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D

Doktor miłości, św. Franciszek Salezy,
nieustannie wskazywał
na żywe źródło przymierza Boga z ludźmi:
Bóg nas kocha, towarzyszy nam miłością
cierpliwą i wierną na każdym etapie życia;
wpaja pragnienie dobra,
upodobanie piękna i prawdy.
W swej Opatrzności, Bóg daje nam życie,
abyśmy byli na Jego obraz i podobieństwo.
Ponadto wzywa, aby zawsze dzielić się tym,
co czyni Go wielkim – doskonałą miłością.
Pozostawia nam jednak wewnętrzną wolność,
uzdalnia do przekonania,
że jest się przez Niego kochanym,
by podjąć postanowienie
odpowiedzi na tę miłość.
bł. Jan Paweł II
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rodzy Bracia i Siostry,

„Dieu est le Dieu du cœur humain”1, „Bóg jest
Bogiem o ludzkim sercu”: w tych słowach pozornie
prostych zawiera się istota duchowości wielkiego
mistrza, o którym wam dzisiaj opowiem, o św. Franciszku Salezym, biskupie, Doktorze Kościoła.
Urodził się w 1567 r. na pograniczu Francji, był
synem Franciszka de Boisy, pochodzącego ze starożytnej i szlacheckiej rodziny z Sabaudii. Żył na
przełomie dwóch wieków – XVI i XVII. Skupił w sobie najlepsze nauki i osiągnięcia kulturowe wieku,
który dobiegał końca, łącząc dziedzictwo humanizmu z dążeniem do absolutu – charakterystycznym dla prądów mistycznych. Jego formacja była
bardzo staranna; w Paryżu odbył studia wyższe,
oddając się również teologii, a na Uniwersytecie
w Padwie, jak pragnął tego ojciec, naukom prawnym. Ukończył je z wyróżnieniem doktoratem
z prawa kanonicznego i cywilnego (utroque iure).
W swojej pełnej harmonii młodości, rozmyślając nad tekstami św. Augustyna i św. Tomasza przeżył głęboki kryzys, który doprowadził
go do postawienia sobie pytania o własne zbawienie i o przeznaczenie Boże względem
swojej osoby, boleśnie przeżywając
1

1

Traktat o miłości Bożej, ks. I, rozdz. XV.
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DO MATKI KOŚCIOŁA

O Najświętsza Pani, która przebywasz na wyżynach niebiańskiej szczęśliwości, miej litość nad
nami, którzy pozostajemy na pustyni nędzy. Ty
rozkoszujesz się obfitością słodyczy, a my wciąż
trwamy na dnie rozpaczy. Spraw, abyśmy mieli
siłę do znoszenia wszystkich przeciwności i oparcie w Twym Oblubieńcu, jedynej naszej nadziei
w doświadczeniach, zapłacie za nasze trudy, jedynym lekarzu na nasze choroby. Dziewico chwalebna, módl się za Kościołem Twojego Syna!

DO KRÓLOWEJ RODZIN

Matko wszystkich świętych rodzin, ucieczko
ludzkich serc, poprzez Twego Syna prosimy Cię:
„Święta Dziewico, oczy wszystkich wierzących
są skierowane i utkwione na Twym majestacie:
oczekujemy łask i jeżeli zechcesz otworzyć hojnie
dłonie, zostaniemy napełnieni dobrodziejstwami”
(por. Ps 144, 15-16).
Maryjo, nasza orędowniczko, drabino
do nieba, wzniesienie Boga, węź-
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le, poprzez który wielkość Boga łączy się z naszą
nędzą, spraw, abyśmy przez Ciebie coraz bardziej
jednoczyli się z Bogiem. Amen.

WESTCHNIENIE DUSZY

Najmilsza moja Matko, pozdrawiam Cię z całego serca. Matko łaski i miłosierdzia, módl się za
mną. Królowo niebieska, polecam Ci moją duszę.
W swej dobroci, uproś mi miłość swego Syna. Najmilsza nadziejo po Panu Jezusie, upadam do Twoich nóg. Najsłodsza ucieczko grzesznych, spraw,
bym odczuł skutek Twojej pomocy, najchwalebniejsza Panno Maryjo.

DO SZAFARKI WSZELKICH ŁASK

O Najświętsza Maryjo Panno, Czcigodna Matko Boga i wierna Szafarko wszelkich Jego łask,
którymi chce nas obdarzać! Błagam Cię, przez
miłosierdzie Twego ukochanego Syna, naszego
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, abym mógł otrzymać światło z nieba i dobrą radę Ducha Świętego, poznając w ten sposób, co powinienem czynić
i jak postępować, by żyć na chwałę Bożą i podążać ku zbawieniu.
O Święta Maryjo Panno, mam nadzieję, że
przez Twe wstawiennictwo, otrzymam tę łaskę
nieba, gdyż po Bogu, to właśnie w Tobie
pokładam nadzieję.
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RÓŻANIEC

I. TAJEMNICE RADOSNE

Modlitwa
Powiedz, o moja Najukochańsza Matko i Najmilsza Królowo, czyż te wszystkie wspaniałe skarby mądrości i wiedzy (por. Kol. 2, 3) nie były w Słowie, w Synu Boga, zanim został poczęty w Twoim
łonie? Ale Ty, Najczcigodniejsza Pani, skarby te jak
gdyby ukryłaś w swoim ciele, gdyż one w tym Słowie są ukryte. Kto zatem je ukrył? Czy to nie Ty,
Dziewico? Powiedz, o Najczulsza Matko, dla kogo
matki ukrywają skarby, jeśli nie dla swych dzieci? Więc to dla nas je ukryłaś. Odkryj nam
zatem dziś, ten tajemniczy Skarb.
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1. ZWIASTOWANIE NMP

Rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech
mi się stanie według twego słowa!». Wtedy odszedł
od Niej anioł (Łk 1, 38).
W tej tajemnicy prośmy o łaskę pokory.
Cnota pokory ma moc nieporównywalnie wyższą od innych cnót w doprowadzaniu nas do Boga.
Właściwą jej cechą jest życie w prawdzie o sobie,
bycie zawsze uniżonym i pozostającym na usługach innych. To ona właśnie jest podstawą i fundamentem życia duchowego.
Tę uniżoność Bóg upatrzył sobie w Najświętszej Dziewicy i obdarzył Ją swoją miłością. Jak
wielka była Jej wewnętrzna żarliwość, pobożność, pokora, zaufanie, odwaga, gdy anioł zapowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk
1, 35). (…) Należy wierzyć, że Jej błogosławione
Serce całkowicie się rozpłynęło w ogniu tych słów
oraz napełniło się licznymi łaskami, słysząc, że
Bóg da swoje własne Serce, które będzie Sercem
Jego Syna.
2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [ziemi]
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła
Elżbietę (Łk 1, 39-40).
W tej tajemnicy prośmy o gorliwość
i miłość bliźniego.
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GODZINA ŚWIĘTA

Wystawienie Najświętszego Sakramentu
1. JEZUS W OGRODZIE OLIWNYM

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na
Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie.
Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie
się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się
od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł
na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli
chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie
moja wola, lecz Twoja niech się stanie!». Wtedy
ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot
był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię (Łk
22, 39-44).
Pan Jezus stał się człowiekiem, by nas nauczyć
wstrzemięźliwości duchowej, polegającej na
umiejętności odmówienia sobie i dobrowolnego pozbawienia się
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przyjemnych i nęcących rzeczy, które niesie ze sobą
ziemskie życie. Z własnej, nieprzymuszonej woli
wziął na siebie ciężar wszelakich trudów i zmagań,
biedy, pogardy i zmartwień. Stawszy się człowiekiem przeżył i zniósł wszystko, co – zgodnie z zapowiedzią – dane Mu było wycierpieć. Księga życia,
którą do końca przeczytał nosiła tytuł „Święta wola
Boża”.
Istotnie, w ciągu ziemskiej wędrówki nasz Pan
niczego innego nie robił, jak tylko wnikliwie ją studiował, strzegł pilnie jej słów, wykonywał je i swą
wolę podporządkowywał woli Ojca Niebieskiego,
jak sam określił: przyszedłem nie po to, by pełnić
moją wolę, lecz Tego, który Mnie posłał. O, jak bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy właściwie umieli
odczytywać i pojmować tę księgę, wszystkie czynności przystosowywać do woli Boga, odrzucając
zupełnie własną wolę i mieć na uwadze tylko jedną
troskę – by pełnić Jego wolę.
(Fragment kazania Świętego z 24 grudnia 1620 r.)

Modlitwa: Panie Jezu, który wziąłeś na siebie
ciężar naszych win, strzeż i utrzymuj nas w posłuszeństwie mimo mroków nocy duszy. Naucz
nas pełnić tylko wolę Ojca, umacniaj chlebem
eucharystycznym, chlebem mocnych.
Czas na refleksję i rozmowę wewnętrzną z Bogiem
Pieśń: W krzyżu cierpienie (Modlitewnik
Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa, s. 392)

