proszę dziękować Bogu za to, co pozwala zrobić 
dobrego i powoli dążyć do jeszcze lepszych re-
zultatów. Proszę pamiętać i o swoim zdrowiu.

27
Z powodu trudnego położenia materialnego 
proszę się nie smucić, zaufajcie Bogu i Jego 
Opatrzności. 

28
Jeżeli zastanowimy się choćby nad kawałkiem 
chleba codziennego, lub książką, z której czę-
sto korzystamy, zobaczymy, ile trzeba było po-
tu, ludzkiego trudu i wysiłków, żeby tą naszą 
potrzebę zaspokoić. A nie kto inny, tylko Bóg 
sprawia, że ludzie nam służą. Opatrzność Boża 
na każdym kroku nad nami czuwa, otacza nas 
ciągłą opieką Kościoła.

29
Bezgranicznie ufam Opatrzności Bożej, od któ-
rej doznałem tylko łask i prawie cudów wido-
cznej, namacalnej opieki. Obecnie jestem jak 
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ptak, bez punktu oparcia. Tym bliżej Boga me-
go czuję.

30
Starajmy się naszą silną wiarą i ufnością na 
Bogu opartą zwyciężyć pesymizm i niewiarę, 
która coraz szersze warstwy ogarnia. Możemy 
być pewni zwycięstwa, jeżeli z silną wiarą do 
tego się weźmiemy, bo wiara wszystkie te trud-
ności pokona.

31
Trzymaj się Jezusa Chrystusa, Jego krzyża i cią-
gle idź naprzód pod opieką Matki Najświętszej.
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1
Niech miłość Boża, miłość Kościoła zawsze 
w Twym sercu króluje.

2
Wszelkie partie i prądy mają nieraz bardzo gor-
liwych propagatorów i zwolenników, często za-
wstydzają nas oni swym zaparciem się i ofiar-
nością. A Chrystus, a Jego Kościół? Tyle dusz 
z dala od Kościoła prawdziwego? Kochaj, moje 
dziecko, Kościół.

3
Jak najmocniej i niewzruszenie trzymać się Ko-
ścioła i jego głowy – Biskupa rzymskiego oraz 
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całej hierarchii katolickiej. Myśleć i czuć z Ko-
ściołem; przez Kościół zaś i w Kościele należeć 
do Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby 
On był w pełni ośrodkiem całego życia.

4
Daj to, Boże, byśmy zostali porwani tą jedyną 
wielką myślą: dla Kościoła pracować, znosić 
trudy i cierpienia, tak się sprawami Kościoła 
przejmować, aby cierpienia, troski i rany Kościo-
ła były naszymi troskami, cierpieniami i ranami 
serca; byśmy porwani tym jednym pragnieniem, 
niczego tu na ziemi się nie spodziewali, niczego 
nie szukali, żadnej innej zapłaty nie oczekiwali, 
lecz tylko tego pragnęli, by życie swoje poświęcić 
Bogu i Kościołowi, zedrzeć się i zużyć w pra-
cach, uciskach i walkach dla Kościoła.

5
Czego pragnął Chrystus? Założyć Królestwo 
Boże na ziemi, to jest święty nasz Kościół. 
Jaką drogą do tego zmierzał? Drogą całkowi-
tego zaparcia się, drogą pracy, trudów, ubóstwa, 
poniżenia, prześladowania i cierpienia. A szedł 
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tą drogą, dopóki nie skłonił swej głowy, przybity 
do krzyża, Co z tego wynika? Obowiązek dla 
każdego z nas, aby dobrowolnie i całkowicie za-
parłszy się siebie, bez zastrzeżeń oddać się i po-
święcić Kościołowi.

6
Gdzie jest źródło siły dla każdego z nas? Bez 
wątpienia tylko w Chrystusie i w duchu Kościo-
ła Chrystusowego: w celu, jaki nam wskazuje, 
w normach, które nam podaje, w Sakramen-
tach, których nam udziela. Oto źródło naszej 
żywotności. Im więcej kto zagłębi się w duchu 
Chrystusa i Kościoła, niejako zakwasi się nim 
i pozwoli się przeniknąć, tym pełniejsza będzie 
jego świętość i owocniejsza działalność. „Tym 
właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, 
jest nasza wiara” (1 J 5,4). W tym znaku – zna-
ku krzyża – zwyciężysz.

7
Nigdy nie odstępujmy od katolickich zasad. Jeże-
liby się okazało, że nie można publicznie bronić 
swoich katolickich poglądów, to aby nie rozbu-
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dzać złych namiętności i nie popsuć jeszcze bar-
dziej sprawy, lepiej zamilczeć i prosić w duchu 
Boga, by raczył sam wszystko naprawić.

8
Zdaje mi się, że napaści przeciwników na wiarę 
i Kościół, ich oszczerstwa, fałsze i wszelkie 
kłamstwa nie powinny nigdy pozostawać bez 
odpowiedzi, bez zbicia, bez wykazania ich błę-
du i fałszu. Rzecz jasna, że należy to czynić nie 
w celu poniżenia przeciwników, lecz by prawda 
zwyciężyła i nasi przeciwnicy sami się oświecili, 
opamiętali i wrócili do Boga. Trzeba troszczyć 
się o zbawienie ich dusz, a nie usiłować ich po-
niżyć, ośmieszyć i zdruzgotać.

9
Nie trzeba upadać na duchu z powodu trudno-
ści i prześladowań, lecz radować się i chwalić 
Boga, że staliśmy się godni cierpieć dla Jego 
Imienia i dla Kościoła. Jeżeli spotka nas jakie-
kolwiek oszczerstwo, prześladowanie, zarzuty, 
musimy być jeszcze ostrożniejsi, musimy za-
stanowić się, czyśmy nie zawinili, i starać się 

74

Czerwiec



doskonalej żyć, nie zaniedbując się w pracy, 
tylko wykonując ją jeszcze gorliwiej.

10
Prawda jest jedna, jedna jest prawdziwa religia 
nasza katolicka: tej prawdy nie trzeba się wsty-
dzić. Gdy mówią przeciw religii lub Kościołowi, 
można powiedzieć spokojnie jakie słówko w ob-
ronie. Ale gdyby się widziało, że to może wywo-
łać więcej tylko obelg, lepiej milczeć i modlić się 
w duchu o opamiętanie.

11
Gdy słyszysz różne napaści na Kościół, ducho-
wieństwo, proś gorąco Boga, by dał kapłanów 
wielu zdolnych, uczonych i świętych według Ser-
ca Bożego.

12
Kapłanów i biskupów szanujmy w szczególny 
sposób. Niechaj nikt z nas nie ośmieli się coś 
złego o nich mówić albo ich ganić. Gdyby się 
nawet przytrafiło zauważyć coś złego u księży, 
usiłujmy to zło zrównoważyć pokutą, samoza-

75

Kochaj Kościół



parciem, modlitwą, poświęceniem, dobrymi 
uczynkami, gorliwością i starajmy się raczej to 
okryć, podobnie jak dobrzy synowie okryli na-
gość swego ojca (por. Rdz 9,20-27). 

13
Całym sercem kochajmy Ojca Świętego. Okazuj-
my mu jak największe posłuszeństwo, bądźmy 
wierni jego rozkazom, poleceniom, postanowie-
niom. Brońmy, ile możemy i gdzie możemy, jego 
dobrej sławy, nauczania i czynów, budźmy w ser-
cach innych miłość i cześć dla Ojca Świętego.

14
Niech będzie Bóg pochwalony i Jego święty Ko-
ściół wywyższony, nasza najukochańsza Matka.

15
Obyśmy nasze myśli, pragnienia i zamiary kie-
rowali ku temu jednemu, aby wszędzie wnosić 
Chrystusa, wszystko przepajać Jego duchem, 
wszędzie wywyższać imię Kościoła.

76

Czerwiec



16
Nie trzeba tylko obawiać się cierpienia dla 
chwały Bożej i dobra Kościoła, nie trzeba bać 
się pewnego ryzyka wystawienia siebie na 
niebezpieczeństwo.

17
Czyż nie powinniśmy usiłować wszędzie się 
przedostać, wcisnąć, gdzie tylko można zdobyć 
coś dla Chrystusa i Jego Kościoła? Jeżeli jedna 
droga zamknięta, dlaczego nie poszukać innej? 
Jeżeli jedne drzwi zamknięte, przebijmy sobie 
inne. Jeżeli jedno okno zabite, zróbmy inne, aby 
wpuścić światło.

18
Jeżeli nas wyrzucą przez jedne drzwi, wróćmy 
przez drugie, choćby nawet przez tylne, gdy tyl-
ko tego domaga się większa chwała Chrystusa 
i większy pożytek Jego Kościoła. Jeżeli nas wy-
rzucą przez jedno okno, wchodźmy z powrotem 
przez drugie, aby tylko wszędzie wnosić ducha 
Chrystusowego i pozyskać wszystko dla Chry-
stusa i dla Jego świętego Kościoła.

77

Kochaj Kościół



19
Księża powinni w miarę możności godzić ludzi, 
nieść im pokój Chrystusowy i w żadnym przy-
padku nie podniecać, nie szczuć, nie podjudzać 
jednych przeciwko drugim.

20
Należy nauczać ludzi dążyć do ideałów, do spraw 
wzniosłych, by z wysokości mogli ogarnąć spra-
wy Kościoła i ludzkości.

21
Tylko potęgą wiary i miłości możemy dusze 
zdobywać dla Kościoła i Chrystusa.

22
Bóg nie szczędzi krzyżyków, dzięki Mu za to; ale 
też z drugiej strony i błogosławi w pracy. Jakoś 
powoli dzieła rozpoczęte rosną ku pożytkowi 
Kościoła i ku chwale Bożej.

23
Jeżeli człowiek kocha Boga, kocha Kościół, 
pragnie dla chwały Bożej pracować, to najważ-
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niejsza rzecz; ta intencja naprawi i naprostuje 
powoli inne rzeczy. W sprawach koniecznych 
jedność, w wątpliwych wolność, we wszystkim 
miłość.

24
Chwilami bywa mi bardzo smutno, patrząc do-
koła siebie. Ale to mnie zbliża jeszcze bardziej do 
Boga. I pomimo wszystko czuję dziwny spokój 
w duszy; wiara moja, czuję, że wzrasta; ogarnia 
mnie ogromne pragnienie poświęcenia wszyst-
kiego dla chwały Bożej i dla dobra Kościoła.

25
Jeżeli tylko człowiek szczerze kocha Boga i szu-
ka Go całym sercem i trzyma się zasad naszej 
nauki świętej podawanych przez teologów i mi-
strzów życia duchowego i trzyma się Kościoła 
i wskazanych przez niego zwierzchników i prze-
wodników – to człowiekowi wszystko obraca 
się ku dobremu.
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26
Dom - nie zbudowany na mocnym, trwałym 
fundamencie - musi runąć; okręt bez sternika 
musi stać się igraszką fal; wojsko bez wodza 
musi pójść w rozsypkę przed nieprzyjacielem; 
społeczność ludzka bez władzy i rządu musi ulec 
rozprzężeniu. Chrystus Pan, zakładając Króle-
stwo swe na ziemi, święty Kościół katolicki, tę 
największą i najdoskonalszą społeczność ludz-
ką, która ma trwać po wszystkie wieki i ogar-
niać wszystkich ludzi, wszystkie narody i pań-
stwa, wiedział, że trzeba jej dać moc i rękę, 
która by jednoczyła wszystkich, i serce, które 
by objęło wszystkich, i głowę, która by rządziła 
wszystkimi. Dlatego też ustanowił papiestwo.

27
Gdy świat, oddalając się od Boga, źródła Pra-
wdy, pomimo kultu wiedzy, pogrąża się w od-
mętach błędu i fałszywych, a nieraz dziwacz-
nych i zabobonnych doktryn, papież stoi na 
straży odwiecznej prawdy i niezachwianych 
zasad i śmiało je nadal głosi. Gdy świat, po-
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mimo szumnych haseł, nie mając miłość Boga, 
na egoizmie i interesie swe życie opiera i coraz 
bardziej ulega panowaniu krzywdy, wyzysku, 
przemocy nad słabszym i siły przed prawem, 
papież – jak zawsze – stoi na straży zasad spra-
wiedliwości i odważnie je przypomina.

28
Papież jeden stoi na straży prawdziwej wolno-
ści, tej, która wyzwala człowieka z kajdan grze-
chu i złych nałogów, która daje wolność ducha, 
wolność synów Bożych, będąca źródłem wszel-
kiej innej prawdziwej wolności tak osobistej, jak 
społecznej i politycznej.

29
Gdybyż to świat cały przeszedł na łono Kościoła 
i oparł się na skale Piotrowej i począł naprawę 
żyć życiem z wiary, z pewnością nie byłoby na 
ziemi tyle łez, tyle biedy, tyle złego, a pokój Bo-
ży i błogosławieństwo Boże spoczęłyby na nim, 
a na ziemi zapanowałby stan zbliżony do stanu 
pożądanego raju.
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30
Jeszcze goręcej kochaj Boga i Kościół. Staraj 
się być jeszcze bardziej oddany Ojcu Świętemu. 
Ja gorąco się modlę, by Bóg dał Ci spokój duszy 
i siłę, żeby wszystko to, co się stało, wyszło na 
Twoją korzyść i ku chwale Bożej.
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1
Błogosławiony, kto nauczy się odrywać na chwi-
lę od kłopotów i prac, a wznosić się ku Bogu 
i w Bogu odpoczywać.

2
Nie potrzebujemy Boga szukać daleko, On jest 
w nas; mieszkaniem Jego, upodobaniem my 
sami jesteśmy. Uczmy się więc obcować z Bo-
giem, z Chrystusem w naszym sercu, rozma-
wiajmy tam z Nim, przejmujmy się Jego plana-
mi; u stóp Jego czerpmy siłę i wedle Jego myśli 
urabiajmy naszą gorliwość apostolską. Nawet 
wśród największego natłoku zajęć możemy 
często wznosić się do Boga przez akty strze-
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liste, pośród gwaru życia zostawać z Jezusem 
w samotni serca naszego.

3
Nauczmy się chodzić w obecności Bożej, bądź-
my zawsze gotowi spełniać to, co się Bogu bar-
dziej podoba, a dusza nasza zatapiać się będzie 
w modlitwie. 

4
Daleko wyższym stopniem świętości jest umieć 
zawsze i wszędzie, we wszystkich okoliczno-
ściach, przy wszelkich pracach, wśród rozmaitych 
ludzi żyć z Panem Bogiem, z Nim się jednoczyć, 
Jego w sercu nosić, w Nim się zatapiać, Nim się 
radować i cieszyć, Jego szukać, ku Niemu się 
wznosić, miłować Go - niż tylko wówczas z Nim 
obcować, gdy jesteśmy w kaplicy, gdy klęczymy, 
gdy odmawiamy modlitwy.

5
Będę czuwał, aby nie opuszczać pracy dla mo-
dlitwy ani modlitwy dla pracy. Módl się i pracuj. 
Bez nieustannej modlitwy dusza więdnie i mar-
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nieje, siły się wyczerpują, duch się rozprasza, 
a sama praca staje się całkowicie bezowocna. 

6
Bardzo ważne jest umieć przeznaczać na modli-
twę najkrótsze nawet chwile wolnego czasu, jak 
np. przechodząc od jednego zajęcia do drugie-
go, jadąc gdzieś, a nawet idąc na przechadzkę, 
odrywając się od pracy, od towarzystwa ludzi, 
od swoich zajęć.

7
Te krótkie westchnienia do Boga, te błyskawicz-
ne wzloty ducha ku niebu, te uczucia miłości 
Boga i bliźniego, to spoglądanie na wszystko 
oczyma wiary - nie wymaga specjalnego czasu 
i nie tylko nie przeszkadza w pracy, ale jeszcze 
bardziej ją ożywia. Należy zaprawiać się do ta-
kiej ciągłej modlitwy.

8
Praca ożywiona modlitwą i uświęcona krótkimi 
westchnieniami do Boga, błyskawicznymi wzlo-
tami myśli i serca, bardzo udoskonala człowieka 

Odpoczywaj w Bogu

85



i jednoczy z Bogiem. Po tak przeżytym dniu 
człowiek czuje wieczorem dziwny spokój ducha 
i radość serca, że dzień nie był stracony.

9
Należy zaprawiać się do ciągłej modlitwy w du-
chu, czy to idąc, czy wykonując jakąś pracę, 
zwłaszcza gdy ona nie wymaga wysiłku umy-
słowego, lub też gdy mamy chwilę wolnego 
czasu, szczególnie przechodząc od jednej pracy 
do drugiej, lub rozmawiając z ludźmi; słowem 
- zawsze i wszędzie.

10
Mamy chwytać te drobne chwilki, które tak szyb-
ko biegną i znikają, aby w nich modlić się, za-
mieniać je na modlitwę. Gdy człowiek po jakimś 
czasie wyćwiczy się w takiej modlitwie, to na-
wet nie czuje, jak dusza sama przez się ciągle 
wzlatuje ku Bogu, jakby jakąś siłą niesiona ku 
niebu. Ileż to wówczas zdobywa się światła, ile 
świętych uczuć, jak się wzmacnia wola!
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11
Ileż to chwil przepada na próżno, gdy myślimy 
o byle czym, o rzeczach próżnych, a czasem
nawet sami nie wiemy o czym. Człowiek czuje 
tylko, że myśli, że umysł jego pracuje i nawet 
się męczy, ale o czym myśli, sam tego nie wie; 
rzekłbyś - wiatry goni. Czyż nie lepiej w każdym 
wypadku zwracać swą myśl i duszę do Boga? 
Wówczas przy najtrudniejszych nawet zajęciach 
będziemy jeszcze mieli dość czasu na modlitwę.

12
Już samo pozostawanie w obecności Bożej pod-
czas modlitw to wielka łaska i duszę pokrzepia 
i uświęca, choć może tego nie czujemy.

13
Modlę się dużo, bo widzę, że w Bogu tylko 
można pokładać nadzieję, w Nim tylko nasz 
ratunek.

14
Gdy złe myśli, pochodzące z naszej zepsutej 
natury, lub pokusy z poduszczenia szatana, 
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zaczynają mącić naszą duszę, trzeba dłużej 
i więcej się modlić, aby wola umocniona mo-
dlitwą mogła skuteczniej oprzeć się złemu. 
Gdy natomiast pokusy się zmniejszyły i prawie 
zupełnie zamarły, a ich miejsce zajęły dobre 
i święte uczucia, pragnienia i pożądania, wtedy 
już nie potrzebujemy tak często chwytać za oręż 
dla odparcia wroga, można wówczas mniej 
czasu poświęcać na wyłączną modlitwę. Mówię: 
wyłączną, to znaczy w czasie specjalnie na nią 
przeznaczonym, gdy modlimy się klęcząc, gdy 
jesteśmy w kaplicy.

15
Nie liczymy na siebie samych, ale na łaską Bożą, 
więc prośmy o nią usilnie, nagląco i dlatego ko-
rzystajmy z wolnych chwil, aby się pomodlić, 
aby zjednoczyć się z Bogiem.

16
Skoro modlitwa ustami Cię męczy, to módl się 
sercem i myślą, lub pełnym miłości wejrzeniem 
na Chrystusa lub Jego Matkę Najświętszą: to 
jest doskonalszy rodzaj modlitwy.
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17
Nie należy jednak brać środków za cel, aby nie 
stać się niewolnikiem tego czy innego sposobu 
modlitwy, lecz posługując się jak najlepszymi 
środkami, wybierając z nich najbardziej odpo-
wiednie, trzeba - jak przystało na synów świętej 
wolności - we wszystkim szukać samego Boga 
Stworzyciela, ku Niemu się wznosić, pragnąc 
wypełnienia się Jego świętej woli. Posługując się 
najbardziej odpowiednimi środkami, należy za ich 
pomocą, jak gdyby po stopniach, wznosić się co-
raz wyżej, do ściślejszego zjednoczenia z Panem 
Bogiem, do większego zatonięcia w Jego świętej 
woli, do coraz doskonalszej z Nim jedności.

18
Kiedy czas na modlitwę, odrzućmy wszystko 
i oddajmy się modlitwie całkowicie; kiedy czas 
na pracę, pracujmy z całym wysiłkiem; kiedy czas 
przeznaczony na godziwy odpoczynek, użyjmy 
go dobrze w tym celu. Trzeba wszystko robić 
z przejęciem stosownym do ważności sprawy.
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19
Błogosławiony, kto trudząc się i pracując dla 
większej chwały Bożej, umie w ten sposób 
w Bogu się zatapiać i żyć z Nim w zjednocze-
niu. „Ten zaś, kto łączy się z Panem, jest z Nim 
jednym duchem” (1 Kor 6,17).

20
Oziębłość objawia się przez usuwanie modlitw na 
ostatnie miejsce, odbywanie ich niedbale, z po-
śpiechem, przez co powoli duch modlitwy słabnie 
i zamiera. Podobnie z miłością Boga i bliźniego, 
akty tych cnót są coraz rzadsze, przekraczanie 
ich coraz częstsze.

21
Patrzmy jak cudny jest świat, od ilu wieków 
nauka go zgłębia, a zaledwie cząstkę małą po-
znała. Albo spójrzmy na gwiazdy, słońce [...] 
w przestworzu. Potęga Boża powołała je z nico-
ści do bytu. 
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22
Myśl musi stale pracować i dokoła czegoś 
się obracać. Jeżeli nie wzniesie się ku Bogu, 
ku rzeczom świętym, to poleci gdzie indziej, 
najczęściej tylko wiatry goniąc, albo będzie 
przetrawiała jakieś niemiłe zdarzenia lub obra-
cała się wokół własnej osoby i tak coraz więcej 
będzie karmiła miłość własną.

23
Im bardziej człowiek się udoskonala w myśl 
zamierzenia i planu Bożego, tym większa 
w nim pozostaje harmonia, spokój, tym czu-
je się szczęśliwszy. Apostołowie, święci byli 
szczęśliwymi nie w znaczeniu czysto ludzkim, 
ale nadprzyrodzonym.

24
Pociechy duchowe są łaską Bożą; odpychać je 
od siebie byłoby niewdzięcznością względem 
naszego Ojca Niebieskiego, tak samo jak pra-
gnąć i szukać pociech jedynie dla pociechy, dla 
własnego zadowolenia, byłoby egoizmem. Trze-
ba przyjmować pociechy duchowe jako wielką 
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łaskę ze strony Boga z wdzięcznością dziecka; 
trzeba się pobudzać przez te pociechy do coraz 
większej pokory, do coraz większej gorliwości 
o własne uświątobliwienie, do coraz większego 
ukochania Boga, naszego Ojca najlepszego: do 
coraz gorliwszej pracy na Jego chwałę. 

25
Pociechy duchowe zwykle rozszerzają nasze 
serce, wlewają do naszej duszy pokój Boży 
i radość i wesele ducha nam dają. To było życze-
niem naszego Mistrza Jezusa Chrystusa, który 
witając Swych uczniów wciąż powtarzał im te 
życzenia: „Pokój wam!” (J 20,19), „Cieszcie 
się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka 
jest w niebie” (Mt 5,12), itd. Więc i ty bezpiecz-
nie korzystaj z łask i pociech Bożych i staraj się 
o wesele i radość synów Bożych i to wszystko, 
co serce rozszerza i do Boga podnosi.

26
Masz rację, że boisz się nadzwyczajności w ży-
ciu duchowym. Te nadzwyczajne rzeczy mogą 
być nieraz prostym złudzeniem, przywidzeniem, 
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wmówieniem w siebie, albo halucynacją. Może 
i zły duch wdać się w to, by człowieka omamić 
i w błąd wprowadzić. Choćby i od Boga pocho-
dziły te rzeczy, to one są łaski darmo dane, z na-
tury swej jeszcze nie czynią człowieka świętym; 
zależy wszystko od tego z jakim usposobieniem 
i pożytkiem człowiek te łaski przyjmuje; od tego 
czy pod wpływem tych łask wzrasta w człowie-
ku duch pokory i zaparcia się, duch miłości 
Boga i bliźniego, poświęcenia.

27
Pobożność prawdziwa winna być uprzejmą i ser-
deczną po Bożemu, również pogodną; przesad 
i dziwactw trzeba się strzec, ale ostrożność nig-
dy nie zaszkodzi.

28
Tylko człowiek oświecony duchem wiary może 
poznać nicość swoją, a wielkość Boga.

29
Wiemy, że Bóg jest wszędzie, świat cały napeł-
nia swoją mądrością i potęgą; ale wiemy też, 
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że w szczególny sposób przebywa w naszych 
kościołach, że rozkoszą Jego być z synami ludz-
kimi; wiemy, że w Komunii św. zstępuje do serc 
naszych i że nie tylko dusza, ale i ciało nasze 
staje się Jego świątynią, Królestwo Boże w nas 
jest.

30
Serce ludzkie jest świątynią, do której Bóg jedy-
nie ma wstęp i prawo; On sądzić je może, gdyż 
tylko On zna sumienie człowieka.

31
My ślepi, mali ludzie, jakże często błądzimy, 
chodzimy po omacku i jakby w ciemnościach. 
Trzeba prosić Boga, najlepszego Ojca, aby sam 
wskazał nam najodpowiedniejsze drogi.

Lipiec

94



1
Zgodę i miłość stawiajcie ponad wszystko. Pa-
miętajcie o przykazaniu Chrystusa: „Uczcie się 
ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” 
(Mt 11,29).

2
Z miłości Boga wypływać powinna miłość dla 
bliźnich. Wiele mam pobudek do tego, aby ich 
miłować. Naprzód dlatego, że zostali stworzeni 
przez Boga, w Adamie wszyscy są braćmi, 
w żyłach naszych płynie ta sama krew dzieci 
jednej ziemi, mamy wspólną ojczyznę naszą 
- niebo, a nade wszystko łączy nas Chrystus, 
którego Krwią odkupieni jesteśmy. Łączy nas 
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wspólna wiara, sakramenty, idea wspólnej pracy 
dla Boga - powinna więc być między nami jed-
ność duchowa. Chrystus każe kochać i błogo-
sławi tych, którzy miłują; każe miłować nie tylko 
dobrych, ale i nieprzyjaciół.

3
Serce ludzkie jest stworzone do miłości; bez niej 
żyć nie możemy. Jeżeli dusza nie ukocha Boga 
pełną miłością, to szukać jej będzie w świecie 
materialnym. Nie trzeba więc uczuć wyniszczać, 
gdyż one są dobre i sam Bóg w ten sposób 
serce ludzkie utworzył; lecz uczucia i porywy 
samorzutne swego serca skierować na dobrą 
drogę. Trzeba więc nadać kierunek uczuciom, 
skierować je ku Bogu.

4
Winniśmy być apostołami zgody, miłości i po-
koju. Tyle dziś nienawiści na świecie; trzeba lu-
dziom przypominać, że są dziećmi tego samego 
Ojca w niebie, a braćmi między sobą. Tyle ego-
izmu wybujałego: trzeba uczyć, iż należy swoje 
„ja” podporządkować dobru ogólnemu.
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5
Widząc, jak w naszych czasach ludzie użerają 
się, sprzeczają się i kłócą, jak pełni nienawiści 
pałają gniewem jedni do drugich, robi się pusto 
i żałośnie. Jak bardzo oddaliliśmy się od ducha 
Chrystusa, od przykładu pierwszych chrześci-
jan, których jeden duch Boży ożywiał, gorąca 
miłość jednoczyła i spajała, że aż poganie dzi-
wili się.

6
Na świecie wiele złego i przewrotności. Smuci 
mnie, iż nawet pośród tych, co urabiają po-
glądy, wśród pracujących w prasie tyle fałszu, 
niesumienności, przewrotności. Niech im Bóg 
przebaczy wszystko. Nigdy nie trzeba się zrażać 
złem, ale zło trzeba zwyciężać dobrem.

7
Kto pełni obowiązki względem Boga, siebie 
i bliźniego, a to wszystko ożywia miłością, ten 
dobrze służy Bogu.
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8
Miejmy dobre, jasne oko, które raczej dziesięć cnót 
dojrzy w bliźnim, niż jedną wadę, oko zamknięte 
raczej na dziesięć wad, niż na jedną cnotę.

9
Zmniejszajmy sobie ciężary, biorąc wszystko 
z dobrej strony, starając się zrozumieć innych, 
patrząc na nich pogodnie i z miłością.

10
Trzeba obdzielać innych sercem, rozweselać, 
przebaczać, pokrzepiać, podnosić na duchu, 
nieść wszystkim miłość i wyrozumiałość.

11
Jeśli ktoś nas obraził, jeśli posłyszymy cokol-
wiek dla nas szkodliwego, jakieś pomówienia, 
starajmy się jak możemy takiemu człowiekowi 
dobrem zapłacić za zło lub co najmniej staraj-
my się wydobyć jego dobre cechy na światło 
dzienne, pochwalić za cokolwiek dobrego albo 
chociaż się pomodlić. Oczywiście, jeżeli racja 
nie wymaga, żeby się bronić.
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12
Spotykając się gdziekolwiek z ludźmi, nie nale-
ży nigdy żałować dobrego słowa – opowiedzieć 
jak żyją katolicy gdzie indziej, jak pracują i służą 
Bogu; gdzie to możliwe nauczać dzieci, co i jak 
lepiej czynić. Często takie dobre słowo zapada 
głęboko do serca i w odpowiednim czasie wy-
daje owoc. Trzeba tylko pobudzać i ożywiać 
ducha ludzkiego.

13
Serce płonące miłością do Boga i bliźniego jest 
o wiele więcej warte niż jakakolwiek nauka. 
Dlatego ważne jest, by zachować swą duszę 
niewinną i czystą. A jak trudno brodząc w bło-
cie nie ubrudzić się, tak obcując z różnymi ludź-
mi, słuchając różnych rozmów, widząc różne 
zachowanie, trudno nie skalać duszy, nie zepsuć 
swego charakteru. 

14
Wszędzie jest jednakowa natura człowieka 
i wszędzie jest wiele zła i wiele dobra. Powin-
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niśmy człowieka bronić od krzywdy i kochać 
ludzi. Nienawidźcie błędów, kochajcie ludzi.

15
Znoście ułomności i słabości jedni drugich 
w miłości i z wyrozumiałością, pracujcie w jed-
ności z Bogiem, a Bóg do wszystkiego dobrego 
doprowadzi. 

16
Rozmawiając z ludźmi, bądźmy wszystkim dla 
wszystkich, o ile można przystosowując się 
do ich usposobienia, charakteru, zwyczajów. 
Z ludźmi żywego usposobienia bądźmy żywi, 
z powolnymi - powolni, poważni. W rozmowie 
starajmy się zawsze rzucić jakąś dobrą myśl, 
projekt, potrzebę jakiejś pracy, pobudzajmy do 
dobrego, zwracajmy serce człowieka do spraw 
wyższych, do Boga, do Kościoła.

17
Nie ten ma bowiem miłość bliźniego, kto po-
trafi przez chwilę pokazać uśmiech na twarzy, 
lecz ten, kto tę miłość wciąż okazywać będzie 
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w codziennym życiu, wśród tych, których już 
przestał się krępować.

18
Przykrości, które nieraz pochodzą od innych 
osób, z którymi razem mieszkamy i pracujemy, 
najlepiej ofiarować Bogu.

19
Jeżeli mamy trudności z tą lub ową osobą, trze-
ba pamiętać, że jeżeli każdy z nas mimo dobrej 
woli i wysiłków nie może stać się tym, czym by 
chciał, to niech nie ma pretensji w stosunku do 
drugich, żeby się stali od razu tym, czym chciał-
by ich widzieć.

20
Jeżeli widzimy w bliźnich wady i ułomności, nie 
rzucajmy kamieniem, ale bądźmy wyrozumiali, 
polecajmy miłosierdziu Bożemu błądzących, 
ale też i sami wystrzegajmy się pilnie tych wad, 
widząc zaś zalety w bliźnich, uwielbiajmy za nie 
Boga, cieszmy się nimi i starajmy się według sił 
je naśladować, a wtenczas będziemy wzrastali 
w cnotach.
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21
Trzeba czuwać i w mowie nad sobą, żeby jakim 
słówkiem nie zadrasnąć; trzeba czuwać, żeby 
nie być ciężarem innym, a znosić ciężary innych, 
myśleć o tym, żeby usłużyć, żeby dopasować się 
do innych, wyzbyć się egoizmu, nie chcieć być 
słońcem, koło którego się wszystko ma obra-
cać, ale raczej starać się być sługą wszystkich. 
Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł, aby Mu 
służono, ale żeby być sługą dla innych. 

22
Miłość własna sprawia, że najczęściej nie w so-
bie widzimy źródło złego, ale składamy winę 
na otoczenie, na różne rzeczy i okoliczności.

23
Kiedy człowiek zacznie innych źle sądzić, złe 
uczucie tak się w sercu, w duszy jego zakorzeni, 
że we wszystkim widzi tylko zło.

24
Życie każdego człowieka tak ściśle jest zwią-
zane z życiem innych, że nie może on przejść 
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między nimi, aby nie wywarł na nich wpływu 
dobrego lub złego.

25
Gdy miłość Boga przeniknie i rozszerzy nasze 
serce, wówczas staje się ono tak przestronne, 
że wszystkich ludzi, bez różnicy stanu i narodo-
wości, może objąć i ogarnąć.

26
Boże, mój Boże, jakże straszną rzeczą jest ta 
polityka naszych czasów. Całkowicie usunięto 
z niej moralność. Zarówno stosunkami wza-
jemnymi między poszczególnymi ludźmi, jak 
i stosunkami pomiędzy poszczególnymi naroda-
mi musi kierować ta sama moralność. Chrystus 
nie dał podwójnej moralności, ani podwójnej 
sprawiedliwości, ale tylko jedną. I tylko wtedy 
będzie mógł zapanować prawdziwy pokój, gdy 
i narody zaczną w swoich stosunkach kierować 
się zasadami Chrystusowej moralności.
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27
Dobrze jest ożywiać naród i narodową świa-
domość, lecz zdaje mi się, że nie powinno się 
zapominać i o ogólnoludzkich, o katolickich 
i kościelnych ideałach.

28
Sądzę, że w stosunkach narodowościowych ten 
weźmie górę, kto potrafi być bardziej sprawie-
dliwy, pracowity, moralny, będzie miał większe 
osiągnięcia w nauce i przezwycięży negatywne 
uczucia. Myślę, że w stosunkach narodowościo-
wych należy przestrzegać takich samych uczci-
wych zasad chrześcijańskich, jak i w stosunkach 
między poszczególnymi ludźmi; potrzebna jest 
nie tylko sprawiedliwość, lecz również miłość, 
cierpliwość. Jeżeli prawdziwie przesiąkniemy 
duchem Chrystusa i potrafimy przekazać to 
wszystkim ludziom, będzie to najlepszy i naj-
większy czyn narodowy. Cóż można ofiarować 
bardziej szlachetnego i wzniosłego swojemu na-
rodowi, niż naukę Chrystusa, katolicyzm, idea-
ły Ewangelii?
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29
Smuci mnie i boli, gdy widzę tyle nienawiści na 
świecie: między narodami, klasami i jednostka-
mi. Ja tak kocham i pragnę kochać wszystkich 
ludzi bez różnicy.

30
Bez wiary i cnót nie może człowiek prawdziwie 
kochać swojej ojczyzny ani społeczeństwu nale-
życie służyć. „Nie ma w żadnym innym zbawie-
nia” (Dz 4,12) jak w Jezusie Chrystusie.

31
Gdyby i w naszym narodzie mniej dziś było bez-
celowej krytyki, ujadania i wzajemnej nienawi-
ści, prędzej byśmy zapewne doszli do porozu-
mienia i odbudowy Polski.
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1
Musimy iść śmiało i odważnie do celu drogą, 
jaką nam Bóg wskazuje i tam, dokąd duch Boży 
nas wiedzie, nie zważając na żadne przeszkody, 
nie lękając się niczego. Jeżeli będziemy pełni 
ducha Bożego, to w końcu wszystko przezwy-
ciężymy. Wszak ducha nikt nie zdoła zakuć 
w kajdany ani zamknąć w więzieniu, ani zatrzy-
mać na wygnaniu. On zawsze się wyrwie i przez 
wszystko się przedrze.

2
Synowie tego świata roztropniejsi są w swoich 
sprawach, aniżeli synowie światłości w swoich 
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pracach i wysiłkach. Jakże często się zdarza, że 
synowie tego świata prześcigają nas i przewyż-
szają pracowitością, gorliwością, odwagą i mę-
stwem, trudząc się dla swoich spraw! Widząc 
to, co my powinniśmy uczynić dla Boga?

3
W błędzie jest kto sądzi, że już jest gorliwy, 
gdy ma chwile zapału po Komunii Świętej, na 
modlitwie. Gorliwość to nie chwilowy wyskok 
serca, nie przemijające uniesienie ducha, ale to 
cierpliwa, wytrwała, mężna, ciężka praca nad 
przezwyciężaniem siebie, nad dochodzeniem 
do coraz większego zaparcia i wyrzeczenia się 
siebie. Ta praca musi iść stopniowo, rozwijać 
się ciągle, choć powoli.

4
Gorliwy patrzy na to, co jest do zrobienia, a nie 
na to, co zrobił, zapomina o pracach, o trudach, 
chwyta każdą okazję i w tym znajduje ciągłą 
podnietę gorliwości. 
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5
Gorliwość nie ma się objawiać przy nadzwyczaj-
nych okazjach, ale przy zwykłych czynnościach, 
w codziennym życiu.

6
Dusza gorliwa, wszystko, co ją spotyka, umie 
obracać na pożytek duchowy, a więc cierpienia, 
przykrości, trudności, nawet błędy i niedosko-
nałości; wszystko obraca się na pożytek takiej 
duszy; niepowodzenia, krzyże nie wywołują 
smutku, ale pogłębiają pokorę, umie ona w każ-
dej okoliczności zachować spokój, pobudza 
ją to do jeszcze wierniejszej służby Bożej - to 
skutek prawdziwej gorliwości.

7
Trzeba rozniecać gorliwość w sobie, a dopoma-
ga w tym trzymanie się planu, wierne odbywa-
nie ćwiczeń, pamięć na obecność Bożą, pamięć 
na życie przyszłe.
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8
Gorliwość zawsze jest wyśmiewana, a niekiedy 
nawet prześladowana.

9
Dobrze mieć gorliwość i zapał, ale trzeba, by 
roztropność kierowała wszystkimi cnotami.

10
Oziębłość to zsunięcie się na dół, wyziębienie 
duszy, w przeciwieństwie do gorliwości, która 
jest żarem, zapałem miłości Boga i bliźniego; 
ostygnięcie świadome, dobrowolne, bo dusza 
mniej wrażliwa na zło nie wystrzega się okazji 
do grzechu; igra ze złem, naraża się na pokusy, 
świadomie zaczyna popełniać grzechy powsze-
dnie, śmiertelnych jeszcze się boi, ale powsze-
dnie lekceważy i z całą świadomością ich się 
dopuszcza. 

11
W naszym oddaniu się Bogu nigdy nie jesteśmy 
całkowici. Liczymy się ze zdrowiem, z naszą 
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wygodą. Zdaje się nam, że to ponad nasze siły. 
Co o tym ludzie powiedzą? Co o nas pomyślą? 
Ten wzgląd ludzki, wciskając się w każdą szpar-
kę naszego życia, wstrzymuje każdy śmielszy 
czyn, paraliżuje wszelką działalność, wszelki 
wpływ na drugich.

12
Jeżeli tylko naprawdę pozbędziesz się wszyst-
kiego i opuścisz wszystko dla Boga, to co ci 
mogą ludzie zrobić? Boga ci nie odbiorą, nieba 
przed tobą nie zamkną, do piekła cię nie wtrącą, 
jeżeli sam tam iść nie zechcesz. Nawet nie wy-
rzucą cię z kuli ziemskiej.

13
Trzeba tylko milczeć, cierpieć i spokojnie wyko-
nywać swoją pracę. Sam Bóg z czasem wiele 
przeszkód usunie.

14
Człowiek jest skłonny do ubezpieczania swojej 
przyszłości od wszelkich klęsk żywiołowych, 
pragnąłby też bardzo zabezpieczyć się przed 

110

Wrzesień



wszystkimi innymi nieszczęściami. Ale czyż 
to jest możliwe bez Boga? Jeden jakiś mały 
drobiazg zniszczy cały twój wymarzony pałac. 
Jedno nieostrożne słowo, choroba, nieuczci-
wy człowiek zniszczy ci wszystko, co z taką 
troskliwością i wysiłkiem osiągnąłeś. A cóż 
powiedzieć o śmierci? Czy nie jest spokojniej-
szy człowiek, czy nie spogląda śmielej w przy-
szłość, jeżeli z żywą wiarą zdał się całkowicie na 
Opatrzność Bożą? Przecież nawet włos z głowy 
naszej nie spada bez woli Bożej, ani najmniejsza 
ptaszyna nie ginie bez wiedzy Bożej. 

15
Jeżeli tylko naprawdę zaprzemy się siebie i cał-
kowicie oddamy się i poświęcimy Bogu, bez 
wątpienia znajdziemy sposób usunięcia prze-
szkód albo przynajmniej ich ominięcia i zrea-
lizujemy nasze zamiary. 

16
Należy roztropnie unikać niebezpieczeństw, lecz 
gdy zajdzie potrzeba, trzeba umieć śmiało i od-
ważnie spojrzeć niebezpieczeństwu w oczy.
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17
Dobrze robi ten, kto zwycięża trudności, ale 
lepiej czyni, kto je zupełnie usuwa; tak jak czło-
wiek pragnący dobić do brzegu jak najprędzej 
zrzuca z siebie ubranie, aby mu nie przeszka-
dzało, bo w ubraniu płynąć trudniej. Jak okręt 
w czasie burzy lub niebezpieczeństwa wyrzuca 
wszystkie niepotrzebne ciężary, tak i dusze, któ-
re omijają przeszkody i trudności i idą odważnie 
do celu, nie zmniejszają, ale powiększają swoje 
zasługi.

18
Bez krzyży i przeszkód człowiek nie może żyć, 
trzeba się do tego przyzwyczaić; nie wszystkim 
ludziom zdołasz się przypodobać, nawet Chry-
stus wszystkim się nie przypodobał. 

19
Wszystko jest w rękach Opatrzności Boskiej 
i Bóg może bez nas się obejść, musimy jednak 
starać się żyć według wymagań Opatrzności 
Boskiej, tj. rozumnie spożytkować siły, by jak 

112

Wrzesień



najdłużej być w stanie pracować ku chwale 
Bożej.

20
Potrzeba cierpliwości. Rozpocząwszy pracę, 
trzeba uparcie dążyć do końca, ufając w pomoc 
Boga: jeśli się nie powiedzie, będziemy przy-
najmniej spokojni, że nie z naszej winy; uznamy, 
że nie było w tym woli Bożej.

21
Trzeba zachować spokój i pogodę duszy przy 
pracy, a unikać nerwowego gorączkowania się, 
które tylko zamęt sprawia. Spokojnie w duchu 
Bożym pracując, ale systematycznie i wytrwa-
le, można więcej nawet zrobić i praca będzie 
owocniejsza.

22
Nie idzie o to, byśmy się umęczyli, trapili, żeby-
śmy z niepokojem i jakby z gorączkowaniem na 
wszystko się rzucali, i wszystko, co się nam wy-
daje dobrym i pożytecznym chcieli robić i jakby 
do każdego dobrego dzieła czuli się obowiązani. 
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Wszystkiemu nie damy rady i Bóg tego od nas 
nie żąda. 

23
Wolna wola, oświecona rozumem i wiarą, do-
stateczną jest siłą, aby popchnąć człowieka do 
pracy dla Boga i bliźniego. Niech tylko umysł 
stoi na straży i jak latarnia oświeca nam drogę 
życia, niechaj zdobywa zdrowe, dobre zasady, 
a jeśli kiedy sam nie potrafi rozwiązać jakiej 
wątpliwości, jeśli czegoś nie rozumie, nie potrafi 
rozeznać, to niech się zwróci po radę i rozstrzy-
gnięcie do osób kompetentnych.

24
Uczynki nabierają wartości w oczach Boga im 
czystsza jest ich intencja, szczególniej uczynkom 
obojętnym intencja nadaje wartość. Trzeba wy-
strzegać się pobudek próżnych, nie wystarcza 
pobudka czysto ludzka, ale trzeba mieć przed 
oczyma Boga: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy 
cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31) to pierwszy sto-
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pień gorliwości. Trzeba starać się tę intencję 
budzić częściej, przed ważniejszymi czynno-
ściami, albo po ukończeniu pracy ofiarować ją 
Panu Bogu.

25
Staraj się tylko o to, by miłość była pobudką 
twych czynów, staraj się szczerze szukać we 
wszystkim Boga i przypodobania się Bogu, 
czyń to, do czego ciebie Bóg pociąga.

26
Strzeżcie się zgorszeń i błędów rozsiewanych 
i zwalczajcie je, ale litujcie się nad błądzącymi 
i nie przestawajcie ich miłować. Zwalczajcie zło 
wszędzie z całym zapałem, ale w dobrem, jak 
Pismo Święte każe.

27
Aby kochać Boga i ludzi nie dosyć chwilowego 
ognia zapału, lecz trzeba ten ogień wciąż podsy-
cać i podtrzymywać go walką i pracą.
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28
Za pomocą ciała dusza może lepiej pracować 
dla chwały Bożej. Trzeba więc ciało otaczać 
należytą miłością i w ogóle cenić sobie jego 
zdrowie, wystrzegając się jednak wpadania 
w przesadę, żeby go nie rozpieszczać, żeby się 
zbytnio nie troszczyć o to, jak podtrzymywać 
i zachować własne zdrowie.

29
Ćwiczyć się w pracowitości. Wykorzystać każ-
dą chwilkę. Zabierać się do pracy bez zwłoki. 
Unikać niepotrzebnych myśli i rozważań pod-
czas pracy. Wpatrywać się z miłością w Jezusa 
ciężko pracującego. 

30
Należy zaufać i z całym zapałem wziąć się do 
pracy. Trzeba i w życiu duchownym nie bać 
się ryzykować. Co zrobimy, zawsze zostanie ku 
pożytkowi ludzi i chwale Bożej.
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1
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu!” (Mk 16,15): ten rozkaz roz-
ciąga się na wszystkich wiernych w takiej mierze 
i stopniu, do jakiego każdy z nas został powołany 
- do opowiadania Ewangelii słowem, życiem, 
modlitwą, ofiarą. Otrzymaliśmy bowiem wszyscy 
moc Ducha Świętego, abyśmy byli świadkami 
Jezusa Chrystusa aż do krańców ziemi. 

2
Głosiciel Ewangelii nie stanie się światłością 
świata, nie będzie siłą duchową, pociągającą 
do Chrystusa, prowadzącą drugich do boju 
o Kościół, pobudzającą ludzi do pracy, jeżeli 
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w jego sercu nie będzie płonął ogień gorliwości, 
nie będą kwitły cnoty, jeżeli zabraknie w nim 
świętości.

3
Wszędzie wnosić Chrystusa, wszystko odna-
wiać i odbudowywać w Chrystusie, wszystkich 
pozyskiwać dla Chrystusa, wszystkich pociągać 
ku Chrystusowi. Panie Jezu, zapal serca nasze 
ogniem takiej gorliwości.

4
Sami bądźcie ściśle zjednoczeni z Chrystusem, 
Panem naszym, jeżeli innych chcecie do Niego 
pociągać.

5
Gdy zaprzestaniemy starania o własną duszę 
i jej postęp duchowy, wówczas nie będziemy 
się troszczyć należycie o zbawienie innych, 
ani o dobro Kościoła, ani nie będziemy szukać 
większej chwały Bożej, lecz tylko siebie, swo-
jej wygody i uznania. Kiedy sami zaczniemy 
staczać się coraz niżej, upadną wraz z nami 
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wszystkie nasze prace i zamierzenia i wszystko 
pójdzie na marne.

6
Na świecie wielu jest jeszcze takich, którzy nie 
znają nauki Jezusa Chrystusa, wielu takich, któ-
rzy tę naukę fałszują, idąc za zwodniczymi tego 
świata hasłami lub ulegając skażonej grzechem 
natury podszeptom, wielu też takich, którzy od 
wiary świętej odstępują, lub w grzechach i niego-
dziwościach pogrążeni, wierze i samemu Chry-
stusowi Panu ujmę przynoszą. A jednak wszyst-
kim ta wiara do zbawienia jest konieczna, bo tyl-
ko kto uwierzy i ochrzci się, ten zbawion będzie.

7
Czego nie robią ludzie dla zdobycia bogactw! 
Opuszczają nie tylko własną ojczyznę, swoich 
znajomych i krewnych, ale nawet żonę i dzieci, 
udają się w podróż przez morza do obcych 
krajów, nie obawiając się ani zimna, ani gorąca; 
wchodzą pod ziemię, nie zwracając uwagi na 
największe niebezpieczeństwa, zapominając 
o swoim zdrowiu, a wszystko dla zdobycia tej 
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błahostki - pieniądza. Czyż więc nie powinni-
śmy usiłować wciskać się wszędzie, przedo-
stawać się tam, gdzie można coś zyskać dla 
Chrystusa i Kościoła?

8
Każdy powinien wedle możności i sił dokładać 
wszelkich starań, by jak najwięcej ludzi znało 
i kochało Boga, by jak najwięcej należało do 
Królestwa Chrystusowego, którym jest Kościół 
święty katolicki.

9
Powinniśmy się trzymać własnego zdania, lecz 
dla ludzi odmiennych poglądów mamy okazy-
wać prawdziwą miłość. Jedynie własnym głę-
bokim przekonaniem, silną wiarą, miłością, 
gorącym sercem pociągniemy innych do Boga 
i do prawdy, a nie kłótnią, napaściami, obelga-
mi i zniewagami.

10
Nie sądźmy, że ustępując błędom i pobłażając 
im, albo nawet poświęcając pewne cząstki isto-
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tnej prawdy, pociągniemy kogokolwiek do ka-
tolicyzmu. Przeciwnie, tylko podając ludziom 
nieskażoną prawdę, głosząc naszą świętą wiarę 
katolicką w całej rozciągłości i pełni, w całym jej 
pięknie i uroku, zdołamy pociągnąć błądzących 
do Kościoła.

11
Ważna to rzecz, umieć dobrze walczyć o praw-
dę. Trzeba umieć tak bronić prawdy, żeby nawet 
jej przeciwnicy wyszli przekonani, że broniący 
pełen jest dla nich miłości i szacunku. Należy 
się strzec, aby nie powiedzieć czegoś takiego, 
co mogłoby przeciwnika zranić, urazić, dotknąć 
boleśnie jego serce, gdyż wówczas zniechęciłby 
się do Kościoła. Nawet zbijając błędy trzeba się 
wystrzegać wyrażania pogardliwego, sarka-
stycznego, ironicznego. Najlepiej wyłożyć i oka-
zać w całej czystości naukę katolicką, a stąd 
samo przez się wyniknie, że nauka przeciwna 
jest nieprawdziwa. Zawsze mi się wydaje, że 
praca pozytywna jest lepsza od negatywnej.
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12
Trzeba żeby łaska Boża w nas promieniowała. 
Trzeba stać się aniołem miłości, słodyczy i do-
broci, urabiając coraz bardziej ducha swego, 
żeby móc wpływać na drugich. 

13
Serce człowieka pełne wszelkiego rodzaju go-
rących uczuć może być siłą, która grzeje, zapala, 
rozszerza, która jak para lub elektryczność cią-
gnie czy popycha do pożytecznej pracy, lub też jak 
żywioł szkodliwy niszczy wszystko i druzgoce.

14
Troszczcie się o to, aby wszystkich zapalić mi-
łością Boga i miłością Kościoła. Wzywajcie 
wszystkich do wzajemnej miłości, do zgody 
i pokoju.

15
Prawdę Chrystusową i nakazy, także te surow-
sze, w taki sposób przekazujcie, abyście nicze-
go nie zamilczali ani nie upiększali.
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16
Jak Pan nasz, Jezus Chrystus, obejmując wszyst-
kich ludzi nieskończoną miłością, za wszystkich, 
także za nieprzyjaciół złożył siebie jako ofiarę 
na ołtarzu krzyża, tak i wy otaczajcie miłością 
wszystkich ludzi, bez różnicy narodowości czy 
czegokolwiek innego. Pracujcie nad zbawie-
niem wszystkich ludzi jednakowo.

17
Pracując tak nad własnym udoskonaleniem, 
należy też pomagać innym w pracy nad sobą. 
Pomagając bowiem bliźnim w doskonaleniu się, 
służąc im, człowiek sam się doskonali i innych 
podnosi wzwyż.

18
Pragniemy tylko coraz bardziej udoskonalać sa-
mych siebie, coraz lepiej, pobożniej żyć według 
ducha Ewangelii. Chcemy, pragniemy i jeste-
śmy zdecydowani poświęcić wszystko, aby imię 
Pana Boga naszego wszędzie było sławione, 
żeby Kościół święty, Matka nasza, rósł, kwitł 
i rozszerzał się. To wszystko może tylko przy-
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czynić się do większego pożytku społeczeństwa 
i państwa.

19
„A za nich Ja poświęcam w ofierze samego 
siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” 
(J 17,19). Troszcząc się o udoskonalenie własne 
i starając się ustawicznie dążyć do świętości, nie 
należy zapominać o doskonaleniu innych, lecz 
przeciwnie - należy starać się innych do Boga 
pociągać i dobry wpływ na nich wywierać.

20
Dobrze byłoby rozpoczynać tę pracę od najbliż-
szych, od współbraci i domowników, a potem 
w miarę możności sięgać dalej. Każdemu z nas 
powinno zależeć nie tylko na tym, aby siebie 
doskonalić, lecz i dla innych stać się podporą, 
źródłem, ogniskiem życia duchowego. 

21
Sami, przejąwszy się duchem Chrystusowym, 
powinniśmy starać się zbierać wokół siebie 
i organizować ludzi dobrej woli.
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22
Nie wolno nam nigdy porzucać troski o tych, któ-
rzy grzęzną w nieprawościach, błądzą w ciem-
nościach, ponieważ nie poznali wiary, albo ją 
utracili i błądzą z dala od Chrystusa i Kościoła. 
Nie wolno nam nigdy o nich zapominać. Czyńmy 
wszystko, aby przyprowadzić ich do Chrystusa.

23
Niełatwo zbliżyć się do tych, którzy są pełni 
uprzedzeń do Kościoła, nie kochają go, nie zno-
szą, a nawet zwalczają. Powinniśmy i między 
nich wnieść naukę Chrystusową i dążyć do zba-
wienia ich dusz. Dobry pracownik w winnicy 
Chrystusowej nie może pozostawić ani skrawka 
ziemi nie uprawiwszy jej i nie zrosiwszy swoim 
potem, a jeśli trzeba, to nawet i krwią, aby tylko 
Królestwo Chrystusowe rosło i rozszerzało się.

24
Niech nasza gorliwość zwraca się zawsze w tę 
stronę, gdzie ludzie jeszcze nie znają wcale 
Chrystusa albo znają Go niewystarczająco, 
a szczególnie gdzie walczą przeciw Chrystuso-
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wi, abyśmy jak dobrzy żołnierze Chrystusowi 
również tam walczyli i za Chrystusa głowę 
położyli.

25
Znajdując się między ludźmi, troszczmy się 
o potrzeby ich dusz.

26
Nie sądźmy, że ustępując błędom i pobłażając 
im, albo nawet poświęcając pewne cząstki isto-
tnej prawdy, pociągniemy kogokolwiek do ka-
tolicyzmu. Przeciwnie, tylko podając ludziom 
nieskażoną prawdę, głosząc naszą świętą wiarę 
katolicką w całej rozciągłości i pełni, w całym jej 
pięknie i uroku, zdołamy pociągnąć błądzących 
do Kościoła.

27
Baczmy, abyśmy idąc wielkimi krokami drogą 
wskazaną nam przez św. Pawła i sami dążyli do 
niebieskiej ojczyzny i drugich za sobą pociągali, 
pomagając im tak, jak umiemy, szukając zawsze 
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większej chwały Bożej. O, gdybyśmy mogli, cały 
świat podnieślibyśmy ku niebu, by złożyć go 
w ofierze u stóp Najwyższego. Daj, Panie, abyś-
my stali się takimi i zawsze płonęli świętym 
ogniem zapału!

28
Kto wie, czy nie największym nieszczęściem 
naszych czasów jest zboczenie umysłu z drogi 
prawdy, z drogi wiary, chaos i zamieszanie 
w dziedzinie myśli. Aby to zło naprawić, trzeba 
samemu zdobyć prawdziwą wiedzę katolic-
ką, poznać dobrze, w pełni i wszechstronnie 
prawdy wiary, a następnie starać się zdobytym 
światłem oświecać umysły innych.

29
Czy możemy nazwać bezczynnym żołnierza, któ-
ry stoi na straży? Nie robi on wtedy nic, a jed-
nak od niego zależeć może całe powodzenie 
bitwy. Może właśnie od pracy naszej, cichej i na 
pozór nieużytecznej, jak zajęcie żołnierza stoją-
cego na straży, zależy zbawienie wielu dusz.
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30
Wszędzie należy wybierać to, co mogłoby wyjść 
na większą chwałę Bożą i czego bardziej po-
trzebuje Kościół.

31
O, gdyby można oddać wszystką krew, kroplę 
po kropli, aby swoich braci, tę Bożą rodzinę, 
przywieść do Boga, do Kościoła, zjednoczyć ich 
z Chrystusem!
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1
Prośmy Niepokalaną Dziewicę Maryję i św. 
Józefa, aby nasze nędzne serca przygotowali do 
każdej Komunii świętej, a po niej strzegli w nich 
Jezusa, i żebyśmy wsparci Jego skuteczną po-
mocą, szczęśliwie przebyli ziemskie wygnanie, 
wznosząc się coraz wyżej na skrzydłach Bożej 
miłości, aż do ostatecznego na wieki zjednocze-
nia z Trójcą Przenajświętszą.

2
Gdy dusza ludzka porwana Duchem Świętym 
wznosi się i ulatuje ku tym wyżynom, gdzie 
Trójca Przenajświętsza w swojej wieczności jaś-
nieje chwałą niewymowną, niewysłowioną, nie-
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skończoną, i gdy z tych wyżyn rzuci później 
okiem na świat, jakże wydaje się on nędzny 
i mały! Patrząc na świat z tych wyżyn wieku-
istych, uczysz się, jak należy oceniać każdą 
rzecz ziemską i każdą na swoim miejscu sta-
wiać; uczysz się używać stworzeń jako środków 
do większej chwały Bożej. Co mi to pomoże do 
wieczności, do większej chwały Bożej, dobra 
Kościoła, zbawienia dusz, własnego postępu 
w doskonałości?

3
Święci starali się ze wszystkich sił osiągnąć 
doskonałość, pamiętając o wzniosłych słowach 
Chrystusa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak i do-
skonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). 
Dążyli zaś do tego wzniosłego celu, czyniąc 
wysiłki, by stać się coraz bardziej podobnymi do 
Jezusa Chrystusa. Jeżeli więc naprawdę chcę iść 
śladami świętych, to cel życia Chrystusowego 
powinien stać się i moim celem, a narzędzia 
i środki, jakich Chrystus używał, powinny być 
również moimi.
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4
Nie wszyscy święci wznieśli się od razu na wy-
soki stopień doskonałości. Wielu z nich szło po-
woli. Przez długie lata pracy i utrapień osiągnęli 
wyższy stopień świętości, a doszli dlatego, że 
nie targowali się z Bogiem, nie sprzeciwiali się 
Jego woli, nie stawiali przeszkód Jego łasce, lecz 
śmiało, ochotnie i prędko, bez ociągania się, 
opuszczali wszystko, wszystkiego się wyrzekali, 
czego tylko Bóg od nich zażądał. Nie lękali się 
ofiarować i poświęcić wszystkiego dla Boga. 
Dlatego Bóg doprowadził ich do wszystkiego: 
do świętości i dobrych, pożytecznych dzieł dla 
Kościoła.

5
W Kościele Chrystusowym są różne stopnie 
świętości: pierwszy stopień świętości, kiedy 
człowiek unika grzechu śmiertelnego i wier-
nie wypełnia obowiązki swego stanu. Drugi 
stopień, kiedy unika grzechu powszedniego 
i wypełnia akty cnót. Prawdziwą świętością 
jednak jest trzeci stopień, kiedy dusza złączona 
zupełnie z Bogiem, pełni cnoty bohatersko.

Podążaj drogą świętości
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6
Kościołowi swemu dał Bóg odrobinę mądrości, 
łaskę wiary, a jakie cuda podziwiamy w synach 
Kościoła. A zajrzyjmy do nieba: Zobaczymy tam 
świętych i chóry anielskie, otaczające Matkę 
Najświętszą, jaśniejącą wszystkimi cnotami. 
A przecież Matka Najświętsza, jako człowiek, 
jest tylko stworzeniem i przepaść Ją dzieli od 
Boga.

7
Święci umieli w przybytku serca swego obco-
wać z Trójcą Przenajświętszą, z Chrystusem 
i dlatego świętymi zostali, zechciejmy ich naśla-
dować, odrywajmy się od rzeczy zewnętrznych, 
przez milczenie i skupienie uczmy się często 
zstępować do tej mistycznej świątyni Boga, 
którą my sami jesteśmy. 

8
Człowiek święty jest logiczny, wypełnia chętnie, 
bohatersko wszystko, czego Bóg od niego żąda. 
Wola jego zapalona miłością Bożą staje się 
motorem, źródłem, z którego wszystkie czyny 
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wypływają. Drugim motorem jest przylgnię-
cie myśli do Boga, wyrobienie woli chętnego 
i prędkiego służenia Bogu dla chwały Jego 
w kierunku, w który Bóg ją pociąga.

9
W świętych widzimy rozmaite oblicza, każdy 
jest inny, jednakże wszyscy byli ze sobą zhar-
monizowani. Harmonię tę stanowił duch, który 
ich ożywiał, i cel, który ich łączył, a tym była go-
rąca miłość Boga i bliźnich. Wszyscy oni dążyli 
do jednego celu: do chwały Bożej i zbawienia 
dusz.

10
We wszystkich świętych możemy naśladować 
ducha wiary, z jakim wszystkie swoje czyny 
spełniali. A kiedyż ten duch wiary jest po-
trzebniejszy, jak nie w naszych czasach, kiedy 
niewiara zda się ogarniać ludzkość całą. Któż 
więcej od nas ma rozbudzać w sobie tego ducha 
silnej wiary?
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11
Wola świętych spajała się z wolą Bożą. Miłość 
jest świętością doskonałą, a skutkiem świętości 
są czyny. Nie ma nędzy, nie ma potrzeb, nie ma 
dziedziny, której święci nie staraliby się objąć, 
aby ratować bliźnich dla Chrystusa Pana. Byli 
oni prawdziwymi bohaterami i dobroczyńcami 
ludzkości.

12
Kto by poprzestał jedynie na wielbieniu Boga, 
a nie starał się zjednoczyć Jego woli ze swoją 
wolą, ten nie jest święty. Nie ten, którego dusza 
zwraca się do Boga, ale ten, który pragnie tego, 
czego Bóg chce, jest święty, mówi św. Tomasz. 

13
Probieżem świętości jest miłość Boga, która 
jest jej źródłem, fundamentem i podstawą. Są 
święci, którzy na zewnątrz nic nie zdziałali. 
Świętym być można jedynie z miłości Boga; 
gdyby więc ta miłość wygasła w sercu, a były 
tylko czyny, nic one nie znaczą. 
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14
Miłością Bożą tłumaczy się wprawiającą nas 
w podziw działalność tylu świętych. Oddali się 
Oni Bogu bez zastrzeżeń, nie oglądali się na to, 
co zrobili, ale na to, co pozostaje do zrobienia. 
Nie obawiajmy się byśmy na tym źle wyjść mieli: 
Bóg nie da się w hojności wyprzedzić.

15
Pomimo różnych objawów świętości widzimy 
w świętych doskonałą harmonię. Nie było w nich 
rozdźwięku między przekonaniem a czynem. Co 
rozum uznał za dobre, za tym wola wytrwale 
dążyła. Między ideałem a czynem była zupełna 
harmonia, a celem głównym - wola Boża.

16
Doskonałość i świętość jest takim dziełem, któ-
rego nikt za nikogo nie może wykonać; można 
dopomóc innemu, lecz on sam musi zdobywać 
świętość.
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17
Najważniejsza rzecz w życiu duchowym – miło-
wać Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie 
samego, jednoczyć się coraz ściślej z Bogiem tu 
na ziemi przez wiarę, nadzieję i miłość, aż się 
zjednoczymy z Nim na wieki w niebie. Wszystko 
inne to tylko środki. Co mnie najbardziej jedno-
czy z Bogiem? – trudno powiedzieć – czasami 
krzyże, a czasami odebrane łaski. Wszystko to 
zależy od Boga i Jego upodobania. Na człowie-
ka Bóg może zesłać wszelkie doświadczenie. 
Trzeba być gotowym na wszystko i we wszyst-
kim trzeba się zdać na Jego wolę świętą na wzór 
Hioba ze Starego Testamentu.

18
Bóg dobry nie gardzi sercem naszym, często 
ubogim w cnoty, zeszpeconym niedoskonało-
ściami. Cóż Mu oddamy za taką miłość. Czyż 
nie słusznie, byśmy pamiętali o obecności Bo-
żej, byśmy szczerze postanowili raczej umrzeć, 
raczej wszystko postradać, niż Boga znieważyć.
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19
Z jaką ostrożnością winniśmy postępować, żeby 
serca naszego nie plamić, jakich starań dołożyć, 
by je przyozdobić we wszelkie cnoty, by w nim 
Bóg zakrólował, całą naszą istotę przeniknął.

20
Pamiętajmy, że nie ten jest wielkim świętym, kto 
cuda czyni, natchnienia miewa, lub objawienia, 
ale ten, kto ma miłość najwyższą. 

21
Czym stworzenie przynosi chwałę Stwórcy? 
Tym, że nosi na sobie odblask Jego doskonało-
ści, Jego świętości, wielkości, harmonii, mądro-
ści, siły, Opatrzności. Człowiek chwali Boga, 
kiedy staje się coraz doskonalszym, świętszym. 
A im jest świętszym, tym większe osiąga szczę-
ście w niebie.

22
Bierzemy zwykle świętość od strony zewnętrz-
nej i łączymy ją z nadzwyczajnymi czynami, 

137

Podążaj drogą świętości



z zadziwiającymi umartwieniami. Nie na tym 
wszakże polega świętość. Są to raczej objawy, 
którymi Bóg stwierdza świętość sług swoich. 
Ich czyny nadzwyczajne, bohaterskie, były wy-
kwitem ich żywej wiary i gorącej miłości Boga. 
Były one raczej skutkiem i wynikiem, nie zaś 
przyczyną świętości. 

23
Nie należy sądzić, że święci byli innymi ludźmi 
niż my. Mieli oni te same namiętności i to samo 
ciało, pełne żądz i ułomności, to też wszyscy 
zaczynali od walki i pokonywania siebie, idąc 
w tym za głosem Chrystusa, który powiedział: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje” (Mk 8,34).

24
Święci kierowali się wiarą. Żyli ciągle w obec-
ności Boga, odczuwali Go w sobie, łączyli się 
z Nim ustawicznie. Pracę swoją ożywiali miło-
ścią Bożą, toteż sprawdziły się na nich słowa 
Pisma Świętego, które mówi: „Ten zaś, kto 
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się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem” 
(1 Kor 6,17).

25
Święci gwałtownie porywali świętość. I my 
rozumiejmy ją w ten sposób i tą drogą dążmy 
do niej. Nie ten dojdzie do niej prędzej, kto 
wad w sobie nie widzi, ale ten, kto mężnie się 
potyka, kto - chociaż upada - wciąż się podnosi 
i idzie dalej.

26
Podobnie jak nikt nie zostaje natychmiast świę-
tym, tak też nie od razu się psuje, ale zwykle 
zsuwa się powoli, stopniowo, coraz niżej.

27
Módl się za dusze zmarłych, ofiaruj się za nie. 
Kościół zachęca nas do tego usilnie. Ale nie 
zapominaj też i o samym Kościele, który prze-
cież jest Ciałem Chrystusa, Jego Oblubienicą, 
o duchowieństwie, o zakonach, o tych wszyst-
kich duszach, które, nie znając prawdy, błądzą 
w ciemnościach itd. Gdyby tu na ziemi ludzie 
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lepiej znali Boga i kochali Go, mniej by ich po-
szło do czyśćca.

28
W świetle wiary widzimy całą wartość tych 
prac, trosk, zabiegów, drobnych i małych na 
pozór. Są to środki zdobywające szczęśliwość 
wieczną, kamyczki tworzące drogę do nieba 
i szczęścia.

29
Człowiek nie tylko pracą służy Bogu i bliźnim, 
ale i modlitwą, i świętością życia. To też ucz 
się tej modlitwy, wzrastaj w świętości, żebyś 
nie mogąc podejmować się większych trudów, 
w ten sposób mogła służyć Bogu i ludziom 
– choć wszystko w ręku Bożym.

30
Daj Boże, abym całkowicie wyrzekłszy się sie-
bie, coraz więcej pogrążał się w Tobie i Twojej 
najświętszej woli. Czuję dobrze, że tylko wów-
czas człowiek zdobywa prawdziwą wolność 
synów Bożych, gdy wyzbywszy się miłości wła-
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snej, przyodziewa się szatą ducha i łaski Chry-
stusowej, kiedy wyrzekłszy się siebie, świata 
i szatana, zaczyna wchodzić i zagłębiać się 
w Bogu, kiedy porzuciwszy swoje zepsute ciało 
i bardzo ciasne gniazdko tego świata, zamiesz-
ka w przybytkach Najwyższego. Jakże wówczas 
jasny staje się umysł, swobodny duch, szerokie 
i otwarte serce. Dopiero wtedy zaczynasz czuć 
naprawdę, że wszyscy ludzie są braćmi, a ludz-
kość tylko jedną rodziną; zaczynasz wszystkich 
obejmować gorącym sercem, wszystkich z mi-
łością przygarniać do serca.
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1
Choć zło może odnieść zwycięstwo na krótko, 
lecz potem moc Boża i duch Chrystusa prze-
zwycięży wszystko. 

2
Czas jest krótki, zaś sztuka służenia Bogu i osią-
gnięcia doskonałości – długa.

3
Jak pielgrzym, gdy zobaczy bliski już kres po-
dróży odważniej i weselej kroczy, tak my, wi-
dząc poza tym życiem szczęśliwość wieczną, 
dodawajmy sobie ducha i męstwa.

Żyj nadzieją zwycięstwa
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4
Jak gospodarz robi od czasu do czasu przegląd 
swego inwentarza, jak każda troskliwa pani 
domu przynajmniej raz na rok stara się zrobić 
przegląd wszystkiego, by zrobić porządek, tak 
i my musimy przejrzeć swoje wnętrze, by do-
stroić życie do ideału, by odpowiedzieć swemu 
powołaniu.

5
Ludźmi, nie aniołami jesteśmy, wielu niedosko-
nałościom, wielu nędzom ulegamy. Zwyciężajmy 
je częściowo po kroku, ale ciągle i z ufnością, 
a wygramy walkę.

6
Powoli do wszystkiego dojdziemy. Nie pragnij-
cie wszystkiego naraz.

7
Wy idźcie naprzód w walce o lepszą przyszłość 
i dolę uzbrojeni w potęgę jedności i solidarno-
ści, w potęgę wiary i miłości. I wam Bóg da, że 
przetrwacie wszystko. Strzeżcie się zgorszeń 
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i błędów rozsiewanych i zwalczajcie je, ale li-
tujcie się nad błądzącymi i nie przestawajcie ich 
miłować. Zwalczajcie zło wszędzie z całym za-
pałem, ale w dobrem, jak Pismo Święte każe.

8
Nie dość jako tako, bez wielkich win, coś niecoś 
dobrego robiąc, życie swoje spędzić. Trzeba usi-
łować jak najwięcej dobrego zrobić, jak najobfit-
szy owoc życia przynieść. Jeżeli sobie to zadanie 
postawimy, to przy nakładzie wszystkich sił, ca-
łej naszej natury, dobrej woli i usilnej pracy, mo-
żemy osiągnąć wielkie rezultaty.

9
W godzinę śmierci jak i w życiu trzeba się zga-
dzać z wolą Bożą i jej się poddawać, wierzyć, 
spodziewać i kochać, nade wszystko kochać 
Boga.

10
Lepiej przed Bogiem odpowiadać za zbytnią 
wyrozumiałość i pobłażliwość, niż za zbytnią 
surowość i nieugiętość.
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11
Nawet w niemocy, w chorobie, w cierpieniu war-
to żyć, bo byle tylko wolę Bożą pełnić, wszyst-
kim możemy się udoskonalić. Tylko w pojęciu 
chrześcijańskim ukazuje się wartość życia, nie 
tylko w pracy, ale w niemocy, bo zawsze można 
Bogu służyć, a to stanowi wielkość człowieka.

12
Jeżeli na tym świecie będą twe nadzieje i ra-
chuby udaremnione to z pewnością na tamtym 
świecie nagroda cię nie minie: tam się połączysz 
z Jezusem na zawsze. A przecież o to nam prze-
de wszystkim i jedynie chodzić powinno.

13
Ten wiele robi, kto pełni wolę Bożą we wszyst-
kim i pragnie ją pełnić coraz lepiej. Ten praw-
dziwie wielki i sławny, kogo Bóg zna, w kim 
Bóg ma upodobanie. Bóg patrzy przede wszyst-
kim na naszą dobrą wolę i nasze serce. Choć 
czasami prace podjęte nie udają się, nagroda 
będzie niewątpliwa i nie ominie nas, jeżeli dzia-
łaliśmy z czystą intencją.

145

Żyj nadzieją zwycięstwa



14
Cóż znaczą nasze troski i kłopoty wobec rze-
czy wyższych, większych? Więc nie zważając 
na zmęczenie, trzeba zdobyć się na energię. 
Spojrzyjmy na nasze życie z punktu wieczności, 
a troski zmaleją.

15
Kto Boga kocha, ten wiele robi, więcej niż 
wszystkie prace zewnętrzne. Dopóki można 
Boga kochać, zawsze warto żyć i Bogu za dar 
życia należy dziękować. Najlepiej wśród krzyży 
i cierpień jednoczyć się z Jezusem za nas cier-
piącym, łącząc swe intencje z tą intencją, którą 
Jego Boskie Serce było przejęte. Ofiaruj swoje 
cierpienia za grzechy własne, za grzechy innych 
ludzi, za Kościół Boży, za dusze w czyśćcu cier-
piące i na inne różne intencje.

16
Nie ustawaj tylko pragnąć służby Bożej i prosić 
o nią Pana Boga, a Bóg nie opuści. Wola Boża 
spełni się i okaże względem Ciebie: szukaj tylko 
Boga i spełnienia, a nie zginiesz, zawsze trafisz 
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do nieba, a to najważniejsze. Czy tą czy inną 
drogą byleby dojść do nieba i Bogu chwały 
przysporzyć. 

17
Trzeba zawsze i we wszystkim zgadzać się 
z wolą Bożą. Nikogo Pan Bóg nie przyrzekł 
łatwą drogą prowadzić do nieba. Trzeba przejść 
przez wiele utrapień, by dostać się do Króle-
stwa Bożego.

18
I Pana Jezusa kusił zły duch, ale za to potem 
aniołowie Go pocieszali. Gdy On zechce i bę-
dzie nam pomocą, wszystko jak najlepiej się 
ułoży i urządzi. Tak trudno wolę Bożą nieraz 
poznać! Człowiek czuje, że Bóg czegoś chce 
od niego, a nie wie dobrze czego. A gdy się ją 
pozna, jeszcze trudniej dobrze spełnić. Taka nę-
dza nasza! Miłość wszystko gładzi, pokonywa, 
naprawia i prostuje. Więc kochajmy tylko Boga 
całym sercem, a dobrze nam będzie. Wszystko 
się skończy i przeminie, a miłość na wieki połą-
czy nas z Bogiem.
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19
Miłuj tylko Boga ze wszystkiego serca i ze 
wszystkich sił uwielbiaj Go zarówno w cho-
robie, jak i w zdrowiu. Akt miłości Boga – to 
największy, najświętszy i najwyższy czyn, jaki 
może spełnić tu na ziemi człowiek. Dopóki 
więc człowiek jeszcze może kochać Boga, wie-
le czyni i dobrze zużytkowuje swe życie i wart, 
że żyje. Mamy świętych, którzy przez całe ży-
cie przykuci do łoża boleści nic prawie nie mo-
gli innego robić, jak tylko Boga kochać i dawać 
ludziom przykład heroicznej cierpliwości.

20
Dobrą jest rzeczą znać swą nędzę, ale nie jest 
zbyt zdrowo w nią się wciąż wpatrywać i w niej 
się grzebać, albo o niej rozpowiadać. Lepiej 
rozważaj cuda miłosierdzia Bożego, Jego łaski, 
Jego miłość, dobroć niepojętą i rozszerzaj swe 
serce, raduj się i wesel się, i wielbij tak dobrego 
Pana, i kochaj Go z dziecięcą ufnością. 

148

Grudzień



21
Miłość Boża mocna jest jak śmierć. Ofiara Bo-
gu złożona nie wiele kosztować będzie, a nawet 
choćby przyszło cierpieć bóle i doświadczenia, 
dusza prawdziwie miłująca Boga nie zważa na 
bóle i utrudzenia, ale wciąż idzie mężnie do 
Boga, za Bogiem, a Bóg jej nie opuści.

22
Kto chce swoje życie uporządkować, ten przede 
wszystkim musi zdać sobie sprawę z celu tego 
życia. Gdy poznamy cel, wtedy łatwiej dopasu-
jemy środki, czyli zajęcia, czyny, starania. Jak 
żeglarz, gdy się udaje w podróż zakreśla naj-
pierw punkt, do którego ma dotrzeć, a potem 
puszcza się w drogę, narażając się na burze, 
niebezpieczeństwa i niewygody, tak samo każ-
dy człowiek postępować ma z życiem: wzrok 
utkwiwszy w cel tego życia, jak gdyby w gwiaz-
dę prawdziwą, nim się kieruje, według niego 
postępuje, według niego orientuje, ten cel jakby 
słońce ma oświecać jego życie i wskazywać mu 
ściśle, jak ma postępować.
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23
Cóż jest naszym celem? Ważne pytanie. Od 
jego rozwiązania zależy nasze szczęście. Jeżeli 
celu chybimy, to życie nasze chybione; o tyle 
życie ma wartość, o ile dąży do celu. W Piśmie 
Świętym czytamy, że Bóg sam jest początkiem 
i końcem. Zastanówmy się w tej chwili nad tym, 
że początkiem naszym jest Stwórca nasz! Kiedy 
więc nas przytłoczą troski, że się aż pod nimi 
uginamy, upadamy, kiedy zaczyna się w nas za-
męt, prawie rozpacz, przypomnijmy sobie nasz 
cel, niech jak gwiazdy żeglarzowi, tak nam spo-
glądanie w duchu na ten cel dodaje otuchy.

24
Trzeba kroczyć własną drogą, a Bóg dopomoże 
wszystko zrealizować. Kiedy człowiek natrafia 
na wiele trudności i przeszkód, to dobry znak. 
To oznacza, że zły duch nie chce, aby on czynił 
to, co czyni. Ale z powodu tych trudności nie 
należy się zbytnio smucić, lecz nadal podejmo-
wać wysiłki. 

150

Grudzień



25
W życiu duchowym nie ma przeskoków, trzeba 
teren doskonałości zdobywać krok za krokiem. 
Trzeba być przygotowanym na to, że spotkamy 
na tej drodze niejedną trudność, a więc tym się 
nie zrażać, trudności są chwilowe, z pomocą 
Bożą je przezwyciężymy, jedną za drugą, trwaj-
my tylko w pracy odważnie i cierpliwie. 

26
Trzeba, żeby człowiek ujął świadomie ster swo-
jej łodzi i zdawał sobie sprawę, jak i dokąd dą-
ży. Trzeba więc oderwać się, stanąć wobec sie-
bie samego, przyjrzeć się swoim czynom, by po-
znać siebie, zobaczyć co i jak się zrobiło.

27
Jeżeli oko duszy jest czyste, czystym jest cały 
człowiek. Okiem duszy jest intencja. W sercu 
są źródła, z których wytryskają wszystkie nasze 
uczynki, więc trzeba zbadać, co jest przyczyną 
naszych czynów, jakie pobudki, intencje? Może 
są one szlachetne, ale ludzkie, a może kieruje 
nami egoizm, interes własny, obawa, żeby się 
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nie narazić, pragnienie podobania się. Otóż 
trzeba zbadać grunt prawdziwy, istotny naszego 
działania, gdyż od tego zależy wartość uczyn-
ków naszych.

28
Nie jest rzeczą obojętną, jak urządzimy życie 
nasze na ziemi, jak nim pokierujemy, bo szczę-
ście nie spada darmo, ale musi być rezultatem 
wysiłków całego życia naszego, musi być jego 
uwieńczeniem, nagrodą, wypoczynkiem po pra-
cy i trudach. Bóg chce naszego szczęścia.

29
Cnota wydaje się nam powabna i piękna, ale 
oglądana z bliska ma swoje kolce, jak każda 
róża. I niebo nie spada nam darmo. Trzeba 
koronę niebieską zdobywać walką o dobro. 
Bóg ma nas w przyszłym życiu przyodziać sza-
tą chwały, ale musimy ją sobie przygotować tu na 
ziemi, musimy utkać ją sobie z dobrych uczyn-
ków. Do tego wszystkiego niezbędna jest praca 
i wysiłek. Kto sądzi, że prędko zdobędzie dosko-
nałość, ten się łudzi i spotka go zawód.
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30
Wszystko jest w rękach Opatrzności Bożej. 
Gdyby nawet nie wiem jak był człowiek pożyte-
czny i niezbędny, gdyby nie wiadomo jak pię-
kne miał pomysły, śmierć zabiera, wykonując 
wolę Bożą. Umierając, wszystko trzeba zosta-
wić, wszystkiego wyrzec się. Jedno tylko jest 
rzeczywiście konieczne, bez tego nikt się nie 
obejdzie, pozostałe rzeczy to tylko środki dla 
służby Bożej.

31
Kochajcie Boga gorąco i kochajcie się wzajem-
nie. Bóg was nie opuści. Pamiętajcie zawsze, że 
ja wam wszystkim jestem całym sercem oddany 
i pragnę was w niebie kiedyś oglądać.
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Janusz Kumala MIC

Nowenna do błogosławionego
 Jerzego Matulewicza

Dzień pierwszy
Chrystus – sensem życia

Boże, Ojcze nieskończenie miłosierny, Ty ze-
chciałeś zesłać na ten świat swojego Syna, aby 
nas przez swoją miłość wyrwał z niewoli grze-
chu i szatana, ukazał nam Twoje prawdziwe Obli-
cze – Ojca bogatego w miłosierdzie. Twój Syn 
pouczył nas i swoim przykładem ukazał piękno 
życia z Tobą i tylko dla Ciebie. Przeszedł przez 
ziemię dobrze czyniąc, abyśmy zachęcani Jego 
przykładem czynili z naszego życia dar miłości 
dla innych i podążali ku niebieskiej Ojczyźnie, 
gdzie nas oczekujesz.
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Błogosławiony Jerzy, nasz bracie w Jezusie 
Chrystusie, ty ponad wszystko Go ukochałeś, 
całkowicie oddałeś Mu swoje życie i byłeś 
z Nim doskonale zjednoczony w miłości. Pro-
szę cię, abym za twoim wstawiennictwem tak 
uwierzył Chrystusowi, by zawsze był dla mnie 
jedynym sensem życia. Pomóż mi tylko Jezusa 
kochać, tylko Jemu służyć, tylko Nim się rado-
wać i tylko w Nim znajdować siłę do codziennej 
wierności mojemu powołaniu. 

Wyproś mi tę łaskę, abym nigdy nie upadał 
na duchu z powodu życiowych trudności, ale 
wszystko zawierzał Chrystusowi i wytrwale kro-
czył drogą chrześcijańskiego życia. Obym tak jak 
ty przebywał z Chrystusem we wnętrzu mojego 
serca, z Nim radował się, pracował i cierpiał. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Dzień drugi
Ufność Bożej Opatrzności

Boże, nasz dobry Ojcze, w swojej nieskończonej 
miłości i mądrości stworzyłeś świat i człowieka; 
nieustannie czuwasz i opiekujesz się dziełem 
swojej miłości. Podziwiam i zdumiewam się 
Twoją czułością, z jaką pochylasz się nad każ-
dym człowiekiem, aby go chronić przed niebez-
pieczeństwami i prowadzić ścieżką życia w stro-
nę Nieba. Dzięki Twojej Opatrzności wszystko 
w naszym życiu jest wyrazem Twojego planu 
zbawienia, a nie jakiegoś ślepego losu. 

Błogosławiony Jerzy, ty, który w całym swoim 
życiu bezgranicznie ufałeś Bożej Opatrzności, 
naucz mnie postawy całkowitego zawierzenia 
Bogu. Pomóż mi we wszystkich chwilach ży-
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cia, zwłaszcza trudnych i bolesnych, z ufnością 
zwracać się ku miłującemu Bogu i Jemu bez 
reszty powierzać siebie. Niech z twoją pomocą 
potrafię rozpoznawać zrządzenia Bożej Opatrz-
ności i mam odwagę podejmować trudne zada-
nia na drodze życia wiary, nadziei i miłości.

Wyproś mi łaskę uległości wobec Boga, który 
mnie prowadzi ku Sobie. Niech z radością do-
świadczam Jego Ojcowskiej opieki i codziennie 
wychwalam Jego miłość. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Dzień trzeci
Umiłowanie Kościoła

Panie, nasz Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twoje 
dzieci zjednoczone we wspólnocie Kościoła 
razem pielgrzymowały drogą życia chrześci-
jańskiego do niebieskiej Ojczyzny. Zgodnie 
z odwiecznym planem zbawienia Twój Syn 
przez śmierć, zmartwychwstanie i dar Ducha 
Świętego zgromadził Twoje dzieci rozproszone 
przez grzech i uczynił z nich jeden lud. 

Błogosławiony Jerzy, ty bez reszty umiłowałeś 
Kościół jako nieskalaną Oblubienicę Chrystu-
sa, naucz mnie takiej miłości, abym całe swoje 
życie poświęcił sprawom Kościoła, dla niego 
pracował, znosił trudy i cierpienia. Pomóż mi 
kierować się we wszystkich moich poczyna-
niach jedynie dobrem Kościoła, aby wzrastał 
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i umacniał się w jedności i świętości. Niech za 
twoim przykładem wszystkie cierpienia, troski 
i rany Kościoła z miłością noszę w moim sercu. 
Wyproś mi łaskę żarliwej miłości, gorliwości 
i męstwa, abym zawsze był gotów służyć Ko-
ściołowi wszędzie tam, gdzie jest prześladowa-
ny i uciskany. Obym umocniony twoją modlitwą 
umiał troszczyć się o jego duchowe piękno i był 
uległym narzędziem w prowadzeniu ludzi drogą 
zbawienia, pokoju i jedności. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)

Nowenna

160



Dzień czwarty
Duch modlitwy

Nasz dobry Ojcze, któryś jest w niebie, od po-
czątku prowadziłeś dialog z człowiekiem i chcia-
łeś, aby zwracał się do Ciebie z ufnością i prosił 
o wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia. 
Pragniesz w modlitewnym dialogu obdarzać 
swoją miłością i przemieniać ludzkie serca.

Błogosławiony Jerzy, w codziennym życiu umia-
łeś zawsze pozostawać zjednoczony z Bogiem, 
naucz mnie takiego przylgnięcia do Boga, abym 
w Nim znajdował radość i sens życia, wszę-
dzie Go widział, a równocześnie szukał Jego 
obecności, abym radował się tylko Nim oraz 
kontemplował Jego święte Oblicze w każdym 
spotkanym człowieku.
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Wyproś mi łaskę ufnej modlitwy, która wszystko 
powierza dobremu Bogu, oraz modlitwy wy-
trwałej, która nie zraża się milczeniem Boga, 
ale cierpliwie czeka na Jego słowo. Pomóż mi 
pielęgnować w sobie ducha uwielbienia Boga 
i dziękczynienia Mu za wszystkie dary, którymi 
obdarza mnie i cały świat. Obym umiał myśleć 
z miłością o Bogu i we wszystkim liczył na Jego 
pomoc. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Dzień piąty
Męstwo i gorliwość

Wszechmogący Boże, udzielasz swojej mocy 
wszystkim swoim dzieciom, aby pośród trudów 
życia i zasadzek zła potrafiły realizować zada-
nia, które im zlecasz i czyniły to z gorliwością, 
licząc nie tylko na swoje siły i umiejętności, ale 
polegając przede wszystkim na mocy Twojej 
łaski. 

Błogosławiony Jerzy, twoje powołanie wiodło cię 
drogą ciernistą, ale mężnie pokonywałeś trud-
ności, by jak najlepiej zrealizować wolę Bożą, 
proszę cię, wyproś mi łaskę męstwa, abym śmia-
ło i odważnie podążał do celu, który wskazuje 
mi Bóg. 
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Wyproś mi ducha wiary, która przezwycięża po-
kusę zbytniego liczenia na własne siły, ducha na-
dziei, która zrywa kajdany lęku przed nieznaną 
przyszłością, ducha miłości, która rozgrzewa 
i zapala serce, ducha odwagi, która pokonuje 
wszelkie przeszkody i przeciwności w gorliwej 
służbie Bogu.
 
Naucz mnie gorliwości w trosce o świętość moje-
go życia, abym ożywiony nadprzyrodzoną miło-
ścią, wszystko czynił na większą chwałę Bożą. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Dzień szósty
Miłość bliźniego

Boże, który od wieków umiłowałeś człowieka, 
ponieważ jesteś Miłością i pragniesz, aby czło-
wiek na Twoją miłość odpowiadał także miło-
ścią. Ty rozlewasz miłość w naszych sercach, 
abyśmy potrafili miłować Ciebie w naszych 
bliźnich i dawali świadectwo, że jesteśmy Two-
imi dziećmi.

Błogosławiony Jerzy, twoja głęboka miłość Bo-
ga była źródłem codziennej, heroicznej miłości 
bliźniego, naucz mnie przyjmować dar Bożej 
miłości i rozdawać ją ludziom spragnionym mi-
łości, dobroci i miłosierdzia. Oby moje serce
umiało współczuć ludziom cierpiącym i chorym, 
moje słowa niosły pociechę i nadzieję, a ręce 
podnosiły i opatrywały rany.
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Wyproś mi dar miłości łagodnej, cierpliwej 
i uczynnej, czystej i wolnej od zazdrości, wier-
nej i ufnej, przebaczającej i radosnej, abym 
dzielił się nią jak chlebem ze wszystkimi, któ-
rych spotykam na drodze mojego życia. 

Proszę cię, naucz mnie miłować moich bliźnich 
miłością bezinteresowną i mężną, aby nigdy 
nie zraziły mnie niewdzięczność, przeciwności 
i cierpienia. Obym zło zapominał, a dobrem się 
radował.

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Dzień siódmy
Służba jedności i pojednaniu

Boże Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chry-
stusa, który umarł i zmartwychwstał, dokonałeś 
dzieła pojednania ludzi ze sobą i zgromadziłeś 
ich w jeden lud. Ty pragniesz, aby wszyscy stano-
wili jedno w Twoim Duchu i żyli w pokoju i wza-
jemnej miłości.

Błogosławiony Jerzy, w swoim sercu pielęgno-
wałeś miłość do wszystkich narodów, naucz 
mnie postawy szacunku wobec ludzi różnych 
ras, narodowości, religii i przekonań, abym mi-
łością przełamywał dzielące nas bariery i przy-
czyniał się do coraz większej jedności. 

Pomóż mi wyzbywać się wszelkich uczuć obo-
jętności, nieufności czy lekceważenia lub po-
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gardy wobec innych narodów, abym w duchu 
braterskiej miłości przyczyniał się do usuwania 
przeszkód na drodze ku pełnej jedności i pojed-
nania wszystkich ze wszystkimi. 

Wyproś mi łaskę rozumienia ludzi inaczej my-
ślących i dar umiejętnego prowadzenia dialogu, 
abym wolny od jakichkolwiek uprzedzeń, w du-
chu życzliwości poszukiwał prawdy i podążał 
drogą pojednania i wzajemnej miłości. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Dzień ósmy
Wytrwanie w dobrym

Boże, który nieustannie troszczysz się o nas, 
abyśmy umocnieni Twoją łaską potrafili wy-
trwać na drodze wierności Tobie i nie ustawali 
w czynieniu dobra wszędzie i wszystkim. 

Błogosławiony Jerzy, w swoim życiu doświad-
czałeś wielu przeciwności ze strony świata i sza-
tana, naucz mnie odwagi i cierpliwości w po-
konywaniu przeszkód na drodze do świętości, 
abym nigdy nie uległ zwątpieniu z powodu mo-
ich grzechów, ale umocniony łaską Bożą roz-
budzał w sobie nadzieję zwycięstwa dobra nad 
wszelkim złem.

Wyproś mi łaskę wytrwałości w czynieniu dobra 
każdemu człowiekowi, którego spotkam na 
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mojej drodze oraz codziennej wierności Bogu, 
abym trwając w łasce uświęcającej nieustannie 
wielbił Boga i coraz bardziej Go miłował. Po-
móż mi zachować żywą wiarę, abym wielko-
dusznie przyjmował Bożą wolę i nie zniechęcał 
się w realizacji jej wymagań. 

Naucz mnie iść drogą za Chrystusem, zawsze 
wybierać dobro, a odwracać się od zła, odrzu-
cać ciemność grzechu, a podążać ku światłu 
prawdy. Oby zawsze w moim sercu było wielkie 
pragnienie świętości i oglądania Boga twarzą 
w twarz w niebieskiej Ojczyźnie. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Dzień dziewiąty
Tęsknota za niebem

Boże, nasz Ojcze, który jesteś w niebie, Ty stwo-
rzyłeś człowieka z miłości i powołałeś go do życia 
wiecznego z Tobą. W Twoim domu jest mieszkań 
wiele, które przygotował dla nas Twój Syn, Jezus 
Chrystus. Oczekujesz każdego z nas z niecier-
pliwością, abyśmy wszyscy, razem z Maryją i ze 
wszystkimi świętymi, cieszyli się Twoją obecno-
ścią i wielbili Ciebie przez całą wieczność. 

Błogosławiony Jerzy, twoje serce przenikała 
wielka tęsknota za radosną wiecznością z Bo-
giem, naucz mnie tęsknoty za szczęściem wiecz-
nym, przygotowanym dla wszystkich, którzy mi-
łują Boga. Niech miłość do Boga podnosi mój 
wzrok ku górze i wlewa do serca silną nadzieję 
nowego życia w Niebie. 
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Wyproś mi tę łaskę, abym umiał w życiu wszyst-
ko oceniać z perspektywy wieczności i nie uległ 
ułudzie tego świata, ale bym wszystko czynił 
i wszystkiego używał dla większej chwały Bożej 
i dla mojego zbawienia.

Proszę cię, pomóż mi pokonywać lęk przed 
śmiercią, abym ufając Bożemu miłosierdziu, 
potrafił w ostatniej godzinie mojego życia po-
wierzyć się kochającemu Ojcu, spotkać Go na 
progu Jego Domu i zobaczyć Jego pogodne 
Oblicze. 

Błogosławiony Jerzy, proszę cię dzisiaj o wsta-
wiennictwo u Boga w sprawie.... (tu wymienić 
swoją osobistą intencję).

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Litania do bł. Jerzego Matulewicza (str. 173)
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Litania do błogosławionego Jerzego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami
Błogosławiony Jerzy, biskupie 
Kościoła świętego,
Wierny naśladowco Chrystusa,
Posłuszny Duchowi Świętemu,
Wybrane narzędzie Opatrzności Bożej,
Nieustraszony świadku wiary,
Głęboko oddany Maryi Niepokalanej,
Wierny synu Kościoła,
Zwierciadło miłości Kościoła,
Wierny i posłuszny Ojcu Świętemu,
Chlubo litewskiej i polskiej ziemi,
Dobry i mądry pasterzu,
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Krzewicielu odnowy duchowej,
Obrońco katolickiej wiary,
Odnowicielu i założycielu wspólnot zakonnych,
Opiekunie powołań zakonnych,
Patronie księży i biskupów,
Przyjacielu i obrońco robotników,
Nauczycielu i mistrzu młodzieży,
Mężu silnej wiary,
Wzorze pracowitości i pobożności,
Miłośniku pokory i łagodności,
Przedziwny miłośniku krzyża,
Przykładzie cierpliwości i opanowania,
Promieniujący duchową radością i pokojem,
Gorliwy zakonniku,
Mądry przewodniku na drodze życia 
duchowego,
Pokój czyniący między ludźmi i narodami,
Patronie zwaśnionych narodów,
Niezmordowany nauczycielu Ewangelii,
Wzorze łaskawości dla wrogów,
Pasterzu szukający zagubionych dusz,
Ojcze i obrońco sierot,
Pocieszycielu chorych i ubogich,
Obrońco ludzkiej godności,
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Wzorze świętości naszych czasów,
Orędowniku przed Bogiem 
za narodami Litwy i Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, błogosławiony Jerzy.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu-
sowych.

Módlmy się:
Boże, który w sercu błogosławionego Jerzego, 
biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystu-
sa i Kościoła, spraw, prosimy, abyśmy za jego 
przykładem i za jego wstawiennictwem usilnie 
naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego Mi-
styczne Ciało. Przez Chrystusa, Pana naszego.

O. Amen.

Litania

175



Modlitwa 
o kanonizację błogosławionego Jerzego

Przenajświętsza i niepodzielna Trójco, która 
w sercach wiernych sług Twoich obierasz sobie 
mieszkanie, a po śmierci nagradzasz ich zasługi 
chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa 
Twój, błogosławiony Jerzy, który pod opieką 
Niepokalanej Dziewicy Maryi z apostolską 
gorliwością wiernie służył Kościołowi, został 
zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Zgromadzenie Marianów

Boże Wszechmogący, który obdarzasz Kościół 
charyzmatem życia zakonnego, dziękuję Ci za 
dar wspólnoty mariańskiej, którą założył z Two-
jego natchnienia bł. o. Stanisław Papczyński, 
a w przedziwny sposób odnowił bł. Jerzy Ma-
tulewicz. Dziękuję Ci za piękne świadectwo 
życia wielu ojców i braci marianów, którzy 
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wiernie zrealizowali otrzymany dar powołania 
mariańskiego. 

Proszę Cię, Boże, o łaskę twórczej wierności 
dla wszystkich, których powołałeś na drogę 
mariańskiego życia. Spraw, aby umacniani 
Twoją łaską gorliwie szerzyli cześć Niepokala-
nej Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Niech 
wpatrzeni w Jej przykład życia dbają o piękno 
maryjnego oblicza Kościoła. Rozpal w nich żar-
liwą miłość w niesieniu pomocy zmarłym oraz 
wszystkim, którzy znajdują się u schyłku życia 
i na progu bramy do wieczności z Tobą. Niech 
wszystkim ukazują cel ludzkiego życia, jakim 
jest szczęście wieczne z Tobą oraz wytrwale 
towarzyszą im w codziennym pielgrzymowaniu 
drogą wiary, nadziei i miłości. Umacniaj ich 
w służbie Kościołowi, aby zawsze płonęli świę-
tym ogniem zapału i odważnie głosili światu do-
brą nowinę o Twoim miłosierdziu, objawionym 
w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i jedynym 
Zbawicielu. Wlewaj w ich serca gorliwość i mą-
drość w niesieniu pomocy ubogim współczesne-
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go świata, a szczególnie ludziom pogrążonym 
w różnych nałogach, zepchniętym na margines 
społeczeństwa, zapomnianym i pogardzanym. 
Niech umieją z pośpiechem zanieść im dobrą 
nowinę i ukazać Twoje Ojcowskie Oblicze. 

Boże, który do swojego opatrznościowego planu 
zbawienia zechciałeś włączyć każdego z nas, pro-
szę Cię, oświecaj Zgromadzenie Marianów, aby 
umiało rozpoznawać znaki czasu i odważnie iść 
tam, gdzie jest największa potrzeba i gdzie jest 
najtrudniej. Niech umie pokornie podejmować 
wszelkie zadania w Kościele, nawet jeśli trzeba 
iść drogą trudów, cierpień i niepowodzeń.

Proszę Cię, Boże, o nowe i święte powołania 
do Zgromadzenia Marianów, aby mariański 
charyzmat życia ubogacał Kościół w różnych 
zakątkach świata. Poślij, Panie, ludzi odważ-
nych i gorliwych, aby rozmiłowani w Chrystusie 
i Kościele umieli skutecznie prowadzić innych 
do Ciebie. A wezwanych zachowuj i umacniaj 
w dokonanym wyborze życia, aby żadne ułudy 
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świata nie odciągnęły ich od Ciebie, jedynego 
Dobra i Piękna. 

Spraw, aby na obliczu Kościoła jaśniało piękno 
mariańskiego charyzmatu i promieniowało na 
wszystkich, którzy do Ciebie pielgrzymują i za 
Tobą tęsknią. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 
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Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”

Ośrodek formacyjny Zgromadzenia Księży Marianów 
Niepokalanego Poczęcia NMP, którego zadaniem jest 
troska o maryjne oblicze Kościoła. Rozwija i populary-
zuje pogłębioną i zgodną z nauczaniem Kościoła teologię 
maryjną oraz promuje kulturę maryjną, czyli styl życia 
inspirowanego osobą Niepokalanej Matki Pana, naszej 
Siostry i Nauczycielki w pielgrzymce wiary. Wspiera 
duszpasterstwo maryjne i kształtuje maryjną pobożność 
ludową, widząc w niej jedną z dróg nowej ewangelizacji.

Centrum organizuje rekolekcje dla różnych grup stano-
wych i zawodowych, dni skupienia, dni formacji maryjnej, 
sesje formacyjne, sympozja i inne spotkania o charakterze 
maryjnym. 

Centrum wydaje czasopisma: „Salvatoris Mater”, 
„Zeszyty Maryjne” i „Matka Pokoju”.

Aktualny program działalności i szczegółowe 
informacje można otrzymać pisząc na adres:

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń
tel. (063) 270 77 20

e-mail: mater@marianie.pl
www.maryja.pl



Marianie

Założona przed trzema wiekami w Polsce 
przez bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego

 i odnowiona przez bł. Jerzego Matulewicza
APOSTOLSKA WSPÓLNOTA ZAKONNA

jednoczy kapłanów i braci 
powołanych przez Boga 

do służenia Chrystusowi i Kościołowi 
pod opieką i na wzór 

NIEPOKALANEJ SŁUŻEBNICY PAŃSKIEJ
w pracy duszpastersko-wychowawczej

w kraju i za granicą.

Jeśli chcesz
– dla siebie lub dla innych –
uzyskać informacje o historii,

duchowości i aktualnej działalności
Zgromadzenia Księży Marianów,

jak również dowiedzieć się o warunkach
przyjmowania kandydatów na księży i braci,

napisz:

Prowincjalny Duszpasterz Powołań
Księża Marianie

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń
www.marianie.pl


