
 

 

 

 

aby z nadmiaru Jej m�dro�ci i �aski, jak z niezmierzonego morza, wyp�ywa�o to wszystko, co 
inni �wi�ci odebrali jako �aski i co odbiera� b�d� a� do ko!ca �wiata.

Gdy Dzieci� Boskie mia�o lat dwana�cie, macierzy!skie serce Maryi dozna�o ci��kiego 
do�wiadczenia. Jezus, Maryja i Józef chodzili corocznie na $wi�to Paschy do �wi�tyni. Kiedy 
Jezus sko!czy� dwana�cie lat i nadszed� czas, w którym powoli zacz��y si� ukazywa� 
pierwsze promienie Jego Boskiego �wiat�a, równie� udali si� do Jeruzalem. $wi�to 
niekwaszonego chleba wed�ug przepisu prawa trwa�o siedem dni, z których pierwszy i ostatni 

by�y najuroczystsze. Nasi niebia!scy pielgrzymi pozostali przez te siedem dni w Jeruzalem, 
sp�dzaj�c $wi�to Paschy na modlitwie, jak to czynili inni Izraelici. Gdy min�� dzie! siódmy 
udali si� w podró� do domu. Kiedy wychodzili z miasta, Jezus oddali� si� od rodziców, którzy 
tego nie spostrzegli i niczego si� nie spodziewaj�c szli dalej. Przyczyni� si� do tego wielki 
t�ok i ówczesny zwyczaj, �e m��czy#ni podró�owali osobno, niewiasty osobno, a dzieci 
towarzyszy�y albo ojcu, albo matce. Dlatego �w. Józef my�la�, �e Jezus idzie ze sw� 
Naj�wi�tsz� Matk�, przy której zazwyczaj przebywa�. Nie móg� przypuszcza�, �e Maryja 
idzie bez Boskiego Dzieci�cia, które kocha�a ponad wszystko. Natomiast na niebia!sk� 
Królow� Pan Jezus zes�a� zachwycenie i zaj�� Jej uwag� innymi my�lami. Gdy zauwa�y�a 
nieobecno�� Naj�wi�tszego Syna s�dzi�a, �e Pan Jezus towarzyszy Józefowi, aby nape�ni� go 
rado�ci�.
W tym mniemaniu Maryja i Józef podró�owali � jak pisze �w. %ukasz � ca�y dzie!. 
Podró�ni opuszczali Jerozolim� ró�nymi drogami, a pó#niej rodziny ��czy�y si� w 
oznaczonym miejscu. Równie� Maryja i Józef spotkali si� wieczorem i zauwa�yli 
nieobecno�� Jezusa. Oboje zaniemówili ze zdziwienia i przera�enia; ka�de z nich sobie 
przypisywa�o win�, albowiem nie znali sposobu, w jaki Pan Jezus od��czy� si� od nich. 
Nast�pnie zacz�li naradza� si� co czyni� dalej. Najmi�o�ciwsza Matka rzek�a do �w. Józefa: 
,,Serce moje nie zazna spokoju, dopóki nie wrócimy i nie odnajdziemy mego Naj�wi�tszego 

Syna". Tak te� uczynili i zacz�li pyta� o Niego krewnych i znajomych; nikt jednak nie umia� 
im nic powiedzie� o Jezusie. Cierpienie ich powi�ksza�o si�, bo wsz�dzie odpowiadano im, �e 
przez ca�� drog� z Jerozolimy nikt nie widzia� wracaj�cego ch�opca.

Trzy dni najmi�o�ciwsza Matka sp�dzi�a we �zach, nie odpoczywaj�c i nie jedz�c. Ból, 
jaki w tym czasie odczuwa�a, by� wi�kszy od cierpie! wszystkich m�czenników; w swym 
Boskim Synu utraci�a przecie� wi�cej ni� ca�y �wiat. Równie wielka by�a jednak Jej 
cierpliwo�� i poddanie si� woli Bo�ej. Przez trzy dni Pan pozostawia� J� w zwyczajnym 
stanie �aski, pozbawiaj�c szczególnych wzgl�dów i pociech, którymi zazwyczaj J� obdarza�. 
Wielka by�a bezradno�� i ból Naj�wi�tszej Matki, która nie zna�a przyczyny tego nowego 
do�wiadczenia. A jednak � o cudzie �wi�to�ci, m�dro�ci i doskona�o�ci � nie utraci�a mimo 
tego niezmiernego cierpienia ani odwagi, ani wewn�trznego, ani zewn�trznego spokoju.

Wprawdzie ból przeszywa� Jej serce, a cierpienia przechodzi�y wszelkie poj�cie, ale we 
wszystkich Jej czynno�ciach objawia� si� zwyczajny porz�dek. Ani na chwil� nie zaniedba�a 
swych modlitw za rodzaj ludzki, ani b�aga! o �ask� odnalezienia Naj�wi�tszego Syna.

Równie� �w. Józef bardzo cierpia� w tych dniach. &yciu jego zagra�a�o nawet 
niebezpiecze!stwo, gdyby go Pan nie wspiera�, a naj�wi�tsza Królowa nie pociesza�a i nie 
pami�ta�a o jego odpoczynku i posi�kach, czego zaniedbywa� szukaj�c gorliwie Jezusa.

Tymczasem Jezus rozstawszy si� z rodzicami szed� ulicami Jerozolimy. W swej Boskiej 
wszechwiedzy widzia� wszystkie przysz�e cierpienia, jakie mia� ponie�� na tej drodze i ju� 
teraz ofiarowywa� je Ojcu niebia!skiemu w intencji zbawienia dusz. Aby utrzyma� si� przy 
�yciu raczy� w swej niesko!czonej pokorze prosi� o ja�mu�n�. Odwiedza� tak�e ubogich i 
chorych w szpitalach i pociesza� ich. Potem wszed� do �wi�tyni, gdzie uczeni w Pi�mie 
omawiali przyj�cie Mesjasza. Zbli�y� si� do nich, jak gdyby pragn�� przys�ucha� si� uczonym 
rozprawom i uczy� si�. Kiedy jednak zgromadzeni orzekli, �e Mesjasz jeszcze nie przyszed� i 
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�e przyb�dzie z wielkim majestatem, wtedy Boski ch�opiec wyst�pi� przed nimi i na 
podstawie ksi�g proroków wykaza�, �e spe�ni� si� czas, w którym Mesjasz mia� si� ukaza� i �e 
nie przyb�dzie On jako król ziemski w przepychu i wynios�o�ci, lecz jako Wybawiciel ludzi 
w pokorze i ubóstwie. Mówi� to z moc� i powag�, jaka tylko Jemu by�a w�a�ciwa. Wszyscy 
uczeni zamilkli i spogl�dali po sobie z podziwem pytaj�c: ,,Có! to za cud? Jaki! to cudowny 

ch�opiec' Sk$d si� wzi$�? Czyim jest dzieckiem?" Jednak daremnie pytali kto jest Ten, który 
ich pouczy�; niczego nie dowiedzieli si�, a nawet nie domy�lali.

Kiedy Jezus ko!czy� swoj� mow� nadesz�a Jego Naj�wi�tsza Matka i Józef. Wszyscy 

uczeni pe�ni podziwu powstali z miejsc, a Matka Boska pogr��ona w morzu rozkoszy zbli�y�a 
si� do Syna i rzek�a do Niego �jak pisze �w. %ukasz � te s�owa: �Synu, czemu� nam to 

uczyni�? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukali�my Ciebie". Matka Boska wypowiedzia�a 
t� pe�n� mi�o�ci skarg� z ca�� czci� i serdeczno�ci�, oddaj�c Jezusowi ho�d jako swemu Bogu 
i przedstawiaj�c swoje cierpienia jako swemu Synowi. Pan Jezus odrzek�: ,,Czemu�cie Mnie 

szukali? Czy nie wiedzieli�cie, !e powinienem by% w tym, co nale!y do mego Ojca?"Zdziwieni 

uczeni oddalili si� i Matka Boska pozosta�a ze swoim Naj�wi�tszym Synem. Przytuli�a Go z 
macierzy!sk� czu�o�ci� i rzek�a: ,,0 mój Synu' Pozwól memu zbola�emu sercu okaza% 

cierpienia i m�czarnie, aby bole�% moja mnie nie zabi�a, je!eli !ycie moje mo!e by% 

po!yteczne na to, abym Ci s�u!y�a. Nie odtr$caj mnie od swego oblicza i przyjmij mnie za 

swoj$ niewolnic�. A je!eli przez niedba�o�% utraci�am Ci� z oczu � przebacz mi, uczy# mnie 

godn$ Siebie i nie karz mnie Twoj$ nieobecno�ci$." Boski ch�opiec mi�o�ciwie powita� Matk� 
i przyrzek�, �e b�dzie odt�d Jej Mistrzem i nieod��cznym Towarzyszem a� do odpowiedniego 
czasu. S�owa te uspokoi�y pa�aj�ce mi�o�ci� serce Królowej niebios. Nast�pnie �wi�ta 
Rodzina uda�a si� w podró� do domu.

Po pewnym czasie Jezus, Naj�wi�tsza Panna i $w. Józef przybyli do Nazaretu, co $w. 
%ukasz opisuje w nast�puj�cych s�owach: �Potem poszed� z nimi i wróci� do Nazaretu; i by� 

im poddany. A Matka Jego chowa�a wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus

za� czyni� post�py w m$dro�ci, w latach i w lasce u Boga i u �udzi." Co sama widzia�am �
opowiem pó#niej; teraz chc� tylko zaznaczy�, �e pokora i pos�usze!stwo naszego Boskiego 
Mistrza wprawia�y anio�ów w najwi�kszy podziw; zachwycali si� te� wznios�� powag� Jego 
Naj�wi�tszej Matki, która dost�pi�a tej godno�ci, �e Bóg, który zosta� Cz�owiekiem, odda� si� 
Jej pod opiek�, aby Go przy pomocy �w. Józefa wychowa�a i rozporz�dza�a Nim jak sw� 
w�asno�ci�.

Temu pos�usznemu poddaniu si� Jezusa Matce odpowiada�y cnotliwe uczynki Maryi. 

Pomi�dzy innymi wznios�ymi cnotami posiada�a Ona niezwykle wielk� pokor�, po�wi�cenie i 
wdzi�czno�� za to, �e Jego Majestat raczy� znów pozostawa� w Jej towarzystwie. Dzi�kowa�a 
Mu tak niestrudzenie i s�u�y�a na kl�czkach z takim oddaniem, �e nape�nia�a podziwem 
najwy�szych serafinów. Usi�owa�a gorliwie na�ladowa� Syna we wszystkich czynno�ciach. 
Takimi objawami �wi�to�ci wzrusza�a serce naszego Pana i przywi�zywa�a Go do siebie 
�a!cuchami niezwyci��onej mi�o�ci. Poniewa� Jezus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy 
cz�owiek, by� �ci�le po��czony z Matk�, istnia�o mi�dzy nimi wzajemne oddanie, mi�o��
i czynienie sobie nawzajem dobrych uczynków; pot��ne strumienie �ask i doskona�o�ci 
Wcielonego S�owa przelewa�y si� do niezmiernego oceanu Serca Maryi, a ocean ten nie 

przepe�nia� si� nigdy, bo by� dostatecznie ogromny, aby pomie�ci� w sobie wszystkie te 
strumienie. 

Nauka Naj�wi�tszej Królowej niebios skierowana do czcigodnej Marii z Agredy

�Moja córko" Kto z nale�n� czci� rozwa�a wszystkie dzie�a mego Boskiego Syna, jak 
równie� moje w�asne czyny, znajduje w nich mnóstwo pe�nych tajemnic nauk. Pan nasz 



 

 

 

 

od��czy� si� ode mnie, abym w�ród �ez i cierpienia szuka�a Go a nast�pnie odnalaz�a z 
rado�ci� i po�ytkiem dla duszy. Powinna� na�ladowa� mój przyk�ad: i ty powinna� w�ród 
gorzkich bole�ci szuka� Pana, a bole�� ta powinna ci� sk�ania� do nieustannej gorliwo�ci, 
aby� przez ca�e �ycie nie ustawa�a dopóki Go nie znajdziesz, aby� nast�pnie trzyma�a Go przy 

sobie i ju� wi�cej si� od Niego nie oddala�a.
Aby lepiej zrozumie� t� tajemnic� powinna� wiedzie�, �e Jego niesko!czona m�dro�� 

wiedzie dusze do wiecznej szcz��liwo�ci w ten sposób, �e wskazuje im drog� prowadz�c� ku 
niej i pozostawia je w w�tpliwo�ci, czy osi�gn� cel. Chodzi o to, aby pozostawia� ludzi w 
ci�g�ej trosce i bólu, dopóki nie dojd� do wiecznej szcz��liwo�ci. Troska ta powinna obudzi� 
w cz�owieku ustawiczn� obaw� przed pope�nieniem grzechu, albowiem tylko przez grzech 
cz�owiek mo�e utraci� wieczn� szcz��liwo��. Troska ta powinna równie� pomóc cz�owiekowi 
w tym, aby w�ród �wiatowego zgie�ku nie da� si� usidli� marnym rzeczom ziemskim.

Stwórca do rozumu, jaki cz�owiek posiada z natury, doda� cnoty wiary i nadziei; cnoty te 
budz� mi�o��, z pomoc� której cz�owiek szuka ostatecznego celu i osi�ga go. Oprócz tych, i 
innych cnót otrzymanych podczas chrztu �wi�tego, Pan zsy�a jeszcze zbawienne natchnienia i 
�aski posi�kowe; przez nie upomina i pobudza dusz�, aby w czasie kiedy musi �y� z dala od 
Jego najmi�o�ciwszej obecno�ci nie zapomina�a o Nim ani o sobie, ale nieustannie d��y�a do 
upragnionego celu, gdzie znajdzie spe�nienie wszystkich swych pragnie!.

Mo�esz teraz zrozumie� jak wielka jest �lepota �miertelników i jak ma�a liczba tych, 
którzy po�wi�caj� czas na gorliwe rozwa�anie cudownego porz�dku Stworzenia i 
Odkupienia. Nast�pstwem tej niedba�o�ci jest ca�e z�o, któremu �miertelnicy podlegaj� przez 
to, �e ubiegaj� si� o ziemskie dobra i rozkosze, jak gdyby to one by�y zbawieniem i celem
ostatecznym. Jest to najgorsz� przewrotno�ci� wobec porz�dku ustanowionego przez Boga: 
ludzie pragn� w swym krótkim, marnym �yciu za�ywa� ziemsko�ci, jak gdyby ta by�a celem 
ostatecznym, podczas gdy powinni pos�ugiwa� si� rzeczami stworzonymi po to, aby osi�gn�� 
najwy�sze Dobro, a nie �eby Je utraci�'.

ROZDZIA� XXIX

Jak Jezus poucza! swoj� Naj�wi�tsz� Matk� o prawie !aski.

Powiedzieli�my ju� poprzednio, �e Królowa niebios by�a na swój sposób pierwsz� i jedyn� 
uczennic� swego Naj�wi�tszego Syna. Zosta�a Ona wybrana z wszystkich stworze!, �eby 
wyry�a w sobie prawo Ewangelii i �eby w Ko�ciele chrze�cija!skim by�a wzorem i obrazem, 
wed�ug którego wszyscy inni �wi�ci mieli prowadzi� swe �ycie i w którym mia�y si� objawi� 
wszystkie dzia�ania Zbawienia. Nasz Boski Zbawiciel dzia�a� jak znakomity malarz, który zna 
doskonale sw� sztuk� i pomi�dzy licznymi dzie�ami swej r�ki pragnie stworzy� jedno o 
najwy�szej doskona�o�ci, aby utwierdzi�o jego s�aw� jako mistrza � aby by�o dzie�em 
mistrzowskim, 

Jest rzecz� pewn�, �e wszelka �wi�to�� i wspania�o�� �wi�tych jest dzie�em mi�o�ci 
Jezusa Chrystusa i Jego zas�ug, i �e te dzie�a Jego r�k by�y doskona�e; jednak porównane z 
wielko�ci� Maryi wydaj� si� ma�e, jak gdyby by�y tylko próbami w sztuce; �aden ze �wi�tych 
nie by� przecie� wolny od u�omno�ci ludzkich. Tylko w Maryi, tym �ywym obrazie 
Jednorodzonego, nie pozosta�a �adna u�omno��. W chwili stworzenia otrzyma�a cudown� 
pi�kno��, przewy�szaj�c� wszystkie duchy anielskie i wszystkich �wi�tych. Maryja jest 
wzorem wszelkiej �wi�to�ci i wszystkich cnót; jest najwy�szym stopniem, jaki mi�o�� Jezusa 
Chrystusa osi�gn��a w zwyczajnym stworzeniu. &adne ze stworze! nie uzyska�o �aski lub 
wspania�o�ci, której nie mia�a Maryja; natomiast Maryja otrzyma�a wszystkie �aski, które nie 
mog�y by� udzielone innym. Syn Bo�y da� Jej wszystkie �aski wspania�o�ci, jakie Maryja 
mog�a przyj�� i jakich Jej zdo�a� udzieli�.


