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De
rnandato Perilluf?ris Reverendlfsiml Patris Do.

mini PORPHYRII SKARBEK W A?YNSKI Sre Theolo

gire Do?t:oris, Proto-Archimandritre Congregationis

Ruthenorum Ordinis S. Bafilii Mi attente legi Tornos

guatuor Operis, cui Titulus: Has?o Zbawie1IJne Nauki

ApofloZjkiey ab Admodum Reverendo Patre Timotheo

Szczurowfki Ordinis Noftri' S. Theol: Do?l: Proto .. No

tario A poftolico , Magiftro Novitiorum Bytcnenfi elu

cubrati, in eoque nil quidquarn Fidei Catholicre , aut

bonis nioribus contrarium reperi ; Imo opus hoc, ad

Staturn Spiritualem afpirantiurn ,
& in ino degentium,

commodo ac utilitati inlerviturum judico , proindeque
\

imprimendum censeo , Dabarn in Monafterio By te

.
nenfi die 30. Menfis [unii, 1780. Anno.

JOSlCPHUS 'NAROLSKI Ord: S. Bajilii M.

S. Theol. Dodor ,
Consultor Prouincia ,

Lituance
. .

,
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'Li6er Sl. s: 2. <]J.. Sirrfotkei SzezuroVki Ordin/s rw.ftr{;

:JCieronzonachi ln'scrzptus: Haf?o Zbawienne Nauki Apo

f?olfkiey ,
attenio teRlrnonio Virorunt e nosira :ReLljione

YheoloJorunz) fjWobUS leJendi ac exan'llnan"dt curarri dentanda ...

'f,i,n?s j 1UOd nibil 9uid9uam Catkollece ;F,,'del aut bon;s mo"

ribus adpeJ? sum contineat , LIno volenttbus ad jaeros Ordc'nes

4 •

l.
...

Ii'

pramovcri pr::ftcuum .fore) {Jluaor.itate nos?ra J ut in luceni 'j
edaturj .focultatem prasentibu.: impertimur. 3rt

9uO/'um fi-' ?c,'
"Jem .JUanu proprut jubscn'biln;Se. r:Daban?ur in :J1!lona?lerlo

,

.

,

:J{o?lro, Yorokane'!:fi su-: .;[78'0. »: .2 7" juLi"

,
'

PORPHYRIUS SKARBEI< WAZYNSKI

Ord: S. Bafllii M. Congr: Ruthenorum"
.
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Przedmowa, czy li wf??p do N au ki
;:i ANNOTACYA

Zbawienney - - - - fol: - r
o Mieyfcach Teologicznych.KONTROWERSYA I.

§. ,I. Wiele jeft mieyfe Teolo-
o Nauce CJwze?cia?fliey. gicznych'? fol: 21

§. II. Wielorakie jeftmieyfce Te-Rozdzia? l. Czego?my powinni
ca?ym ?yciem ??da? i ftara? ologiczne wn?trzne ? tam?e

fi??- -
-

- fol: Ir ANNOTACYA nr,
Rozdzia? II. Zk?d to pozna?, ze

Ko?cio? Katolicki ma prawdzi-
§. I. o Pifmie Swi?tym.
§. II. o Senfie Pifma S.

fol: ?8'

fol: 29w? i nieomyln? wiar?? - fol: IZ

Rozdzia?:' lIT. Czego nas f?owo
ANNOTACYA IV.Bofkie naucza? fol: r4

Rozdzia? IV. Czy mo?e czto ..

wiek ubefpieczy? fi? i wierzy?
niewidziawfzyani zrozumiaw-

o O/nowie czyli argumentach, o Auto

rach czyti wynatezcach i o T/umaczach

Pifma Swi?tego.
fzy? fol: 16

$. 1. Co jef? Pentateuchus , co

za argumenta w fobie zawie

ra, i kto jeft Awtorem tych

Rozdzia? V. Które rzeczy f?
oftatnim frzodkiem do zba

wienia, i które z ?cilIego ro-

kfi?g'? ... fol: 29[kazania
?

fol: 17' §. II. o Czym ucz? Kfi?gi Iozu-
KONTROWERSYA II. ego'? .., .., • fol: -30

§. III. Kfi?gi S?dziowoczym'o Nauce i rozumieniu Pi/ma SU'Ji?tego
i Tradycyi. mówi? 'f ... ...

. fol: 3t
§. IV. o Czym mówi I Kfi?ga1)ekret o Pifmach Kanonicznych

\vyj?ty z Sellyi IV. Synodu

Ruth ? -' - fol: 3a
§. V. Co zawieraj? Kfi?gi Kró.

D l"rydeMkieyo. - fol: I9 low j'
..

tam?e
??tet o wydaniu, czyli edycyi §. VJ. Co to f? Kfi?gi Parallpo-l

\l%ywaniu Kfi?g ?wi?t: _ fol: 20 menon ? tam?e

§', VII. Kto pifa? dwie Kfi?gi
?

ANNOTACY A I.
Ezdraafzowe'? - -' tamzt?. I. ()

SWigtey Teologii _ fol: 22
§. II. f)

Odzieleniu Teologii S. 26
§. VIII. Co rozumie? o trzeciey

i 4tey Kfi?dze Ezdraafza - talz?e
'.

(A2? • IX,
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S. IX. Co zawierai? Kfi'?gi Tobi ..

afsa , udvty ? Ef?ery ,
i J o

KONTROWERSYA III.

ba '?
,II

31
o Ujpraz?iedtiwieniu, Czlow'7eka.

§. X. Co zamyka Kfi?g? psat- Dekret o Ufprawledliwlenlu wy-
mow albo Pfa?terz ? fol: 34 i?ty z Seflyi IV. Synodu S.

§. XI. Co rozumie? o Kfi?gach
, Trydent: odprawioney dnia 13"

Salomonowych'?
.. tam?e

Miefi?ca Stycznia Roku 1547, SS
? XII Co rozumie? o Kfi?gach .

I'
, .

?.

M?d'ro?ci i Ekklezyaf?yka? tarnie Rozd?lar,. o Nlezdolno?cl ?at.u
..

? XIII C rozumie? o Proro- ry t praw? ku ufprawiedliwie-
?.

kach

.

St?fzych i Mnieyfzych 1,

35\
niu !udzKlemu. -..

- fol: 59

?. XIV. Co f?dzi? o Kfi?gach Ma..
.

R0.zdzl?r II. o Z.?r?dzemu 1 Ta-
?

h b Iki h Z .. fol- 37 )emnlcy przylscll Chryflufo-
c a ey le... •

wegO.... _ _ tam??
ANNOT ACYA V. Rozdzia? III. Którzy? to przez

o Argumentach i Awtoraclt ?{fiqg Chryl.l:ufa ufprawiedliwieni by-
. ?

wai?'? tamze

Nowego' Teflamentze.
fol: 38 Rozdzia? IV, Wyk1?lda fi? opifa-

A'NNOTACYA VI.

l
nie ufprawiedliwienia grzefzni ..

l
'

. ka i fpofob jego W I?anie raiki. 57
o Edycyaclt? fo: 40 Rozdzia?, V. o Potrzebie przygo-

ANNOTACYA VII. towanta do' ufprawied1iwienia

O Rozmaz'tym ren'ie Pilma S. 'tol! 'A4

.

fi? W dorof?ych zk?d ona

J"j' 'J' .,.

jefW _ .. .- tant?f!

ANNOTACYA VII!. Rozdzia? VI. Spofob przygoto- .,

wanla fi?,
-

_

tam?«
o Teologii Rozmvstney.

'" fol: 47
Rozdzia? VII. Co jetl:' ufprawie-

ANNOTACYA IX. dliwienie grzeCznika, ? która

o Drugim mieyJcu. Teologicznym jego przyczyna? ... fol: 5S
czyli o Tradycy?. - foI: 48 Rozdzia? VIII. Jak fi? to ma ro-

Dekret o grzechu pie?worod?ytn
Synodu S.Trydentik?ego wyl??y

zumie?, ?e grzefznik przez

wiar? i bezzafluznie bywa u-

Z SeiTyi V. odprawloney dnta
fprawiedliwiony ?

-,
fol: 59

17- Miefi?c'a Junii 1746. z przy- Rozdzia? IX. Przeciwko prozney
,

??czeniem KanonoW. fol: 5Q IIeretykow ufno?ci., .

-

ta1?Zf!
5yxtufa IV. Konftytucya l. o U

roczyfto?ci Pocz?cia Niepoka
laney Panny z Kfi?gi 3. Extra

vagantrum communi?m tit: de

Reliquiis & veneratlOne San-

Rozdzia? X. o PomnozenlU przy

j?tego ufprawiadliwienia. fol: 60-

Rozdziaf XI. o Przyka-za? Bo-

{kich zachowaniu, o potrze- ,

bie i mo?no?ci jego. - tamz6

Rozd?ia? XII. Ze nale?y ftrzedzaorum .. fol: 53

Konftytueya II. o tytn?e Niepo- fi? zbytney ufno?ci oprzezna..
6,kalanym Pocz?ciu Na??wi?t: , czeniu.

- fol:

Maryi Panny. - .. taf'lZ8
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:Rozdzia? XIII. o EaCce wytrwa- ?I<
Io?cl, fol: 85

-nia.; - .. - fol: 6z §. 1. Nauka o poprawi? Brater-

Rozdzia? XIV. o Upad?ych W ikiey.' fol: 86
, grzech i onych powf?aniu. tam?e §. II. Nauka o ja?mu?nie. - ta111?i

Rozdziat XV. Ka?dym grzechem §. nr. o Przykazaniach Bo-

?miertelnym bywa ftracona ta.. fkich....
.

- .. fol: 81

fka ,
a nie za? wiara. .. fol: 63 §. IV. Nauka o Przykaza-

Rozdsial XVI. o Po?ytku ufpra- niach Ko?cielnych. .. fol: 89
wiedliwienia ,

to [ef? : o za- §. V. Nauka o cnotach motal-

f?udze dobrych uczynkow ,
i o nych i kardynalnych.

- fol: 90

tey?e zallugi naturze, .- tam?e §. VI., Nauka o Prawie i Spra-

Kanony o Ufprawiedliwieniu te- wiedliwo?ci, fol: 91

go? Synodu S. Tryd: fol: 64 §'. VII. Nauka: d Reflytucyl. fol: 94-

KONTROWERSYA IV. §. VIII. Nauka o Religii.
- fol: 9?

§. IX. Nauka o Czci.
.

ta 112ze

l?7fl?p do Hafla. §. X. Nauka o Szlubie. - town?e

Rozdzia? I.. O Pocz?tkcwych na" §. XI. Nauka o Przyfi?dze, fol: 93

ukach wrarv, .. .. fol: 6'9 KONTROWERSYA VI.

Rozdzia? ir ·Podaie 1i? krótki

fpofob- czynienia aktów wiary,
ZCtwiera nau?i ? pr;l:ednieyJzych Tra ..

,t
ktaicna Teologicznych.

nadziei i mi?o?ci. - fol:

RQzdziat II Nauka z Traktatu o

KONTROWERSYA V.
jedno?ci Boga. .. fol: 99

O Cnotach Teologicznych, Kardynat. Rozdzia? H. Nauka. z Traktatu o

nJfc? i Moralnych. Tróycy Przertay?wi?tfzey fol: lot

Rozdzia? !. o PierwCz?Y 'cnocie Rozdzia? III. Nauka z Traktatu

Teologiczney, to jefr: o w ie-

\
o Wcieleniu Syna Bo?e-

rze. ..

-: fol: 75 go."
fol: ros

Rozdzla?' II. o Pobudkach do Rozdzia? IV. Nauka z Traktatu

uwierzenia Taieranicom Bo...
.

o Iafce Bo?ey,
.. .. fol: IO?

?ym. fol: 76
Rozdzia? V. Nauka o Ufprawle-

Rozdzid ?II. o Drugley cnocie
dliwieniu. - fol: 106

Teologlczney, to jeft: o Na- Rozdzia? VI.. Nauka O zaf?u-

dziei.
.

fol' 79
dze. fol:

.

?og

?. 1. Wyk?ad Modlitwy Pa?-'

l
Raz.dzia? VII. Nauka o O?ywie4

fkiey.
.. _ _ fol: 80

mu za11'ug.
- .. fol: log

$. 11. Nauka o Pozdrowieniu KONTROWERSYA VII.

?lliel?kim. ?
fol: t 83 .

§. 111. ?auka' o Godzinach Ka-
Nauka a IX taftach bezwzgt'ldnzc aiJ-

nOllic:znych. _ tam?e nych.
Rozdzi t T

'. .

T t IV. o rzecIey cnOCIe Rozd?ia? I. Nauka o IX. ·Ls-

eo
O?iczney I to jeft: o Mi- !kach bezwg1?dnych W ogul-

I
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no?ci, KONTRO\VERSYA VIII.
,

Rozdzia? II, Wykrad obfzerniey
fzy tych?e IX. raik bezwgl?d-

o Koncytiach c:?y!i Zborach albo Syno ..

dach, nauk? w.fiedmiu Rozdzia/ach

zamy,?ai?ca.nych W Izczegulno?ci. tam?e

§. l. o Pierwfzey Iafce bez

wzgl?dney ,
która jef? mowa

Rozdzia? I. Co to jef? Synod ? od

kogo p?franowione u?ywanie
Synodow ? wieloraki jel?? i

kto ?! moc zwo?ywa? Synod

m?dro?ci. - fol: 113

?? II.
-

o Drugiey Iafce bez-

generalny'? .:. - fol: 128wzgl?dney ,
która jeft mowa

,

Rozdzia? n. Którzy wed?ug pra-umiei?tno?ci. - - tam?e

wa mai? by? zwo?ywani na

s III. o Trzeci;y r?fce' be.z- Synod generalny? - fol: I3?,

wgl?dney, ktora jef? Wla?
• Rozdzia? III. Do kogo' nale?y

prezydowa? na Synodzie po-
ra, tamze

wfzt'chnym'? - - fol: 136§. IV. o Czwarbey tafce bez
.

wzgl?dney, która' jeft ?efka Rozdzia? IV. Izali Synod gene-

ralny jefl nieomylny w pof?a
nowieniu Wyrokowoko?o
wiary i obyczaiow? -. fol: 138

uzdrawiania. fol: II4

§. V. o Pi?tey Iafce bezwzgl?d-

ney, która jeft: Moc czynie- Rozdzia? V. Izali Synod gene

ralny po\wnien by? koniecz

nie potwierdzony od Papie ..

nia cudów, tamze

§. vr. o Szóf?ey Iafce bezwzgl?d-
ney ,

kt6ra jeft: Proroctwo. tam?e
za'? fol: 144-

Rozdzia? VI. o Koncyliach czyli
Synodach powfzechnych, fol: 148

§. VII. o Sió'dmey ?atce bez

wzgl?dney, która jei?: Roze-

znanie Duchów. fol: nS
§. 1. o .Pierwfzym Synodzie po

wtzechnym, to jeft: Nice?-§. VIII. Wiadomo?? o fpofobach,

przez które Bóg zwykl obja
wia? czarem ftan durz czyfco-

fkirn. I? fol: I-i9

§. II. o Synodzie powfzechnym
'

wych.
ol fol: n6 II. a Konftantynopolikim II. fol: IS0

§. III. o Trzecim Synodzie po

wfzechnym, tv je/t: Efefkim 1. tam?e
§. IX. o Uk'azywaniu fi? dufz

pot?pionych.
- - foh 122

§. IV. o Synodzie IV. po-§, X. o SpoCobie rozeznania Du

chow, co jeft, i wielora1d wfzechnYPl Chatcedollfkim. tam?e

§. V. o Pl;ltym powfzechnymjeft duch'? -
- fol: 123

Synodzl a Konftantynopol-§. XI. o Ofmey tarce bezwzgl?d-
fkim. II. fol: T51ney, która jeft: Rodzaie j?zy-.

§. VI. o Synodzie VI. po

wfzechnym a Konftanl:ynopol-
kow. -

- - fol; 126

§. XII. o Dziewi?tey tafee' bez

wzgl?dney, ktÓra jen: Tlu- fkim III. tam?e

$. VII. o Synod.zie VII. po- I

wfzec? ...

lPaC2iellie mowo fol: 127
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wfzechnym a Nice?fkim II. fol: 151 ;.: §. III. Propozycy?: Wyrok (albo
s VIII. o Synodzie VIII.

I
rozf?dzenie) Rzymfkiego Pa-

powfzechnym 'a Kon1?anty- pie?a mówi?cego z Stolicy VI
nopolfktrn IV. - fol: 152 rzeczach wiary i obyczaiow§. IX. o Synodzie IX. powfzech- jeft nieomylny niezawis?e od
nym a Later??fkim. l. .. tam?e zezwolenia Ko?ciola - fol:

\ 160
?. X. o Synodzie X. powfzech- §. IV. Od powiedz! na zarzu-

nym aLatera?ikim. II. - tam?e ty. fol: 163$. XL o Synodzie XI. powfzech- ?. V. Zarzut drugi. fol: 165nym a Latera{tikim Hl. tam?e §. VI. Zarzut trzeci. _ fol: r66S· XII. o Synodzie XII powfzech- §. VII. Zarzut czwarty.
- fol: ?68

Dym a Latera?ikim IV. tam?e §. VIII. Zarzut pi?ty. fol: 170§. XIlI. o Synodzie XUI. po- §. IX. Zarzut fz6fry. fol: I7z.

Wfzechnym a LtigdUllikim 1. fol: 153 ?. X. Zarzut fiódmy. - .. fol- 173S· XIV. o Synodzie XIV. po- §. XI. Zarzut ófmy. - • fol: 174wfzechnym a LugdUllikim II. tamze §. XII. o Zwierzchno?ci nay-$. XV. o Synodzie XV. po- wy?fzego Papie?a nad Synodem
wfzechuym Wiede?ikim. - tamze powfzechnym. - fol: 176§. XVI. O Synodzie XVI. po-' §. XIII. Propozycya: Naywy?-
wfzechnym z?o?onym we Flo- f'Z-y Papie? jef? powag? i wla-
rencyi. .:. - fol: 153 dz? nad wfzelkim Synodem

§. XVII. o Syuodzje XVII. po- frarrzy. fols 1:71
wfzechnym a Latera?ikim V. tam?e $. XIV. Zarzut plerwfzy. tam?e

§. 'XVIII. o Synodzie X VIII. §. XV. Zarzut drugi. .. - fol: 17?
po\yfzechnym zro?onym w §. XVI. Zarzut trzeci. fol: 180
Trydencie. tamie §. XVII. o PierwCze?frwie Pa-

Rozdzia? V Il. o Synodach gene.. pie?a Rzymikie?o •.
- - - t?mit

neraJnych odrzuconych albo ?. XVIII. OdpowIedzI na zarzu-
. .

"
.

ty
- - - fol: 181przynaymnIey mezupelO1e ap-

.

d
•

h Kprobowanych, których fi? Re??f?r prz? nleyfzyc W
o?

znayduie XIV. fol: 154
sClele Bozym Teologow. fol. 185

KONTROWERSYA
KONTROWERSY A IX.

z Dekalogu, z wyktadem X Boflich
Prykaza?.

o Wyt'okach Stoticy Apoflotjkiey.

Prz?fl:roga. fol: 157 Rozdzia? I. o Pierwfzym Boikim$.
J' .0 Nieprzerwanym nafr?p- Przykazaniu. .. fol: 186

§ rl'l? Papie?ow. - tam?e Rozdzia? II. o Drugim Bofkim
•

'fi:
()

'Nieomylno?ci Papie?a w

I
Przykazaniu. .. fol: I90po atlQ.Wieniu wyrokow oIw- Rozdzia? III. o Trzecim Boikimlo Nallll..

Wiary j obyczajowo
.

tam?e Przyk?zaniu. fol: .195

E?Qr.



REGESTR

Exhorta o Swi?ceniu Niedzieli fol: 199 :,:?
Rozdzia? IX. o Dziewi?tym B(')-

Rozdzia? IV. o

c?.wartym Bo?im.
\

'R
Ikim

Pl rzxykazaniu JO

"- fol: ,?1

Przykazaniu. .101; ?OI ozdzia . o Dzlefi?tym Bo-

Rozdzia? V. o 'Pi?tym Boikim ?yro Przykazaniu, -. fol: 219

Przykazaniu
I

- fol: 205 K' P k d S

d
.

? VI S'fi: m B fki
anony o utne o · Karola

op
'Z

zlak
•

i

o zo "j "o
?

im

l

? Boromeufza z ró?nych
.

Syno-
rzy azan u.

- 1.0: ?o? d
.

N k 00 SS

R d,
?'

VII S?ód B'
ow 1 ? au "zP'ro-

OZ Zlal
:

o 1 mym ozym madz·one.... PD l 2.?
J.

Przykazaom.
.. fol: 208

o • q

Rozdzia? VIII. o Osmym Bo?ym
<

-

Wiadomo?? o Obrz?dkach czyli
.

. rzykazaniu. fol: ?12 U?awach Ko?cielnych!8 fol; ?gl

/

,

P;RZ
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- <, '? :: ? on?ewai JU'l droN wlekul§{;a za jedyne r#,!!zy fwoie r-

.

r::???? czyta, tyd zfynami lUdzhemi, o z jak,! rado1ci,!, z

?(,:<. , J'akC!;, wzcuemnoscca ta }wiEha 6iffiada od nas me byJ
f'?-

,Fr?L'mowana,? ?atwo domysliSfiE fmoiefz, mi?y :Nl:ebu ?·zytel.
nd?u) mJw?'c tedy o :Bogu) .Jl;djza rzecz nad miód i plaftr mio

-

dowy) sw/adery l)awid S. Sly-Jzec o .. 13oJu) wdziEczna? to melo-

dya) po ealjln :Ni?6ie rozlcJat'qea,}t ) J'ak ?Wl:adczy 2awe? 3lpo-
"

.

§folo :'Radowad fE w.330Ju) nie je§{; ?e to wieczn?Jo rycia pocz'l;-

tek? J'ako mówi' ?n ?o?': fi u? e?. flujo w;crny J wni'd? w ra

doJe :?ana' =r- LcczJ'akowym to jpcfo6em ryc mo?e : ukazui«

nam ".1 I' ?/lJ k ..., t: C1j)" l S
C1j) 1

L' k
.

.

k
.

'"\ '

.

17tLlOJna ?nat ?a
nayza

??oJClO • ?atlJo Le l
? Ja

o nUJCYS

palcem. ukaz) u:a1a fileb9 yCd,niu fynQm fwoi,n JUatka JUacha-
,

A '

, /Jeu-



\
.

beuj?oW) ukazu.ie ;;Co?cio? S. Skarb Jaiemnlc :J3d?y-cIJ JJI, JV auce

[JCatechizmowey: a oraz flucbaiCf:cyn? i UCZfJ:CJrt?.fit Xatechi

zmu ,
za ka?dym razem sio dni OJpu.ftu offiarule: -a za? naucza

ict;cym, Jiedm lat Odpuftu dale
przez JVGy ?witt/zych J!apie?ow

:Rryn:Jkich: :fiuJa V. i Srze.Jorza XIII. O J'ak?cYt pb?WL'tca

iCf: za ka?dym razem u.fla lnJwlCf:cych) zifzy Jlucbaiqcycb ) ferca

rozmysLa?'9:cycb te zbawienne JV auki .'

Szcz[sLwe 5Jomy J
w których ta co dZL'e,i d'al"?fitYJjzeJ lne?

lodya,' JVlcbu ich przyrJwnac. SzczfsLiwe pokarmy i napole )

któreYf 330Jiem cukruui , czyli (?owem :Bo?ym) przy których

lywa czytana) albo wfrominana :P{auka 331ka. Cblebem- 3lnltJl-

film nazwa c ich przy.ftoi. SzczfsLlwe pola., droJi) ulice ;
0Jro

dy) po kt6'Ycb.fi? rozle:;a J?os :.Pie?ni Syo(fkich; bo razem. obu

dzaiq- wJzyftkie .flworzenia do c?walenia z nami StwJr'Y jf/oieJo.
I

Odnawiay?e tedy tak dawnq) a zawjze nowqfiodycz w /ercu iwo

?m miry- Czytelni'ku) a nieudoLnosci moiey- l1kawie wyb,aczay ..

Od wfchoduyoAca) a? do zachodu) nlec/; bEdzie SInic :fa/r

Jkte hloj#awione. Xrólowi rucirruertclnemu ,
któremu wJzy Jt-

.

kie rzeczy ?yi9:?' przy'd?cie wJzy?lkie ?tworzenia) poklon odday

my



n:J'
1P nirn bOW/?eln ?y?e,nJ j w nim Yt nifzamy) W .nim. J6e§le

=r
)\fa ka?d,y czas winn;??my :BoJu dziekowac) :fiarowac, t:

frffi??·

'JJZlEkowac za us?awiczne 1JobrodZ['ey ?lwa )
które niewdzif04

cZl1:Jch. zawflJdzaict. qfiarowac u.flawicznie my
sli Jowa i

uc:yn

kt') które nie;jiarowanc} marnie JinLt' ;erffi/: o us?awicznc la ..

fii pomaJai9;ce do ?ycla ?wicttohLiweJo ) ..]konania JzcztsliweJo) i

wiecznoscc htoJdlaw?oney otrzymania.
-

:Bez których ?? nLC nie mo?e rozum
,

nic
... fila) nic Hara ..

'nie, nic boqactwo , dobreJo uczynl·?. Witc dawno ten nie 7yrle )

kto nie ta,k 330Ju iyle.

Slujznie r;ai?le ofidzo,!:ym i ciEiko ,,:Jlwr?onym zo?lan.i.?

XatoLiku o JrubCf: niewiadolno?c gaiemnic 33oiycb) j'c?eLi tak

?atwycb' !P{oboW do' Jwe.Jo zbawienia uiywai zaniecbajz) majz

bowiem w tycb czterech gomikacb) ile krótko?,; pozwala wJry-?/;-
,

ki.e do zbawienl'a twCJo podane JVauki. Zn?dzie W nich :Ero Ha ..

czek
pocz?;tki: znc:Ydzie SzLachetny cz?owiek roJlropnolci :trawi ..

.

dla) ?;Ilaydzie Xle;yk Stanu /woieJo obowi;(pki) zn9'dzie 5{;a.

Aji f?n



plan l?jJle Jwoie powinno?ci) zn?dzie Spowr'ednik zbaw/enne

przei?roqi , znaydzlOe :trawnik Synodalne Xanony) zrtaydzie

gheoloJ Jruntowne dOwody) znaydzie Zakonni/c bOJo my s/vLo?ci

praktyki) J-owem) o czymkolwl'ek po Chrze?cia-ijku rozumie? ze

ckce/z J z tych Jl ?fiCJ:?eczek ck?Uy dowiady'wa?" a prosiocse

.. molcy IVkaWlc WJ6aczay.
\'

\

\
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DO KATOLICKIEY NAUKI:
.

@ __ !????,??""" f?

I
I

P.

Co
jell: Katechizm ?

I
uwa?a ,

raz ob . zaynie, czyli mo-
o. Jeft Nauka Chrze?cia?ika od

Iralnie,
a tak kazdy cz?owiek Sakra-

Chryftufa Pana i od Apofto- mentern Chrztu po?wi?cony, który
•

?aw Swi?tych podana, uka- wierzy i wyznaie Nauk? Chryf?ufo-
?ul?ca W f?owie Boikim: I., CO ma- w?, kiedy Za? ieodft?pnie przeby •

.

?
'

,

my wierzy?. 2. Co ttlllmy czyni?. 3. wa w Ko?cie Katolickim, w ten

Czego fi? mamy ftrzedz. 4. Czego fi? czas nie tylko jeft Chrze?cianinem,
mamy ba?. 5. Czego fi? mamy fpo- ale te? i Katolikiem , jako fi? Czczy-
dziewa?, aby?my znalezli prawdzi- cir S. Pacianus: Chrze?cianin mi je}
w? f7.cz??liwo??. Imie, a Nazwiflo Katolik. Drugi raz

t .

?
r

P. Jak fi? dzieli Katechizm? Chrze?cianin uwa?a fi? duchownie,
O. Dzieli fi? na pi?? Nauk: I. o Wie- ?e jef? odrodzony duchownie, i ftal::

rze. 2. o Nadziei. 3· o Mi?o?ci. 4. o fi? Synem Iafki Bozey i ucze?nikiem
Sakramentach. 5. o powinno?ciach ?wiat?o?ci i dziedzicem Chwa?y Nie ..

.

fprawiedliwo?ci Chrze?cianina, bieikiey.P. Do kogo? ta Nauka nale?y'? P. Czemu zowiefz Chrze?cianinaSynemO. Do ka?dego Chrze?cianina; ponie- ?afki Bo?ey'?
Wa? na tym ?ywot wieczny zale?y, O. Bo Chryftus tym, którzy go przy-
aby ludzie poznali Boga Oyca, i któ- ieli, dar moc. aby fi? frawali Synami

'p l'jgo On pof?a? , JEZUSA Chryftufa. Bo?emi
,

a zapewnie rynami niero-

ci Jefl:dciei wy Chrze?cianie '? dzonemi z Boga, ale przyw?afzczo-
·d ette?my z ?ajki Bo?ey, ale nie z ?a- nemi przez tatk?.

p ?Y?h zafi'ug nafzych, P. Czerni? zowiefz Chrze?cianina ucze •

•

ko °fi
to jeft Chrzc?cianin

, i wielora- ?nikiem ?wiat?o?ci '?

O T l? mO?e uwa?a?'? O. Bo Chryftus powiedzia?: Kto idzie
• u ? dwie pytania, czyli dwoiaka za mn?, nie chodzi w ciemno?ciach, to

?ropoz{cya. Na pierwfz? odpowia- jeft: ?e Chrze?cia?tkiemu cz?owieka-
am t?A: Chr?e?cianin dwoiako fi? wi Wed!ug iary ?yi?cemu, pomaga

laikl



WST?P

?afka Bofka do uczynkow ?wiat?o?ci. * Iy Niebiefkiey, jako mówi S. Pawe?:

P. Co? to jefr rafka Bofka ? A je?eliz jefte?my fynami, tedy idzie ..

O. J efr to mysl ?wi?ta, czyli mltofier- dziu/'mi.

ne Bofkie weyrzenie na cz?owieka, P. Czy to jefl jedno Chrze?cianin co i

które o?wieca rozum do wyrozu- Katolik ?

mienia prawdy, i poci?ga ferce do O. Nie jedno; bo i Heretycy f? praw-

uczynkow ?wiat?o?ci, a to czyni dziwemi Chrze?cianinami, gdy? (?

wfzyfrkim ludziom, ale nie jedna- ochrzczeni, ale nie f? Katolikami;

kow?; bo in fzym na doczefne tylko bo fi? nie trzymaj? Nauki Katoli ..

:Zycie pomaga, jak? Stworz?c?el,
I

ckiey-

infzym na WIeczne, Jako Zbawiciel , P. Cc5? to jefi: Nauka Katolicka P

infzych jefzcze na tym ?wiecie W o. J efr to fame f?owo Bolkie W Czcze ...

Króleftwo fwoie , czyli kochanie ro?ci rozumiane j przepowiadane,

wprowadza, jako Po?wi?ciciel , tak od Prorokow jak i od Apoftotow

przez ?wi?tobliw ?ycie, wfzyftkim SS. wzi?te i Ko?cio?owi Katolickie-

je(lnak jego lafka jeft doftateczna; mU jednufraynie w ca?o?ci podane.

bo wfzyfcy mog? by? zbawieni, zna- P. A je?eli? te fl:owo nie jednofraynie

Iaztfzy prawdziw? Wiar? , i zacho- przepowiadane b?dzie g

wui?c Bofkie Przykazanie, ale nie O. W ten czas zapewnie b?dzie Here-

wfzyfrkim fkutecz gdy? wiele jejl zya, to jefr: b??d z uporem zt?czo4

Vi'ezwanych, ate me o wybranych; bo ny przeciwko któremukolwiek Ar ..

te? nie wfzyfcy Iafki Bo?ey inf?yn- tyku?owi Wiary.

ktow f1tlchai?. P. Po (zym?e pozna? Chrze?cianina ,
I?

P. Czemu .dobre uczynki zowiefz u-
, po cZylu

Katolika '?

czynkami ?wiatlo?ci?
. O. Chrze?cianina po?na? po znaku

?. Bo one f? narze, i nie narze, narze; Krzy?a S. a Katolika po Hasle Ka ..

bo w nas, czyli w ziemi ferca na·

\
tohckim.

fzego poczynaj? :G?, i przez nas, ja- P. Co? to jefr znak Krzy?a Swi?tego'?

?o przez, inftrt:menta ,wykonan,e by- o. Jeft. o?>1'ona durzy i .('jata od nie-

wai?, (pko kIedy ko? dla fieble fia.. przylaclOt d?fznyc,h,. Jef? chwata na-

110 wiezie:) nie nafze; bo f? z na- fza przed NI?bem l ZiemI?, po kto"

:fienia ?ofkiego, to jeft ra?i ?ofkiey, rey
nas A,nlOlo?ie SS. poz.nai? z?.

zaczym za ,do?re .

uczynki nie nam, Synow Bozy
... c?; Je!t wJ:znante prze-

ale Oycu Nlebieiklemu chwata n?le- dnieyfzych 1 alemn1C WIary nafzey.

?y, jako mówi ChryftuS: Niechay P. Które? f? przednieyfze Taietnnice

?wieci ?witttio!? wllfza przed lud?mi,

\
Wiary na[zey?

.aby ?idz?c dotJ·re 'Uc:?ynki u?aJze, o. Te f?, bc:Z ktdrycl! ?iadon;o?c? ?a ..

ehwalzli Dyca wafzego, ktJry Jefl Ul den zbaw1<:ny bydz me moze, Jako

Ni.ehieJiech.
.

to Taiemtl1ca Tróycy Nay?wi?tfzey,

P. C4emQ Chrze?cianina zowierz dzie.. Tajemnica Wcielenia Syna Bu?ego,
.

dzice? chwaty Niebiefkiey? Taiemnica Odkupienia nafzego.

O. Bo nat.n Chryftus Krwi? fwoi? Nay- p. Pok2??e mi w ?naku .Krzy?a S. te

.?wi?tfz? zakupi? d?iedzictwo chwa· Taiemnice ?
o. Oto
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O. Oto tym fporobem: kiedy mówi?, .:, O. JeG: zebranj? wfzyftkich Artyku?ow
w jedno Irnie a nie W Imiona, po- Wiary nafzey ,

a te jeft ttoiakie: je-

kazui?, ?e W Bogu jedna jef? tylko dne A pof?olfkie ,
a te naykrótfze,

natura, a zatym jeden tylko jeft dla Iatwieyfzego umienia. Drugie
Bóg; kiedy za? dodai?: Oyca, i Sy- Nice?fkie , z wyk?adem tych?e Ar-

na, i Ducha S. pokazui? ,
?e W tym" tyku?ów dla latwieyrzego zrozumie ...

?e Bogu f? te trzy rzeczywif?e Ofo- nia, Trzecie S. Atanazego, wykla-
by ,

a
.zatym chocia? infzy jen: Oy- dai?ce Taiemnic? Tróycy SS.

CIec
'. mfzy jef? Syn, i infzy Duch S. P. Czego? naucza Hago Apof?olfkie ?

al? Ole co infzego, bo jedne W nich O. Tego, co nkazui? Artyku?y od r2: •

.

BN: of?wo; i ta jeR: Tajemnica Tróycy Apof?olow z?o?one po wzi?ciu Du-

ay?wi?tfzey. Kiedy za? fpufzczam cha Swi?tego.
r?k? z czeta na pierfi, pokazui? ,

?e P. Który? jeft pierwfzy Artyku? Apo r

ten?e Syn Bo?y, 'czyli S?owo, któ- ftolfki ?
.

ry fi? raz przed wieki rodzi? jako O. Ten jeft od ?wi?tego Piotra z?'o?o-

Bóg, z ?oga Oyca bez Matki, drugi ny: Wiet'z? w Boga Oyca Wfzechmo-
rl?o rodzil fi? Jako cz?owiek z cz?o- g?cego, Stworzyciela Nieba i ziemi.

o

?leka, to jeft z Maryi Pannv bez P. Co to jeft Wiara?

sa?neg? Oyca, ale za fpraw? Ducha O. Jefl: to fzczere , pokorne, i milo-

.

• l ta Jefr Taiemn?a Wcielenia Sy- ?ne przyimowanie f?owa Bo?ego ?

Da Bo?ego. bez ?adney w?tpliwo?ci, to jef? t

Kiedy za? przenofz? r?k? moi? z kiedy cz?owIek nabo?nie to przyi-
ramienia na ramie, wyra?am ?mier? maie, co Bóg mówi, chocia? tego

?rzy?ow?, przez kt6r? nas Syn Bo- cz?owiek rozumem nie poymuie .

zy wykupi? od pot?pienia wieczne- zk?d powiedzia? S. AugnfiyQ.? Co?

go, i ta jeft Tajemnica Odkupienia in1ugo jefl Wiara, jak tylko wierzy?'

nafzego.
'

to, czego niewidzifz?
Nakoniec kiedy przenofz? r?k? P. A czt>mu? Ko?cio? Katolicki naucZa,

tnoi? z ramienia prawego na lewe, ?e Wiara, jeft dar Bo?y i ?wiat-?o,

pokazuj?, ?e Chryfrus Pan przenioa którym cz?owiek o?wiecony mocno

Wiar? czyli Zbawienie od Narodu Zt"zwa?a na to -wfzyfrko, co Bóg

prawego Zydowfkiego do Po?an, obiawi? Ko?cio?owi, b?d? to jeft na ..

?llówi?c: Id?cie, 1'laUczaYc1e wfzyflkie pi fano, b?d? nienapifano?

?a'rody Iwzcz?c ich: w Jmie Oyca, i O. Dla tego zowie fi? Dar; bo fi? dar·

Y'i'?Gr" i Ducha S. Amen. mo daie, to jeft bez ?adney zailugi"e

l ?\iedy za? przenofz? r?k? moi? z n y. Dla tego zowie fi? Bazy, bo

/W:?O ramienia na praw?, pokazu- ?r ? no,
ludZIe do ufzu WO?ai?? j:-

n??
Ze

nas Chryftus przeniofl od fta- zeh B,)g wewn?trz wyrozumlema

?
. ?rzechll, do ftanu lafki, jako nie daje. Dla teg mówi fi? Swiatlo,

p ;na CZy S. Pawe?. bo Chryftlls powiedzia?: Kto idzi'

ci pO HYfltllze pozna? Katolika? za mn?, nie chodzi 'lt'J ciemnosciac{!
p' C

0, a.e l\atolickim. (b/?doffJ. ) Dla tt'go mówi ii.?:· kto;
• oz to JeJl: }Iailo Katoliek.ie '? ry? cztowitk o?wiecony: pomewaz

bywa
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f??, ?ni ?a!owa? za grzechy naje?y:
bywa cz?owiek o?wiecony d,woiako, >:?

wewn?trz przez lafk? Bo?? ,
a ze

wn?trz przez llowo Ewangelii i

przyk?ad SS. M?czennikow.

Cle me mo?na naturalnemi fiIami, a

Pawe?. S. mówi: ?e niemo?emy ani

pomy?ti? z nas, jakoby z nas, ale

wf;?eJk,? mo?no?? naJza od Boga jejt.Mówi fi?: mocno zezwala na

wfzyflko, to je1t ? ktokolwiek fzcze ..

rze wierzy, tak fi? zabezpiecza na

prawdzie Bo?ey , ?e gotow ?ycie u

traci? ,
ni?eli o prawdzie Chrze?ci·

a?fk'ey pow?tpiwa?, Mówi.(t'l, na to

wfzyftko, co Bóg obiaiait: to jef? i ca

?o?? Wiary, gotowym b?d?c utrzy

mywa?, i f?o wo Bofkie ,
które fam

Bóg mówi?; albo przez Prorokow ,

albo przez Apof?otow ,
albo przez

N auczycielow KO?CIO?a Katolickie-

P. Na cez fi? zda?o zewn?trz f?owo Bo

?e opowiadane , kiedy jef? wn?trzne
Bofkie poci?ganie '?

O. Dla tego Bóg mówi wewn?trz, aby
dar wyrozumieni? i pragnienie Wia

ry; ?[a tego mówi zewn?trz przez

lU?Zl, aby dar upewnienie o praw
dzie.

P. Dla czego jefr potrzebna Wiara '?

o. Bo bez Wiary ?aden fi? Bogu niepo
doba ,

i temu, który przy!r?puie do

Boga, koniecznie trzeba wierzy?, ?e

B6? je? na ka?dym mieyfcu i
my \V

nim ?ylemy, rufzamy fi? ,
i jeftesmr'

jako naucza Pawe? S. A do tego ze

fama tylko Wiara daie ?ywot wie ...

czry, czyli zbawienie.

gOM' , .

fi
l7" I •

I

b'
"

uW1- r? 11..0SCWtOWl o uuetc: a-

by?my fi? nie dali zwodzi? jako He

retycy prywatnych ofob objawie

niom. Mowi.!itt, h?d? to one rzeczy

'napijane, b?d? nienczpijane, poniewa?
f?owo Bofkie jef? dwoiakie: jedne pi

fane ,
a to jeft Stary i Nowy Tef?a

ment. drugie niepif?ne, ale fekret

nie podane, i ta jeft Tradycya.

P. e\li to jeft Zbawienie '?

O. Jefi:' to poz?dane z o?ywiaj?cym

Bogiem cz?owieka z??czenie. co w

?yciu bywa przez rafk? po?wi?cai?
..

c? ,
a W wieczno?ci przez jafne -wi ..

dzenie Boga i ?wiat?o?? chwaty, a

tego ?adn? ?iar? bez wiary otrzy"
ma? me mozna.

P. Izali? cz?owiek nie mo?e wierzy? i

\
bez- tafki Bo?ey, wfzak?e \Viara jeft

od lluchania?

·0. Mo?e uwierzy? rzeczy
naturalne

P. Jakie to mozna wierzy? nieroymu

i?c, albo poymowa?, ?adney podo ..

bney nie mai?c pobudki, to jeft ani

przyk?:ldu, ani cudu niew:dziawfzy?

dla powagi ?wiadka, którego widzi:

to prawda. Mo?e uwierzy? rzeczy

wiekuifre, do których niema nic po

dobnego lla?wiecie, dla ?wiadectwa

Boga niewidomego, aby tak natural- O. Próino ten ufiruie poymowa? fa

m? rzecz niewidonl?, który ani jey
slad u przyjmowa? niechce , pier-·

wey
bowiem trzeba ??iad?ctwa

nie móg? wierzy?, to niep da,

poniewa? fam Chryftus Pan wi:

Zaden do 111,nie nie przy
idzie , az ko?

go by Ociec móy NiebieJki pociqgnol. przyimowa?, a potym Ctm? rzecz

poym?wa?. J?ko mówi Au??fl:yn S.

Nie purwey z?day zrozum/ee, aby?

potym wiet'zy!, ale pier:wey wierz,

aby? zrozumial. Noli intelligere, ut

A ?e to poci?gnienie niepochodzi od

\cia?a, ani od krwi, ale od Oyca Nie

biefkiego, wi?c oczewifta rzecz, ?e

bez raiki Bo?ey, ani wierzy?, ani u-

c:redas,
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credas, red crede, ut intelligas. ? prawda. A za tym mówi? w fercu

Pobudki za? do wierzenia wn?trzne J
moim: Wierz? mocno i niew?tpliwie

te f?: i? Wiara Chrze?cia?fka jeft

I
ka?d? Katolick? Nauk?; bo fi? ona

?w ?ta; bo ?wi?ty ma pocz?tek od wfpiera na Bofkiey nieornylney praw·

farnego Boga, który j? Wlelkiemi dzie.

potwierdzI? cudami. Jdt czyfta W

\
P. Urzy??e mi wyk?ad pierwfzego

Twoiey nauc?; bo nic plugawego nie- Artyku?u Wiary? .

t'"

dopulzcza, .1 owfzem nieczyftych 0- O. Jego wykradam tak: te nowo, WIe ..

czyfzcza SWl?temi Taieranicami. Jeft rz?, rozumiem troiako: U?'erz? co.

jed?na prawdziwa; bo W niey ?a:?en Wierz? w kogo. Wierz? komu.
" \

rozum znalo?? fa?fzu nie mo?e. Ma IVier,?:? co, wiem bezpiecznie, ze

tak wiele ?wiadków, jak wiele Na- ka?da rzecz do Wiary nale??ca jeft
rodow uwierzy?o w Chryftufa, zk?d niezawodna, poniewa? Bóg prawda

J

?ówi S. Auguftyn: ]tslj ty jefzcze nieomylna on? ob?awit Ko?cio?owi

me wierzyfz przeto, ?e nie Widzifz S. 1I7ierz? w kogo, znaczy ufam W

cudu, natychrniaf? fam fi? fia?e? cu- czyiey dobroci, ?e mnie niezechce

dowifkiem , gdy ju? ca?y ?wi?t wie- omylI?. Wierz? komu, znaczy za-

rzy. bezpieczam fi? na czyiey prawdo-
P. J.akim?e fpofobem cz.?owlek powi-

\
mówno?ci.

nten wierzy?'? .

p. Có? rozumiefz przez te llowo : Bo-

O. Trzeba wierzy?: Jzczerze t pokornie, ga '?

? niew?tpliwie. [zceerze ; bo fer cem
, O, Rozumiem, ze je1l: jedna fila nay"

pokornie; bo wi?cey Bóg mo?e u-

\
wy?rza , czyli Duch niezmierny By-

czyni?, ni?eli cz?owiek zrozumie?, tno??, Opatrzno??, i Godno?? od

niew?tpliwie; bo to fam Bóg prawda fiebie mai?cy, który fam wfzyfrko z

nieomylna ?wiadczy, a zatym przez niczego ftwarza, piafruie, i rz?dzi,

Akty umyf?owe. który to Duch jeft we wfzyftkich
P. Jak?e czynifz Akt Wiary w umy?le? rzeczach wewn?trz, ale niezamkni?-

O. Ka?dy Akt umyllowy czyni? przez ty, je'.ft okolo wfzyftkich rzeczy ze·..

wag?, uwr·g?, i odwag?. A nay- wn?trz, ale niewypchni?ty.

przód czyni? flowom fzacunek, czy- P. Co znaczy Oyca '?

li uwag? wedrug godno?ci ?wiadka. O. Znaczy jeden pocz?tek wfzyftkich
Powtóre czyni? uwag?", kto wierzy'? pocz?tkow; bo On jeft Oycem Je-

li

?
komu wierzy? dla jakiey pobudki'? dnorodzonemuSynowi fwemu przez

p'otrzecie czyni? o?wag?,
i zabez· fwoi? natur?, w którym nierozdziel-

?\?czam h? ca?ym zyciem na m?dro- nie przebywa, jako mówi Chryftus:
l-

S"C\
Bofkiey, króra wfzyftko wie, a ?ciec we mnie jejf, li ja w nim. JeR:Y

Za b, •

ft k·
. .

l Ó
.

l' O Br-'

ra

.ltn Je Omecznle meomy n? ycem l nam udzIOm na braz o·

t?a,\Vd?, na 1I1zechrnocno?ci Bojkiey, {ki ftworzonym przez' fwoi? ?afk?·
:Z

rzor? niechce zdradza? fwego ftwo- Jeft Oycem wfzyftkiemu 1l:worzeniu
s.

??
enla

b·· 11:
' ?

przy fi
a

zatym ezpleczuy Je em przez fwoi? Op?trznosc.

wierzen?\Vie ?ofkj? ; bo !"lnie do P. Có? to ttowo znaczy W fzecbmog\-
?,

1i l? pOCI?ga Jego meomylna cego ?
?. B Uhut
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Drugie Niebo Planetow , po którym
Plauet.y kr???, i ,czary wymier?ai? ..

o. Ja rozumiem niezmiern? gI?bin? ?':<

wfzyftkich fil, i mocy, z którey bio

r? wfzyf?kie f?worzenia bycie" ?ycie, Trzecie Niebo Firmament; na kto ...

rym ?wi?ci ja?niei? , jako mówi S.
Daniel z ,Którzy p1"CYl?Jadz? wielu ku

fprotwiedliwo?ci, b?d? ja?nie? jako
gwiazdy na Firmamencie.

i godno??: bycie bior? Niebo i ziemia

i wfzyftkie rzeczy, zycie, wfzyfrkie
rofliny i bydl?ta, godno??, wfzyfcy
Anio?owie i ludzie.

P. Co znaczy Ziemi '?P. Co znaczy Stworzyciela?
O? Ztlaczy okr?g ci??ki fklefony Z

drobnego py?u i na Wodach w po
...

frz.ód powietrznego Oceanu zawre ...
·

f?llmy na oyczyzn? wfzyfikim ro'"

dz?cym :fi? bydl?tom 1 i wyi?ug?
rz?dz?cym fynom ludzk.im nagoto-:
wany.

o. Znaczy wfzechmocnego Sprawc?,
który tylko fam mo?e z niczego

j
ftwarza?, to jeft: kt()ry tylko fam

mo?e da? bycie fwoi? W fzechmo

en o?ci? ? rozmierzy? natur? ka?d?
fwoi? Opatrzno?ci?, mo?e uf?cz?
fiiwi? rozumne if?oty fwoi? Godno ..

?ci?· ,

P. Czemu to ziemia jefi: cyc?yzna fa

mych bydl?t, fi nie ludzi '?P. Co znaczy Nieba?
o. Znaczy czworako, to jel?: Mater1j

alnie , te Niebiofa , które oczyma

widziemy .. Moralnie, ktore rozf?d
kiern dochodziemy ,

i znaczy, Durze

?wi?te', w których Bóg miefzka , ja
ko S. Bazyli Nay?wi?tfz? Mary?
Pann? nazwa? ?ywym Niebem. Mi

flycznie czyli duchownie !f znaczy
Hierarchie Anielfkie. Anagogicznie"
znaczy fam Oc?an ?wiaU??d i nie-

O. Bo jeft od czafu do czara widok fi. ....

megO' milofierdzia nad pr,zemiiai?c?
n?dz?, tak cia? bydl?cych, Jako i Iudz

kich, zk?d ?e kaide bydle ma hyci?'
dla. zowi.e fi? bydle: dla pomocy cz?o

wiekowi , dla tego po ?acinie zowie

:fi? j'ttmentz.fJ1n, to jef? : .i'ltvat mentent f

w.fpomaga zamyf? cztowieczy;, a?e

:fi? -to dzieie od czaru d.o C'zafu f prze
...

to wfzyftko, co jeft na ?\viecie, jell:
cdmien-no??, jeft doczefno??; cz?o-

wiekowi za? f który prócz cz-ton ...

kow dab bydf?cego ma. W fob?e

wieczn? dufz? nie?mierteln?, jako'
farne imie ukazuie:' Czfo - wiek, to

jeft cz?onek ziemi, a wiek, wieczna

dufza Z Nieba; zaczym ziemia mu

tylko jeft mieyfce wyilugi, a NiebO'

Oyczyzn?;, cz?onki bowiem cz?o

wieka jedne f? 1l:worzone z ziemi,
a to W Adamie, a drugie f? zrodzo

ne z ?ywego cie.?a, z Adama i z

Ewy fynowie i córkr.

l
poi?tey fzcz?fiiwo?ci, to Jefl:; iftot?
Bofu?· ,

P. Wielo'rakie? jea: Niebo Materyalne'?
O. Troiakle, bo Swi?ty Pawe? byt az

dotrzeciego Nieba zachwycony, a z

tych jedne Niebo powietrzne, po

krórym i ptacy latai?, jako mówi

Chryftus Pan: lI0:yrzycit na ptaftwo
powietrzne:. po tymze powietrzu i

czarci fnui? fr? piekielne m?ki rer

pi?c, jako ?wia?czy s. ?awe1!, ze

nafza woyi'l'" nie Je} prz,e?zwko cza!z.t,
ale przeciw duchowi z/oset nOlr pow!e

.

trz?f" ci bowiem i Szymona podme.
:fi i Czarnokfi??nika na powietrze j

rzucili ? ZA ro!ka?etIl Fiotra S.

P. CzXm fi? ró?ni cz?Dwiek od hydT?t1
O. Ro?ni fi? i durz? i cia?em;, bo du,[zll

<:?lowiec?a ?lbAwiai?c fi-?: robot?
wIe ..
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wieczn?, to jef? : poznawaniem i ko-
;'<

ch.aniet? Boga uka?uie. ze jey ifl:ota
.. '

"':leczn,a, .duf?a zas

?y?l?(a, panie ..

ruewa? me
?Vl?C?y me z?da nad to,

co ?my:ftaml czure
, zabawia fi? ro ..

bot? doczefn?, a zatyrn pokazuie,

ol?e jeJ: ift?ta doczefna. W Durzy
cztowleka Jef? Obraz Rofki rrdyz na

\

fiworzy?, a 1e Anio?a, który fi? ram

diab?em zrobi?', zaczym. Synod Ni.

ce?fki doto?y ?' : Wierz? w jtd1lego
Boga, a kiedy mówi: w/zyflkich rze

czy widomych i niewidomych: wyra
..

?a dwoiakie ifroty czyli natury, je-
dne widome, jako to wfzyfrkie cia?a

i pyry, drngie niewidome, jako to

wfzyftki.e duchi i fity, a z tych dwo ..

iakich if?ot ca?y ten ?wiat fk ?ada fi?,

.

B'
, h

nrey og wyrazi! Lamego fiebie
, ja-

ko?y (ygnetem: Bytno??, Opatrz
no??, l Godno??, chocia? wymier
na, Na durzy za? bydl?cey wyra?o-,

P. Co rozumie? nale?y pr?ez te i?owo

Swiat '1

Jly frrach cz1cwieczy.
°

O. Swiat ten jef? Materyslny fk?ad Z

Nieba i ziemi z?o?ony na miefzkanie

? viate? Anielfkich , ludzkich, i by
dl?cych: ?wiat?o?? bowiem Aniel ..

fka , jef? przytomno?? Bofka; swia

tro?? ludzka, jefi: farne mi?ofierdzie
,

czyli myil ?wi?ta, lub laika Stwo

rzyciela, Odkupiciela, i Po?wi?ci ...

ciela: ?wiat?o?? bydl?ca jeR: zmyfi i

ufiuga planet Niebiefkich, wfzakze

ten ?wiat ca?y jeft materyalny, ale

zmiefzany z duchami niewidomemi.

R:J?ni fi? i cia?em od bydl?t; bo

qhocia? byd!?ta maj? ?my1?y dofko ...

?l?lfze do
uzywania, jednak wrzyft?

kle f? fehylone do ziemi; bo tylko
rz,d?? fi? appe-tytem; cz?owiecze

, ??:s cia?o q?dzi fi? rozf?dkiem pod-
.• meii?)ne ku Niebu; cia?o bydl?ce
Je? mfirumtntem cz?owieka, cia?o
zas c?lowie(ze, jeft infirumentem

Boga. Cia?o bydl?ce razem ginie' z

dufz?, cia?o za? cz?owiecze, aby
czeka?o powrotu fwoiey duf?y; dla

tego Slowo Przedwieczne flaro fi,?
Ciar?m i z martwych wftato.

P. Izali? to ,/ jefl: bf?dLe rozumienie,
?e ten ?w ?

>

mi?fzany ? duchami '?

O. Bynaymni ; bo Synod Latera?fki

IV. mówi: -;Jeden caley po'lf}!zeclmo ..

?ci pocz?tek Stwórca wfzeclz rzeczy

widomych i n?ewido'myc/z, duc/zownyc/t
i c?eleJnyc/z, który (woi? "1zecJmzc ...

{n? fil? na pocz?tku, cZctfit razem 0..

b?edwie z nicejlwa wyprowadz?! ?floty
dztclwwn? i cielfIn?, to jefl: ./Inieljk? i

?wiatow?, a potym ludzk?, jakoby
fpolecz'?l? i z ducha i z ciata zlo?on?.

P. ?zy ju? uczyni?e? zupe?ny wyk?ad
plerwfzego Artykulu '?

O. Jefzcze nie zupe?ny; bo Synod Ni

ce?iki dotoiyl do niego jedno??
Stworzyciela, i dwoiffo?? ftworze

nia, a to pot?piai?c przekl?tych He

r?tykow Mau?cheufzow, którzy wi

?h?c na ?wiecie zlp rzeczy i dobre,

?\'Va wymyilili pocz?tki, czyli dwa

11
Ogi, co uczynili fzalonym umy?

r
ett\, poniewaz ?adne natury ftwo

iiQ?e ;nje f? z?e; gdy? widzia? Bóg,

?o dO tylko lhvorzyl, wfzyfrko by

fta,OEte, ale tez farne rzeczy dobre
°

kIj !? ??e, przez z?e u?ywani ;
;f, ? jawn.o jeft, ?e 136g Diab!a nie

P. Albo? ten ?wiat mia? kiedy fwóy
pocz?tek; gdy? Filozofowie uczyli,
?e ?wiat wieczny?

O. Bf?dzi? Aryftoteles z innemi Filo ..

zofami. gdy? to jeft jawna, ?e jaka
jeft natura cz??ci kazdey, taka ITlu1i.

byd? natura i cal9??, a ?e k??
B Ji cz?ftka
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cz?ftka ?wiata jeft fluzi;elna .i ze-
{:;

pfutna ,' idzie za tym, ze i ca?ego
?wiata natura jeft [kaz itelna ; bo ja
ka cz?flka foli, taka i ca?a ról, a

zt?d pozna?, ?e ?wiat mial fwóy
pocz?tek, i b?dzie mia? koniec, a ?e

nie ginie ca?kiem, to daie dowod,

ze jeft naywy?fza fila, która go u

trzyrnuie, i ta fi?a jeft Bóg.

Anio?ami, i jefzcze wi?cey j bo jeft
Obrazem Bofkirn , zaczym dro?fzy
jetl: nad ca?y ?wiat, jako mówi Chry ..

f?us Pan : Co pomo?e cz?owiekowi,
cho?by caty ?wiat pozyfoa!, a dzifzy

IwoieJ! ftrat? 'ltczynit ?

'P. Có? rozumie/z przez niewidoma

firy ? /

O. Nayprzdd przez niewidome firy ro

zumiem albo mocy, to jen .. ruchy
pierwfzey materyi , to jeft : Niebie

fkiego tchnienia, która wed?ug ró?.
no?ci nafienia wpadaj?c W cia?ka ?

{?aie fi? dufz? o?ywiaj?c? drzewek
i bydl?t, ale te mocy nie wlewaj? ro

'zurnney my1li, tylko cieleCne czucia

i -ippetyty , zaczyrn te mocy f? ma

teryalne, ,iktadane, a nie duchowne?
Powtóre przez te fily, czyli iftoty
niewidome, rozumiem duchy jednoft- '

ki niero,zdzielne,. pr?dkie, czyli
mocne, zywe, rozumn?, farne iie

bie tylko W myflach formui?ce, i

tacy f? Anio?owie. Potrzecie, przez
te niewidome fi?y, rozumiem durze

ludzi na Obraz Bofki ftworzone,
które tak?e f? byty, czyli iftoty,
profre jednoftki, ?ywe, przyftawio
ne, jako formy do formowania cia?
i rz?dzenia ?wiatem materyalnyrn,

P. Zk?d?e pozna? pocz?tek ?wiata '?

O. Zt?d , zk?d i koniec; bo z czego fi?
rzeczy 1k?adai? przy pocz?tku, w to

fl? rozfypul? przy fwoim ko?cu, a

?e przy ko?cu ka?dey rzeczy roz

fypuie fi? fila i bry?a, wi?c oczewi- ?

.!ta rzecz, ?e ten ca?y ?wiat fk?ada

:fi? z niewidomych fir, a Z wido-

mych bry?.
I

P. Wieloraki? jeft pocz?tek ?wiata?
O. Dwoiaki: jeden wn?trzny, a to Ca

ma natura, z czego fi? Lklada, to ji1t:
Materya, czyli drobniuchny pruch,
czyli pyr, i Forma, która go w ró?

ne natury kfzta?tuie, i ta jeft moc,

€zyli zbior fil. Drugi pocz?tek ze·

wn?trzny, który go robi pod miar?,
pod liczb?, pod wag?, a ten jeft
Bóg Stowo, czyli Syn Bo?, bez

którego nic fi? nie ftaro.

P. Które (? powfzechne ca?ego ?wiata

do1kona.lo?ci ? a te f? podobne Bogu, przez wol

no?? umyllu, podobne Anio?om,
przez rozfadek rozumu, podobne
bydl?tom przez pami?? lladow, i

czu?o?? zmyilow.

O. Ja rozumiem, ?e f? te cztery: By
cie, Zycie ? Czucie, i Rozum: By
cie Nieba i ziemi, Zycie rollin wfzyft
kich i drzewek, Czucie wfzyftkich
bydl?tek, Rozum Aniorow i ludzi. P. Wielorako fi? dzieli Gmin AnieJflti '?

O. Wfzyftek Gmin Aniellki dzieli fi? na

trzy Hierarchie, ka?da za? Hierar-,

cJtia liczy W fobie po trzy Cbury, w

pierwfzey Hierarchii
f1 Serafinowie

fze?ciofkrzJdlll'?d, ktorzy mi?o?ci?
Bofk? palal? : f? te? Cherubini wie

loo?zni I którzy wiel? umiej?tno ...

P. Zk?d?e to wyczyta? mo?na '?

O. Z ma?ego ?wiata to pozna?, to jeA::
- z cz?owieka, gdy? cz?owiek ka?dy

ma W fobie to wfzyftko, co ca?y
?wiat ma, to jeft ma bycie z Niebem

i ?iemi?, ma ?ycie z drzewami, ma

fiucie z bydl?tami, ma rozum z

?ciami
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?ciami [a?niel?: f? te? Troay ,
kto ..

?:<
O. Bo ka?dy cz?owiek zaci?gn?? d?ug

rzy jako ?ywe kfl?gi, na wiekuiil:e ?mierci i zmyfl'em i umyllem, zmy-

prawa Bofkie zapatrui? h?. fle m, jako ga??zka z cia?a Adamo-

W drugiey Hierarchii f? Pa?ftwa, wego, które koniecznie ca?e wyci?-
które uftugui, Bogu do wykonania te by? mufi, i w proch ti? obróci?,

rz?du ?ad ludzmi! f? te? Sity, któ- a potym razem z Adamem wftB.?, i

re al1?? do czynienia cudow : f? i f?dzonym by?. y urnyi?em zaci?gn??

P?t?gl ,czyli mocy, na u?mierzenie ?mier? wieczn?, od którey nikt wy-

D?abIow. W trzeciey Hierachii f? kupi? nie móg?, tylko ten, kto by

X1?ft.\Va, do wykonania raay i woli wróci? równy honor Bogu, jako

Bo?rey. S? Archanio?owie, do Bóg, ale ?e Bóg nie by? winien , tyl-

zWlaftowania wyfokich Taiemnic; ko fam cz?owiek, wi?c Syn Bo?y

S? nakoniec Anio?owie, pof?ani do chc?c wykupi? ez?owieka, ftawfzy

pilnowania ludzi, bez obra?enia ich fi? cz?owiekiem, zap?aci? ten d?ug
wolno?ci. fwoi? ?mierci? Krzy?ow?.

P. Wieloraki? jeft Stan Anielfki? P. Jakim?e fpofobem pierwfzy cz?o-

O., l!woia}i: to jeft Aniolow SwiaUo- wiek Adam zaci?gn?? d?ug ?mierci '?

s,:\, ?torzy. zawrze Twarz Oyca ?ie. o. Niepof?uchaniem fcif?ego Bofkiego

bl?fkle?o widz?, i naród ludzki do zakazu, gdy? tego fkofztowa? owo-

Widzewa Boga fpofobi?. A drugi eu, którego mu Bóg pod Dekretem

1tan Alliotow ciemno?ci, którzy ?mierci zakaza?, a ?e ka?da rzecz

przez fwoi? przekl?t? niewdzi?- zjedziona obraca fi? w natur? je-

czno?? i hardo??, ibU fie diab?ami, dz?cego, idzie za tym, ?e co pierw-

nieprzyiacio?ami Bofkie?;, i dufz Czy cz?owiek fkofztowal W truci-

ludzkich zwodzicielami, 'i tych wie- ?nie ?mierci, tym wfzy!tkich ludzi

czny gniew Bo?y i wiekuif?a m?ka z natury jego rodz?cych fi? zarazi? f

ogarnera.
•

i wfzyfcy z niego rodz?cy fi? , pier-

p. Czy ka?dy cz?owiek ma Anio?a worodny d?ug ?mierci norz?, tym

Stró?a? bowiem fkofztowaniem pogardzi?
O. Ka?dy; bo tak upewnia Dawid S. Boga, kiedy Bogiem by? za??da?, a

Ze Bóg Ani%m Iwoim rofoazat, aby w tym jeft pycha; chcia? mie? wia-

ci? flrzegli na wfzyftkich drogtJlch two- domo?? wi?kfz? nad potrzeb? z?ego

ich.
I

i dobre?o, a w tym by?o Iakomftwo;

P. Czy jednym?e fpofobem durze ludz- towarzyfzy? z plugaw? befry? w?-

()
kie jako i Anio?owie ?yi? '? tem, a w tym jeft nieczyfto??; nie-

.

B?o wyi?ciu z cia?a, jednym ?owem wdzi?czny by? za fwoi? fzcz?fliwo??,

b
{)?im ?yi?, za ?yci? za? potrze- a w tym by? gniew, ?e mu Bóg nie-

.

\l?? chleba, czyli pokarmu, jako pozwoli? z drzewa wiadomo?ci zIe-

??Wi Chryftus: Nie o famym chlebie go i dobrego; gdy widzia?, ?e w??

kte c?towiek, ale o w/zelkim flowie , befpiecznie tego owocu kofztowa?,

p Cre pochodzi Z ujt Bozych. i tym?e Ew? Matk? narz? nakarmiI,
•

11 ze?u .cz,towiek ka?dy umiera? mu.. fmncil fi? zt?d, i w tym by?a za.-

l, C OCla?
go Anio?owie pilnui? '( zdro??; a mai?c pdtn Ray oWOCOW

ro1kofz.



WST?P no KAToLICKIEY NAUI{ItQ

,.o{kQfznych pozwolony, nie kon-
.::. prawdziw? fzcz?fliwo?d, a to zt?d

rentowat fi? tym, ale fmakowi do- poznajemy, i? pr;z;ep ten grzech

gadzai?c, ;z;atakn?l zakazanego drze- pierworodny, [kalany je/l: w Iu<dziach

wa ,
a w tym by?o ob?arf?wo ; po- Obraz .Boiy na d U [A)' , rozum cilq)t;

?nawfzy grzech fwóy, nie uda? fi? bo fi? wfzyi?kie ludzie g?upiemi ro·

do modlitwy j przeb?agania J3oga, dz? ,
wola z appetytem cielefnym

ale fi? kryl przed Bogiem, a w ty? zmiefza?a fi.?, i zawrze do zakaza ...

t

1:>yio leniwftwo .: 'Oto? w 'jednym fko- nych rzeczy ci?gnie, pami?? ft?pia ..

fztQw?niu zakazanego jablka , pot- la, iz o rzeczach niewiaornvch ,
na-

kno? fiedfJl ?miertelnych fldollno?ci, wet! o farnym Bogu naypr?dsey za-

z których wfzyfrlde wyply\.vai? grze- pommamy, cia?o nafze mizernieyfz e

chy , ? zatyrn ;z;aQiiai? na duCzy cz?o- od wfzyf?kich bydl?t; bo gdy bydl?..
I

wieka, od??czai?c go od Boga, fi w t?. po twoim narodzeniu zaraz je-
niewol? czartu podaj?c, a Z bef?y- dne ?atal?., drugie p?ywai?, infze

ami go ??cz?c ? zabiiai? te? i na cie- biegal? , fam niefzczefliwy cz ?owiek

b, n?pr?ód przez rozmaite poz?" jako ba?wan do lat trzech rady [o ...

dJiwosci, potym przez rd?ne cho- bie nie da •

.

roby, nakonie? Nzez farn? ?mier?, '

We?{ug po?ró?ki .Boikiey: Proch

j?-I
Aby wi?c pra?vdziwe?o fzc???cia ka? ..

fte? .cz?OWIecze, 1 W prot:h fi? obro- dy dofzukac fi? lnogt, 'mechay na

cif?1
j ta to jeft przyczy?a.? przez

.

ft?puj?c? zwazy kQntrowerfy?.
tor? my jV[zy Cey zguplh narz?

.

'

.;

/

KONTRO ..
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o N A U C E C H R Z E S C I A N S!( IE Y

MAl?CA W SOBIE ROZDZIA?OW V.

ROZDZIA? 1. r:,
P. Gdzie tey prawdziwey wiary trzeba

fzuka? '?

P: Czego?my powinni calyrn iyciem
I

z?da? i fl:ara? fig?

O. W farnym Ko?ciele S. Katolickim;
bo tam Pan Bóg obiawi? , nauczyli
Apof?olowie , przepowiadai? Kapla ..

ni W f?owie Bo?ym.

O.'
.

Prawdziwego rozumnych ludzi

fzcz??cia, któl't:'go nam ani ?mier?
odebra? niemo?e, P. Gdzie ten je:l? Ko?cio? Katolicki ?

O. Tam, gdzie jef? zgromadzenie praw
..

dziwych Chrze?cian
, gdzie pilnu

j? jedney nauki Apoftolikiey, gdzie
przyimui? jedne Sakramenta Iafki

,

gdzie f?uchai? jedney g?owy Papie?a

P. Którei to jefr prawdziwe fzcz??cie
cz?Owiek,. ?

O. I. Pozna? Boga przez wiar? W

nanc?, fzuka? go przez nadziei? W

tnodlitv"rie, z??czy? fie z nim przez
tni?o?? w dobrych uczynkach. O. 2.

'Pozna? jiebie , czym by? cz?owiek
Rzymfkiego •

'

P. Po czym?e mo?na pozna? ten KOM
?cio ? Katolicki '?

'v.' . .

11:
••

????ClU natury, .czym ,Je
W zyem

O
l,

czym b?dzIe w zyciu chwa?y. O. Po czterech znakach poznany by ..

wa Ko?ciol Katolicki,tyck Poz?a? i ??ZV.?1zno?? [wo??, dla

. P. Prz)
z kto remi zyle. 1'1110. Ze Ko?ciot jef? jeden po ca?ym

?wiecie we wfzyftkich j?zykach, we

wfzyftkich czarach i mieyfcaeh ,
tak:

dla jednakowey wfz?dzie nauki ApQ"

,

BO'g:? jak?? wiar? trzeba pozna?
. 'O. Przez falll. .

lick? W 1.<); :Vlar? prawdz.IW? Kato-
,

?t\)rey ilIsZQ n1emas.z. . ftolIkiey, jako te? <Ua jednego rz?du
pod

)
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I

dobro? Bolka nigdy niedopu?ci , aby
!ak wielki lud wiernie Boga kocha

J?cy by? zdradzony, tak wielo nad

przyrodzonemi cudami i (prawami.

pod jednym naywy?fzym Paf?erzern ?:?

Namie?nikiem Piotra S. który utwier

dza Braci fwoich Bifkupow ,

sao. Ze ten Ko?ciot jeft Swi?ty; bo

wewn?trz czyli w duchu z??czony,

jako jedne cia?o we wfzyftkich cdon ..

kach z nay?wi?tsz? g?ow?, to jeft :

4to. Ze ten?e Ko?ciel jei? ./ipof?vlfoi:
poniewa? ma ucz esni?two Ducha S.

Z,famemi ApoO::o?ami, od których
nieprzerwanym fpofobem naf??pu
j?c ?aywy?fi Pafterze Bilkupi i Ka·

z Chryfiufem, a zewn?trz, to jeft: VI
ciele z??czony z Swi?tcmi PatryarchJ,
Proroki , Apof?a?ami ,

i z ca?ym Ko

'ciorem tryumfuj?cym
- prawdziwie

Swi?temi cz?onkami i z woiui?cemi

. plam bior?, nie tylko charakter czyli
. moc do Iprawowania Taiemnic Bo

?ych, czyli Sakramentów przy obie

caney affyfrencyi pucha S. a? do

fko?. zenia ?wiata, ale te? nie omyl

n??? nauki do nayprawdziwfsey

na ziemi wiernemi, którzy fi? po

?wi?caj? u?ywa:?c SS. Sakramentow

SS. mod?ow ,
i nauki, która jeft

f?wierdzona wielkiemi cudami, a

tak f? z??czeni z widom? g?ow? Ko

?cio?a Papie?ern ,

Wlary?
,

'l;,.?ccr.,:o:,? <:O: ?<:O:co: '=D;.
l

ROZDZIA? II .

. 3tio. Ze ten Ko?ciot jeft powJzechn1j
czyli Katolicki; bo jf'go Religia , albo

zwi?zek wfzyftkich wiernych w

jedno Towarzyftwo przvimui?ce po

dane fobie, tak prawdy do wierze

nia, jako te? i prawa do czynienia
prawdziwey czci Stwórcy Boga;

obeymuie wfzyf?kich wierz?cych we

wfzyftkich czafach Nowego Tefta?

\'
men tu, po wlzyftkich mieyfcach Ka-

P A z'??d?e' to pozna?, ?e Ko?ciol
.

Katolicki ma prawdziw? i nie

omyln? wiar??
,

0, Zt?d, ?e fam Ko?ciot Katolicki ma

i nayrzetelniey tiumaczy prawdziwe
flowo Bo?e: kto re insze jeft pifane i

zowie G?: Pismo lioiete ,
insze ufrnie

bez pifma podane i zowie fi?: T,-ady ..

cya.
P. A jak?e to ludzie poznali, ?e to

prawdziwe flowo Bo?e, gdy infzego
?wiadka niema, tylko o Pifmie S.

?wiadczy Ko?ciot, a o Ko?ciele Pis ..

mo, a tak jedno drugie zalecar?e,

czyni? w?tpliwo?? o fobie oboie?

tolickich kraiow, przy wrzelkich

j?zykach pop f?ol1cem ?yj?cych .wy

?nawai?cych jedn? nauk? z Ko?cio

?em RZYRlfkim, a ?adney fekty prze

ciwney Duchowi S. cierpi?? mi?dzy
tob? niemog?cych • Zk?d jal<o Bóg

powfzechny r??dca opatrzno?ci?
fwoi? wfzyfl:k1m ludziom rozdaie

rozumy do jedney poznania prawdy,

aby przyto?ywfzy nale?ytey uwaRi,

?adnym fdrzem niebyli zdradzeni i

o. Takie pyt:'nie czyni? Heretycy, czy

ni? i Poganie. Heretycy; bofi? im

niechce fzanowa? Ko?ciota, ale

przyimui? Piemo S. Poganie, ani Pis-

ma nie przyjmui?, ani Ko?cio?a

uznai?; a zatym na Heretykow do

fy? Pirmo, któremu oni wierz?, ale

zle t?umacz?, dofy? pokaza? ?wia

de??wo O Ko?ciele, który uftne Jlo-

omyleni; t.ak gdy t? w!ar?. pow!ze?h-

\?? Yczyn1? przez rozszerzeme Jey

po wfzyftkich narodach, tYI!l farnym

j? nie omyln? by? ukazal; bo tego
ftJO
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WG Bo?e, to jef? : Tradycy? chowa, *
P. Jak?e Pan Bóg mia? rró'vi? j?oiao ,

któremu Heretycy niewierz? . kiedy Bóg fam jef? Duch, a j?zy·ta
A za? na Pogany nie trzeba ?wiadec- cielefnego niema? -

twa,
.

ani z pifma, ani od Ko?cio?a, O. Tak: Bóg mówi? uf?ami lndzkien?i,

ale od (praw famego Boga, który po- W których na durzy mieszka? , jako
twierdza? f?owa fwoie Bofkie i Tra- mieszka Filozofia w Filozofach, jako

dycy?. ,nauka w uczonych rozumach: Po-

Nayprzód: Bowiem te f?owa ,

-

które niewa? Syn Bo?y przyobiecat Apo-

Bóg mówi? przez Prorokowo przy-

.

ftotom: Nie wy b?dziecie mówi?cy,
fztych przygodach fprawdzi?y fi? na ale Duch Dyca waszego, któ1171 jefl 10

wielu kraiach; bo i w fto i.w tyfi?c NiebieJiech.
lat wfzyf?ko fi? tak il:a?o J jak prz?.. P. A jacy? to byli ludzie, przez ktd-

powiedzieli Prorocy. rych Bóg mówi? '?

Powtóre: Bo ?aden rozum ludzki, w O. Byli nayprzód ?wi?ci Patryarcho-

f?:owie Bo?ym ?adnego fa?fzu zna-

\
wie, z których jedni przed grzechem,

le?? nigdy niemo?e
J ze chocia? po- jako to: pierw fi Rodzice przej grze-

j?? wyfoko?ci rozumienia Pifma nie- ., chem w Raiu pe?ni rafki po?wi?ca ...

.zdola
, jako komar morza wypi?; I j?cey, pe?ni umiei?tno?ci i wisdo-

bo to jeft nad .jego iH?, ?e nie obey- mo?ci ftyszeli farnego Boga we-

muie wfzyftkiego, nie JeR: jednak ,

wn?trz do fiebie mówi?cego, jakv

przeciw jego file: ?eby niemógJ pi?; uwa?a Dawid S. b{d? (mówi) !u-
Tak flowo Bo?e jeft nad rozum; bo chat, co br;dzie mówi! Pan we mnie.

jen z morza m?dro?ci, nie jeft je-

\
Drudzy Patryarchowie llyfzeH. Boga.

dnak przeciwko rozumowi; bo nie- do nich mówi?cego przez An,iOly w

?przeciwta fi? prawdzie: A zatym poitaciach ludzkich okazui?cych fi?,

?adnego fa?fzu \V fobie mie? niemo- a to ju? po grzechn Adama, infi

ze.
.

\. przy pokucie f1yfzeli Boga mówi? ..

Potrzecte: Bo te? farne ,nowa Cwole cego im we ?nie, albo w widzeniu

Bofkie przez Sw:?tych Prorokow i rozumem' 3bia?nionym ll;\ modlitwie,

Apoftolow duchem Boiym mówio. jako to SS. Prorocy: Jz?dasz, Jere ..

ne bez n?mki ?wif:'cki.ey w ka?dych miasz, Ezechiel, Daniel, Zacha-

j?zykach do ró?nych n<lrodow, Bóg ryasz, i JoeI; przez którE'go Bóg
-

,rozmaitemi potwierdzi? cudami: obieca.! mówi?c: ?e W ot1:ateczne

czartow wyp?dzaniem, chorych dni wyleie od ducha moiego na

\l:-dt'&wianjem, nrr;'artych wIkrzefza- wfzelkie dato, i b?d:}; prorckowa?

?'em, balwanow pokrufzeniem, ?wia- fynowie i córki wasze.

ia .ca?ego przez f?1bych, proftych ,
A tak ju? po \Vniebowft?pieniu Chry ...

.. :??e.uczony?h ludzi do wiary Jla-, {?usowym Apoftolo ;vie jego Swi?ci

??()C?ni€m, co jeft cud nad cudy, ?e przyiowszj Ducha S. W ognifl:ych..

ne? S\\riat uwierzy? w ukrzy?o\va- \ j?zykach, mówili ró?llemi j?zykami

wo ?' fi ?!'!k jawna moc, ?e je1l: )10" do wCzyftkich narodow; Pierwieye

J;

o \.- e nic ludzkie. \ 'i\lhowiem fam Syn Boga lywego
om l.

,
' C dawno
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Pogany, ba?wochwalcy niewierne i

.niekrzczone ,

dawno Patryarchom obiecany, od ;:,

Prorokow przepowiedziany, od fpra

wiedliwych przez cztery tyii?ce lat

oczekiwany, naucza? A pof?olow

wfzyftkich prawd wiekuiftych, po?

tym im z Nieba da? moc do opowia-

,:;? co;; CO;:; co:: ':G: CO';) co: CO;:; Y.:%?::

ROZDZIA? Ul.

P. A czego? nas te f?owo Bofkie nau

cza '?
dania.

/

Ten bowiem b?d?c iftotnym Stowem

Bo?vm ,
to jef? : Boga Oyca m?dro

?ci?; ftawfzy fi? czfowiekiem, mówi?

do wfzyftkich ludzi uf?y fwoiemi, i

naucza? Ewangelii, i potwierdzi? j?
wielkiemi cudami za czasow Augu
f?a Cefarza, a za Króla Heroda Hir

kana w Zydowlkiey ziemi; i ten?e

Syn Bo?y nazwany Jezus, to jeft :

O Stowo Bo?e nas naucza pi?ciu rze

czy: L Co mamy w?erzy?. I L Co

mamy czyni?. III. Czegofi? ftrze.dz.
l V. Czego Jz? ba?. V. Czego fi? fpo
dziewa?.

l Co mamy wierzy?: To uczy fk?ad

Apof?olfki .

11. Co mamy czyni?: Wewn?trz ucz?

trzy cnoty Teologiczne, to jeft: akty
Wiary, Nadziei, i Mi/o?ci, cztery cno

ty gruntowne: roflropno??, m?flwo y

wflrzemiezliUJo??, i fprawiedl?wo?? ;

trzy rady Ewangeliczne: ubój?'lf/o,
czyflo?? i poslnsze?flwo, i jedna nay

wi?ksza dofkonafo?e Chrze?cianina

z pobudki mi?o?ci Bo?ey nad fwoie

zycie fzacownieyfzey, kochanie rwo

ich nieprzyiaclo? ,

Zbawiciel od Anio?a Zwiaftui?cego
Parmie Maryi jego Narodzenie bez

m??a, ale z Ducha Swi?tego.
Król którego Krolewftwu nie b?dzie

ko?ca, Kaptan, który now? z cia?a i

krwie fwoiey pod przymiotami chle

ba i wina, jako Me1chifedek, pofta ..

nowi? ofiar?; ten fwóy Ko?ciot ufta ..

nowiwszy , Ewangeli? fwego i?owa

Wfzechmocuego, i Ducha fwoiego
uczefni?two Uczniom i wfzyftkim
w.erz.?cyrn zoftawil.

Jlotym fiedm dobrych uczynkow
milofiernych co do duszy, i zaleco

ne od Boga wytrwanie w Ko?ciele S.

az do ?mierci. Uczynki za? zewn?trz
ne f? jedne z JprawiedliUJolci t a:

drugie z mi?o?ci, a te f? zachowanie

Przykaza? Bofk.ich , Ko?cielnych, i

powinno?ci ftanu fwoiego, niemniey
fiedm uczynkow milofrernych ciele·-

Apoftolowie za? niektórzy, niektóre
f?owa Bo1kie przy affyftencyi Ducha

?wi?tego pi fali , który nie dopu?ci?
im ?adney omy?ki napifa?, i zt?d jeft
Pifmo S. wfzy)?kim i nieprzyjaciolom
wiadome.

Insze za? llowa Boze feli:re?ne ufi:nie

tylko bez pifma podali t
a zt?d jeft

podanie czyli Tradycya uftne 11owo

Bofkle bez piCma, które farnym przy

jacio?om Bo?ym, to jeft: Chrze?cia

nom w fekrecie, dla wj?krze?o fza-
Icunku powierzone wed?ug rofkazu

Chryftusa Pana: Nierzucaycie percI lwas;?:ych przed wieprze, to jeft: przed

fnych. ?

lII. Czego fi?flrzedz: To ukazuj? wy

roki Boflde w Pifmie Swi?tym ofo

hliwie o uczynkach ciala, za ?tore

zabrouiony jeft wft?p do Krolew

ftwa Niebiefkiego, co tez btwo

mo?na pozna? z Liftow Paw?a S. i z

?wiade?hva SS. Prorokow, o z?o?ci

nedmiLl
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5. Potym wfzyftkim naft?puie
?ycie ?wi?tobliwe, ?yi?c trze?wo.

pobo?nie, i fprawiedliwie ,
ikonanie

fzcz?sliwe, opatrzywfzy fi? ?wi?te
mi Sakramentami Spowiedzi?, Kom

munj? i Oleiem ?wi?tym: i wieczno??

z Bogiem mi?o?na, z Swi?temi rado?

na, a dla duszy i cia?a fscz?sllwa
bez ko?ca w Niebie.

?e.dmiu grzechow ?miertelnych, [ze- ?

SCIU grzechow przeciw Duchowi S.

dziewi?ciu fpofobach grzechow cu

dzych zaci?gnienia.
IV. Czego.!i? ba? = 1. gniewu Bofkiego;

bo Bóg wfzyftko widz?cy grzechu
nienawidzi i obieca! go kara? na wie ..

'ki. 2. Pornfly z Nieba, i sIep ot y

Quszney czyli niepoznawania grze-
P. Jak nam trzeba wierzy? ??how wlafnych. 3. Pokus ci??kich

1

zgryzoty fumnienia. 4. Z?ych na?o

gow. 5. Nagley ?mierci • 6. wftydu
na f?dz!e, 7. Zgorszenia mnieyfzych,
8. Krzywdy bli?niego, 9. Kary Ko

?cielney i m?k czyfcowych , 10.,

Odrzucel1ia od twarzy Beif1ciey.

O. Wiedz?c: ?e Bóg jefl: nlefko?czo

na m?dro??, a zatym wieczny Pra ..

wodawca kochaj?cy fwoie f?worze

nie, który niemo?e, ani chcie? zdra

dzi?, ani omyli? nikogo ,
da? Ko

?cio?owi fwoi? ,nauk?: trzeba bez

w?tpienia z wielkim ubefpieczeniem
to wfzyftko wierzy?, czego nas Ko

?ciol S. naucza, chocia? tego, ani

rozumem niepoynmiemy, ani oczy
ma niewidziemy;

17. Czego fi? fpodziewa?: I. Jasnego

Bo?a poznania, 2. Nadgrody za

kazdy dobry uczynek, 3. ?atki z

\ka?dego Sakramentu, a rafki Bo?ey
pOswj?cai?cey dusz? Z'uzywania go

dZiwego ka?dego Sakramentu, ktd

rych jeft fiedm , 4. wyf?uchania mo

dlitwy Chryf?ufowey Oycze nasz,

&c. i AnieHkiey: S'Wi?ty Bo?e eJc. i

Z?rowa? Marya &c. Tudzie? mo

dlitwy ,?a/widowey, któreykolwiek
Z fiu pi??dziefi?t Pfalmow ,

oraz

wyf?uohania modlitwy Kap?a?fkiey ,

jako to: Niefzporow} Ju trzni ,

Godzin, i Mfzy S. niemhiey modli.

twy ofobiftey, która zale?y na

llodniefieniu mysli do Boga, a bywa
zafiana na fercu w ten fporoh. I.

Cz?fto flowa Boikie z uwag? czy

t\l?c, albo fiuchai?c. 2. Te? fame 110-

?a w odllldney cicho?ci rozwa?aj?c

B" ik.??danie fwoie z upedobaniem

Bo Wiara wi?cey ufa prawdzie
Boga mówi?cego, ni?eli fwemu ro

zumowi, albo zmyll'om cielefnym;
bo rozum ftworzony jeft, jako je
dna ifkierka przeciwko go?cu, a

zatym z pokor?, i befpieczno?ci?

podda? fi? powinien prawdzie Bo ...

?ey.
Ani ft? mo?e ucze? pokorny

równa? rozumetn z fwoim Nauczy ...

ciele m ,
ale tylko ufa?, ?e go na

dobre uczy. A za? cielesne zmyfly

f? br?dz?ce na kszta?t bydl?cych nie ..

mog? poi?? ducha, jako pko praw-

dy. -

P. To przynaymniey potrzeba, ?eby
j my jakie cuda widzieli?

O. Tak nam ka?demu trzeba cudu, jak
}ta?demq cz?onkowi trzeba miodu,

I

to jeft: i dla oka, i dla ucha, i dla

nogi, i dla ka?dego palca, ?eby' wie

l'?yty, ?e g?ba miód llodki ,Jad?a;

p?1t lm zgadzai?c. N akoniec przy

..Jz'!
ath i ja?mu?nach cz?ftych fpo-

A.I eWa? r.

fi d
.

D
' .

Blog ft u? te mm arow, osm1U

D 3.wie?ftw, i dwuna1tu Owo
oow. Uth? Swj?tego,

C? .ze
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fobie, W'?Cey Bóg wfsechmo g?cy
mo? e uczy n? ,

ni?eli j" nikczertltly
robak porozumie?, a zatym nale?y
podz i?kowa? Bogu za nauk?, i pro
fi? o o?wiecenie, czyli o ja?nieyfze
poznanie.

.

o jef glul1i'" rzecz tych zna-
?.t

L,J:\ l-zuk 6, gdy ju? g?ba upew- I
io na

,
tak równic grllf>? czlowick ,

Ikt()f) W to nic-hec wierzy?, w co

ju? Clfj ?wl: t wierzy, A my jcfre?.
my ko?? z ko?ci, da?o z cia?a tam

tycl. ludzi, l\.tói'zy cuda vidzieli i P. J::.kic pozna? kto prawdziwie wIe

rzy?.ar .... 'JZl1:ly r.ili fzczerze i krwi? fwo·

j? t? prawd? zapiecz?towali. O. Kledy kto w?erzy te prawdy, któ.

re obiawi? Belg, i przez Ko?ciel S.

do wierzenia poda?, jako na przy
k?ad te prawdy nafr?pui?ce:

Potvm, ?e to jeft g?upfrwo, wi?

cey ufa? fwoim bydl?cym i omyl
nym oczom, ni?eli Bogu, bo oko

bez f?owa , miafoby ka?de fzkie?ko

za fzczery dyarnent ,
ka?de pruchno

\V nocy ?wiec?ce, mia?oby za frebro;

zaczyni co fi? daie widzie?, nie jeR:

l. Kiedy Jbtecznie wierzy, ?e n6g
jefr Stwórca wfzechmocny, Oyciec mi

I

IvJierny, i Pan fprawiedtiwy,
II. Kiedy Uwa?a jak jfjt wfuchmocny;

bo wfzyf?ko mo?e uezyni? ,
co tylko

zechce, nie mo?e za? tego chcie? ?

czego m?dro?? jego zabrania. Zk?d

zmyllania falfzywych cudow i za

wodnych nauk potwierdzi? i uczyni?
niemo?e.

vierzeule ,

' le zdanle
,

albo widze

nie.

?,;:o;.?,:D:lC<:..Y.lGQJ????;JCO::)

ROZDZIA? IV.

?ako rnqdt'y nic nieuczyni pró?
no, nic bezpotrzebnie , nic zbyte
cznie, nic przeciw roznmnym natu

rom, ?eby mial wywraca? fwoie

m?dre ufl:awy i krefy; bo wfzyfi:ko,
co uczyni?, widzia?, ?e bardzo do

brze f? uczynione rzeczy.

P.

Czy
mo?e cz?owiek ibefpleczy?

fi? i wierzy? niew idziaw fz) ,
ani

:t.ro?u niawfzy ?

O, Bez daru Bo!kiego n!emozna wie

??y? W)t cznie; bo prawdzivlh Wia

ja j"ft d' 1 Palla Doga, I. o który
dar potrzeba z pokor? profi?. 2.

Tar o Wial'? py .... ?, gdzie fprlwie
cli\IU?ci i n.ilofie.rdzia ucz?, gdzie

:U, [. ?lzem i b e fl:ya lfki m lyciem

Lrzydz?. 3- G ?ie o \vieo,no?ci

durzy fzczerc mai? zdanie, a?e to u

".1 njch r:atolikc\l cz/n;?, vj?c od

nich o prawdziw? Wiar? pyta?. 4.
Z ?ok.;r? i z fzczero?ci? pyta?, aby
fna? na I-r4wdzi.vego Boga trafiw-

I

Mo?e jednak podnie?? ka?d? na-

tur? nad zwyczayn? i zamierzon?

jey fif?, tam, gdzieby .potrzeba oka

za? fwoi? wfzechmocno??, fwoi?

m?dro??, fwoi? doikonaIo??, fwoi?

dobro?, fwoi? fprawiealiwo?? •

Gdzieby za? kto wymysli? w nadzie

j? wfzechmocno?ci cud fprzeciwia
i?cy fi? m?dro?ci, albo dobroci, albo

fprawiedliwo?ci Bo?ey; talU zawrze

jeR: falfz i zdrada. Zk?d ?atwo po

zna? wfzyftkie czary, herezye, 'f.al

mudy ZydQwIkie, i Alkorany Tu ...

reckie.

'fz.y Lo .va, ferca i my ni ludzkie wi

z?lct::go, uietraft?o fi? pierwt; Bo

oU obt'zy n??, n'?eli fi? o jego, praw

z:e dbwiedzie?. 5. Przyl?wfzy

i't" wd hoci ? ni.. .

i?t?, ylle?
III.

/
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III. Kiedy kto ufa, )e ?'etJ?e B6g jeft ??

Oyciec milo.fieyny j bo z?y ch i dobrych
?ywi, non, cz ... ks

, i OP nawrócenia

Upomina, i o wfzyfrkich f?worze-

niecznie trzeba zgin??. Drugie f?
?cifle przykazane od Boga, które

wiedzie? trzeba z rofkazu farnego,
?:< :Q:l?::..Q';) CO';)%7.J:/.::/:) --<J:l ?co;;:.:

ni ach obmyfla. _

IV. Kiedy kt? czuie boia?? Bo?? W

fobie;. b? ten?e Dóg jef? ?ancm
h,,{}1'CilmedtllfJym; bo (prawy nie?rnier

teln?ch. natur, jako to: Arriv?'ow i
ludz!

wIeczn? nadgrod? za p?aci, do

?Z.{?fnych natu , doczefnym fzcz?
SCJetn prace nadgrodzi.

ROZDZIA? V.

P.

Któl'e rzeczy f? of?atnim frzo ..

kiern do zbawienia?

O. Te f?: l. Trzeba wierzy? ?e Bóg
jeft. 2. Ze jef? jeden W Troycy- 3.

Ze je!t fprawiedliwy. 4. Ze Syn
Bo?y fta? fi? czlowiekiem. Tróyca
za? Bofka f? trzy Ofoby w jedney
naturze B0ftwa, zk?d f? jedno Imie,

jeden Bóg, to jeft: HelG OCIEC,
BÓG SYN, BÓG DUCH Swi?ty.

P.
,czy dory? tylko f?ucha? ftow Bo

Zych, aby mie? wiar? ?
O. ,Nie dory? tylko f?ucha? ftow Bo

zych, aby mie? wiar?; ale które f?
ka?demu rzeczy naypotrzcbnieyfze
trzeba pami?ta? i umie?, i przed
lud?mi wyznawa?, i uczynkami do

brem] wykonywa?, to b?dzie ?ywa
?larA, a bez uczynków dobrych jeft
jefzcze , ale wiara umar?a; bo nic

niepomo?e do zbawienia; a?e cz?o
wiek niechc?c dobrze czyni?, co

?iara ?a?e, Ko?cio?a gro?by i pro
zby n?ellucha, przeto zginie jako
PoganIn.

Albo te? tvk, kto niechce zgin??
na wieki, powinien wiedzie? r l. Ze

Bóg jeft. '1. Z e jeft Iprawiedliwy,
3. / e jef? jeden w Tróyc.y ofob,

4. Ze Syn Bo?y ibl fi? cz ?o wiekiem,

5. Ze Dufza cz?owiecza jeft vie

czna na obraz Bo?y ftwol"zona nie

?miertelna na iflocie, ale fiebie zabi?

mog?ca, czyli umieraj?ca przez

grzech na fwoiey robocie czyli :file

mifn?ney z Bogiem zt?czoney. 6.

Ze Bogu fl:uzy? powinien czl(lw+?k

czyni?c ta, co Bóg przyl-azuic, a

nie czyni?c, czego Bóg zakazuie.

7. Ze laika Chryftufa Pen:! k'>n;ecz

nie potrzebn? jeft VI S?Jrnmen

tach dla odpuf:-:czenia grzechow i

dla uftrze?cllia ?? od grzechu i dla

czynienia dobrych uczynkowo 8.

Ze fi? gotuie wieczna fzCZ?fl.iwo3?
w Nieb-ie dla dobrz.'! ko?cz?('ych ?y
cie Chrze?cia{lfkie, a wieczna nie

fzcz?fiiwo?? w ogntftym piekle dla

ko?cz?cych ,f",'oie ?ycie' bez pok t1
w grzechu smiertelnym. 9. Ze ,m
gdzie W zadney wierze nien10Zna ,

I

P. A na co? Wiar? przed lud?mi wy
znawa?'?

O. Bo jako bez wiary ?aden fi? nie

podoba Panu Bogu, tak poznawlzy
Bog? ?rzez ?iar? przyk?adem do

?rym wfzyfrklCh trzeba ci?:.;n?? do

aga. Zk?d Chryftus powiedzia?:
J(to mnie wyzna przed lztd?nz?, i .fa
gbG U:;yznam 'P)'zed Oycem moim Nie"

lel1l.· .

IUd?ZI11,., a ?to.f1? mnie zapYze przed
cein hZ1,. t Ja go .fi? zapr? przed Oy-

P ](t
:1101111, Niebiefoinz.

• ()l"e
•

bnie t to r? rzeczy naypotrze-
O J ed? z? do zbawienia ?

'fI dke.
? aftatnim ratunkiem czylirzo lem kt' h'

.

d
-

I

oryc meWie z?c) ko-

by?
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Je?eli za? z mar? krzywd? bli ...

?niego ,
z ma?ym nieuszanowaniem

Boga, bez ?adnego niebefpiecze
?

..

frwa duszy, pod ten czas bywa po-

by? zbawionym, jak tylko trwai?c :J.a

do ?mierci w jednym Ko?ciele Kato

lickim. IO. Ze ka?dego cz?owieka

zawfze czekai? ?mier?, f?d ,
i wie

czno?? albo fzcz?fliwa W Niebie,

albo niefzcz?fliwa w piekle.

pe?niony grzech powfzedni. .

A po takim rachunku fumnienia,

nale?y fzuka? ratunku duszy, to jeR:P. Które? f? potrzebne rzeczy z ?ci

llego rozkazania? l. Boga zagniewanego przeb?aga?,
ftawi?c fi? przed nim, jako wino

wayca i godzien wszelkiego kara

nia i pot?pienia, z. Dziwowa? G?
mi?ofierdziu ,

?e niekarze. 3. ?a

?owa? ? ?e tak lafkawego Boga i

Oyca obrazi?, 4. Pofranowi? fame

go fiebie kara?: I. Wftydem przez

Spowied?: 2. Kara? fi? bolem, aby
ile byto przy grzechu uciech i

, tyle

przy pokucie udr?czenia na tych?e
farnych zmyilach: 3. Kara? fi? u fie

bie nadgrodzeniem . I. Krzywdy
Bogu przez oddanie ofiary. 2. Bli ..

?niernu przez wrócenie fzkody. 3·

Stanowi fwoiemu przez popraw?

obyczaiow.

.

O. Trzeba wyznawa? Boga w?z??zi?
i zawsze, w pokufach i przy

snuerci

mówi?c haf?o Apoftolfkie: Wiet"zI(.

11/ Boga Dyca, ?!.:Jc. i ?egnai?c fi?

trzeba modli? fi? zawsze mowi?c:

Dycze nasz, &c. Zdrowa? Marya

8'?. trzeba I?czy?. fi z Bogiem dz.i?
kui?c, ofiarui?c', 1 prosz?c: mowi?c

te? Akty: l17iary, Nadziei i Mi/o?ci z

przypomnieniem, jak ka?dy pilno

wa?, T. Dziefi?ciu Przykaza? Bo- l
[kich ,

2. Pi?ciu Ko?cielnych, 3· I

powinno?ci f?anu fwoiego. l
A takowe przypomnienie czyni?c l

W milczeniu trzy razy na dzie?, albo

dwa, nazy\va:G? to: racll'll1/.Pk [umnie

nia, albo exumen : p()fhz?g?rzy prze

f??pf?wo przykazania którego, uwa

?y? trzeba:

Nakonie? przyj?? Iekarf?wo dufzne,

to jeft: kiedykolwiek Sakrament ilu

z?cy do odpuszczenia grzechow, a

w iedze? ,
?e tylko dwa Sakramenta

umarlych dusz Chf'zej? i Pokuia przy

nosz? odpuszczenie grzechow Z po
..

ftanowienia Chryftufowego.

1. Gdzie? Czy na mieyfcu ?wi?

tym czyli na pofpolitym ? II. Przy

jakich oJobac11? Czy nafi?pi?o nieu

fzanowanie, pokrzywdzenie, lub

rtgorszenie'? IiI. ?ak?1'J't f'P0sobem '?

Czy byt zupe?ny rozmyfl', i uwafla

ZU Re1na na P?'awo Bo/kie? Czy ft?
to godzito czyni? albo nie'? Na

rzecz zakazan?: czy by?a ona z

pogard? ?oga, albo krzywn? bli

?niego'? albo z niebefpieczt?ftwem

durzy i ftan\l fwego'? y to jeft ci??
ko?? materyj, albo wielko??

krzyw-ldy, gdzie ue;, pope?nia grzech ?mier-

Bo lubo dusza je:A: nie?miertelna ,

('o do fwoiey ifloty, czegQ pozna?
?atwo niemo?esz , tylko przez jey

niezepsutno?? i 'ca?o??; poniewa?

jeft jednoftka niefktadana, a za tym

zawfze cara. Wfzak?e z podobie?
f'twa pozna)', na przyk?ad tak: jako
oko care W slepym cz?owieku, ca?e.

jeft, co do fwoiey ifloty i wymaru,
ale nie ca?e, co do fwoiey roboty;
bo jeft martwe, tak i dusza rozu

OlI?a cala ona i nie?miertelna w fwa-tein!! •

jel
/
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j?y iflocie, albo file naturalney, ale
{,

O. Tey wfzyfi:kiey nauki zbiór zamy-
me cara, co do fwoiey dzielno?ci l ka fi? w pi?ciu prawid?ach Chrze?ci ..

ufzcz?sliwiai?cey, czemu? Bo l. a?fkich ,
a te f?: I. Pifmo S. 2.

Zaslepiwfzy rozum niemo?e pro- Tradycye, czyli podania Apof?olfkie,
mieni Iafk Boikich u?ywa?. II. WIe- 3. Ko?cio?' S. 4. Wyroki Papie-
?iwfzy wol? fwoi? w f?worzenie, od ?ow. 5. ft auk] Oycow SS.

Stworzyciela odrywa fi? , III. Za

pomniawfzy na pocz?tek fwoiego
zycia, i na koniec fwoiey wieczno?ci
bez ?adnego rozmvf?u i podzi?ko
wania , dobrodzieyft:w Bofkich na

fWoi? zgubg u?ywa.
'

Aby? za? o Pifmie S. mla?' nale?yt? wia

domo??, nale?y wprzód zrozumie?

Dekret Synodu S. Trydentfk iego ?

potym ofnow? ca?ego Pifma
,

nako

niec fkutek nauki zbawienney, farne

ufprawiedliwienie grzefznika ,
&c.

&c.

P. Zk?d?e Katolik tey wfzyftkiey W

krótko?ci zebraney nauki dochodzi?

powinien '?

KONTROWERSY A II.

O NAUCE Y ROZUMIENIU PISMA SWI?TEGO y

TRADYCYL

???????,??????

DEKRET
?:' tnic? dawniey przez Prorokow w Pi ..

(mach ?wi?trch Pan nafz Jezus Chry
f?us Syn Bozy wlafuemi ufty nayprzdd
ogrofiI, ,potym przez Iwoich Apofto ..

Iow , jakoby zrzódfo wfzelkiey zba

wienney prawdy, i obyczaiow nauki

wfzelkiemu 1l:worzeniu przepowiada?
rofkaza?,

o PISMACH KANONICZNYCH

Wyj?ty z &1fyi l V. Synodu) Swi?tego
Try dentfkiego.

ay?w;?trzy Ekumeniczny i po

wrzechny Trydentfki Synod, w

\}uchu S. nale?ycie zgromadzo-
?e fam;' za prezydencyi na nim tych
Po1luw

?q trzech Stolicy Apoftolikiey
1tanowj?t? fobie zawrze przed oczy
dach fzc;? ',?eby po zgladzonych b??

?ciele zach?()S? fama Ewanaelii W Ko-

A uwa?ai?c, ie ta prawda i Nauka

zamyka fi? w Kfi?gach pifanych i w

Tradycyach ( czyli podaniach) bez Pi ..

fma, które z uft farnego Chryftufa
przez Apof1:ofow powzi?te f?, albo fa

my??e .Apofto?om ?a natchnieniemWlna bylal któr? to obie-

pucha
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Ducha S. jakoby przez r?ce podane az
,:( Kli?gi Machabeufzow Pierwfza j Druga.

do nas doftaty H?, przyk?adu Prawo-

\
II. Nowego Teftamentu cztery E ...

'wiernych Oycow nafladul?c, wfzyf?kie wangelie Wf'cl?l1g I: Mateufaa. 2. Mar ..

Kfi?gi tak f?arego, jako i nowego Te- ka. 3· .?ukafza. i 4, Jana. Dzieic A-po ..

f?tlril mtu ; 'poni.ewl.l? oboyga (Tefra- ftolfkieod ?ukafze Ewangclif?y (pi fa-

mentu) jeLt Autorem ( czyli Sprawc?) Ile. Czterna?cie Lif?ow Pawia ?pof?o-

Jedenze Bóg., la. I. do Rzymian. 2. do KorynthoWt
Tudzie? i farne Tradycye, czyli, I. do Galatow. I. do Etfezow, l. do

uf?ne nauczania. tak co do Wiary, ja- Filipenfow, I., do Kolofenfow, 2. do

Iw i co do obyczaiow nale??ce. uieina- Tefalo?czykow. 2. do Tymoteufza. r •

• ?ey, tylko jakoby al?o .ui?y od Chry- do Tymfa. I
'.

do Filernona. J. do Zy ..

f?usa
,

albo za n?tchnIeOlem Ducha S: dow. Dwa LIfty Piotra Apof?o?a, Jana
"

podane, a uftawlcznym naft?p,ftwem Apoftoh trzy. Jakuba Apof?o?a jeden.
w Ko?ciele Katolickim zachowane ? 'Judy Apoftoia jeden, i Apocalypfis
rriwnym pobo?no?ci affektem i ufzario- Objawienie Jana Apof?o?a.
waniem przyiJnuie i wielbi.

.

J e:O.iby za? tych kto Kfi?g w ca?o ...

Regeftr za? ?wi?tych Kfi?g, aby ?ciz« FCzyfi:kierni ich cz??ciami, tak

w ten ze Dekret wpifa? za rzecz: 11 u.. jako fi? W K6?cieI? Katolickim czyta?
rzn? of?dzi? , aby fna? komu w?tpli- zwyk?y, i w {hrym u?ywanym u?y-
wo?? wynikn?? niemog?a. Jakieby tu waniu ?aci?ikim mai? fi?} za Swi?te i

by?y Kfi?gi, które od tego? Synodu f? Kanoniczne nieuznawal ,
i Tradycye

przyi?te, ni?ey f? opifane;
-

wy?ey rzeczone w\edz?c i rozmyflnie
1. Starego TeHamentu pi?? Kfi?g pogardza.!;' niech b?d?ie przekl?ty,

Moyzefzowych, to jeft: Gen?/i$ Kfi?- .!?rtathr;mct.
'

gi Rodzajow. Exodus \tVypr(Jwadze- Wfzylcy tedy niechay znai?: ja ..

nie. Leviticus Kfi?ga Kapla?ika. Nume- kim porz?dkiem r jak?, drug? ten?e Sy-
".i Policzenie Ludu. Deztteronomium nod ?do?ywrzy fundament przez

powtórzenie Imion i praw. .
wyznanie Wiary? ma poft?powa?, i, ja ..

Joz'ue; Wódz Ludu Bo?ego po ?mler- kich raczey ?wiadectw i zaft?pftwll

ci May?elza. Kll?ga S?dziow @udicum. przy potwierdzeniu Dogmatow, ( czy-

Rut!l
.. Cztery K1i??i Królu:". Dwi? li Prawide? ?a?ki Chrze,??i(l?ikiey ) ?

PLd'atlpom?'non. EzarcaJza pJerwfza, 1 przy napraWIemu W KoscIele obycza-

druga', ?tórafi? zowie Nfher?1,iaJza. iow ma u?ywa??
Tobiaf'z. Judvth. Helter. Job. Pfarterz .....-?- _

Dawldow fro pi?dziefi?t Pfalmow.

Przypowie?ci Ekklezyaftefa. (,antiw

Canticorum Pienie PiE?ni. Sapientice

i\l?ul'O?ci. Ekklezyafl:yk. Iz?dafz. Hie

remialz Z Baruchf'm. Ezechiel. Dwu

JHlftU Prorokow mnieyfzych, to jefr:

\
Ozeafz. Joe!. Amos. AJjdiafz. Jonafz.

DEKRET

o Wydaniu czyli Edycyi i uzyivaniu
KJiqg SWil!.tych,

'"?
ad to ten?? far.1 N-ay?wi?t: Synod

L zwa?ai?c: ?e nie maro po?ytku

pl.,zybyw.i? mo?e Ko?cio?owi Bo?emu,

j?jjby zwida La ci 11 fld oh Edycyi , ktJ,
I?1ich?arz. NsUtn. AbaKuk. Sophoniafz.

I\ggeufz. Zach&ryafz. M .. -alachi-afz. Dwie
re
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re ?ywai? okazywane, K!i?g ?wi?tych, ;:, fzy Drukarni?, a co ci?zfza jeR:
kt?reby z nich za. Autentyczne po- rzecz, bez Imienia Autora drukui? , a
WInne byd? m?ane, wfzy!?kim by?o ja- mieyfcami te? takowe Kfi?gi druko ,

7no, ,fianoWl i og?afza, a?eby te? wane zuchwale na przeda? trzymaj?.
arne Pifmo ftare i u?ywane rozgl0- S?dzi tedy i ftanowi: aby odt?dIzone vulgc:.ta, które arugim u?ywa- Pifmo S. ofobliwie za? ta flara i roz-

?l?m przez ?yle wiekow w tym?e Ko- g?ofaona vulgaia Edycya, jak naydo-?ciele
potwlerdzone jef? ,

na publi- fkonaley drukowana by?a, i aby za-

c?n)ch. Lekcyach , Dyfputach, Kaza- dnemu niegodzito fi? drukowa?, albo
mac J, l, tfumaczeniach, za Awtenty- podawa? do druku jakowekolwiek Kfi? ...

?ne ?lane by?o, i ?eby zad en tey gi o rzeczach ?wi?tych bez Imienia

b
Y/CYl odrzuca?. pod jakimkolwiek Autora, ani ich W przyfa?y czas prze-

f
?dz pretextem nie?mial i nieodwa?al dawa?, albo te? u fiebie trzyma?, az-

l?·
by pierwey byty examinowane od Prze-

Prócz tego na pofkromienie fwa- ?o?onego pod kar? przekl?f?wa; i pie ..

?ol?ych rozumow ftanowiemy: a?e- ni??n? wyra?on? W Kanonie Synodu
y zad en na fwoiey rofrropno?ci zau- Latera?fkiego. .

?any .w rzeczach do Wiary i Obycza- A jefliby tacy byli Zakonnicy, te-

fk?
1 zbudowania Nauki Chrzescia?- dy oprócz examinu i approbaty tako-

ley. nale??cych Pifrno S. do fwego wey, jefzcze powinni' profi? o pozwo-
ZdlnJa nakr?caj?c przeciwko temu ro- lenie u twoich Przelo?onych, gdy h?-
zumienill, które utrzymywa?a i utrzy- d? przez nich uznane ich Kfi?gi we-

muie ?wi?ta Matka Ko?ciol, do które- d?ug formy wb?ciwych im Ordynacyi.
go to nale?y rozf?dza? o prawdziwym A za? którzy farnym tylko pifaniem one

rozumieniu i tlllm?czeniu Pifm ?wi?- rozdal?,
\

albo rozg?afzai?, jefliby
tych, Alb? te? przeciwk-o jednomyfl- wprzód nie by?y

• examinowa?e i pu ..

ney zgod.zle OycoW tego? Pifma wy- twierdzone, tymze karom mal? podle ..

ktada? meodwa?ar fi?, chocia?by ta- ga?, którym i Drukarze. A którzyby
?o?ve t?umaczenia niemialy nigdy na ich mieli, albo czytali, jefliby wiedz?c
SWlat byd? wydane. Ktokolwiekby za? uiechcieli wyda?. Autorow, {a,mi z?
?emu fprzeciwiat fi?, przez Ordynaryu- Sprawcow czyh Autorow ma?? byc
,zow, (czyli Zwierzchno?? mieyfco- uznani.

'

;?, ) ma by? doniefiony, i karami od Takowe tedy tych Kfi?g potwier ..

t'aWa pQftanowionemi ukarany. dzenie, czyli apprubata, ma by? da ..

'1l11
A wfzak?e i Drukarzom chc?c po- wana na pifmie, a przeto na czele

ktclt?owanie naznaczy?, jako przyftoi, Kfi??ki, czy to pifaney, czy to druko-

Jnie?Zy ju? bez miary, to jeft: rozu- waney ? niechay antentycznie okazuie

:fie P?J ?e fi? im godzi, cokolwiek im fi?, i to wrzyfrko, to jefr: i Appro ...

nych l\()b.a, bez pozwolenia Prze?o?o- bata i Examen, ma by? czyniono bez ..

S. 'Kfi??8c?elnych i farne nawet Pirma, p?atnie: aby rzeczy godne potwier ..

wyk?'ad??'l. okota nich'
annotacye, i dzenia, by?y potwierdzone, a godne,

?'zafem ?; 5zyie?kolwiek bez braku odrzucenia, hyty odrzucone.
.

'I.o a.iWfzy, a czarem Ilttamaw- ? potym t? zuchwa?o?? chc?c p.o
..

m
.•

D ikro-
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fkromi?, przpz któr? na ?wiecie jakie- n

kol wiek b?d? rozumienia bywaia u?y
wane i nakr?cane f?owa i fentencyc
Firma S. to jeft: na trefnlckie, baie

czue , pozorne, na pochleb:fi:wa, uwlo

czenia
,

zabobonno?ci niezbo?ne i dia

belfkie , czarowania, wiefzczby , lofy,
pafzkwile , ftanowi i przykazuie na

zniefienie takowego nieufzanowania i

wzgardy; aby odt?d ?aden jakimkol
wiek Ipofobem fiów Pifma S. do ta-

przyczyn, czyli prawd od Boga obia ..

wionych Ko?ciotowi , r6?he wyroki
czyli konkluzye, tak Q farnym Hogu,
Jako i o tych rzeczach, które fi? do

Boga jakakolwiek ?ciagai? ,
nieza-

-

wednie wnofi i dornyfla fi?.
P. Czemu fi? ( mowa o Bogu) Teolo

gia ? naz.ywa Nauka nadprzyrodzo
na?

O. Teologia dla tego jet? Nauka nad

przyrodzona; bo ma .fwoie zrzódia,
czyli prawid?a (Principia) nad przy- _

rodzone, a te f? 1lQWO Bofkie
,

i

u!tawy czyli propozycye Wiary, z

których wyci?ga fwoie zdania czy
li wyroki, zwane konk1uzye.

)( ich i tym podobnych rzeczy u?ywa?
nieodwa?al fi?, i aby takowego gatun
ku ludzie zuchwali, i gwalci<:iele f?o

wa Bo1kiego, karami z Prawa i: roz

f?dku od Biikupow byli poikromieni.

j.

A przeto Teologia rózni fi? od

Metafizyki, to jefi : rozmo.wy o iit ...

no?ciaeh; po.niewa? Metafizyka cho

cia? rnowi D Bogu, to jednak czyni
przez prawid?a zebrane ?wiat?em

przyrodzonym, ( to. jef? rozumem

ludzkim, ) i dla tego. tylko Matafizy
ka mo?e fi? zwa? Teologi?, to j.eft:
mow? o Bogu, ale tylko' naturaln?.

Naznaczenie ( Indiftio ) p'rzyf:dey
SejJyi. .

Tudzie? ten?e Nay?w: Synod f?ano

wi i przykazuie ; aby blifka przyfz?a
Seffya utrzymywana i odprawiona by
?a po Nay?w: Uraczyfto?ci blifkiey ,

to jeft Zef?aniu Ducha S.

P. Czemu' fi? mówi: ?e Teologia bie

rze fwoie dowody czyli konkluzye
z prawide? (ex principiis revelatis)
obiawionych od Boga, czyli z

ANNOTACYA I.

_

uf?aw , czyli zakladow Wiary, ex

propofitionibus F?dei, Ko?ciotowi

obiawionych?

§. I. O S. Teologii.

P.
Izali jefl: jakowa pewna i nieza

wodna Nauka o flow?ch Bofkich ? O. Raz dla tego m(hvi fi? Z Prawide?

O. Jeft Nauka pewna w Ko?ciele Ka

tolickim tlazwana Teologia S.

. obiawionych od Boga Ko.?cio?o.wi;

aby fi? tym efrrzeg?o: ?e Teologia
niewyci?ga fwoich konkluzyi, czy li

dowodow z prywatnych objawie

niow, któremi pojedynczu czyli
prywatnie bywai? czafem ludzie

?wi?tobliwi wyuczeni. Drugi rCtz

dla tego; a?eby tym fpofobem od

rzucony byt przekl?ty i ba?amutny
b??d Ka1wi.?fki 1 przez który roza-

P. Co jeR: Teologia S. ?

O. Z mocy fwoiego Imienia Greckie

go: Theotogia, jefl to mowa a Bogu.
A wed?ug fwey rzeczywifto?ci czy·
li wyk?adu (Definicyi) Teologia,
jeft to Nauka nadpr?yrodzana, wy·.
naleziona nad fporob i nad fil? natu

ralnego rozumu. która to Nauka ?

/

mie ..
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miei?: ze ka?demu przeznaczonemu' >?

?o N ieba wewn?trz j bezpojrzednie
.

!mmedfa.te, bywa objawiony fzczery

przekonywaj?c, wielka jef? zal!uga
u Boga, którego f?oworn przeL: ta

k? Wiar? pokorne, i te flepe odda

je fi? pof?ufze?f?wo,
l w?a?ciwy fens czyli rozumienie
Pifrna S.

'

W fzak?e to dla ?wieckich dory?
mie? tak? Wiar?, ale Duchownym
przy takiey Wierze koniecznie po
trzeba mie? i rozmdwno?? Teolo-

P?:>niewa? Bóg o?wiadcza fi? u Ma.

la?'hlaf?a W R. 2. W. '( • Wargi Kapla?
flZI! '?ZZeChCly flrzeg? 1,f,miei?tno?ci, i

Prawa b?d?ji? pyta? z 'lift jego. A

2t?d. pozna?, ?e obiawienie fen fu ,

?zyll zrozumienie Fifma S. bezpo-

... giczn?; bo inaczey naucza? i o?wie
ca? nie b?d? mogli.

P. Czemu fi? mówi: ze Teologia pew
ne z Pifma formuie dowody, czyli
konkluzye ?

\ 11'zednie tylko bywa czynione farne

Jn? Ko?cioluwi; prywatnym Zi1? lu

dZIom cho?by i przeznaczonym
przez pofrzednictwo Ko?cio?a bywa
dane media te, (rzodkowicie.

.0. Dla tego; bo Teologia nie tylko jel?:
w?a?ciwie umiej?tno??, ale ona jeft i

m?dro??; Poniewa? ta nauka po

winna fi? zwa? umiei?tno?? ,
która

z pewnych prawidek Ex ceriis prin
cipiis , koniecznie zwi?zanych mi?

dzy fob? rodowitym podobie?f?wern,
pewne wywodzi konkluzye , czyli
dowody.

P. Czemu fi? m6wi. ?e Teologia wy·

cl?j!a z Pifrna S. ró?ne dowody;
Czyli konkluzye?

O. Aby tak okazv?: ?e Teologia jeft
IJolog rozmowy Habitus difsurfivus ;

poniewa? zbiera i wnofi jedno z dru

giego, przyrównywa zdanie do zda

nia, gdzie podobre?f?wo znaydzie i

ocze,Wifio??, ztamt?d rwóy dowód ,

czyli konkluZY? bierze. A tym fa?

mY,m fi? ró?m od prof?ey wiary,
ktdra, poznawfzy prawdzIwe pobud
ki do wierzenia,. niechce by? roz

mówna, nie bada fi? przyczyn i fpo
fobu dla czego, i jako to mo ze

by?, co Pifmo uczy, ale zaraz po
])roftu z pokor? zezwala na wrzyft-

A poniewia? taka jeft Teologia,

wi?c ona jeft fprawiedliwie rzeczo

na umiei?tno?? , czyli wiadomo??:

Jcientia.
powtóre: Ta nauka f?usznie ma Imie

'M?dro?ci: Sap?entice, to jeR:: nay
..

zacnieyfzey umiej?tno?ci: Excellen

tiorzs (cientice, która fi? zabawia oko ..

?o po'znania rzeczy naywy?fzych, i

i z zrzóde? czy!.li Przyczyn naywyz
fzych konkluzye fwoie, czyli do

wody wywodzi. A poniewa? Teo

logia zabawia fi? oko?o rzeczy nay
..

wy?[zych, to jeft: okoto poznania

Boga, jako okolo obiektu, albo

celu [wego nayprzednieyfzego, i

okolo jego attrybutow czyli przy

zwoito?ci, i oraz z gowa Bofkiego

kon?luzye [woie wywodzi; Wi?c

Teologia prawdziwie nazywa fi?
m?dro??.

?

l
ko i trzyma fi? tey prawdy, chocia?

l

t()Zum zgo?a niepoymuie, dla tego

t.?ll\o, ?e to Bog mówi!, który jeft
Jl

?\\7da nieomylna.

a

li

li
na Wym fpofobem jeft profl::a i moc?

Ins) lal'a, mocnieyfza ni?eli roz

kim""l'I()?? Teologiczna; ale z wiel-

e

Z

t- Utrah" d k b'"uftaw' t,lenIem o po US, Olazm?
?ez\) •

br.' ?ft
'

Y
trudn ,e?o me elplecze wa, l

?
Clellln??ci?, W którey fiebie1"

1) ij P.

,
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bna
, ?eby by?a wiadomo??, poznanie

pewne i oczewif?e , [cientia cogniticJ
certa & euidens.

P. Ani ten zarzut przt}s:?:'ladza: ?e ;:?

umiei?tno??jcientia. czyli pewna wia

domo?? w?a?ciwie rzeczona powin-
na by? jawne, i oczewifte poznanie:

!uidens cognitio: A?e. Teologia ni?
Jeft oczewifte poznante non eft EVl

dens cogniilo. Czemu ? Bo fwoie do

wody czyli konkluzye, wyci?ga z

famych prawide? Wiary: Ex propo

jitionibus Fidei, które prawid?a Wia

ry nie f? oczewlf?e s bo ?aden zmyll
ani myfl cz?owiecza niemog? do

?cign?? pocz?tków m?dro?ci Bo?ey,

Ale infza jef? wiadomo?? Nudna

turatna, którey przycz;rn
-

mi?dzy
ftworzonemi naturami zadn? miar?
znale?? niemo?na ; bo fam Bóg jeft
nleftworzony i jego w?afno?ci,

Ale je?eli od niego wynika wfzel ...

kie upewnienie w naturalnych rze

czach przy pozwolonym ?wietle 1'0'"

zumu , daleko bardziey i wl?kfza
pewno?? od jego Wfzechmocnego
llowa, którym wrzyf?:kie' rzec;y
f?worzy? , pewno?? godnieyfza nad

fam? oczewif?o?? wv nika, Y jeteli
oczewif?o?? Euidentia jeft tylko
zgromadzenie fladow prawdy i to

upewnia; daleko bardziey farna nie

omylna Prawda Bóg/kiedy co md

wl , upewnia i zabefpiecza.

a zatym prawid?a Wiary f? tylko
eiemnopof?uszne Bogu mówi?cemu,
a nie za? fzpera!?ce i oczewifte przy

czyny. Teologiczne konkluzye czyli
wniofki nie f? widoczne, oczewifte

fZon funt euidentes . A za? wiado ..

mo?? [cientia powinna mie? widocz

ne dowody, inaczey nie jef? wia

domo?? [cientia, ale tylko pof?ufzne
zabefpieczenie fi? na ?wiade?twie

Pifma, a taka jeil: Wiara.

A zatyra wiadomo?? z ?wiadec ..

twa Boikiego bez do?cignienia przy

czyn pewnieyfza je.ft, ni?eli wfzel?

ka wiadomo?? naturalna.Wiara bowiem jeil: ftan rzeczy

tpodziewanych i dowod niewido"

mych.
Wi?c Teologia fprawiedliwie na·

?ywa fi? Wiadomo?? naypewnieyfza;
bo ma fwoi? pewno?? od Boga mó·

wi?cego, który ?adn1i miar? omy
li? niemo?e.

Wfzakze na takowy zarzut, czyli
obiekcy? ta jeft na pogotowiu od ..

powied?:
P. Ani móuJ: Ze nietno?na formowa?

konkluzyi, czyli dowodu z nieo

czywiftego prawid?a: eoc principio in·

tvidenti .

Poniewa? zachodzi w?tpliw??
o tym nowie wiadomo?? fcientia :

Przeto trzeba pokaza? ró?nic? di

jtinffio: J? insza jeft wiadomo?? na

turalna zgromadzona z przyczyn
natur?lnych, a to wyfileniem myf1i
i zmyflow, a takowa wiadomo?? po

winna by? poznanie, pewne i ocze

wifte, czemu ? Bo i rozumem przy

rodzonym i fir? zmyflow mo?na do

'wiadczy? oczewifro?ci, a zatym
oczewifto?? Evidentia do naturalney
wiadomo?ci jeft koniecznie potrze-

O. Bo je:l1iby. ;a5 byto p;awid?,o nieJJt

czewifte, lZ zadn? mIar? meczyM' ..

?oby pobudki do wierzenia: to tak

po:?watamy rozzlmie?; bo nizk?d
pewno?ci niemo?naby zaci?gn??.

.

Ale jefliby które prawid?o byto
nieoczewifre zmyllom, ?e go do

?wiadczy? niemo?na mi?dzy fl:wo

rzoneIUi rzec?oma, ale mia?oby
pewno??

/
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pewno?? od ramego Stworzyciela z
?:?

pobudki r nieomyIney i naywy?fzey
Prawdy, ?eby tedy z takiego Pra

widla ,nierno?na by?o formowa? kon

kluzyi : tak niepozUJatamy rozumie?.

z czego fi? fklada , nie dla tego jed
nak frykas podleyfzy od kafzy. A

Za? kafz? dobrze fwoim fuhjektem
to jeft rozumem poymuie , i wie

ocz?wi?cie euidenter,

.

Bo nad wfzelk? oczewifro?? le ..

pley nas Upewnia Bolka nieomylna
Prawda: ile gdy ta nigdy niewywra ..

Wiadomo?? naturalna jeft pew

nieyfza ni?eli Teologia, którey nie

rozumiej?c g?upcy, z pogardy b??d
tl? mora?ka nazywaia : ich mówi?
pewnieyfza wiadomo?? naturalna,

czyli Scieniia filozoficzna, wzgl?
dem Obje!ltz? § czyli celu ,

o którym
Teologia S. uczy, i wzgl?dem po
budki to jefl: prawdy nieomylney,
co tylko fama Teologia ma, ?eby
tak naturalna wiadomo?? by?a pew

nieyfza nad ?wi?t? Teologi?, tak nic

pozwctlcl11zy rozumie?.

,

ca llufzno?ci i niegafi ?wiat?a na

wet
naturalne(4o, rozumu, ale go

tylko przewy?fza ,
tak: i? b?rl?c

"'ymierny rozum niezmierney Bo

?ley m?dro?ci, i fpofobow jey obi??
?'emo?e. Zk?d koniecznie f?ucha?

Je? powinien, nie za? ciekawie fzpe
rac Jey przyczyn.

P. Ani mów tak?e : Ze ta jeft pewniey ..

[Za wiadomo??, do którey rozum tak

koniecznie zwyk? przychyla? fi? ,
ii

wfzelk? boiazliwo?? i podeyrzenie o

P?bl?d.zeniu ?mia?Q odrzuca. A po
Jllew?z rozum w naturalnev fcieneyi
CZy li wiadomo?ci z zgromadzonych
Jlaturalnego do?wiadczenia prawi ..

deI, tak fi? przychyla do tego, co

z,grunt? poznaie rozumem: j? ju?
nie ma zadnego podeyrzenia o po

...

b??dzeniu.

Hoiazl iwo?ci tedy i pokufy natu

ralne cielefnych ludzi, nie uymui?
pewno?ci flowom Bofkim, jak nic

nieuyrnui? ?wiath holei?ce oczy po

?udniowemu flu?cu ••

A zt?d wnofi?: ie Teologia
mnieyfz? ma pewno??, ni?eli Wia ..

ta; bo dowody, czyli prawdy pierw ..

{ze, Z których fi? formui? kon

kluzye, pewnieyfze f? ni?eli farne

konkluzye. Tudzie? ?e Te<ologia

fzlachetnieyfza i wy?rza jefr, ni?e

li wfzyfrkie naturalne Nauki; bo

bli?ey do?ciga krefu oftatecznego

wfzyttldch rzeczy, to jeft Boga,
i owfzem jego farnego ma za nay

pierwfzy cel, czyli objekt •

Wi?c wiadomo?? naturalna jefr
pewnieyfza, ni?eli Teologia, w któ

':y przyczyn i fpofobow do?cign??
...

?lemo?na, owfzem wiele pokus i bo ..

?azliwo?ci, i podeyrzenia o AN:yku
bch Wtary do?wiadczaj? ludzkie

O ttrze.
•

WiOdpo UJia dam na to: Ze Scientia Wi?c podleyrze f? Nauki Filozo

fia, Polityka, Jurisprudencya, i

wfzelka fztuka R:urnie?lnicza Ont1Li$

ats. Teologii radzi? fi? powinni w

rzeczach trudnieyfzych, gdzie tylko
zachodzi niebefpiecze?ftwo, aby od

ofratecznego krefu niezbr?d?ic, i

aby cze?o nie poftanawia?, ni.e uczy?"

ado '? l' .fl..
•

f Za d.
mos, natura na Jen: pewntey-

jelUZt
la

oczewifto?ci wzgl?dem Sub

rzec?y CZyli rozumu poymui?cego
Zwala11/, !tWorzone i widome; po·

be(piecz t.Qk yozumie'?; ho i chrop
nie-

f: d
'1-

lIiieli O EJ
'j b?dzie ? ZI1 O karzy,

rYkaiie, o którym pie wir,
we ..

..

'
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Zk?d chocia? nie jeft koniecznie po

trzebna, przecie? bardzo jeft po"

?yteczns Ko?cio?owi.

niewykonywa? , coby przeciwnego >:,

by lo Wierze, i Prawu Bo?emu.

Zk?d Filozof, który fzczyci fi? ,
?e

mo?e mija? Teologi?, kiedy uczy

tego, co fi? z Teologi? niezgadze •

fam wyznaie: ze mija prawd? ucz?c

fa?fz.u.

III. Domustna Teologia czyli Spewta ..

tiua, na rozwa?aniu, czyli kontem ...

placyi rzeczy Bofkich fpoczywa.
IV. Do?wiadczalna Teologia: czyli

Pradica ,
albo Mo'ralis oby.czay'na?,

która obyczaie Chrze?cia?fkie do

Regu? Prawa wiekuif?ego f?osuie.

Wi?c Teologia jeft koniecznie

potrzebna do potwierdzenie praw

dy, i naprawienia obyczaiow ko

niecznie trzeba wiele rzeczy zbiera?

Z tego, co Bóg mowi? ; Tego [po

fobu uczenia za?ywa? Chryfius, ja
ko to u Matt: 22. w. 21. U Marka .12.

W. 26. A poitotowie te? w fwoich li

ftach, i SS. Oycow ie W Iwoich Pis ..

mach.

p. Kon?luzya 'I'eologiczna ,
al bo wy

..

rok zdanie. Teologów uformowa

ny, czy powmie? by? tak wierzo

ny, jak Artyku? Wiary: Utrusn ej!
de fide?

O. j esli tylko jef? wykhdaj?cy Pifmo

( ?onclllfio expo.fitiva), P?w?niel1 by?
wre rz ony, l?aCZfy zas, je?liby tylkO.
wnosz? y, illatiua.

\Vyrok wyk?adaj?cy: Conclz?fio expo

.fit,va jeft w te n czas, kiedy Teolog W

kor.kluzyi poprof?u wykl da, i ( ba?

nia to, co nie tak jawnie l wyr'l?nie
()b?awjono j i?. Na przykr' d .. Gdy
'\V'tH fi f( bi-, ?e Chry f?us Pan byt ll?

mie? y dobrowolnie zderpie? boleN,

a to z; ?d, ?e go Bó? nazwa? cz lowre

ki{m: i tak {"obie arhumentuie; Po

niE'wa? umia? famorllc?c ?akn?? W

po?cie, l,iaka? Jlad ?azarzem, fmu?

?. II. o Podxieleniw Teologii S.

.P.

Jako
fi? dzieli Teologia?

'O. Dzieli fi? : T. na Gru ·town? Po ..

{1tiva. 11. Szkoln? ScllO/ctJ?ica. 111.

'Domyfln? Speculativa. IV. i Do

?wiadczaln? Prctaica, zwane.

J. Gruntowna, dla tego zowie ii? Po

fztiva; bo bez Regut Dialektyki, po

''P'roftu fimplicitrr ?bdzie dowody z

Fifma S. Z KOl1cyllow, i Oycow SS.

wzi?te na potwierdzenie NaUki Ka

tolickiey, i ta byra dawnieyfzych

Teologia.

ci? fi? w O?}roycu, a?e WlzeJki

cz?owiek jd? umiei?cy famochc?c

ciet'pie?. A do tego i z ?wiadectwa

Pifma S. Chryfrns Pan jeB: cz?owiek:

zatym konkluduie tak: wi?c Chry
ftus Pan jeB: umIei?cy famochc?c

cierpie? bole?.

II. Szkolna Teologia Nowotnieyfza

5cholaj?ica, ile która ma wynalez\ ?

Piotra Lombarda pofpolicie rzeczo

DeF;o Magifrra Sententiantm BHkupa

Paryfkiego, 1:. tdr y wieku dwuna

fiego fporobem Dialektyk? rzeczy

Bbfkie wiernym dofratecznte obja?
nia, i przeciwko Heretykom tak

fzcz?fliwie broni: ?e u nich zallu?y
la na nienawi?? i ztorzecze?ftwo.

lFyrok wnosz?cy cO'tlclufio iltativa,

kiedy z wywodu, albo propozycyi
od Boga objawioney wnofi fi? dru ..

ga Propozycya nieo biawiona, ale

koniecznie z pierwfz? z??czona, na

przyk?ad: Kto Ko?c?ota ni?pucha t

fviechci



o ROZUMIENIU PISMA S. y TRADYCYI

jak drógiemi Egipcyanow plonami
.

Swi?tyni? Bo?? ozdobi? ; jako pifze

niech ci b?dzie jako Poganin i jawno- ? .•

gr-zefznik. Math: 18. Aze Kalwin l
Ko?cio?a nieflucha , wi?c Kalwin

Iniechay ci ??dzie jako Poganin i jaw
nogrzefznlk,

S. A uguf?yn. .

Atoli rozum naturalny powinien
fluzy? Teologii, jako fiuzy fil1?e

bnica, a nie za? rz?dzi? w jey fzko

Je jako Pani; cz?1tokro? bowiem ro

zum to przeczy, co Wiara twierdzi.

A w tym rozumieniu poilednim Oy
cowie racY? wyrzucaj? ze Szkol Te

ologicznych: Quid Athenis f:j Hie

rofolimis f ouid Academia f qnid Ec

cleliC!( f C<5? Atenom z Jerozolim? ?

ct5? Akademii z Ko?cio?em? mówi

Tertulian Libr: de preefer: A Hiero

nim S. Dialog: contra Pelag: Non

nobis cuva ejt , q'ltid Arifloteles, fed
ouid Paulus- doceat. Rie jeft nam

potrze ba zwa?a? co Aryf?oteles , ale

co Pawe? uczy.

. Te?'_ ?onkluzyi chociaz Chryftus
.

nie mO?l?, ale f?ufz.nie fi? wnofi;
b? kOnIecznie zwi?zana j eft z t?

?erWfz?, ktdr? ChryR:us mówi? u

ath. S. W R. 18. w. 17, nie jef? tedy

?l?a Artyku?em Wiary, ale jednak

p
Je pewna.

.

???d Teologia bierze fwoie Prin

C/pla czyli Dowody'?O. ? Pifrna S. z Tradycyj czyli Poda

?Ia , &c. które to dla tego nazywa-
1? fi?. MieyJc{4 Teologiczne, Loci Tke.

ologzci. O których W fzczegulno?ci
trzeba mówi?.

????????????.?????,

ANNOTACYi\ II. ?. II.

P. Wielorakie jeit mieyfce Wn?trzne?
O. Troiakie , to jefr: Pifmo S. Tra ..

dycya , czyli Podanie, i Ko?cio!,

który jeft Stró?em i nieomylnym
T?umaczem Pirma S. i Tradycyi, W

których wfzyfi:ko u? to zawiera, co

Bóg objawH.

,?. I. o Mie'!f!cClch Teologicznych.

?.
W"ie1e )efr mieyfc Teologicznych?

O. DWIe: wn?trzne i zewnt?,rzne.
I. lI71t{frzne mieyJce tefi? nazywa,
z którego Teologia bierze pocz?tki
fobie w?a?ciwe, to jeH:: propozy
cye od Boga objawione. II. Ze

wn?trzne mieyfce, jeft frolica pocz?t

?ow, obcy,ch, czyl? Prawd, albo

Do Tradycyi ?ci?ga u? zgodne ro..,

zumienie SS. Oycow, j tych, któ

rzy ich nailadowali Scholafl:ykow W

wyk?adaniu Pirma S. i Tradycyi Bo

fkich. Gdzie za? Scholaftycy Filozo

ficznych fubtelno?ci u?ywai?, ?ad

ney niemai? powagi i fzacunku, ani

z ich Pirm pewna lwnkluzya Teolo

giczna formowa? fi? moze.

dan, kto re TeologIa bierze od ro-

Z\l.tn 1 r

h
n natura nego, od Filozolow,

?n:Y?o\V, i Hiftorykow, dla obja-
lt11a Wiary nafzey Taiemnic.

po;Ol,og bowiem u?ywa rozumu i

?Wie:?\cOd Filozofow, Hifiorykow
wyperf

b, i Juryftow, tak, aby

1Jt? ?e'Wadowat ,Religi? Chrze?cia?-

I,

i'
Do Ko?ciora tez ?ci?gai? fi? Con ..

cWa generalne, poniewaz powrzech

l1y Ko??io? reprezen?ui?, i pe?reta
N aywyzfzych Papie?ow, Je1h do

e

a.

"

ona'
'

.

go sWiatl nleuczy mc p"zeclwne-
II

rozumnemu, tak, a?eby·
ruch
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fi?? Tak S.-Jan wiele rzeczy pifat,
które wIafnemi oczyma widzia?, j

S. ?ukafz
,

które od ?wiadkow wia ..

ry godnych fl:'yfzaf, \V tych z?? nie

po.trzebowali objawienia, ale tylko

arfyfrencyi. III. lnfpiracyq, czyli nai ..

dmienie U';n?trz?ne, albo w?rufzenie

Motlonem interiorem', za którym

czyni Pifarz wzbudzony do pifania.

nich od Ko?cio?a przyft?pi Ko?fens, ;'?

czy li zezwolenie. Z

'?W.
iadectwa za?

\jednego albo drugiego Oyca ,
i Zbo-

ru Prowincyalnego albo NarQdowe

go, Teolog nieuformuie konkluzyi

nieomylnie pewney, a?by przya?pi
la pówfzechnego Ko?cio?a powaga,

jak niegdy? do Conciliz?J117JArawzyka?.
fkiego II. którego Kanony by?y po.

P. Jak fi? dzieli Pifmo S. ol .(

wfzechnie przyj?te.
o. xmo. Powfzechnie dzieli fi? na Sta

ry i Nowy Tef?arnent. Stary Tefra"

JIle.nt zamyka w fobie to, co Bóg
objawi? W f?arvm Zakonie. Nowy
za? to, co Chryf?us Pan powiedzia?.

ANNOTACYA III.

$? J? p PifJ1l/;ie SUJi?tym!

r. Co jeft Pirmo Swi?te ?

Concilium Trvdentfkie w Seffyi

4. rachuie fie'dmdziefi?t i dwie Kfi?

gi Bofkich i Kanonicz oych. '45. Sta

rego Teftamentu, a '2,7. Nowego, Z

litórych inne fi? zowi? ; Proto-Ca-

0, Jeft Stowo Bofoie, pifane za natf!

fhnierninn Dztc/rta S. Mówi fi?, J. Sto

'Wo Bo?e: w czym Pifrno zgadza :fi?
z Tradycy? Bofk? , któr? tak?e je/t ,

nonici ; bo pierwey wloione f? . w

Kanon i za Bofkie miane f? ,
a infze

nazywai? fi? : Deutero-Canonici;

przeto ?e od pocz?tku w Ko?ciele

nie byty wpifane w Kanon, i o ich

prawdzie niektórzy Katolicy w?t ..

pili.

nowo Bo?e.
•

Mówi fi? II. Pijane: w czym Pis

roo S. ró?nitil? od Tradycyi Bofkiey,

?tóra ni? jeil: pifmeQl 'podana, uJe

tylko llownie.
.

Mówi fi? III? z? natchnieniem Du-

\
cha S. którem; t?o\vami Fifmo S. r6·

?ni fi? od KanQnow Ko?cielnych w

materyi Wiary; ?tóre lubo f? 'fio

wem Bo?ym pifanym, nie f? je?nak
Pifmem S. bo Kanony nie f? pifane

za natchnieniem Ducha S. chocia?

Te za? Kfi?gi t? W ftarym Tefta-

mencie: Tobiafz, J udyth, Kfi?gi

M?dro?ci, Ekklezyaayk, Baruch ,

Liit Jeremiafza, dwi? Kfi?gi Macha ...

beylk?e, niektóre cz??ci Daniela i

Eftery.
W Nowym za? Teftamencie: Ofrat ...

przyaffyftencyi jego.'
.

ni Rozdzia? Marka. Hift:orya o krwa

wym pocie. Chryftufowym, U Lu ..

kalza :22. Hlfl:orva o\Niewie?cie cU'"

'dzO?o?ney, u Jana 8. Lia do Zy ...

P. Co

z.micz?
one :(lowa:

zanatChflie_1
niem Ducha Swi?tego ?

O. Trzy rzeczy znacz?: If Obfawie·

nie, gdzie przed Pifarzem prawda

rzeczy mai?cych fi? pifa?, jeft ta

iemna, U. Ofob/iwfza affyflencyClt:

\aby fi? nieomyli? Pifarz w piraniu
I

tych rzeczy, które albo fam widzia?,

r'lbo z ?wiadectwa innych nauczy?

dow. Lift Jakuba. Drugi Lift Piotra,

Drugi Lift Jana i trzeci. Lift J udy, i'

ApocaJypfis •. o których po Conci

Hum Tryd?ntIkim w?tpi? niegodzi
Cl?·
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O. ado. Kfi?gi ?'wi?te dziel? H? na ,:,

PrawnlJ legalcs , które Prawo Bofkie

pod?j?, jako to pi?? Kfi?g M oy?e
fzowych pofpolicie zwane Pmiateu

chz:s: Na. Hij?oyyczne, które dawne

dZIeje. 0pl\Ul,?, jako to: Kfi?gi Kró·
low .1 DZIele Apof?olfkie &c. i na

J{fill?t m?dro?ci uczqce, Sapientiales,
czyh Obyczayne iitorales, które u

b?? obyczaiow, jako to: Procer-

je1? fen s Altegoryczn1j. Iefli fi? ?ci?
ga do Oyczyzny Niebiefkiey , jako

gdy Apofto! do Zydow R. 9. przez

?wi?tyni?, do którey raz w rok

Naywy?fzy Kap?an wchodzi?, farne

Niebo
.

rozumie, do którego raz

Chryftus wfzed?, wiekuif?e wynalazt
fzy odkupienie, tak jeft fens Anago
giczny. J efli fi? nakonlec metafora

f?ofuie. do obyczaiow informowania,

jako do Koryntow R. 5. w. 8. Ape
ftol: Chleby prza?ne znacz? czy"
fto?? obyczaiow , tak jeft fens Mo

ralny.

la
Przyflowia, Ecclejiaftes, Lifty

Apofl:oiow. y na Prorockie, które

przy:zie rzeczy przepowiadaj?, i ta

Jt:llJnleyfze objawiaj?, jako to: Kfi?
gl ,Prorokow i Apocalyp(zs. PCalmy
zas f? HiJtoYyczne. Prorockie, i

Obyczayue, czy li Moralne.

P. Czy mo?e pewna i befpieczna for

mowa? fi? konkluzya Teologiczna z

ka?dego fenfu Pifrna Swi?tego?
O. Mo?e, je?eli jef? jawno, albo z Pi

(ma, albo z Tradycyi: ?e .ten fens

bY1 od Ducha S. zamierzony, a ina

czey nierno?e •

-

$. II. o Se'J'tjie Pifrna S.
I

P.
pirmo s. czyli mo?e mie? wiele

fenfow w jedney literze?
O. ?a w jednym Rowie wiele; bo

I (Jako mówi S. Jan Z?orouf?y w Ho

milii 37.) Rozmaita cz?flokyo? wie ..

lo?? fen/< znayduie ji? ; Bofkie bo ..

wiem j? Nauki a nie ludzkie.
,

ANNOTACYA IV.

o ojnowie czyli Argumentach, o Awto

rach czyl? wy'na!ezcach, i o tlumaczac!t ,

którzy Interpretes zowiq fi" Pisma S.
p. Wieloraki jefr (ens Pifma S.

?. J.O.
pwoi?ki. Literalny i Miflyczny czy

l? Duchowny. Lite'ralny rodzi fi? z

?ry zachowawfzy wtafno?? fl:ów.

P.
CO jefl: Pelltateuchus? Y co za

Argumenta w fobie zawiera? Y

kto jeft Awtor tych Kfi?g? ,ifiyczny bierze fi?, z fl:ów Pifma S.

?zenieiionych na metafor?. Jako

() \)d()fl:ol doGalatow R. 4. w. 24. to, co

je?VUch zonach Abrahama napifano

bch wykrada o dwuch Teftamen-

O. Pentateuchus znaczy pi?? Kfi?g Moy
?eszowych, ich Argumenta w fzcze

gulno?ci, o czym która pisze, tak

uwa?ay:
l. In Geneji: W Kfi?gach Rodzaill,

Moyzefz opowiada Stworzenie Swia

ta, i Dzieie Adama, Ewy, Noego,
Abrahama, Jzaaka, Jakoba, i innych,
ai do ?mierci Jozefa Patryarchi .•

P. Wi?l
DUch Gtaki jefl: fens Miftyczny albo

O G\Vn '2
. Troiak' y.

gogiczn;' !o jefl:: Altegoryczny, Ana-

?naczy 'i/ ,lVJoralny. Jezeli metafora

Ton'/, L?tnnic? N owego Zakom?
IL In, Exodo: W Kfi?gach 1i'Jyi?cia Opl

[Ule
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fule przefl.adowanie Faraonowe v j,

tudzie?

dZiefi?c.'
plag Egyptu, wyi-

Iide ?ydow z Egyptu, j Pielgrzy-

chwa?a Iafkswo?ci Moy?eszowey
wpifana w kfi?dze liczb Numerorwm

I2. 3.
A wfzak?e Moy?esz to wfzyfrko,

cz??ci? z Trady cyi czyli podania,
cz??ci? z obiawienia, cz??ci? z ocz e"

wiftego doyrzenia do?wiadczy? i

przyiol , a wfzyftko za inftynktern
Bofk'rn fpifat.

mowanie przez puftyni?, gdzie na

\Synai górze Dekalog czyli 10. Bo

ikich Przykaza?, i insze Prawa od

Boga wzleli ,

I/L In Leuitiso : W Kfi?gach Kapla?
fkich opifui? fi? Swi?to?ci i ofiary,
pokarmy zakazane, ?wi?ta i insze

obrz?dki, luftracye, czyli oczyfzcze
nia

,
i ceremonie tak ludu, jako i

Kaplanow ,
i Lewitów.

Pifa?i o Kfi?gach Geneseosi Ory
genes, S. Hieronim, S. Auguf?yn ,

Teodor, Prokopiusz, Chryzofl:om,
Encheryusz, Rupertus ,

S. Bazyli,
S. Ambro?y, Albinus, Flakkns

,
Ana

f?azyufz Synaita, Lyranus, Tof?atus,

Hugo, Chart.

177. In Numeris : W Kfi?gach liczb

wylicza fi? Lud, Xi???ta, i Lewito

wie, tudzie? czterdzie?ci i dwie

mieszkania ?ydow, i tych?e, jako i

Bofkie Sprawy na Puftyni wylicza
j? fi? , Nakoniec przytacza fi? Pro

ro?two Balaama, i opifuie fi? woy
na- z Madianitami.

Mi?dzy nowotnerni przewy?fza ..

j? Pereriusz i Korneliusz a Ladide.

§. II.

P.
O czym ucz? Kfi?gi J ozuego '?'r. In Deuieronomio : Czyli W pow·

tórnym Prawie powtar?al? fi? i wra

?ai? w pami?? ?ydom Prawa

przed tym in Exodo przy wyi?ciu ,

in Leoitico przy Kap?a?ftwie, &

Numeris przy policzeniu ludu, od

Boga dane.

O. In libro ;]ozue: W Kfi?dz e Ja ..

zuego ,
Dzieie J ozu ego opifui? fi?.,

to jeft: jako on ziemi? Chananeyfks

przez woyn? podbi?, i j? dwunaftu

pokoleniom podzieli?, '"eczpo!'po:
lit? JzraeHk? w niey uftanowi?. 1

on? tak W pokoiu, jako i na woy'"
nie bardzo roftropnie rz?dzit

Oto? pi?? Kfi?g Moy?es?o
wych, atoli trzeba by? wiedzia?:

jak mówi Korneliusz a La{)ide: ze

Moy?esz te Kfi?gi Pentateuchum

poproftu fpira? na kszta?t Diaryufzu,
albo Kronik. Jednak?e Jozue, albo

kto inny podobny te? Kroniki

Moyzeszowe porz?dnie uro?y?, i

fentencye niektóre poprzydawa?.
Tak bowiem na ko?cu Kfi?gi Den·

teronomii ?mier? Moy?esza, a to

ju? po jego ?mierci od Jozuego,
albo kogo innego dodana i opifalla.
Tudzie? nie od Moy?esza, ale od

kogo innego l jako fi? zdaie, po·,

Dzieie te nayprzód od fam ego J o •

zuego by?y fpifane, b?d?by jako?kol ..

wiek inni temu przeczyli. Zbióroa

za? onych niektóre rzeczy pododa ..

wat, jako to jego ?mier? i to wfzyft
ko, co po jego ?mierci przytrafi?o
fi?: jakO f? te r2eczy, które w R. IS
o Axie Córce Kaleba, i w R. I9' o

Synach Dan mówi? fi?.
Pifali na Jozuego Orygenes, Te"

odor, Prokopiusz, S. Auguityn, RtR"

pertus, Lyraous 1 Hugo Kardyna! ,

Dlonizyufz, Kajetan, jzeroko;. a

wy
..
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la, ?. Jair, 9. J?phte, 10. Abefan, Il?'
Ahialon, 12. A bdon , 13. Sampfon,
14. H?li, 15. Sam uel ; po którym lud

o Krola profil.

wybor?ie. Alfon? Toftatus Bifkup ?:<

Abulenfkt: wy1.!Uwnie Arias Monta

nus: obfit"ie Kofmas Magallianus:
t1?z?nie ifubtetnie Mikolay Serrarius :

fJllr?le ,\akub Bonferius: mqdrze Kor
nellUsz a Lapide.

Ten Magiftrat S?dzio w trwa?

przez lat 356. W tey jednak Kfi?dze
dwuch of?atnich

,
to jeft: He/ego i

Samuela fprawy niewfpominai? fi? t

ale w Kfi?dze I. Krdlewf?w.

---------------------

s nr,

P. Kto t? Kfi?g? fpifal?

? R fi??i S?dziow o czym m(?wi? '?
'

O. Nie jeft pewna wiadomo??, podob ..

na rzecz: ?e albo Esdrafz, albo któ ...

ry? Prorok pofledni, albo raczey
Samuel z dawnych Diaryufzow i

Kronik, które ka?dy S?dzia, albo

kto inny za jego czafow fpifywa?',
?e to wfzyftko zebra? i w t? Kfi?g?
w?o?y?.

• Ltber gjud?cum Kfi?ga S?dziów

\?nych?e fprawy opifuie, S?dziowie
Zas Zydowfcy ci byli nazwani, któ

rzy ten lud po wey?ciu do Paleftyny
?d napadania f?fiedzkich Narodow i

Jarzma uwalniali, i ten?e lud w S?
dach rz?dzili, rzqdem prawie )V/o

narchicznym. Jeden bowiem tylko
S?dzia bywa?, i w farnych fprawach

trudnieyfzych fClltency? Naywy?
fzego Concilius» (które Sancherdyn
nazywa?o:G?) dawa? ,

mia? te? moc

examinowa?, czyli wybadywa?, a

?rzy jego dekretach obftawa? nale

z??o, KrólewIkiey jednak w?adzy
Ille miewa?.

Na Kfi?g? S?dziow pi fali: Oryge
nes ,

S. Augufryn, Teodor, Proko

piusz, Izydor, Hugo de S. Vi?l:or?,

Lyranus, Hugo Kardyna?, Dionyfiusz,
Chart, Abulenfis Kajet: Arias Mon

tanus, Serarius, Magallianus, Bon

frerius ,
Kornelin sz a Lapide.

§. IV.Dla czego ani Prawa f1:anowi? nie

Inóg?, ani Korony, ani Sceptrum
U?ywa?, ani od Zo?nierzow bywa?
1l:r?e?ony, niebywa? namafzczony,
anl dziedzicznym prawem nafr?po
wa?, ale za wybraniem Bo?ym, albo

1d lUdu bywa! pofranowiony, wy

}?ny pr7-e? ca?e ?ycie zof1:awal S?-

P.
O czym?e mówi Kfi?ga Ruth?

O. Kfi?ga Rnth zamyka w fobie

Genealogi? Judy Patryarrhi, od Fa.

refa Syna jego a? do Dawida, jeft
ona za? przydat?ieQl po Kfi?gi S? ..

dziow, i Jakoby przygotowaniem
albo w:!f?pem do pierwfzey Kfi?gi
Królow, w którey fprawy Dawido
we opifui? fi?·

lqZ'? k' p,.
.

?n'
, na omec rawa na zycIe l na

'W?\er? Obywatelow nie mial, ale

{)d??Ych weqru? Prawa na ?mier?
Autor tey Kfi?gi nie jel1: pewny.1'wa?, albo inaczey kara?.

Niektórzy bowiem rozumiei?: i? hy?
Ezechiafz Król, infi Zf,? ?e Ezdr?fz,

a wielu twIerdz?, ?e' Samuel, ? tq

Jtich a?()wych S?dzio,y by?o wfzyft-

\
2. Ao??tt1afi:u, a ?i f?: I. Othoniel,

hor?, 5' .3. Samgar, 4· ?aruch z De-
.

,Ciedeop, 6r Al:Hmele?, 7' To?
,

naypodobnieyfza jeft.
E ji
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Pifall na Kfi?g? Ruth: Rupertus, n

Abulen: Lyran, Hugo, Dionizyufz,
Kaietan,Serarius, Korneliufz a Lapide.

§. VI.

P.
Co

to f? Kfi?gi Poralipomenon ?
o. S? to dwie K1i?gi opufzczonych

wiedomo?ci Deretittorum,. albo po

zoftafych; poniewa? one dope?niai?
tych rzeczy, które w Kfi?gach Krd

low, o Królach Judy opufzczone
byty, gdy? fprawy Królow Izrael
fkich ledwo fi? co namieniai? w Kfi?
gach Paraiipomencn. Autor tey Kfi?
gi (jak domyfla? fi? mo?na) Ezdrasz.

§. V.

P.
Co zawieraj? K?i?gi Krdlow ?

o. W tych czterech Kfi?gach Kró

Iow zamyka fi? Hiftorya Króleftwa

Zydow1kiego. Dwie pierwfze Kfi?gi
zawieraj? czas, w którym pD S?
dziach Helim 1 Samuelu rz?dzili Izra
elem z w?adz? _ Królew1k? Sawl i
Dawid. Dwie za? poflednie Kfi?gi
opowiadai? Dziele Salomonowe, je
go Synów i Wnukow, a? do of?at

niego Króla Sedecyafza.

Na Kfi?gi Królow pifaIi: Lyran,
Hugo, Diony?: Abulen: Kaietan, i

Watablus, a potym Francifzek Men

doza, Gafpar Sanchez, Nicolaus Se

rarius, Korneliusz a Lapide.
Tudzie? Dzieie Jeroboama i na

ft?pcow jego, którzy Schizm? czy
ni?c od Roboama i Judy Królowali
W Izraelu, to je.ft: w dziefi?ciu POl"

kuleniach, a? do oftatniego Króla
Ozeafza,

§. VII.

P. TJ"to piCar dwie Kfi?gi Ezdrafzowe?
o. 1'- Autor pierwfzey Kfi?gi jeir fam

Ezdrafz , drugieyza? jef? Nebemiafz.

Mówi fi? za? ?e i ta Kfi?ga jeft
Ezdrafzowa, cz??ci? ?e zamyka to

wfzyftko, co razem czyni? i Ezdrasz

i Nehemiafz, cz??ci? .ze przedtym
u Zydow i Grekow obiedwie te

Kfi?gi za jedn? by?y. Byt za?Ezdrafz

Kap?an, Prorok, Pifarz, Doktor, i

ca?ego Pifma S. zagubionego w fpu
ftofzeniu Babylo?1kim z pami?ci Dy
ktator, i Reil:aurator czyli Odnowi
ciel, albo raczey zepfutego Corre
?tor Poprawiciel.

Pierwfz? Kfi?g? Królow piCat Sa
muel a? do ?mierci fwoiey, jego za?
?mier? i fprawy po niey, a? do ko?
-ca Kfi?gi drugiey piraI Dawid, albo

raczey Natan i G:ld Prorocy, któ

rzy u Dawida byli Sekretarzami, i

Kronikarzami, aby jego fprawy fpi
fywali.

Dwie za? poflednie Kfi?gi Kró?
low a? do upadku Hierozolimy Z

dawnych Kronik ka?dego z ofobna
Kró!ow pifa! cz??ci? Izaiafz, cz??ci?
Hieremi3fz, cz??ci? Efdrafz. Wfpo
mnione Diaryufze albo Kroniki nazy
waj? fi? w Pifmie S. Liber verborum
Kfi?ga 1lów, to jeft Dzie? opifanych.

Nehemiasz za? byr Kaptan i Arta

xe?xefa Perfkiego Króla Podczaszy,
ten powracai?cy lud z niewoli poli
czy? i odnowienie Ko?cio?a i muraw

oznaczy? i dokona?.

Kfi?ga Ezdrasza zamyka to W

fubie,
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?obie '.
co oko?o wfpomnionego j,

R wolnIc:nia ludu przytrafi?o fi? ,
od s ix

?ku plerwfzego Monarchii Cyrufa,
az do Roku fiódmego Artaxerxesa

K?óla., w którym Ezdrasz z Babylo
nu z

m?zemi Kaptanami i Lewitami

POWr6CI? do Hierozrilimy ,
w czym

?e? ?pati.urn, czyli przeci?g fiedm-

P'Co zawieraj? Kfi?gi Tobiasza, Ju ..

dyty, Eftery i Joba?
O. Kfi?ga Tobiasza opifuie ?ycie, fpra

wy, i obyczaie obydwóch Tobia

fzow. Autor pierwfzey cz?5'ci tey

Kfi?gi by? Oyciec , drugiey cz??ci I

Autor byt Syn, przytrafi?a fi? ta hi

ftorya pod Ezechiaszem i Manaffe

fem. Pi Cali na t? Kfi?g?: S. Ambro

zy, Beda, Hugo, Lyran, Korneliusz

zie
l?t l

trzy lat.

Kfi?ga za? N ehemiesza zamyka
pOwtórne zbudowanie Miaf?a Hiero

Z?lirny, i inne Dzieie od Roku 7.
az

d? Roku 32• Tego? Artaxerxefe,

PICat, na te Kfi?gi Lyran: Dioni

zyusz, \Vatablus, Marian: Korneliusz
a Lapide.

a Lapide ,

\ Argument za? Kfi?gi ?ztdyt1t, jel?
'

oney zwyci??ftwo nad Holoferne

fem, j nad AITyryiczykami, przy tra

fila fi? ta Hifrorya (jak dochodzi?

mo?na) .nie przed zaprowadzeniem
Babylo?fkim pod Manaffefem Kró

lem J udy, jako wielu mówi?, ale

potym pod Xerxem, jako fzeroce

Korneliusz a' Lapide pirat na Kfi?g?

-------- --------

§. VIII.

P'Co
'. , .•

rozumie c o trzeciey ,
1 czwar-

tey Kfi?dze Ezdrasza ?
.

O. Trzecia i czwarta Kfi?ga Ezdrasza

f? podeyrzane /Jpokryphi, jak ?wiad

czy Korneliusz a Lapide o powadz?
oboyga nie ju? Kanoniczney, wfzak

?? jednak niepodleg?ey wzgardze
mu. Ta Kfi?ga trzecia Ezdrasza

opifuie to? famo, co mówione jeft
W Kfi?dze pierwfzey i drugiey. Ale

co tam krótko rzeczono, to tu fze

raka fi? opiCuie, i niektóre rzeczy
tarn opufzczone, tu fi?dopelniai?.
\..I\fi?ga za? czwarta zawiera w Co-

judyth .

.

Argument Kfi?gi Efter jeft upo

korzenie ?yrznych w ofobie Wafthii'

i Amana, a wywy?Czenia pokor
nych w ofobie Efrery i Mardocheu ..

fza. Tudziez uwolnienie uci?nio

nych niefprawiedliwie w ofobie ?y
dow. Tego? czasu, którego ?yli
Efrer i Mar.docheusz, kwitneli

Ezdrasz, Nehemiasz, Daniel, Zor04

babel, Jefus Syn Jozedeka. Aggeusz,
Malachiafz, Zacharyasz i infi. Autor

by Kfi?gi Eftery, jako rozumiej?,

by? fam Mardocheusz z Efter? •

Ule r
"

d d d'
.

d
1'1\1\ .ozne owo y, Zlwne Wl ze-,

Cz
l Proroctwa oCobliwie tych rze

Cll.'i ? ?tóre ?? .. przytrafi? przy ko?-
.

Ano \\rlata, l Jeft pOdobna Kfi?dze PifaJi na t? Kfi?g? Lyran, Hugo.t'

?aly f A Dionizy, Seraryusz, Sanchez, Fe

waxdenciusz, Korneliusz a Lapide.
Kfi?? P 1S. utor tych oboyga
kto i?n al?o jefr fam Ezdrasz, albo

y
lego Ofob? wyra?ai?cy. Argument Kfi?gi Joba, jeft zna

mienity przyk?ad cierpliwo?ci ?oba,
i Opatrzno?ci Boikiey. okolo n!ego,

l
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powinno?ciach przez fentencye ?wi·

cz?c , Zk?d i do Syna jego mowa

cz?f?okro? powtarza fi? ,
in Eccle

jiafle w Kaznodziei za? doyrzllegb
wieku m??a, nakazuj?c I, aby nic.

i oko?o innych fprawiedliwych, któ- ,:.

rych Bóg dopuszcza kufi? , aby ich

do?wiadczy? i ukorono'wd. Tey

Kfi?gi Autor rozumi fi? by? Moy

?esz od Kardyna?a Bellarmina, i od

innych, ale od niektórych fam?e

\
Job, o którym twierdz?, ?e fi? ro

dzi! roku od ftworzenia ?wiata ?23°'

Pifali na K:fi?g? Joba oprócz daw

nieyfzycb: Salmeron ,
Pineda, Ga

fpar San?tlus,

mi?dzy ?wiata tego rzeczoma nie

f?dzir by? wiecznym, ale odmienne

i krótkie rzeczy, które widziemy.
Nakoniec ju? defkonatego m??a, i

ju? ppdeptawfzy ?wi?t' przygoto

wanego: in Cantico Canticorum, W

Pieniu Pie?ni ??czy go z u?cifkanlem

Oblubie?ca.

Na przyllowia Salomonowe pifali

wielu nowotnych, Oforius ,
Pel

tanus. Foncius ,
Nannus , Syxtus

Seneniis. Sydonius, a po wfzyftkich
i nad wlzyfrkich obfzernley Korne

liusz a Lapide:

P.Co zamyka Kfi?ga Pfalmow I albo

Pfarterz?

D. Ta Kfi?ga zamyka, pochwa?y Bo

fkie , jego Prawa, i M??a fprawie

dliwego i Swi?t?go, a ofobliwie

Chryftufa Pana
, który jen nayprzed

nieyfzym tey Kfi?gi Argumentem.

Wfzyfikie IS0. Pfalmow ,
z ktdrych

Na Ekklefiaftefa pifali Grzegorz

N azyanzen. Grzegorz N iffe? Iki ,
Hie

ronim i infi. Na Pie?ni Salomonowe

czyli Cantjcu1?Z Orygenes, Ni1renus,

i infi .

.

ta Kfi?ga zto?ona, f? farnego Dawi

pa wed?ug dowodnieyfzey fenten- --.....---

,

cyi, Czytay o tym Loryna, in Prafat:
c. 2. Niepolic?eni j? jego T?umacze,

\
?le mi?dzy dawnieyfzemi przewy?-

§. XII.

P!Co
rozumie? o Kn?gach M?dro?ci

i Ekklezyaflyka ?
. fza S. Auguftyn, a mi?dzy ?wieiemi

Lorynus i BelIarmin •

"

Q. I<fi?ga lV1?dro?d traktuie o praw
..

dziwey m?dro?ci, nie tal\ domy?ney
de fpeculativa, jak bardziey O pra

ktyczney do?wiadczalney, która jefl:

tre?? tych r?eczy? co trzeba czyni?
Wzgl?delrt B,oga i bli?niego, a tym

famym, nie co innego jeft, jak ty*o

poznani? Boga zl?czone ? jego bo

ja?ni?, religi? i czci?·

§. XI.

P.
Co

rozumk? o Kfi?ga?h Sal?mo-

nowyen'?

\O. Salo mOI} (mówi S. Hierpnim, In

COm'?l1.ent: in Ecclefi(J,flicum) trzy

Kfi?gi wypa?: Proverbia czyli przy

ilowia. ·Ekkl?fi.aflesa czyli Kaznod?ie

j?, i Pienie Pie?ni: Captic?m Canti-.

corutn. W pr?yflowiach zn Prover

biis D;1ale?kiego llCp;?C? ? jakopy o

,

Tey tedy pocz?tek, obyc?aie, dzie ..

h? {kutki, i nadgrody, t? Kfi?g? Wy

krada. To za? nie jef? pewno, kto

tey Kfi?gi by? Autorem, czy Salo-

mon?
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mon'? (jako mówi Syxtus Sene?fki) ,:.

czy Jefus Syrach ? (jak rozumiej?
jeft Izaia rz, ktdrego Proroctwo jeG:
o przyi?ciu Chry:ltufa, ° Na.rodzeniu

jego z Pannv , o zyciu, o przepo
wiadaniu, o królewftwie, o cudach,
o pogrzebie, tudzie? o powo?aniu
N.\fodow, o Chwale Ko?cio?a. Pi ..

far na Izaiafza Orygenes 30. Kn?g.
15. Homilii, z których tylko 9. zOJ

fta?o: pifa] te? 11,()WnO jako i na.in

fzych Proroków S. Hieronim i Kor

neliusz a Lapide.

S. Jzydor i
Teodol'etus) czy Filo

ftarszy, który ?y? W lat I6o. przed
C?ryfturem '1. (jak rozumiej? innychwielu ') czy?l króry z 72• Truma

cz?w.,
albu który Rabin onego wie

kUKfi1ak trzyma? Korneliusz a Lap:

k.
l??a Ekklezyal?yka przez krót -

le fenten .

l ,. cye uczy wfzelkiey "\0-ra

?ey
li dozofii', obficiey ni?eli Kfi?-

g? brzY?uWia Salomonowego; md
WIowIem nie tylko o cnotach E

!y.czn?ch; które do ka?dego ofoby
?Cl?gal? fi?, i wydofkonalaia , ale te?

?
o

???nolllicznych, które do ca?ey
RamIlI! , i Politycznych, które do

-

Drugi wi?kfzy Prorok Hieremi

afz, który upomina lud i jego Xi?
??ta do pokuty, przepowiada te?

zbli?ai?cy fi? upadek Jerozolimy,
Ko?cio?a Pa?ikiego, i ca?ego Krolew
ftwa: wiele te? o przyi?ciu Chryftu
fowym, o nowym Teftamencie, i o

innych Chrze?cia?ikich Tajemnicach
bardzo otworzy?cie.. Dodaie przy
ko?cu Kfi?gi Treny, czyli Lamen

tacye wierfzem pifane porz?dkiem
Alfabetycznvm , któremi opiakiwa
n?dz? Narodu f\Vego. Lift te? do lu ..

du w niewoli Babylo?fkiey b?d?ce
go, którym go upomina, aby trwa?"

W Wierze, ten Lift po?ozy? Baruch
na ko?cu Kfi?gi fwoiey.

zeczyp: rz?dzenia, albo po?yteczne f?, albo potrzebne.
?utorem tey Kfi?gi wielu rozumie

i? ?y? Salomona, ale Korneliusz a

aplde fzeroko
_

dowodzi: i? by?

??tor Jefus Syn Syracha Obywatel
lerozolimfki, M?z wyfoce m?dry i

Prorok, który kwitnoI troche pa
tym po Alexandrze wielkm, czasu

Ptolomeusza Filadelfa, i 72• T?uma
ezaw.

Pifat na t? Kfi?g?, jako i na refz
t? Pifma Rabanps Maurus i inni.

By? za? Baruch llug? i podr?cz ...

nym Pifarzem Hieremiafza, i oprócz
tych rzeczy, które pifat za dvktu
i?cym Hieremiafzem, napifal wfafn?
Kfi?g? o pi?ciu l?ozdzia?ach, w któ

rych przepowiada oczewi?cie Boikie
Wcielenie.

'---------------------

§. XIII.

P.,.....
?

o rozumie? o Prorokach ftar

O. N fzych '? Pifali na Hieremiafza! S. Hieronim?
\Vi a?Y\Vai? fi? Prorocy ftaril czyli S. Tomafz, i infi wielu.

?l\1lp
-

.

dy z rophetce MtitJores, którzy ka?- Trzeci wi?kfzy Prorok E%!eclzieZ

który przepowiada uwolnienie ludu

[wo? ago z niewoli, i przyi?cie Chry"
:ftllfa Pana, i inf?e Tajemnice, izbu ..

dowanie I\o?ciola, ale nie tak ja?.
nie.

MnieQ?obna fwoie pi(ali Kn?gi ca?e.

Pror??c? Za? ci ?fOrocy t których
\ dow za?a razem Jedn? Kfi?g? u Zy"Iy?' fiPierw( ?l? l?·

z'J z wi?kfzych Prorokow
PiCa ..
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czynili pokut? Bóg w ten czas prze
..

pu?cit, jednak potym, gd? fi? wró"

cili do Iwoiey nieprawo?ci, dopu?ci!
Bóg na nich zgub?. któr? im jonafs

przepowiedzia? , jako jef? wzmianka

o tym u Tobiafza w R. q ..

Pifali na Ezec!?ieta: S. Hieronim, ;:?

S. Grzegorz, i infi.
)

Czwarty i ofratni wi?kfzy Prorok

jefl: Daniel, który pi fai wiele o Chry
ftufie i czafie przyi?cia jego, tudzie?

o ?mierci jego, i o zailepieniu Zy
dow ,

tudzie? i o Antychry?cie-, i

woynach jego, przepowiedzia? pro

gres czyli naft?powanie czterech

przednieyfzych Królewftw, i o woy

nach przyfzfych mi?dzy Grekami i

Perrami ,
i mi?dzy naf??pcami Ale

xandra Wielkiego, tak jawnie, i?

jego Proroctwo zdaie fi? by? wyko
nanych rzeczy Hif?orya.

.

Micheass: fzófty: przepowiedzia?
pierwfz? niewol? dziefi?ciu Pokole

niom, i drugie poimanie dwuch

P?koleniow, przepowiada tez przyi
?CIe Chryf?ufowe i Narodzenie W

Betlejem, i nawrócenie Narodow.

f,lahum fiódmy: przepowiedzia?
zgub? Króla Aftyryifkiego ,

i fpufto
[zenie Niniwy przt'z Chaldeyczykow,
i ?e nie b?d? mogli przemodz prze

ciwko Jeruzalem, jako przemogli
przeciwko Samaryi.

Pifali na Daniela: S. Hieronim,

Korneliusz a Lapide.
P. Co trzyma? o Prorokach mniey

fzych '?
Babakuk ófmy ( i infzy, nie ten,

co przynioil obiad Danielowi) Prze

powiedzia? przyi?cie Chaldeyczy
kow , Babylo?1kie poimanie i fpu

ftofzenie tych?e Chaldeyczykow ,

ktdre f?alo fi? przez Medow i Per

fow ,
a potym przepowiedzia? przyi

?cie Chryftufowe, M?k?, Zmart

wychwf?anie ,
i drugie przyi?cie W

Chwale.

O. Dwunaftu f? Piorokow mnieyfzych:
z któr:rch plerwfzy Ozecr!z. Przepo

wiedzia? pojmanie dziefi?ciu Poko

lenia, a potym i refzty dwuch Po"

kole?.
'

?oel drugi przE'powiedzia? dwum

Pokoleniom, kcór; m od Boga by? da

ny za Proroka, Babylo?ik? niewol?,
i na ko?cu Proroctwa przepowie
dzia! przyi?cie Meffyafza, i zeflanie

Ducha S. na A poftotow, i o:H:atecz

ny ??ie? S?du.

SofonilJsz dziewi?ty: przepowia ..

da zgub? Pale1.l:y?czykow, Moabf?

tow, Ammonitow, Mllrzynow, i

in fzych N arodow: przepowiada te?

nawrócenie Nar()dow, i upadek Bat

wochwalfiwa: potym przepowie
dzia? Zmartwychw!bnie Chryftufo

we, zaf1epienie Zydowfkie, i ich

zgub? oftateczl1?: a potym Ko?cio

?a chwa?? i fzcz?fiiwo??•

AtlZOS trzeci PrzepowiedzigI
ten niewol?. i infze ci?zkie kary,
furowo ftrofowaI zbrodnie.

,

Abdit.sz czwarty: prorokowa?
przeciwko Idumeyczykorri, i nietyl
ko przepowiedzia? ich Z?ll b?, ale

te?przyczyn? z?l1by, to jeft: ?e

czaru niewoli BabyJu?fkiey mieli

byc towarzyfzami Chaldeyczykow

przeciwko Synom Izraelowym.

Aggeusz dziefi?ty: upomina lud

dCJ powtórnego zbudowania Ko?cio?

ta, o którym mówi: ?e daleko

cbwalebnieyCzy b?dzie, ni?eli pierw'?onasz pi?ty: prorokowa? prze

aiwko Niniwitom, i chocia?, gdy oni,
fzy

"

,
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w? potyczk?, w których okaza?o fi?
Machabeyczykow m?f?wo , to. jeft :

Czy, a przeto rozumie Ko?ciot Chry- ?,

ftufow.

ZacharyaJz jedenafty : upomina
podobniez do budowania Ko?cio!a i

do bo!a??i Pa?fkiey, &c. przepowia?
da tez WIele

?rze7. róz!1e podobie?
fl:wa o fzcz?iltwo?ti Ko?cio?a Chrze

?cia?fkiego., a o upadku Zydowfkim.

Judy, który zewfzyftkich byt pierw

fzy rzeczony MachablEzts, to jeft:
Zg!adziciel, albo Pogromiciel: zt?d
nazwani te? Jonatas i Szymon i

ich Potomkowie. Byli za? Judas i

jego Bracia i Potomkowie obierani

od ludu za Wodzow i Xi???t ,
ale

nie Królow.
Malachlafz dwunafty i ofratni

??rok: przepowiada zniefienie
tar Zydowfkich, i pol?anowienie

n.o\Ve? Offiary po wfzyftkim ?wie ..

CI? maJ?cey fi? offiarowa? r przepo

";Iada te? f?d of?ateczny i nawroce

nIe
poprzedzai?ce Zydow przez Eli

afza
, itrofuie mocno niedbalil:wo

Kap!an?w i infze wyfr?pki.

Podobna rzecz jef? ,
ze pierwfz? .

Kfi?g? Machabeyfk? fpifa] Jan Hir

kanes , Syn Szymona Brata Jt:.dy
Machabeusza, który po Oycu Szy ..

monie na Xi?ftwo równic, jako i

na Kap?a?il:wo nafr?pi?.
Drugiey Kfi?gi Hif?oryu fzeroko:

od Jazona Cyrene?fkiego pi?ci? kfi?

gami fpifana by?a, któr? in Epito
men zebra?, a w drug? Kfi?g? z?o

?y? pierwfzy Kap?an, tak ?wiadczy
Korneliusz a Lapide zapewnie by?
infzy od .Autora p'ierwfzego; opifuie
bowiem dzieie inszym (pofobem,
ni?eli f? opifane w pierwfzey Kn? ..

dze, ani wfpomh a Kfi?gi pierwfzey.

Pl[ah na tych Prorokow mniey
f zych: S. Hieronim, S. Cyryl, i infi,
a olobliwie Korneliufz a Lapide.

----------------------

§. XIV.

P.
CO f?dzi? o Kfi?gach Machabey ..

ikich '?
O. Cel pierwfzey Kfi?gi i drugiey

(które tylko f? Kanoniczne) jeil:
?pifa? dzieie i

woy?y Judy, Jonaty ,

1 Szymona BraCI Machabe'ufzow
przeciwko Antyochowi, i innym uie

przyiacio?om Zydowikim przez lat

okolo 60. ci?gnie fi? za? W nich Hi

itorya LuduBo?ego. Ezdrafz bow:em

yzettaie na naywyzfzym Kap?anie
reddo albo Jaddo nazwanym, któ

? zapobieg? Alexandrowi wielkie

cz?' od którego pierwfza K:fi?ga za

prz:a u? i Hiftorye Jzraela ci?gnie

jen :\?rufcefToro\y .Alexandra, to

tu kt ,otow AZYl, l Kró!ow Egyp-

Kfi?g.t trzecia nie jeft Kanonicz

na, ma jednak wi?kfz? pOW.?g?
ni?eli Liwiusz Kurcyusz, ta wta

?ciwie nietraktuie o dzieiach Macha

beuszow, ale o tym: co przez 30•

lat przed niemi przytrafito fi?, to

jeft: Dzieie Antyocha wielkiego,

który by? Oyciec Atltyocha Erira ..

nefa, z którym Machabeyczykowie
woiowali: przeto porz?dkiem Chro·

nologicznym powinna by by? po·

?o?ona przed kfi?g? pierwfz? Ma.

chabeyfk:} .

Czwarta Kfi?ga Machabey1ka, ani

ta Kanonie?;na, z:lmyka Hiftory? je ..

dnego i trzydzieftu lat, to ?eft:
,

{)rzy ? d· fi
mierzy?'

z Y am1 raz t? pr;?y-

Ton:' l?rllgi raz walczyli kr .va- Dziele ?.vfpomniallego Jana f:h.rka.
F ne?

I
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nera z Machabeyfkich Xi???t w po- n

rz?dku czwartego, i który byt w

Xi?flwie ,
31e te? i w Proroctwie i

w rzeczach dzielnych nayzacniey
fzy ,

j umar? we f?o lat przed Na

rodzeniem Chryfrufowym.

Jego ufundowanie w ?ydowfkiey
ziemi, i w Samaryi. Wraz potym
rozfzerzenie Ewangelii przez Sy
ry?, Pamfili? , Grecy?, i po innych
narodach za prac? Apoftolik?, a

ofobliwie przez Paw?a S. uczynio-
A zt?d wyrozumiey, jaki jeft cel

Hif?oryi S. bior?c na uwag? tre?? i

porz?dek oney. Oto w Kfi?gach
Moy?eszowych opifuie fl? : pocz?
tek Ko?cio?a Bo?ego. W Kfi?gach
Jozuego i S?dziow: pomnozenie i

powodzenie, czyli progres tego?
Ko?cio?a pod Królami w Kfi?dze
Królow i Paralipomenon, w których
te? wfpominai? fi? te rzeczy, ktcire

cierpia? Ko?ciot pod pierwfz? Mo

narchi?, to jeft: Affyryiczykow i

Chaldeyczykow. Potym w Kfi?gach
Ezdrasza, Nehemissza

, Tobiasza,
Judyty, Eftery wfpomina:fi? to: co

temui Ko?ciarowi przytrafia?o :fi?
W drugiey Monarchii, to jeft: C;y
rufa i Królow Perlkich • Nakoulec

'v Kfi?gach Machabey1kich opowia
daia fi? te rzeczy, któte temu? Ko-.
?cio?owi nadarzy?y fi? , W trzeciey
Monarchii Greckiey.

ne.

Tych Dzieiow Autor by? S. Lu
kafz Lekarz Antyoche?czyk, a po
tym Paw?a Ucze?. Lifty S. Paw?a

d?oiaki mai? ceJ, czyli objectum,
(Jak mówi Korneliufz a Lap: ) to jeft:
n?uk? i obyczaie Chrze?cia?fkie j W

mektórych bowiem Chrze?cian po
Zydowlku trzymaj?cych upomina"
i onych dzida, jako to: Ceremonie
Zydowfkie, a to w Liftach do Rzy
mian, do Galatow, do Filipenfow ,

i do Zydow.

r

W innych za? Liftach wynikai?ce
Herezye traci, jako Szymona Czar

nokfi??nika z jego \ potomftwem, to

jeft: Meandra, Saturnina, Bazylide
fa

, Gnof?ykow , Karpokratow &c.
A to czyni w Liftach do Efezow , do

Kolofenfow, do Tymoteufza.
'

Nakoniec w pozofta?ych Liftach
w fzczegulno?ci tych, do których pi
fze, naucza, ich w?tpliwo?ci roz

wi?znie , onych w WIerze i w po
wi?no?ci Chrze?cia?ikiey utwierdza
i wydofkonala. A to czyni W Liftach
do Koryntian, do T?1Talo?czykow,
do Tymoteufza, do Tyta, i do File

mona.

ANNOTACYA V.

o Argumentach i Autorach KJiqg
Nowego Teflameniu.

Porzqdek za? czajow, w które bywaly

pijane te Lifty, ten jefl:Nic
tu o K:fi?gach Ewangelicznych i

onych Argumentach n,amienia? nie

, myn?: o których i Autorach ich Nayprzód, Lift pifany jeft do Teffalo?

czykow pierwfzy w Koryncie Roku

Chryftufowego 52.

rzecz wfzyfcy wiedz?, a T?uma
cze onych f? niepoliczeni.

Kfi?ga Dzieiow Apoftollkich opi
fuie Pierwi?ftki Ko?clo?a to jeft :

Drugi Lift do Teffalo?czykow tak?e W

Koryncie Roku 53.
Po tr?&·

,

t
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Pot?'zecie, Lift pierwfzy do Koryntian ??
ni z dawnieyfzych, z nowotnych

plfany byl w Efezie Roku 57.

\
ka?d? cz??? tego Proroctwa wyk?a-

Poc;?:u:;ar?e, Lift pierWlzy dO' Tymote-
da doftatecznie co do litery Franoi-

!l

uf?a plfa?y by? w Macedonii R. 57' fzek Rybera . Blafius, Vegas pi?knie

Popiqie, Llil drugi do Koryntian pifa- i moralnie. Benedi?tus Pererius ucze-

ny w Nikopolu Roku 58

\
nie i ozdobnie, ale tylko na farne

Pojzifle, Do Ga!a.tow Rok'u 58. .

o?m pierwfzych Rozdztatow ,
Lud ..

Po.(zodrne, Do Rzymian Lift pirany W wik Alkazar obfzernie, dow?cipnie,

p
C?,:chrach u Koryntian Roku, 58.

i m?drze, ale podobno nie do?? grun
...

.

-

pO 1n?e, .Lift do Tyta W Grecyi R. 58.

\
townie: Korneliusz a Lapide grun-

Oc .Zl?ZfJl?te, Drugi Lift do Tymoteu- towniey.a

p

za

plfa.ny w Rzymie Roku 59.
Z tych marz Kfi?gi ?wi?te infze

o dZtewl?t?, Lift do Efezow pifany
Prawne Legales, w których zamy-

'"': Rzymie Roku 59.
ka fi? Prawo jako in Pentateucho i

v

o Po
Jedy71Otfl?, Lift do Filipenfow pifany

\
cztery Ewangelie: infze Hifloryczne,

w Rzytllle Roku 60. jako to: Jozue, 'S?dziow, Ruth ,

I"

Po dwu??cif?e, Do !\:olo(ellfow pi rany w Krolew. Paralipomenon, Esdrafza,
?

Rzymie Roku 60. Judyt, Ef?er , Job, Machabeyfkie, i

•
/ ?o trzynafle, Lift do Fi?emona R. 60.

\
Dziele Apoftolfkie: infze m?dro?ci

o

c?tcrnclfle, Lift do Zydow w Rzy- ucz?ce Sapientiates, W ktdrych m?d-

mie Roku 60.
ro?? wyk?ada fi?, jako to: Prover-

e I

Inne fiedm Liftow nazyw?i? h? bia, Ecclefiaftes, Cantica, Sapien-'
..

Katolickie, to jeR:: nie prywatne,

\
tia, Ekklezyaftyk, i 2I. Liftow A-

o

albo nie do oroby prywatney' pifane, poftolfkich. Inne za? Prorockie, ja ..

?-

ale powfzechnie do powfzechnego
ko to: Kfi?ga Pfalmow, i infzych

Ko?cio?a ordynowane.
tak wi?kfzych, jako i mnieyfzycho / I'

?. Piotr ca?y jeft \V ?wi?tobli.

\
Prorokow, z Objawieniem czyli cum

h

i-
wosci Chrze?cia?fkiey. S. Jan W Apocalypfi·

mito?c·i. S. Jakub W modlitwie. S. P. Czy wfzy'frkie te wy?ey wfpomnio-

Judas w Wierze prawoflawny za- ne Kfi?gi Kanoniczne dyktowane od

leconey.
Ducha S. za takie f? J\rzyi?te od

,1poc?tlypfis. Obja?i€nia argument

\
Ko?cio?a ?

,

rozny Jdt, pk rozne Dok torow O. \V fzyfrkie te, które wyliczy?em; a'

Th:ma?zenie. Korneliusz a Lapide to jawna rzecz z ?wiadectwa 1nno-
r,

t?lerdzi, ii jeft dwoiaki wyk?ad: cencyufza 1. pifz?ce??;o z KOl1cilium?-

f.l,erwfzy upominaj?cy i ftrofui?cy

\
Rzymfkiego pod Ge]azyufzem, i Z

_ ?\
do ?ozdziaru .4' fl::ofuie bowie?

Florentfkiego w Inftrukcyi Ormia-

n
Ycz31e fiedmJU / BJfkupow AZyl. now, a na ko?cu z Koncylium Try ..

b?I.\?i jeft Prorocki; przepowiada dentOdegV W Seffyi 4·

'

or???tn., rzeczy przyfz1e w Ko?ciele,

\
Ani to przefzkadza: ?e Heretycyl'"

Auty '?,e przed kO{leem ?wiata za ni,uznawali za Kanoniczne orobli-
U

I

pi ryfta.
wie tych pi??: Tobiafza, Judyty J

. sah na ApocC?t?pjitJ1, niepolicze. .,M?dro?ci, Ek?lezyaftyka, i l\1a<;ha ...

F lJ
l?ey'"
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beyfkich ,
i owfzem , ze od wfzyfr- ?:<

kich W dawnym Ko?ciele nie by?y
miane za Kanoniczne; poniewa? nie

Zakon ZydowJki, ale Ko?ciot czyni
Kfi?gi Kanoniczne: Ko?ciol za? Jfra

ry jefzcze nie by! uftanow?r, a?y
wfpomnione Kfi?gl by?y przyi?te Ja
ko od Ducha S. dyktowane.

ANNOTACYA VI.
o Edycyach.

P.
Wiele? jef? Edycyi, czyli wydania

w ró?nych j?zykach Pifma S. i
która z nich Edycya jeft niez epfo
wana '?

P. Poniewa? tak Ko?ciot poftanowi?,
czemu? Lutrowie przeczyli, aby ich

nie mie? za Kanoniczne i Bofkie Pis

mo, jako to: Lift S. Paw?a d? Zy- •

dow f Lift Jakuba Apof?ola , Lift Ju

dy, i Apocalypfim S. Jana?

O. Nayprzód trzeba wiedzie?: ?e Ory
ginalne, czyli pierwiaftkowe ftare
go Teftamentu Kfi?gi byty wfzyf?
kie Hehrayfkim czyli Zydowildm j?
zykiem wydane, oprócz Tobiafza

?

Judyty, Ezdrafza, i Daniela Kft?g,
które by?y nayprzód Chaldeyfkim j?"
zykiem pifane, i oprócz drugiey K fi?
gi Machabeyfkiey, ktora by?a po
Grecku wprzód pifana , jako ?wiad
czy' Hieronim S.

.

O. Z tey famey przyczyny, z którey

f
' i wfzyt?kie ftarego Teftamentu Kfi?.

gi odrzucali Manicheufzowie i infi

Heretycy, o których Auguftyn S.

( libr: de dono perfever:) Tak przyi
mui? Pifma, aby twoim jakim?ci?
przywileiem i owfeem ?wl?tokrsdz
twe m co chc? trzymali, a czego nie

chc? odrzucali. Ja? za? po tylu wie
kach, po tylu Zydowfkich przypad
kach, którzy tych Kfi?g pilnowali, po
tylu odmianach, te? Kfi?gi w ca?o?ci
do nas fi? doftaly, Bolka to Opatrz
no?? fprawi?a, jako bowiem to wy
kona?a, aby u niekt6rych prawdziwa
zawfze trwa?a Wiara, i prawdziwy
Da ziemi zawrze pr2ebywa? Ko?ció?,
tak te? zrz?dzi?a, aby i prawdziwa
Dauka Wiary W caIo?ci zoftawa?a.

Oryginalne za? nowego Tef?a
mentu Kfi?gi hyty wydane po Grec-

_

ku, oprócz Ewangelii S. Mateufza,
która by?a po HehrayJku, to jeft:
po Syryiiku, j ak w ten czas zwy

czay by? u Zydow , nayprzód fpifa
na. Tudzie? oprócz Liftu S. Paw?a
do Zydow ,

o którym S. Hieronim
mówi: ze by? po Hehray1ku pifany
naprzeciw zdaniu Orygenefa , który
twierdzi?: ?e po Grecku. Wy??cza.i?
te? niektórzy i Ewangeli? wed?ug
Marka, twierdz?c: ?e po ?acinie by
?a oei ?wange1ifry pifana i podana.

,

Wfzak?e jednak nie w ka?dym
wydaniu czyli j?zyku ta? fama ca

?o?? Fifma zoftala.

Tych za? oryginalnych Pi fin ?ad ..

nych teraz niemamy, ale tylko prze
pifow exemplarze ró?ney edycyi w

ró?nych j?zykach, z ktorych czter-!J
Edycye f? nayznacznieyfze.

L Pierw/za Edycya Hebrayfoa jeR,
któr? pod czas pojmania Babylo?
Jkiego zupe?nie i co do wfzyftkich
Exemplarzow ftracon?, .Ezdrafz pe

...

len Ducha Bo?ego na nowo i zu pe??
. I

nie
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i Chryll:us Pan u?ywa?, i teraz

u?ywai? Maronici, którzy miefzkai?

na Libanie. Chocia? za? ta Edycya
nie jeft wielkiey powagi, gdy j? je

fzcze nieog?ofi? Ko?ciol ani za Bo

fk? ,
ani za oryginaln?, ani za zga

dzai?c?:fi? z oryginaln? nieuzna? ,

wielkiey jednak po?yteczno?ci byd?
mo?e, naYl'fzód: do ?aci?fkiey na"

fzey w wielu mieyfcach utwierdze ..

nia. Powtóre: do zrozumienia nie

których mieyfc przyciemnieyfzych.
Potreecie: do przekonania Lutrow

gdy w tytu?ach i napifach Rozdzia

?ow wzmiank? czyni o poftach Qua

dragezymy, o ufzanowaniu S. Krzy

?a, o wfpominaniu urnartych ,
i in ..

nych podobnych rzeczy, ktrire ja ..

koby Rzymfkich Papie?ow Tradycye
odrzucaj? Lutrowie.

me pi?r-iu Pifarzom z pami?ci dykto- ,:.

wa?. albo przynaymniey (jak do- ,

Wodniey mówi?) po cz??ci .zatraco-

\n?
I

i
.

zepfowan? do dawney rzetel-

110sCl przyprowadzi?. Z t? Edycy? ,

alb? przez Rabinow nieumiej?tno??,
ktorz? po czarach S. Hieronima nie

fl?lfznIe punkta .pododawali; albo z

plfa;zQW niedofkonaIo?ci lub prze:

??o?no?ci, nie zupe?nie zgadza1i? te-

nleyfza Edycya.

fi
A chocia? oney omy?ki niezdai?

Zl? by? ?ak wielkiey wady, aby oney

go.dnos? co do wiary i dobrych oby

CZaI?W z oryginalnym przefzkadza
?y Plfmem: jednak autentyczn? nie

?;fr. Poniewa? ta? fama zgod?n???
zadnym dekretem Ko?cio?a nie jeft
natn uwiadomiona.

l
Do Hebrayfkiey Edycyi ?ci?g:l h?

Ed,cya Samaryta?fka Pen?ateuchi,

nie rózni fl? od Hebrayfkiey, chyba

tylko przez charaktery: ?wiadczy

bowiem S. Hieronim in Pr%go ga

teato: ?e Ezdrafz nowe wynalaz?
charaktery i podal Zydom. Ta Edy

cya naypewnieyfza, i jak przed tym

by?a, tak i teraZ jef?: wielkiey powa

gi, gdyby do llas W ca?o?ci dofl:a?a

fi?, przecie? jednak i tak jeft: po?y
teczna do obja?nienia fenfu J7itlgatce

czyli potpolitey Edycyi.

Chaldew'ka: p?niewa? z Hebrayikie
...

..go, wymkn?? ]?zlk Chaldeyfoi. Ta

zas Edycya, ktora raczey jefr t?u-

\
rnaczenie?, ani?eli przero?eniem,
bez w?tpienia, ?e jeR nie fzczera a

ró?nemi baykami Zydowfkiemi za

,pró?niona , i Talmudyftow plotek

\
pelna. Po?yteczna jednak by? mo?e

d? przekonania Zydow o Taiemnicy
1

roycy Przenay?w: i W cielenia Sy ..

ne Bozego.
Do tey?e Hebrayfkiey Edycyi po"

d?bnie.? ?ci?ga h? Syry?(ka, i ten bo ..

W1em.J?zyk z Hebrayfkiego Y2 Cha?

?e?fktego wynikn??; poniewa? Zy-

]1. Druga Edycya Grecka. Ta za? wie

loraka by?a, ofobliwie dziewi??

mi?dzy innemi rachuie fi? u Pifa ..

rzow SS. a ze wfzyfrkich n"ypierw

fza jefl: Si?dmdziefi?t TrumaczoW

Septuaginta interpretum. Druga Edy·

eya Aquit« ,
trzecia Symmacha,

czwarta Teodocyona, pi?ta i fzófta

niepewnego Autora, jiódma S. Lu'"

eyana M?czennika, ófma Hezychiu
fza Mnicha, dziewi?ta OrygenefoWI.

ll?l
W Babylonie miefzkai?cy jako

??Wolnicy, tak po Chaldeyfku mó?

p

l? zaczeli
, i? i ,Hebrayfzczyzn?

z:?n? w ilowach i w pronuncyacyi
ci !zYtnywali, zk?d wynikn?? trze

j?1jkY{- SyryiJki nazwany, i ten?e

Mac'
ydom zaczol by? pofpolity i

lerzyit t..t
I •

k
,.

y, • orego, Ja mowHl,
Prz e (;i-
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Przednieyfza Edycya, czyli wy- ;:,

klad mi?dzy temi wfzyftkiemi jeft ten:

z?o?ona jedna Biblt», dla powfzech
nego w Ko?ciele u?ywania, która
ani f?ara

, ani nowa, a1e VulgatL1,
to jeft ; fpoteczu» czyli pospolita
nazwana.

Siedmiudzieji?t dwóch Ttumaceoui,

Septuaginta In: pretum: Prze?o?onych
?ydowikich, którzy za rozkazem

Ptolorneusza Filadelfa Egypfkiego
Króla oko?o dwie?cie pi??dziefi?t lat

przed Narodzeniem Chryftufa flar

cowie z ka?dego pokolenia, i z

oboyga j?zyka, to jeft ? z Hebray
fkiego i Greckiego nayucze?fi w

przeci?gu 72. dni na wyfpie Faros

dziwn? zgod? Pifmo S. Hebl'ayikiego
j?zyks na Greckie Pifmo prze?o?yl].

A to dla tego: ze niektclre Kfi?gi
czytai? fi? w niey tym fpofobern ,

jakim i w ftarey; insze za? tym fpo ..

fobem, jako i w nowey.
y ta Edycya czyli wyk?ad Pifma

S. ?ae;?iki teraz zowie fi? l/ulgata ,

to jt'H:: pófpolita nasza w Ko?ciele

Ho?ym przez wiele wieków u?ywa ..

na, i o którey nakoniec ofobliwym
Dekretem na Koncilium Trydentfkim
potwierdzono w Sefiyi 4. Ut pro
Authentica liabcatur , B ut eam ne-

1110 quovis pratexts, reiicere audeat
vel prasumo»: Aby (te wydanie VuI

gaty) za Autentyczne, (to jeft: nie

w?tpliwe) miano, i aby jey ?aden

pod ?adnynz jakowym b?d? pretextcm

c

Tego wyk?adu, niegdy? u?ywali
Apof?olowie i Ewangeliftowie i

zawrze u?ywa?a Grecya; ?aci?fkie

go za? wyk?adu, czyli Edycyi oko?o

przez fze??fet lat, i nigdy jey nie

odrzucano.

Awtentyczna jednak ju? teraz nie

jeft, gdy? nie jefr czyfta, i z fwoim

Orygina?em niezgadza fi? , jako
?wiadczy S. Hieronim. Atoli prze
cie jen po?yteczna do obia?nienia

naszey uzywalney, czyli /7idgatce.

odrzuca? nii!waiyt fil! •

-

IV. Czwarta Fdycya: jefr Narodouia ,

która tak wieloraka jefr i by? mo ..

?e; jak wiele jeft Hodowirych j?
zykow, to jd? porpolitych i w?a

?ciwych ka?demu Narodowi. Jako?
w farney rzeczy ich wide by?o,
ofobliwfze jednak z Orygentalnych
by?y Edycye: Arabflia, Etyoplka,
Perlka; a z Zachodnich c7.yli Okcy ..

denta:nych: Niemiecka, Francuzka,
Hi fzpa?ll{a, Polfka, Ruika, Angiel-
11<3, WIolka, W ?gierika, Bulgarika ,

Hibernidu'? .

III. Trzecia ?acdifka Edycya czyli wy
ktCld: Która tak jeft wieloraka, i?

niepoliczone jey wykbdy wfpomina
Auguftyn S. jednak mi?dzy niemi

dwie f..1 nayofobliwfze : jedna downa

niepewnego Autora, ktc.>r? Jtaliall-

1k?, czyli ?aci?1k? nazywa Augu
ftyn S. a Hieronim S. porpolit?, a

Grzegorz ja {tar? zowie.
'"

O S
. .

D'fZtga nowa: d, . HIeronima

wydana, który za rozkazem Dama
za Papie?a ftary Tef?ament z He

brayikiego na L?ci?l1d prze?o?y?, i

nowy w Greckim ocali?. D?ugo by?a

Z kt()' yeh inne f? Autentyczne;
bo za takie ogloszone f? od Ko
?cio?a, k tóryto }(o?ciof, dla wy
kradow dwie

rzeczy warowa! :
?ielka fprzeczka w Ko?ciele, którego

fi? wydal1ia bardziey trzyma?, ale

nied?ugo po czasach S. Grze?orza

Pierwsza: aby ofobliwie w publicz
nym Ko?ciofa u?ywaniu na Mfzy
niebywa?y czytane W pofpoIitym j? ...

.. zyku,
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tencya Melchiora Cani, Bellar ..

mina, J?drzeja de Vega, i inszych

nauczaj?cych: ?e niektóre przynay

mniey rzeczy f? z wiadomo?ci na

turalnych, n. p: to: ze Atexander

rozpoczo! wiele woien, i tym podo
bne inne rzeczy nie f? dyktowane
od Boga, ale od famych?e' Pifarzow

SS. rzeczone, przy affyfrencyi je

dnak Ducha S. przefirzegai?cego,

(aby nic fa?szywego, nic fzkodli

wego ,
i coby nagany godno) nie

pifali.

zy1m. tak bowiem Trydentfki Synod ,h.

w Seffyi 22. cap. 8.

..,

F: tJi ]\?iffa cont:neat magna11tZ po

p,ult fidel?s
I eruditiunem non iamen

?xp?dirf, =: efl Patrib?s, ut vulgari
TelI/tm 17?,gu,a celehraretur , "Chocia?
Mfza Swi?ta zamvka w fobie wielk?

?auk? ludu wier"nego' niezdato fi?

i?.dnak .Oycom za rze?z potrzebn?

,1??W16, aby zna? pofpolitym j?-

\
zy.Jem by?a celebrowana.

l'
Dr?lga rzecz: aby takowe pof\lo?

lte Plfma S. wyk?ady nie wfzyfl:kim
bez braku do czytania byty dawane

iPozwalane. Gdy? wed?ug ?zwartey

Bo 1. Njebyfoby potrzeba, aby

fam Bug dyktowa? '\vfzyfiko. n. Bo

fam S. ?ukasz W przedmowie fwo

jey Hif?oryi Ewangeliczney o?wiad ..

cza fi? ,
?e <ma pifa? wfzyfi:ko to f

co fiyfzat z uf? Apofto?ow, którzy
od pocz?tku widzieli: inaczey mó

wi?by; jakom powziot od Boga dy

ktuiqcego, jako mówi? S. Pawe? do

Galatow cap. 12. mówi?c o Ewan"

gdii, ktc>r? przepowiedziar.

Keguty Regefiru od Syxtuf.a V. i

lt-?enfa VII]. approbowaney.
Ex

?er11?ento manifeflum fit, plus inde

h
etrz.menti, qltCLJIn utilitatis oriri ob

omznum temeritatem. Z do?wiad

czenia jawno jefl: i:l: wi?cey zt?d

fzkody, ui?el; pozytku wynika, dla

ludzkiego nierozs?dku.

\
A zt?d wno? fobie: i? tylko fama

" Neque en im ego ab homine accepi

ittufi, neque didici, led per revelatio ...

nem ?esu ChriJ??. Ani bowiem ja od

cztowieka powziotem, anim fi? tego

nauczy!, ale przez obtawienie J'jezusCJ

Edycya Vulgata ?Jci?fka jeft A uten

!y('?na z Ory?inaln? zgadzai?ca fi?,
l Wiary naszey prawid?em czyli regu-

)?: pon?wa? o tey tylko famey

Jawno nam jeft z poftanowienia
Ko?cio?a S. ?e jeft Pifmo Bo?e, i

zgadza fi? z Oryginalnym textem

\
f.. .to ftanowi? do farnego tylko Ko

sClOh nalt>?y, który fam jefr nieo

tnylny, jako mówi Swi?ty Auguftyn:

Chryflulsa.
A tak podobnym?e (pofobem ma-

wiaj? i Prorocy: Hcec dicit Domi ...

nus. To mowi Pan, albo: Faffus efl

fermo Domini ad me dicens. Sta!CJ

fi? mowa Parljka do mnie mdwiqca.
" Evangetio non crederem, nifi

?e Ecclefice commoveret Autlwritas.1

\t?t w.angelii niewierz1]tuym, jesliby

./(?lZ .

do tego nieUJzbudzata powaga

P. Cz
Clota Swi?tego.

nI. Bo ten?e Pawd Swi?ty czyni

ró?nic? mi?dzy temi rzeczoma ? któ

re by?y rozkazane, a razem flowa"

mi Bo?emi, i mi?dzy temi ?
które

jemu nie byty od Boga dyktowane,
n. p: 1. do Koryntow. R. 7. PrlE"

clpio non ego fed Dominus. Rozka ..

zui? nie ja, ale Pan. A daley troche

zn???rzyftkie ?zeczy, które fi?

od D \.ll? w Pifmle S. f? dyktowane
lt?h So. PodObtli

' ·

eyfza dQ prawdy jeft fen"
zn?W"
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znowu mówi w Ofobie fwoiey: ? II Tropologtczntj ? albo M01·atWj.
Il], ./tnagogiczny.

.

Cateris dico ego non Dominus. In:

fzym za? motsi? ja, a nie Pan: Cho

cia? jego nauka by?a od Ducha S.

jemu affy1?:ui?cego, jako dodaie :

Littera geflli docet, quid credas ,

AltegoriC?:Piao autem, quod eJ ego Spiritum
Dei habeas», Rozumiem za?, ?e i ja
Ducha Bo?ego mam.

Moraiis
, quid agas , Quid [peres,

Anagogia.
Litera Dzieiow uczy: Atlegorya

wierza?,ANNOTACYA VIL
Moralflo?? czyni?; dok?d, Anago ..

gia, zmierza?,o Rozmaitym fenfie Pi/ma SU/??tego.

p. Wieloraki jetl: fens Pifma Bo?ego? I Gdy tedy czyta fi? Gen: l. Fiat
lux: fla? fi? ?wiat/o??, literalnie: zna

czy fi? ftw()rzenie ?wiat?o?ci od

Boga; jako pierworodne ze wfzyf?
kich ftworzeniow.

O, Swi?ty Grzegorz Nezyanze?fkl
twierdzi w li?cie fwoim do Neme-
z iana

, ii; Eft in fcriptwris nojlris
J

dup/ex fenfus ; a/ter internus &

fFi_jritualis
, alter externus nec littera

cort;cer.z exeedens. &efl (mówi) UJ

Pismach naszych dwoiaki [ens : [ede»
wn?trzny i Dt?.choumy, a drugi ani

krefli litery nlemaiqcu,

Altegorycznie: Znaczy fi? Chry
t?:us ?wiat?o?? ?wiata, i pierworod
ny' ze wfzyftkiego flworzenia, jako
Go nazywa Apofiol do Koloflenfow
z. y. 15.

Exiernus [enhcs: Zewn?trzny fens,
który i litera!ny zowie 6?? jefr ten:

kt6rego farne 1lowa naywla?ciwiey,
i farne przez fi? iJ".l11zedic.te ukazui?.

Tropologicznie: Znaczy fi? rafka

Ducha S. przez któr? dusza ufpra
wiedliwia fi?, i zdobi fi?, jako ?wia·

tro?ci?, i fpofobi fi? do dziela i czyn
no?ci cnót, a ofo bliwie mi/o?ci.Spiritztalis: Duchowny za? fens,

ktory i rnif?yczny zowie fi?, nie

przez farne i?owa, ale przez rzecz

nowa mi znaczon? od Ducha S. ok:l

zuie fi?. A poniewaz Duchowny ten

fens, albo farne znaczenie, albo na

Je?y do Wiary i Ko?ciofa wojuj?ce
go, IId Ecclefiam miiitanlem; albo do
nauki obyczaiow i powinno?ci mi

!o?c;, do ?ycia wiecznego, którego
:fi? fpodziewamy, i do tryunifui?ceg o

Ko?c?ola, przeto troJaki je1?: ten

{ens Miftyczny i Duchowny, a

pierwfzy zowie fi?. L Allegoryczny.

Anagogicznie: Znaczy fi? ?wiaHo

chwaty, o którym mówi fi?: ?wiaHo??

wiekuifta niechay im ?wieci.

Chocia? za? Swi?ci Oycowie
Ko?ciofa Nauczyciele raz ten.

drugi raz j?ny fens ze ?zte?ech
wyliczonych W wyktadalllu PJfma

?hnowi? ; niektórzy jednak w

jednym fenfie wykrada? ofobliwfze

zalo?yli ufilowanie, drudzy w dru

gim. Jaka za? ztqd ka?dego pochwa
?a dowiesz fi? ?atwo od Syxtusa Se

nel1Jkiego.
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Hifloriam Habreis , €i Gracis ,', t?o ,
albo niepo?yteczne jeft, albo

Iontihus hauf?am Hieronumo disces

'I"
te? jeszcze i fzkodliwe , ofobliwie

1Je??e'oArty{?geonresias{;!n?gbog?iqueErUlu. _ Jd·eslib.y
znaydowa?a fi?,V; d11Sbz1y bhar:

? , c:;./im rOJlus, xpo-

I
ey 1 uporczywey pro;ma c u a 1

nent fenfus formandis moribus aptos takowa odwaga.

C?rysoflomus & Gregorius. In du- III. Ma zwa?a? potrzecie: ?e bierze

btz? altaque locis caligine merJis Au- funkcy? 'I'?umacza Ducha S. zatym
relius lucem feret. niepowinien f?ów nakr?ca? do fen-

P.

k?:ra??dzi ii? ka?demu Pirmo ?. wy- fow, albo fmiesznycb, albo niezgod-

O Ni
' nych ,

albo pró?nych, albo dalekich,
"

'ekaidemu godzi fi? i owfzem jako 1:zyni? ci
, którzy nie id? za

::dn?nll,l niegodzi fi? wyk?ada?; bo tym, 1:0 wfkazui? f?owa ,
ale ich

o DIe jefl Doktorem w Teologii S. przymuszaj? fl:u?y? fobie, to jeft:

?yk?ada? Pifma S. niepowinien. Ten do tego, 'Co fobie W g?owie uroili,

OWlem urz?d jeft farnego Dokto- jakoby to by?o przeznaczono od

ra
, to jef?: tego, który nauk? wiary Ducha S.

?Obrze rozumie z d?ugiey nauki ja- IV. Ma poczwarte 'zwa?a?: ?e nowat,

Pd
to: Gradualni Doktorowie, albo Firma S. w w?a?ciwym fenfie mai?

: ,?u Bo?ego, jako Katarzyna

se_\
by? brane, -a nie za? w przymyflnym,

O
en, a, Tereffa

,
i inni Nay?wi?t'fi kiedy oczewifta przyczyna, albo

J b?ley p?ci ludzie, których Prorok powaga do przymyflnego i metafo ..

?e zdawna przedtym ukaza? mó- rycznego nieprzymusza. T? Regu??

"'l?c: C. 2. v, 28. podai? u Suaryusza Doktorowie i

E.ffundam de [pirltu meo fUl'cr Oycowie, jako to: Dyouizyusz w)

, Ontnem carnem &1 prophctabunt Filii R. 4. de Dwinis nominibus. Bafilius

veflri, et .filia veftra. Hom: I. Exameron. y inni ?wier-

. !Vylez?, od Ducha moiego na fo/ze!- dz?c, ?e ona ma tylko moc na tych
kzc czato i b?d? prorokowa? fynowie mieyfcacb ,

które do Dogmatow

t
Ulaji i córki wasze. Wiary, i do Hiftor)1i nale??·

·

Kt? za? przed fi? bierze t? powin- V. Ma 2;wa?a? popi?te: ?e fam w?a?ciw-

n?s? t?umaczenia Pifma S. ma pa- (zy fens, z roieyfca i czasu, i innych

tru?ta?, i? traktuie NiebieHde Taie- tego? mieyfca pifm, ma by? wy-

?n!ce ; ?wi?to?ci za? ?wi?tobliwie ci?gany. Na t? Regu??, gdyby fi?

?
ltl? by? fprawowane, to jeft: z ogl?dali Ariusz, i Luter, ani ten z

???n? boia?n? i uszanowaniem, nie owego mieyfca, ?e raz Syn Oyc.e

?? tym (pofobem, jakimby Homera nazywa wi?kfzym by? od liebie, nie,

II

b)?l'sze, albo co innego by?o du- wnofilby, ?e Stowo Bo?e nie jef1:

,

lI. lVl.:ZQno." wfpó?ifrotne Oycu, ani tamten ia

fi

e ,Wiar \lWaza? p0'Ytore: ?e fkryte infi Nowatorowie wielu z owego

'\VYk1adt\?szey Talemntce ?abiera fi? mieyfca: co Pawe? S. wfpomina, (?e

?wiathat:, a zatym potrzeba mu Wim'Ll Abrahamowi pD?zytafZa jefl Z/J

W(zelkietlo.Ywy?szego, bez ltt6rego fprawicdliwo??, i tel1'lt1, który dzie!dI
.-

Tom 'SI ziemikiey m?dro?ci ?wia- za1Jlat€ niewmicnio'nq wedtug tafle)

G
•

niewnofi-
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niewnofiliby, ?e fama wiara wyf?ar- ?:<

czy do ufprawiedliwienia.
domyrn j?zyka ciemno?? czyni )
utrzymywali. ?ydewie np: nieu?y"
wai? partyku? nam zwyczaynych
przyrownywai?cych: pariiculis com

porationum, /icut, jako, ztt jak, quem
admodum jako, ianquam , jakoby, ita

tak. Bo te cz?f?okro? opuszczali,
którzy pi fmo przek?adali, zt?d cie

mno?? onego wierszu w Pfalmie 6-+.

VI. Ma zwa?a? poszof?e na Dekret Sy
nodu Trydentlkiego SefTyi 4. który
tak mówi

"
Przeterea ad coercenda

;; petulantia ingenia decernit ,
ut

l
" nemo fuee prudentlee innixus in

"rebus Fidei & morum ad redifi-

?, cationem Do?trinse Chrif?ianee per-

" tinentium Sacram Scripturam ad Increpa feras arundinis, Congre
gatio .uncrorum in P' uccis populorum." fuos fen IUs contorquens, contra

"
eum fenfum , quem tenuit & te- Strofuy zwierze trscinne , zbiór

bykow, w krolfJcu:h narodowo" net San8:a Mater Ecclefia
, cujus

" ell: judicare de vero fenfu & in- Którego wierszu ten jefr fens:

" terpretatione Scripturarum San?ta

" rum, aut etiam contra unanimem
Strofuy Xi???ta M?zow Ludu ]zrael ...

{kiego, którzy frozei? i puf?osz?
wfzyf?ko , jakoby zwierze w tr?ci

nach
, i którzv jakoby bycy mi?dzy

krowami beftw:? fi?, mi?dzy naro

dami fobie podlegremi.

" consensum Patrum ipfam Scriptu
" ram Sacram interpretari audeat.

" A oprócz tego na pofkro
"

mienie fwawolnych rozumów fra

;, nowi, aby ?aden nieufal?c fwoiey
" roftropno?ci w rzeczach wiary i

" obyczaiow, dla zbudowania nau

"ki Chrze?cia?fkiey nale??cych,
" Piemo S. do fwoich zda? nakr?
" cai?c przeciwko onemu Cenfowi,

" którego trzyma? i trzyma S. Mat

" ka Ko?ciol, dn którego nale?y
" f?dzi? o prawdziwym fenfie i

"
t?umaczeniu Pifm Swi?tych, albo

" tez przeciwko jednomy:flney zgo
" dzie Oycow, farne Pifmo Swi?te
" trumaczy? nieodwazyl fi? "

Ale popiewa? ludzie nayucze?fi,
i ci prawie niezliczeni dory? dof?a

tecznie dumaczyli Pirmo S. i ledwo

jaka wJmysli? fi? mo?e potrzeba;
raczey tedy nalezy tych czyta?,
którzy w tey mierze, pierwfi za?o

?yli prac?, dla pomocy nauczaj?cym.
Tu za? wfzyfrko, co fi? dot?d

mówi?o o Rowie Bofkim pifanyrn,
czyli o Pifmie S. poniewa? jeft z?
baw? Teologii gruntowney TeologuJ
pojitiva nazwaney, kt()ra jako Z

naypierwfzego mieyfca Teologicz
nego wn?trznego konkluzye fwoie

formuie, dofy? wyfrarczy Teologa ..

wi chc?cemu·nowo Bofkie rozumie?
w czytaniu, i wiernym Chryftufo
wym w przepowiadaniu.

\T II. Nakoniec niechay zwaza, ze

wiadomo?? j?zyka Hebrayikiego po

?yteczna jefr, i owfzem bardzo po
trzebna T?umaczowi Pifma S. albo

wiem ci, którzy je z j?zyka ?ydow-,
1kiego na insze j??yki, jako i na

nasz ?aci?fki wy?o?yli, aby bardziey
do textu rodowitego przykladalffie:
fpofoh mówienia Hebrayfkiego",
(który wielk? cz?ftokro6 .nie?wia-

Ale przeciwko niewiernym chc??
dowodzi? z Pifma S. trudno jef? b;3?

Tradycyi, czyli podania i roztrz?"

?nienia prawdy, o czym traktuie

Teologia d o1nvs1na I czy li Speculativa.
ANNO-
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niemo?e Ewangelii przepowiadacz
zado?? uczyni? fwoiey funkcyi. Sam

ANNOTACY_? VIII.
O Teologii rozw:yslney, ktoro Ji? zowie tylko fpofob i porz?dek dyfputo-

Teologio Speculativa. wania w Teologii. nie jef? tak daw

ny, którego teraz Doktorowie w tey
P.

Jak
dawna Teologia SpeC'ulativa'? nauce pilnuj?.

O., .fIerfftycY,f?dz?j?by?zmyslon?,ale m, Ca?? bowiem nauk? Wiary, o któ ...

me,ch. zwaz?, co o niey Augufiyn S. rey Teolog traktowa?, i wykrada?

mOJj,t.de D? Ctrina ctwijiiana, cap. 3!' Disput: ') powinlen , Zebra? we

" ifputatlOnis disciplina. ad omnta

Reflaurator
I cztery Kfi?gi .oko?o Ro-

'.

g?nera qua:flionum, quo: in Litevis San-
Piotr Lom- ? ku I I 4 5. Piotr Lom-

ft!S junt penetranda, & dijfolvenda plu- bardus Bi. (
bardus Bitkup Paryfki. ?

J ;?nu.m valet, tantum ibi cavenda ejtlibi-
}kup paryfoi'J

nazwany pr?eto Ma?l-
,rzxandi, & pueriiis qucedam oflen- 1145

fter Sententlarum ; Ja-

I.
teuo

d!cipien?i. .

•

kakolwiek bowiem, w
l"'l

:?
i-

R?zmoUino?Cl nauka do wszelkich kuie- którey b?d? kweftyi by?a fentencya
flY,l rodzaiow przeniknienia, które w Doktorów, on wy?o?y!'

tlsmach S. f?, i do. roztr.z??nienia Pierwsza: Z tych KIi?g zamyka nauk?
.y ?rdzo wiele pomaga, tyt1wz tam o Tróycy i jedno?ci Boga.

(h
?e?z fi? nale?y chciwo?ci fwaru, i Druga: Kfi?ga o Stworzeniu ?wiata

t
a

)-

dzzecznney nieiakey?ci? chetpliioolci w w fzczegulno?ci Anio?ow, i Ludzi, i o

[i,
Oszu.kiwaniu. ?afce BCY.iey,a ..

rO
• T?? fam? pochwala Augufiyn S. Trzecia: O Wcieleniu S?owa Bo?ego,

l
? Kfi?dze de Trinitt: w R. 1. mó- de Incarnatione J/erbi Dei. Y o Cno-

;

WI??: Per quam Fides jaluberrima in' tach i wyfi?pkach?(

noblS gignitur, nutritur, defenditur, Czwcu'ta: O Sakramentach i o{htecz ..

, ,

o ..

m.
Przez któr?, ( to jefr Teologi? do- nych rzeczach, to jefr: o Zrp.artwych-
rnyfln?) Wiara nayzbawiennieyfza w wftaniu i S?dzie.?d

l
nas rodzf Ji,tt; broni.Ji", i wzmacnia.!i". IV. Wykradanie tych Kfi?g przedfi?-D ?

:a

?i(J

r. A choclaz 1 bez nIey podaie fi? nau- wzieli ci, którzy potym przez kilka
ka

,Wiary dzieciom i proftaczkom , wiekow Teologii rozmówney uczyli.
k.torzy o nic niepytai?, ani naprze- A zatym na Kfi?gi Sentencyi Pio ..

Z

:z·

Jic

CIW niezarzucai?: ale llyfzanych tra Lombarda pisa? i fam S. Tomasz

?eczy na pami?? fi? ucz?, i popro- z Akwinu, chocia? nieco poty m in? ..

\,:U ,wIerz?. Wfzak?e jednak ludziom czey troche w (umtnie Teologiczn?

fl?:cze?szym, którzy cokolwiek matery? rofk.tada na trzy cz??ci, z

fi?\z? ? zrozumie? pragn?, i ftarai? których jednak druga rozdziela fi?

pr;e ?lle mog?, a daleko ba'rdziey na dwie. A z tych zowie fi? jedna

rzv ?l\" nieprzyiaciotom Wiary, któ- prima .recufld? fierwf?a cz??? dru-

",alc??().hviek flyfz?, przeciw temu giey. D:l1ga zas ZOWIe fi? {ecurzda

By{? Jefl potrzebna. fecundce druga drugiey cz??ci.

?ym ta t:dy zawrze w K??ciele Bo- W pierwfzey mówi o Bogu jedn)!m
(a?e ",ieb:u?a, ?ez kto/rey prz?z .,.'

i Troi?Yf1l? o ftworzelliu, 9 ?mo
...

I
.

fP1.eczenftwo pob:t?dzema
,.'

lach i Cz?owieku ofobIiwie p1erw'l\

Gji
.

f?ym
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cz?f?o niew?a?ciwych i bardzley

po kraffomowfku oraiorie ; ni?eli

Icholaf?ycznie wywodzonych. Ale

raczey zak?adal?c ja?niey i wyra?
niey fwoi? fentency? ,

i on?? moc"

nemi dowodami czyli argumentami
utwierdzaj?c.

fzym, W c1rugiey podcz??ci pierw- ?:?

fzey cz??ci mdwi o fzcz?sliwo?ci

\
de Beetitudlne, o iprawach ludzkich

de aftib't,s humanis', o Prawach de

Ligibus, o tafce de grtui«, i o zaf?u ..

dze de merito.

W drugiey podc:t.??ci tey?e pierw

fzey cz??ci, mówi o cnotach w Czcze

gulno?ci de uirtutibus in particulari ..

A po tym to wfzyfrko, co Patro

nowie przeciwney fentencyi zarzu

caj?, albo zarzuci? mog?, rozrywa
...

i?c, Tym fpofobem S, Tomafz i in

nych wielu przed nim,. a po nim i

wfzyfcy Teologowie kwef?ye tra

ktowali •.

to jeft: o Wierze de Fide, o Nadziei

de Jpe, o Miro?ci de ehaeitate, o M?

dro?ci de Japientia, o rof?ropno?ci
de Prudensia ,

o fprawiedliwo?ci de

:/Uj?itia, o Religii czyli czci Bofkiey
de Rellgione,. o pobo?no?ci de pietaie,

O pollusze?ftwie de obedieniia ;
o

wdzi?czno?ci de gratitudine ,.
o praw

dzie de oeritate ,
o fzczodrobliwo?ci IX.ANNOTACYA

de tiberalitate, o m?ftwie de fortitu
dine, o wf?rzerni?zliwo?d de temp e- ,

o Drugisn mieyJcu Teologicznym czyli o

?'€?ntia, i o wyft?pkach przeciwnych
Tradycyi

de vitiis oppojitis. A potym o rafkach! DE T ltA D l 'l::r o N E",

bezodplatnych. de gratiis gratis da-
,

f ..

pod
imieniem Podania albo Trady-fis.

o

cyi, rozumiemy tu Nauk? ?wi?t?

niepifan? ,
ale ?ywym grofem jako"

by z ucha do ucha nafi?pnie Jucceffive
podan?,

W trzeciey cz??ci' mówi o Wci'e

leniu S?owa Bo?ego, de Incarnatione

Verbi Dei. O tego? Chryftufa Naro

dzeniu, obiawieniu fi? ,
O Krz?cie, O

nawróceniu czyli pokucie, o kufze

niu, o nauc? ?
o cudach, O m?ce, o

II.. Traaycycf za? infza jeft Bofta, in...

(za Apoflotjka, infza Ko?cielna", to

jeft: ?e jedna wynikn??a' od' farnego

Boga nauczai?cego: d-ruga od A P o

fto?ow: trzecia od Ko?ciob. Y ta

znowu infza jeft o' Wierze, infza o

Obyczaiac?, infza- PowJzechna Uni?

verJalis na ca?y Ko?ciol, infza Jzcze'"

?mierci, o Zmartwychw1?aniu, i o

\
Sakramentach od niego poftanowio-

nych.
V. Tym?e famym ?

alIm· bardzo podob
nym fpofobem podaie:u? Teologia

po wfzyftkich, albo po znaczniey

fzych Katolickiego ?wiata Akade

miach.

gulna Particularis na pewn? tylko
cz??? Ko?cio?a.

III. Tradycya n. p: BoIka, jeft nauka,

któr? mamy o wiecznym Panie?ftwil
Bogarodzicy, o niegodziwym po'"

wtórnym Krz?cie Heretykow, o wzy"

waniu Swi?tych, O ufzanowanitJ

VI. O tym za? Teolog Scholaf?yk
traktnte bardzo porz?dnie, to jeft :

niezgromadzai?c, jak przed tym by?

zwyczay wielu, wiele na jedne zda

nie fe.utencyi, i to? famo w Rowach
?wi?-
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prowadzona, jako' to Uroczyf?o?? i

zachowanie niektórych Swi?t: Poi?

w Wigilie niektórych Swi?tych?,
wftrzemi?z1iwo?? od m??fa w Pi?tek,
we Srzod? , i w Sobot?; f?arodaw

ne u?ywanie fwiec, Popielcu , Palm,
i tym podobnych rzeczy ?wi?ce--

s:v)??ych Obrazow, o fiedmiorakiey ?::'

ltczble Sakramentow. Te' bowiem
wzmianki w Pifmach S.' nieznaydui?
fI?, a f? jednak nauk? Wiary. Wi?c
me

?? nauk? pifan?, ale p?da:n? p;zez

?ra ycy?, a zatym koniecznie fra-

I
ycye byd? murz?. .'V. Tradycya Apofl:oHka, infza .Jen

ApoflolJ7:a Bofko ;
która jefl: od Apo

fi:??ow Jako Chryfl:ufowych Przepo-.

?ladaczow, czyli imieniem Chryf?u-

nia.
.

P. A zk?d?e pozna? tradyey? ,
którjl

jeft Bofka ? A która przez fi? Apo ....

flolfka '? a kt6ra Ko?cielna?
a

mówi?cych, to jef? : którey Chry ....

ftu? fam przez fi? uczy? Apof?o?ow ,

a CI Ko?ciol, jako to f? one wyzey
?rpomniane, i innych wiele przed,
1 po zmartwychwftaniu, ?owierzone
Apoftolom, jako Ko?cio?a Pafte ..

rzom; a przeto niepochodzi od

Chryfl:ufa, ale od farnych Apof?o

?ow, przy airyitencyi jednak Ducha

O. Z pofpolitego: jednomyslnego Oy.
cow SS.' zdania, albo z pof?anowie
nia Ko?cio?a, A tym: fpofobem wia

domo jefr z tradycyi Bofkiey wie

kuif?e Przeblogof?awioney Maryi Pa

nie?flwo. Tudzie? zt?d: jesli ma

terya rzeczy czynio.lIey, lub wie

rzoney przechodzi: ludzk? powag?,

j'ako te rzeczy, które nalez? do

lic?by, arbO' iftoty Sakramentow.
'

• Takowe f? cztery czafy p'oftow"

pofh?owienie' Krzy?ma czyli Bierz

mowania'" j, vnego· odnowienie' nor

\
kazdy, rok &C'..

'

R'ozeznasz. ApoftoHk? tradycy?
od Ko?cielney zt?d. ?e niema wia

d'omo?ci O'jey pocz?tku; a zatym po

cz??' n?' rnnfia?a razem z Ko?cio?em,
a przeto zapewnie, albo jeft Apo
fronka,. albo Bolka n. p: jako to,

V
•.

O Tradycyach pi'erw(zego' r'od'za-'
'

JU, albo tez i oboyga mówi Apo
fio? ,Pawe? W 2. Li?cie do Teralon-

,

czykoW cap. 2. v. I5. State, 8 te

nete traditiones, quas didiciflis five PIW

jen?onem (id e:l?- viva vdce) five per'
Epij?olam (id eIl: f?ripto) Stóycie i

.

?e woda' 00 kielicha wina ma by?
przymieszana., Mówi bowiem S.

Auguftyn., lib" Contr:

" Q'uod univer sa tenet Ecc1efia, nec

Conc iti is, i'nfli?tdum,. jed femper ret en ..

tum" non n?fi Anthoritate Apofloticl?
traditltm reffiffime creditur. Co pow-

o

) ... trz,ymaycie podania, czyli tradycye, '

ktvryche?cie fi" nauczyti",. czy to przez
tnow? (!O jeft ?ywym grofem) czy to

:21

o

i? jzecfmy trzym? Ko?ciol, a nie jefl oa

Koncytiow uflanowiono; to zapewnie

powagC( Apoflolfoq podano flusznie fif
wierzy"

lV,.zez lift nasz' (to jef?:' w pifmie)
.

Tradycya Ko?cielna jeft ona, kt6-

? ani od Chryfhrfa, ani od Apo

k?\Q,!", ale potym od Przelozonych

j? CIelnych, albo do ludu zgadza- P. Czy przypuszczai?? Heretycy tra-

Jl:e?o fi? z Przeto?onemi Ko?ciel.

\
dycye przynaymniey Bofki??

.tl\\
w d

.

n.
•

O. Bynaymniey, ale b??dz? oc z ewt""

?cie; Poniewa? przypuszczai? pifmG

S. wi?c koniecznie powinni?y.przy.

Ea k prowa zona Jen·, 1 potym
?n l??talt prawa, albo zwyczaiu po-
.iNO lCle li·

.,

d",tZyl?ta" l az o
nas, do-

•

pUSC1?
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nia znofi', przecz?c grzech picrwo-pu?ci? i tradycye, ju? dla tego, ?e
?.

f? Pifma S. WI?C zk?d wiedzie?, ?e I

te kfi?gi f? Pifmo Bo?e z pocz?tku
od Boga natchnione i dyktowane
pierwey, ni?eli od Ko?ciola uf?ano

wiono, z farney tradycyi, to ty?ko
wiadomo: Tudzie? dla tego, ?e fa

mo Pifrno S. uczy: i? f? , jakowe?

tradycye, i ?e one powinne by? przy,..

rodny; przeto nale?y:
'

T ak o grzechu pierwo rodnym , jako i

o ufprawiedliwieniu grzesznika przed
wszelk? nauk? Katolick? zupe?nie
wyrozumie? nafl?pui?ce Dekreta i

Kanony ?wi?te Synodu Trydentfkie ...

go Sefryi V. Odprawioney Dnia 17-

Miefiqca Junii MDXLVI.pus?czone.

'

A przeto w Kfl?dze Deuterono-
, mii cap. 37. v. 7. " Interroga Pa ...

trem tuum & annuntiabit tibi, Majo ..

res tuos E5 dicent tibi. Pytay./i" Dyca

twego; a oznaymi tobie, Przodkoui

twoich, a pounede? ci " Pawe? za?

Swi?ty do Tymoteusza cap. 2. v. r.

"
Tu ergo Fili mi, qua: audifli a me

per mulios tefles, hac commenda fide
tibus , qui idonei erzmt .i!j alios docere.

D.EKRET
l

o grzechu pierworodnym Synodu S.

Trydentjkiego wyi?ty z SeJ!yi V. odpra
wioney dnia 17- Miefi?ca :Junii MDXI.,VI.

Z przytqczeniem Kanonoio,

A by Wiara nasza Katolick?, bez któ-

,rey niepodobna jef? rzecz podoba?
fi? Bogu ( przeczy?ciwszy b??dy) W

fwoiey fzczero?ci cara i niezmazana

przebywata; i aby Lud Chrzdci_a?fki
za wfzelkitn. wiatrem nauki nieunoUt

fi?, gdy w?? on .fiary r?dzaiu ludzkie ..

go wieczny nieprzyjaciel, mi?dzy wie

l? nieszcz;?sllwo?ciami, któremi wtych
czafiech Ko?cio! Bo?y jeft {ko?atany;
o gr?echu te? pierworódnym, i jego
lekarftwie nie tylko nowe, ale te? i

ftare fprzeczki wz;budziI: za czym

Nay?wi?t: Ekumeniczny i Powfz?ch

ny Synod Trydentfki W Duchu S. na

le?yci? zgromadzony, za prezydencyi
na nim, tycb?e trzech Stolicy ?pofrol ...

1kiey Poflow, ju? do przyzwania M?
dz?cych, a utwi?rd.r.enia pow?tpi)Va
j?CyC?l cho?cy przyfr?pi?: ?\vi?tych
pifm li Swi?tych Oycow i ?layutwier
dze?fzych Synodow ?wiadeCt.wa . i fa

rnego Ko?cio?a rozf?dek, a je?nomyfl
PO?? uwaiai?c, to o tym?e grzechu

" Ty tedy Synu móy to wszyflko, co

s!yszale? odemnie przez u/ielu sioiad

koto, to opowiaday wiernym ludziom,

?tór:;:y [posobni b?4? i drugich nau

&zyc "

Tudzie? przypuszc.zai? Heretycy,
niektórych Oycow Swi?tych daw

nieyszych, li przeciez ci oczewi?cie

na?czai?, i? f? w Ko?ciele Bo?ym

Tradycye ,które powinny by? od

wfzyfikich przYi?te. Tych ?wiadec

twa znaydziesz U wfzyfrkich prawie
Pifarzow kontrowerfyi wiary.

Nakoniec powinni wierz);? Kon

cyliom, które te? tradycye ftanowi?:

jalw uczyni! Synod Nice?tlri II. ath

7.Tudziez Generalne Koncylium VIII.

Trydent11de SeiTyi 4- zt?d tedy nay

lepszy mo?e Jllie? Argument Teo ..

1

?? \

A?e ta? z?o?? heretycka, nie tylko
tradycye odrzuca, ale i Pifmo S. z?e

tlu?a,z?c nawet votr?eb? 2fbawie ..

pierworod-
. .



o ROZUMIENIU PISMA S./ y TRADYCVI
'

pIerworodnym ftanowi wyznaie i og?a- ?:, nam fprawiedliwo?ci?, po?wi?ceniem ifza :

,
.

? odkupieniem, albo przeczy ? ?e famal. J?sb kto
mewyznaie, ii pierwfzy zatl'uga Jezusa Chryf?usa przez Sakra-

.

CZ1?Wlek ,Adam; kiedy przykazanie ment krztu wed?ug zwyczaiu Ko?cio ..

?oze "': RaJ,u p?zeft?pi?, zaraz ?wi?to?? ta nale?ycie dany, tak dorof?yrn j jakol

fpr?Wledhwos? (\V którey by! pof?a- malutkim applikuie fi?; niech b?dzienowlony) utracJt, i przez obraz? prze- przekl?ty, r?nathema.
.

ft?pftw? takowego zaci?gnot na fi? Poniewa? niemasz intiegot Imienia

fl1,ew
l

ze?ft? Boz?: a zatym i ?mier?, pod Niebem danego ludziom, W któ.a
, t?r? ?u pIerwey Bóg zagrozi?, a za rymby mogli?my by? zbawieni. Zr?d
sm?er?l? poi manie (czyli niewol?) on glos: oto Baranek Bo?y, oto który
??a?' wtadz? t.eg? ',kt1ry w.

ten
c?as g?adzi g?zechi ?wiata

..
Y

,tam!e?: ktd-

b?a)
?a,nOwaOle srruerer , (to J?ft: Dla- r?ykolwiek okr?,c?enl jef?e?cie , VI

,

I

z? ?al:y Adam przez on? prze- Cliryftufa ,obJekltscle fi?.
? .Wrotnoscl

WIn? wed?ug cia?a i durzy na IV. Iesli kto przeczy, ze malutcy.'gorszy flan odmieni? fi?, Niech b?dzie ?wie?o z ?ywota Matek rodz?cy fi?
.... przekl?ty,. Anat?tema. niepowinni by? krszczeni; chocia?by

,?LftJesll kto twierdzi, ze Adamowe byli od krszczonych Rodzicow zro ..

p:ze rP,frwo jemu tylko farnemu, a dzeni , albo mówi: ?e oni ?i? krzcz??le z .s
Jego pokoleniu zaszkodzi?o, i w prawdzie na odpuszczenie grzechow,z? WZ

?tpy od f30ga ?wi?to?ci j fpra- ale nic z Adama nie?aci?gai? pierwo ..

Wl?dI \V0?
.

ta!k?. kt()r? utraci?, fobie. rodnego grzechu, coby im potrzebaa llIe nam ja utraci?" albo ?e on zrna-
1

byto odrodzenia obmyciem (czyliZan·
?,

I
,

dl d ft
. .

/ .Y J:.fzez grzech niepo:flusze{d?wa i Krztem) oczyszczac ,
a o ?plema.srn1er? i kary? tylko cielefne na caty ro- l ?ywota wiecznego (zk?dby to naft?-

dz?y I?ldzk? ?yl??, a nie za? grzech, I powa?o) ze w nich for.ma krzt? na

kt?, y Jf>ft smlercl? duszy; niech b?- odpuszczenie grzechow meprawdzlwa,dZle p.rz?klety, Anathema. Poniewa? ale fa?szywa ma fi? rozumie?; niech
fprZeCIWJa fi? Apoftolowi mówi?ce- b?dzie przekl?ty, Anathema.
lnu: przez jednego czlowieka grzech Poniewa? nieinaczey powinno fi?

:J

wfed? na ?wiat, a przez grzech ?mier?, rozumie? to, co mówi? Apol?of: przez
i

n ? tak do wfzyftkich ludzi smier? prze- jednego cz?owieka grzech wszed? na
,z?a, w k?óryrn wfzyfcy zgrzeszyli. ?wiat, a przez grzech ?mier?; a tak

AJll. leslI k?o twierdzi, ?e ten grzech do wlzyftkich ludzi ?mier? przesz?a,
a z?tt\ow, ?tory pocz?tkiem ?detl jeft, w którym wfzyfcy zgrzeszyli; tylko
J1y

t\jQzemem nie nasIadowaniem roz?a- tak jako Ko?,?io! Katolicki wfz?dzie
wy?; wfzyftkich i ka?demu w?a?ci- rozs?erzony zaw?ze rozumia?. pla te?
ry fil

?
on albo

prz,ez ludzkiey natu· bOWIem regu?y wIary z tradYCYJ, czyll
byw/' albo przez Inszy, jaki [pofob podania Apol?olow nawet malutcy,
jednegZ?Jadzony, a nie

przez zaflug? którzy nic z grzechow. jefzcze w fobie

JeZUsa oCh PQ?rzednika, Pana naszego farnych pope?ni? niemogli, dla teg? I?-s
L-

l

U
Poied l

rYG:nsa, ktory nas z Bogiem odpuszczenie grzechow prawdzIWIena We krwi fwo?ey, ftawszy fi? bywai? .kr?c.zeni j aby W nich bytQ
prze2ji
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?rzez
odrodzenie oczyszczono, co

j, koby prawdziwie i w?a?ciwie \V odrO'"

,2 rodzeniem zaci?gneli. ?estiby bowiem dzonych, czyli okrzczonych grzechem

kto nieodrodxi! fil(. z wody, i z Duch» S. by?'a, Ale tylko, ?e ona z grzechU

fiiemo?e wni!f'? do Kró/ewflwa Bo?ego. jeft, i oogr.zecbu nak?ania , jesliby

V. je?li kto przeczy! ?e przez J ezufa za? kto przeciwnie f?dzil, niech b?

Chryftufa Pana naszego ralk?, która

\
.dzie przekl?f?wem, Anathema.

na krzcie bywa dana d?ug pierworod- Przeftrzega jednak ten?e Swi?ty

nego ?rzechu bywa odpuszczony j Synod, i? nie jeft to jego zamyf?u ,

albo te? twierdzi, ?e to wfzyft?o nie: aby zamyka? w tym Dekrecie, gdzie O

bYW3, zg?adzono, co prawdziw? 1 grzechu :pierworodnym jeft mowa,

wla?ciw? ma natur? grzechu, ale. Przeblogof?awionai Niepokalon? Pan

owfzem mówi: ?e fi? to tylko brzy t- n? Mary? Boga-Rodzicielk?, ale ?e

wi, (albo goli,). albo niepoczytano by- powinny by? zachowane Konftytucye

wa, nie?h b?dzie przekl?ty, .Anathema. fzczesliwey pami?ci Syxtufa IV. Papie?a

Poniewa? wodrodzonych (albo pod karami, w tych?e Konftytucyach

okr?cz?nych) n?c .nien??id.zi Bóg; zawier?i?cemi fi? ,
które powtórnie

gdyz niemasz me pot?prema tym., odnawia.

którzy prawdziwie f? wfpó?'pogrzebie ..

ni w Chryftufie przez Chrzef? na

?mier?, którzy niewed?ug cia?a chodz?t

ale ftarego cz?owieka zzuwfzy, a

W nowego, który jeft wed?ug Boga

ftworzony, oblekaj?c fi? ,niewinnemi,

niepokalanemi, czyfremi, i nieszkodli

wemi f? ,
a Bogu mitemi ftali fi? dzie

dzicami zaUle Bo?emi, fpótdziedzica
mi za? Chryftufowemi, tak i? nic zgo

?a onych od wey?cia do Nieba nieza ..

s y X S TUS A IV.

K O N S T Y T U C'Y A I.

o [Troczyflo1ci Pocz?cia Niepokalane!!

Panny z' Kji"gi 3. Extravagantiu11?

c.ommUni1ltn1 titulo: de Reliquiis & Ven"O

/

ratione San?rorum.

G,dy naywy?sze zaf{ug zaszczyty,

któremi Królowa Niebios Panna

Bo?a?Rodzicielka chwalebna nad ob?oki

wyniefiona, zorznmi, jako gwiazda.
zaranna ja?uiei?ca pobo?nym uwag

.dociekaniem roztrz?samy, i W fkryto"

?ci ferca rozbieramy, ?e ona t
ile jeft

drog? mi?ofierdzia ,I M1?tk? rafki, i ?wi?"

to?ci mi?o?nica, ludzkiego rodzaju

Pocieszyc!elka, za zbawienie wiernych,

którzy ci??arem grzf>chow przyci?nie:
ni bywai?, pilna Modlitwennica I

Stra?niczka, d<rKróla, którego poro'"

dzila, wftawia fi?: za godn? albo ra"

czey za powinn? rzecZ f?dziel111

wfzyftkich wiernych Chry,ftufowychl

tamuie.
Ze za? zoftaie fi? w okrzczonych

po??dliwo??, czyli podnieta, ten?e

Synod wyznaie i rozumie, (która. po

niewai dla potyczki zofiawiana jefr,

fzkudzi? niezezwalai?cym, ale po.?y
teczni? za lafk? Jezufa Cbryf'cufa od

rzucai?cym j?,' niemoie ) i owszem

ktoby nale?ycie walczy?, uwi?czQ-

ny b?dzie.
T?? 1>oz?dliwo??, któr? czasem

Apofto? nazywa grzechem, Swi?ty

Synod za?wiadcza, i? Ko?cio? Katolic

ki, nigdy nief?dzi?, aby fi? tak mia?a

JUz.?hem po??dliwo?? nazywa? I ja-
aby

.'
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-aby Wfzechmocnfmu Bogu (którego .:', fzczenie dof??pili, które wed?ug fzrz?-Opatrzno?? na tey?e Parmy pokor? od s?iwey pami?ciJ]rban,a XV. na Syno-wieku
weyrza;vszy, dla

.

ziednania z dz ie Wiede?fkim approbowane i Mar-
.Oney?e St:vorc?, ludzkiey natury .cina V. i ins?y.ch Rzymfkich Papi'e?ow
u?adkI.em ple,l'\VSzego cz?owieka na Przodków naszych .Konftytucye ,do ...

wlekt:lft? s?ler6 fkazancy J t?? Parm? ft?p,ni? oni, którzy MCzy i Godzin Ka ...

?a ',UleszkanIe J?dn.{)rod?onego Sy?a n6ni??nych ,w Swl?to Bozeg"oCiafa l
'I

?Ol?gO
za fpraw? Ducha S. pof?anowil,> K.tWI Pana jiaszego ,Je,zusaChryftusa,

?J toredyby.,. ci?10 'nas?e-y ?:nierteln??d, od ,pie,;wfzych Nieszporow , i
p:zeza o

I;UpJenla ludu f WOlego wz iol ; onegoz oktaw? wed?ug JJzymiluego
N·prz?cle :?by ta? i -po porodzeniu Konftytucyi Ko?ciots, celebruia, odma ..

l?

.e N?epo alan? Pann? zof?a?a ) za tey?e wiai?, albo na Mfzy,na Officium i go.
. epo?alaney Parmy Cudowne Pocz?, d?inach takowych przytomnemi r?.

'e

Cle

?zl?ki oddawali i ,chwal?, i pofta-Gdy? teninieyfze nasze Konftytucye

.

?a

-no\VlO?l? dla tego w Ko?ciele Bo?ym wiecznemi ,czary trwa? powinny.
.h

ie ?lfzy,.l mSZe Swi?te Gmeya odmawiali" Dan w Rzymie u Swi?tego Piotra, Ro-I na
nIch. prZytomnemi bywali, Indul- ,ku od Wcielenia Pa?fkiego 1476. 3-

?;cya?l i
grz?chow ,odpuszczliniem Ka?: Martii Papieftwa naszego 6.

:f.1 YW?c, aby zt?d za teyze Panny za-
,

__ '?_
_ _

gUJa?l t i
przyczyn? Bof1?iey ?atkio

llleyfzemi 'ftali' fi?,o l\ 'o .N S T Y T ue y A H.
ni Ta?ow? tedy uwag? poci?gn'je ...

B
'

tegoz. Boga ?rzecl:mog?eego i O tymze Niepokalanym Pocz?ciu Na!!-
:fi: Iogo1l?wlOnyeh PIotra., l P?w?a .Apó-

,
?llJi?tsz?y Maryi Panny.

AO!oW ]e?SO powag?. z:?.ufan!w, mocy.

l\.Poftolilney t? na wIekI mal?c'? trwa?
,Ci??ko' zaiReznofi? i przykro, gdy()?ftytucy? ftanowiemy i rozrz?dza

Wi? ?by w fzyfcy. i kazdy '?ofobna :

rz brol Chry?ufow.l oboyga p?ci, któ

zeYP y lVIfzy l Officmm o Poc,z?ciu tey?

...Iniegodziwe rzec?y nam' o niektó

rych Ofobach Ko?cielnych donaszane

bywai?, ale w tych, którzy do opo
wiadania Siowa Bozego (? wyznaczeni,
famymze przepowiadaniem pope?nio
nych wyfr?pkach, tym ci??ey bywamy
za fmuceni, im niebefpieczniey oni zo

ffai? bez poprawy; gdy? fatwo zg?a
dzone by? niemog? , które na wieln
Cercach tak jawnie przepowiadaj?c
fzerzey i fzkodHwiey wra?ai? fi?. b??
dy.

P· ob
a?ny Chwalebney wed?ug ?wi?tey,Ozney . .

d
.

ulubi
,1 czc? goney ordynacYI

de N?nego.Syna i Magiftra,Leonarda
Not

garolIs Kleryka Werone?fkiego

:0"

eft

i?"
? ja
ch,

,ie"

-aryusza .

k
?

.

o tYtrt ,naszego, 1 tora od nas

gó Inrt
wyfz?a lVIfzy i Officium takowe

?zie? t;?ucya (c?yIi poft,anowienie) w

ryi, i
pr

oczyfl:osci teyze Panny Ma

?wi?ci1ib??? olHawy oneyie nabo?nie

Godzinachl ?rnawiali, albo na oneyze
byli ilekro? anonicznych przytomni

I

i
Zaifte gdy S. Rzymfld Ko?ciol o

niezmazaney, a zawsze Panny Maryi
Pocz?ciu jawnie Uroczyft:o?? folennie

?wi?ci, i ofobliwsze a W1a?ciwe na to

Officium zrz?dzil, niektórzy, jako 11y-

rO"

ra"

roi
:b,

, fatn? Indul?enbYto !lczynili, zgo?a t??
Tom 1? I?Y? l grzechow odpu.

H nemy

'.
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fzemy, rozmaitych Zakonow Kazno- r: przewinienie jakowego grzechu wpa"

dziele W fwoich mowach do ludu pu- da?, jako falfzywe i bl?dne ,
a od

blicznie po ró?nych Miaf?ach i Zie- prawdy zgo?a dalekie, i o tym wyda
..

miach twierdzi? dot?d niewflydzili fl?, Ile kfi??ki wy?ey rzeczone to zawie-

i co dzie? przepowiada? nieprzefi:ai?: rai?ce w fobie, co do tego powag?

l? wfzyfcy oni, którzy trzymai?, albo' Apof?olfka moc? ninieyfzey Konf?ytu-

przepowiadai? (?e chwalebna i Niepo- cyi odrzucamy i pot?piamy, i z pobud-
kalana Bo?arodzicielka bez zmazy ki wiadomo?ci i w?adzy wy?ey rzecze-

pierworodnego grzechu by?a pocz?ta) nych ftanowiemy, i rozporz?dzamy:

grzesz? ?miertelnie, albo ?e f? Here- J? je?liby Kaznodzieie S?owa Bo"

tykami: y tego? Niepokalanego Po- ??go, albo którzykolwiek inni, ja"

cz?cia O:fficium odprawui?cy, albo au- kiego?kolwiek f?anu, ftopnia, Zakonu

chai?cy nauki onych, ktorzy j? po- lub kondycyi byli, odt?d odwag?

t:z?t? bez tey?e zmazy twierdz?, i? zuchwa?? wa?yliby fi? w ich mowach

ci??ko grzesz?.
do Iudu

,
albo te? jakimkolwiek fpo-

Ale jefzcze wyrzeczonemi Kaza- fobem twierdzi? tez farne, tak od nag

niami niekontentul?c fi? , poczyniwszy odrzucone i pot?pione nauki za pr?w?

fwoi? affertacy? ? kfi??ki o tym na dziw? i rzeczone kfi??ki za fpraWfedli'
?wiat wyd'ali, z których to affertacyl, we, czyta? ? trzyma? albo mie?, ode-

i kaza? niema?e zgorszenia w fercach brawfzy o ninie,.fzey Konftytucyi wia"

wiernych wyniknely, i wi?kszych domo?? , tym farnym niechay popadai?
f?usznie trzeba fi? obawia?, aby nie- w kl?tw?, od którey nie od kogo ?nnego1

Wfzczynali:fi? co dzie?. jak tylko od Rzymfkiego Papie?a
A przeto my takowym Iekkomyfl- (oprócz przy fkonantu) rafki rozgrze"

J'lym zuchwa?o?ciom ,
a przewrótnym fzenia otrzyma? nie b?d? mogli. .

j gorsz?cym aff'ertacyom, które zt?d w Tudzie? z podobney?e pobudktt
Ko?ciele Bozym wynika? mog?, ile wiadomo?ci i whdzy podobney?e ka'

nam z wyroka pozwolono jeft chc?c rze i cenfurze poddai?c tych, którzy"

zapobie?e?, z w?afney pobudki, nie by odwa?yli fi? twierdzi?, ?e trzyma"

dla jakowey od kogo?kolwiek za t? j?c przeciwne zdanie, to jeft: ?e

rzecz? pro?by wniefioney,. albo inftan- chwalebna Panna Marya Pocz?ta byJt

cyi, ale z naszego fzczerego nmyltu z grzechem pierworodnym, jakoby vi

i pewney wiadomo?ci, takowe nauki przewinienie herezyi, i w grzec?

tych?e Kaznodzieiow, albo innych?e ?miertelny wpadali. poniewa? nie je?

którychkolwiek, którzyby twierdz?? to 1 jefzcze od Ko?cio?a Rzymfkiego
I

odwa?yli fi?, ?e ci, którzyby wierzyli, Stolicy ApoftoHkiey utwierdzono. Nie?

albo trzymali, ?e ta? Bo?arodzicielka zwa.?ai?c na wCzelkie Konftytucy?
i

od zmazy pierworodnego grzechu w Ordynacye Apofto?1kie przeciwne, Ja'
I

{woim Pocz?ciu zachowana by?a, prze- kie?kolwiek b?d?, przez które albd
to plam? jakoweykolwiek Herezyi fpo?eczne, albo w fzczegulno?ci o

mieli by? zmazani, albo grzeszy? Stolicy ApoftoHkiey pozwolenie znl?y'

?miertelnie, albo takowe offici'um od- duie fi?, ?eby ci w zakazie, w fufpenIi?
prawuj?cy, i tych?e mów iluchai?cy w byli, albo W kl?tw? wpada? mog

prze?
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przez li?y A p,ofrolfkie nieczyni?ce n
(za zaautentyI{Qw?na, i któregokol-

zupe?neY.l wyrazney od f?owa do 110- wiek Pra?ata Koscielnego piecz?ci?

sbv
wzm1anki, o takowym Indulcie, i zsbefpieczona , wfz?dzie za wazn?

8 y o w?zey wfpomnianych Konf?y- uznana by?a, jako gdyby i fam lift

t?cyach ?le.dy? tedy? niewiadomo?ci? oryginalny byt okazany.
DJezailantah fi? , Zadnemu tedy z ludzi zgo?a nie ..

, Chcemy: aby Ordynaryuszowie chay fi? niegodzi , te ninieyfze pifmo
?leyfc o tym upewnieni, ninieyfzy naszego odrzucania, pot?piania, ftatutu,
!tft w.Ko?ciofach znaydui?cych fi? W ordynacyi, woli, i dekretu narusza?,

?ch :Iaftach i Dyecezyach na miey- albo onemu zuchwa?? odwag? prze-

cac, znacznieyfzych, gdy fi? wi?kfze ciwi? fi?,
mnofrwo ludu tam?e na nabo?e?ftwo jesliby za? kto tego do?wiadczy?
zgromadzi, przy kazaniach do ludu kufit fi?, niechay wie, i? gniewu
rozkazali i fiaralifi? publikowa?. Wfzechmog?cego Boga, Btogollawio-

?
A nad to: poniewa? trudno by- nych Piotra, i Paw?a, Apoftolow jeg.

lo,by przytomny lift na ka?de z ofobna nieuydzie.
?leyfca, do którychby potrzeba wy- Dan W Rzymie u S. Piotra

,
Roku

ci?ga?a rozfy?a? , chcemy t?? i rzeczo- od Wcielenia Pa?fkiego I483. pridie

?? \Vrad?? pofranawiamy: Aby tego?, I
nonas zbr; Pontif; noftri anno I3-

u kopIa r?k? publicznego Notaryu-

???????)()(.??????? I

KONTROWE'RSY A III.
{ki,
ka'

'z1?
m'"

-}.e

:,yI'
y'J/
?ecP

\l'Na )aki koniec f? nam zof?awione
?

Dekret o ufprawiedtiwieniu wy??ty %

(J, }.l
Plfma ?wi?te'? Seffyi VL Synodu S. Tryde1?tjkiego od-

je? ?
a utwierdzenie ka?dego czlowie- prawioney dnia 13. MtefiqcIJ ?tyczni(j

?\ \V Wierze S. która fama llfpra- Roku I547.:.10
J

<?dl" 1 d
'

fi
'

Nie' wt)\ l'??rlonym
.

U
?lOm przy?o

1
?y- P R Z E D M O W A.

ye
i

\\la \V1eczny, JeslI bywa WIara zy-

Wi?r \? jeft: i wiedz?c Tajemnice

bo iJa
\

?e?ni?c Chryfl:ufowe nauki;

którey???Y Wiara jeft martwa, o

tym Det()t??tkowych naukach, po

Wiemv. ???le ufpJ'lawiedliwi?nia po-

poniewa? w tym czafie nie bez wielu
, ja'
albo dpsz zguby, i z wiel?im ufzc?erb

ki,ero I):o?cielney jeqno?ci b??dna nie

jaka?, o ujprawieritiwieniu,. rozfiana jeB:
napka, tedy ku czci i chwal? Wfzech

mog?cego Boga, i l{:oicioia ufpokoie-

l od

nl?V'

enn?
logiI,

' " ;.

,.t

Bij D1U,
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niu, a dusz zbawieniu, nay?wi?tfzy {:
te? ani nawet ?vdowie i przez farne'

Ekumeniczny i powfzechny Trydentfki

I
Pifmo' Zakonu Moyiefzowego zt?d

Synod w Duchu S. nale?ycie zgroma- uwolni? fi?,. albo powf?a? niemogli ;

dzony za prezydencyi na nim Imieniem

I
chocia? W nich wolny rozf?dek by

Nay?wi?tfzego w Chryilufie Oyca Pana naymniey niebyt zgaszony ?
nie co je"

naszego Paw?a z Bofkiey Opatrzno?ci dnak na fi?ach zmnieyCzony i nak?onio-

Papie?a III. Nayprzewielebnieyfzych ny.
.

Panow a Panow: Jana Maria Bifkupa '::%/')<:O:.CO.)CO':CG:lGO::COJ?':O:;:?
de Monte, i Marcella pod Tytu?em S.

Krzy?a, in Hierusalem Presbytera f S.·

Rzymikiego Ko?cio?a Kardynalew i

A pof?olfkich od boku Pof?ow, zamy:lla
obia?ni? ;vfzyftkim wiernym Chryftu-

ROZDZIA? II.

o zaradzeniu i Taiemnicy przyilcilJ
Chryflusowego.-

fowym prawdziw? i zdrow? nauk?
ego? ufp'rawiedl?wie,zia, którego flo? ...

ce fprawied1iwo?ci Chryfrus Jezus- Wia

ry naszey Autor i fpe?nicie? naucza?,

Apofrotowie podali, i Katolicki Ko

?ciol za natchnieniem Ducha S.· zawfze

utrzymywa?, ?cisle przykazui?c , aby
fnad? odt?d ?aden nieodwa?a? fi? :

lnaczey wierzy?, przepowiada?, albo

uczy?, tylko jak ninieyfzym Dekre

tem jeft pof?anowiono i og?oszono.

przez
co fialo fi?, j? Oyciec Niebiefkj,

-

Oyciec mi?ofierdzia i Bóg wfzela

kiey pociechi Chryfiufa Jezufa Syna
fwoiego i przed Prawem, i w czafie

Prawa wielu SS. Oycom obiecanego i

objawionego, gdy przyfalo one fzcz?
sliwe fpe?nienie czasu, do ludzi po11ar,
aby i ?ydow , którzy pod Zakonem

byli, odkupi?, i Poganie, którzy niefzu-
1 ali fprawiedliwo?ci, aby fprawiedli

..

wo?ci dof??pili, a tak wfzyfcy przy"
wtaszczenie fynowfrwa odebrali. TegO

pof?anowil' Bóg ubtagalnikiem przet
wiar? we krwi j ego za grzechi nasze,

nie tylko za? za nasze, ale i ca?ego'

i:?<:.O:;? ?CC%:CC% c;c%co;: co: co-:,::1'

ROZDZIA? T ..

o niezdolnoic; natury' i Prawa ku ufpra
wiedliwieniu tudzkim'm .. ?wiata,

.'

i:<:o. eo;,c;o: eo;,CO': ? c.o:;,CO':l':O:;?

Nayprzód
o?wiadcza S? Synod, i? do

fzczerego i dobrego wyrozumienia
!l?uki o z-tfprawi'edliwieniu, potrzeba,
aby ka?dy pozna? i wyznawa?, ?e gdy
wfzyfcy ludzie ? przeft?pftwie Adama

niewinno?? utraciij, ftali fi? nieczyfte-

R O Z D Z I A ? nr.

XtÓt·zy? to przez Chryj?usa u/prawic"
dliw?eni bywCJi?'?

Atoli,
chocia? 0!l za wfzyftkiclf

umar?, nie wfzyfcy jednak dobrO'"

dzieyftwo ?mierci jego przyimui?, ale

ci tylko, którym zafluga m?ki je?.o
bywa udzielona; bo jako zaifte ludzle'

nieinaczey, tylko z nafienia AdamoWe"

i, i jako Apo1to? mówi: z natury

Synami gniewu, jako te? W dekrecie

o grzechu pierworodnym wyrazi?, i

tak dalece byli fiugami grzechu, i pod
wfadz? Diabla i ?mierci, i? nie tylko
Poganie przez dz?elno?? natury, ale

go
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go rodz?c fi?, niefprawiedliwemi rodz? ;.?

-

R O Z D Z I/A ? v.?'fi?, z

tymz: rOlplodze?iem fi? , ?i?dy a potrzebie przygotowania do ujpra ..ii?
'paczyn'l? prz?z ?I;go -.y1,s?lw? toiedliioienia ji? Uf

_ daroJlych,. zkqd onafwol? ':Iefprawledltwosc zacl?.gat?c,
" 1cfl.., .

ta? .Jesl?by fi? w Chrvffufie ?lec?or.o-
.

Q?wi,!dcZal lud to
,. iz tego z ufpra ...d?llt,. ntgdy niebyliby ufprawiedliwie- .J

wiedliwienia pocz?tek w dorof?ych
nr,

•

" ..•

.
.

od Bolkiey r, Iki. przez J ezufa Ch
!y?u faPonlewaz one odrodze?,e przez

uprzedzaj?cey ma by? brany, tu jef?: odza.nu?? .ltt?ki jego z lalki, ktor? ufpra-
. jego' powotania , ktorym bez ?.dnyo::hwledh\Vleni fi? ftai?,onym bywa.dawane. ich poprzedzaj?cych zaf?ug bywa??

Za te

dOb?odzieyfrw.a nas u rom
ma A

P,!?' powal. ni
, ::6y ci, którzy ?rzez grze?al, abysmy d?l?kl cZyl1lh Oy?u, kto-

, chi od wrdcili li ? by!t. przez legO' wzK?-Y, nas
g;>d?eml uczyl11,t C,Z?fl:kl .

ucze-

dzai?c? i pomagai?c? h!k? do
,na?r?.,fnl?l:wa

sWl?tych w swradusCl, .. wyr- .

ceni': JJ'?' ku fwernu ufpriJwudlzwte\Va? z
mocy ciemno?ci, 2 ?rzenlO? do'

niu. fi? , tey?e !arce dob.rowoJ.nie przyI<role-.yftwa Syna ukoch?nt? f-.y0lego,
. zwalai?c, l rpalnie z nI? ?Obl?C, przy

w

kto?ym mamy odkupIeme 1 odpu- :

fpofobit:ni byli., Tak nie zeby ?a
dot-fzczenle

grzechow., .

knieniem Boikirn ferca cz?ow1eczego,:1- -

'. ",; przez o?:wiecenie Ducha S: ani czI.o-'Oo'<>;<%%eó:l:oo<:o::eo:::ooco:,.
wiek ram :tgota nic nie czym!, n"tchme:
?ie one odbierai?c, ile który one

?
odrzuci? mo?e, ani jednak ?ez ,?ailn
Bo?ey poruszy? f1.? do fprawledhwo ...

R O Z D Z I A ? ....
· IVo'

/Pyk/ada fi? opisanie u!pra,w?edliwitmiri ?ci przed nim f WOl?, woln? wol? wy-
dóra..

'. '., •
grzesznika, i fpofob jego w fletnie tafli..

Zk?? w S. Pifmac,h kie?y fi? m?Wl:
Nawro?cie fi" do mnze, a Ja nawroc.?fi?
do was· o wolno?ci naszey upommelll

bywam?., Kiedy Za? ,od'powiadamy,!'
Nawro? nas Panitr dO' clebze, a nawro ..

·

ciemy.fi?: 'Fedy wyzn,ai?my, ?e bywamy
lai}t? Boz? uprzedzem ..

Rtóremi Jl'owY'opifanre ufprawredJi'?
wienia grzesznika namienia fi?,. i?

POwinno by? prze'niefienie od o?ego?anu, w którym ?ztow'ek rodu fi?:,?l'\etn pierWlzc'go Adama, do ftallu .rafkl

?tZYWlaszczenia do Synow. Bo?ych
fa iz drugiego Adama, Jez?ra Chry01,1-pr;b\\Wiciela naszego. Które to Z'alfte

bez??\'O?enie po ogloszeniu T!:wafJJ,?;eIii
z?dz ?\lleli odrodzenia, albO' bez Jego:

.

,;,::'.,C%)c.o:;c.o:; <%%JCO:. COz.????:!i:

R O Z q Z I A f... VI.

SposotJ' przygotowania fi!:.
dcb

y n
,

k 'I'j'e!b ,lTa? fi? niemoze. Ja o napl ljlno
)rO'"

.

Bywai? za? pr??rpo?obi'eni 00\ tey??
I fprawiedhwoscl, kledy wzbudzenI

i Z D?:;\\ G.? ktO' nie odrodzi z wody

Iewftwa)\ ?iemo?e wniy?? do Kró-'

, ale.
e?o

d?ie

,We' I
lalk? Bofk? i wfpomo?eni, Wiar? z fiu ..

chania poczynaj?c lamowo]nle wzru ...

- -,

te rzeczyfzai? fi? ku Bogu, WIerz?c, lZ

f?

tlZegO' ..
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f? prawdziwe, które od Boga obia- ,:?

wione i przyobiecane f?, A to za? nay

pierwiey ,
ze grzesznik od Boga by?a

ufprawiedliwiol1Y przez lafk? jego,

przez odkupienie, które jefr w Chry
f?ufie Jezufie, i kiedy grzesznikami H?

by? poznai?, a boja?ni? od fprawie
dliwo?ci Bofkiey , któr? po?ytecznie

bywai? przera?eni, do uwa?ania milo

fierdzia Bofkiego nawracai?c fi? ,
do

nadziei fi? wzbudzai? : ufai?c ? ?e im

Bóg dla Chryfrufa rafkawy b?dzie, i

onego jako wfzelkiey fprawiedliwo?ci
zrzódro kocha? zaczynal?, i przeto

poruszai? fi? przeciwko grzechom

przez nieiak?? nienawi?? i obrzydzenie,
to jefr: przez t? pokut?, któr? przed
krztem czyni? potrzeba, na koniec

kiedy przedfi?bior? przyi?? chrzef? ,

:tacz?? nowe zycie i zachowa? Bofkie

pr2?ykazania.

p O Z D Z I A ? VII.

Co je} Juprawiedliwienie grzf1znika, i

która jego przyc.'?:!ftta f

Za takow? dyfpozycy? albo przygo?

towaniern fi? , nafr?puie ufprawie
dliwienie ,

które nie jefr farnym tylko
grzechow odpufzczeniem; ale i po-

I ?wi?ceniem i obnowieniem wn?trzue

go cztowieka przez dobrowolne przy

i?cie Iafki ?
i darów. Zkad cz?owiek Z

niefprawiedliwego I?ale Cl? fprawiedJi ...

wym, i z nieprzyiaciela przyiacielem,
aby by? dziedzicem wed?ug nadziei ?y ...

wota wiecznego.

/

Przyczyny za? tego? ufprawiedli·
wienia f? te: Oflateczna zaifte Chwa?.

Bo?a i Chryf?ufowa ,
i zywot wieczny.

,Spraunti?ca za? fam Bóg mi?ofierny ,

który z fzczerey ?atki oczyfzcza , po"

?wi?ca , naznaczal?c czyli piecz?tui?c
i namafzczai?c Duchem S. obietnicy,

który jeft zadatkiem dziedzictwa na"

fzego. Zaflugu;qca za? naymileyfzy Je

dnorodzony jego, Pan nafz Jezus Chry'"

frus, który gdy?my byli nieprzyiacio
..

tarni ?
dla zbyteczney mi?o?ci, któr?

ukocha? nas, fwoi? nay?wi?tfz? m?k?

,na drzewie Krzy?a nam ufprawiedU"
wienie zaf,tuzy?, i za nas Bogu Oycu

O takowym przyfpofobieniu fi? ,

czyli dyfpozycyi napifano jeft: przy

ft?pui?cemu do Boga trzeba wierzy?,
?e on jefr, i ze fzukai?cym go odda w

c? jeft .•• y .•. Ufay Cynu odpufzczai? fi?
tobie grzechi twoie •.. y .. , Boia?? Pa?

tka wyp?dza grzech, •. y ... Czy?cie po

kut?,a niechay okrzci G? ka??y z was

W lmie Jezusa Chryfrufa na odpufzrze

nie grzechow wa fzych ?
a przyjmiecie

Dar Ducha S. . •. y .. _ Id?c nauczaycie

wfzyftkie Narody krzcz?c je: W lmi?

Oyca, i Syna, i Ducha S. nauczai?c i.ch

zacbowywa? wfzyftko, com wam f O ..

ikazaL .. Na koni?c: Przygotuyci? f?r·

ca wafze Panuo

zado?? uczyml.
.

Inflru11''lcntaltuJ, tudzie? jeft: Sakra ..

ment krztu, który jeft Sakramentem

Wiary, bez którego ?adne nigdy nietra·

filo fi? ufprawiedliwienie. Na koniec je
..

dyna formalna przyczyna jefr fprawie"
dliwo?? Bo?a, nie ta, przez któr? oll

fam fprawiedliwym jefr, ale przez któ'"

r? nas fprawiedliwemi czyni, to jef?:
któr? my udarowani od niego, udna:

wiamy fi? duchem umyau naszego, ! t'

nie tylko poczytani bywamy, ale'
.

praw
..

, .
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pra'fidzi?!e fprfl.wied1iwemi nazywa= j, fobie i nam utraci?, przez Chryf?ufamy t? ? Je?esmy. fprawiedliwo?? W Jezufa im darowan?, mai? zaraz odro ..

n?s odble??l?c ka?dy fwoi? , wed?ug dzeni rofkaz
, aby zachowali, i aby j?

tnlary, ktor? I?uch S, podziela ka?de- zaniesli przed Trybuna? Pana naszego
?? z orob?a, Jako chce, i wed?ug w?a- Jezefa Chryftufa, a tak mieli ?ywot
S?lw.ey kazde.go dyfpo'T.ycyi, i fpólro- wieczny.bIenIa (czyIr ko .

)'.,
. Operacyl

, ';:'??UO':l:D:??c:.Q':)???:?

fi Ch?c??? bOWIem ?aden niemoze by?)

p?'Wl.e lWY?ll, chyba tylko komu R O Z D Z I A z VIII.

ft?f?g? Ill?k? Pana naszego Jezufa Chry
.

ed ywal? kommunikowane, to
J

o n?k dzieie fi? w tym ufprawiedll
)V1?nlu grzesznika, gdy Jego? Nay

!?l??szey ,m?ki zallug? przez Ducha S.

it
,os? Boza rozlewa fi? w fercach tych,

?ak .fi? to ma rozumie?, ?e grzesznik
przez Wiarf i bez zaflu:i:nie bywa ufpra-

wiedliwiony '?

Gdy
za? Apol?o? mówi: ?e cz?owiek

przez Wiar? i bezz af?u?nie bywa
ufprawicdliwlony , one f?owa w tym
fenfie powinne by? rozumiane

,
które ..

go wieczna w Ko?ciele Katolickim

zgoda trzyma?a i wyrazi?a , to jef? dla

tego; aby fi? mówi?o: ?e przez Wiar?
bywamy ufprawiedliwieni; gdy? WJa
ra jefl: zbawienia ludzkiego pocj?t ..

kiem, fundamentem i korzeniem _\ffzel ..

kiego ufprawiedliwienia, bez ?tórey
niepodobna jeft podoba? :fi? Bggh, i do

uczefnictwa Synow jego pr?yi??.

. o?zy bywai? ufprawiedliwieni, i w

nl? dlpr?ebywa, zk?d w tym?e ufpra
?le lWleniu to wfzyftko razem wlano

\Ve??e, cz?owiek przez Jezufa Chryf?ufa,
dzi ,O:ego wfiaIly bywa, Wiar? N a-

r,
el? o] Mi?o??:

Ponlew '

w'
. . ,

dnie
az lara

llIem.a?zey, ?z ,

o
,

.Y przyl?czy fi? NadzIela l Mltos?,
an! d?fkonale ziednocza z Chryfi:nfern,anI

?Iafa Je?o ?ywym czt?kiem nie

?zyn! ? dl? czego fprawiedliwie mówi
l?, lZ WIara bez uczynkow umar?a i

pr??na jefto Y w Jezufie Chryftufie
lnI obrzezanie co wa?y, ani nieobrze

;ek, ale Wiara, która przez mi?o??
lJ?rawuie.

Dla tego za? mówi fi?, ?e z ?afki

czyli bezzaflu?nie bywamy ufprawie
dliwieni; poniewa? nic z tych rzeczy,
które uprzedzai? ufprawiedliwienie,
czyli Wiara, czyli uczynki, tey?e ?afki

ufprawiedliwienia niezallugui?; jesli
bowiem ?afka jeft, wi?c ju? nie od

dziel; inaczey bowiem jako ten?e A ..

pofto? mówi: Laika ju? nie jeft rafka.

t

O t?? wiar? przed krz?u Sakra men

??.
z

tra,dycyi A poftotow Katehu

() n,l u Kosciota prosz?, gdy prosz?

k?lar?, która ?ywot wieczny daie,
fa??gO bez nadziei i mi?o?ci wiara

Wa

a
da? niemo?e. Zk?d te? zaraz llo?

chces?hryfi:ufo\Vego fl:uchai?: Jesli

przyk.? Wniy?? do ?ywota, zachoway

ra"

ern

ra"

je"
,ie"

oli ROZDZIA? IX.
,

to
..

Chrze???n,ia, a tak prawdziw?, a

l
Przeciwko pró?ncy HeretykoUl ufnolci.

j?c, on?il)1k? fprawiedliwo?? przyimu-

eft:

któr? Ad
la.ko pierwfz? Czat?, za t?, Chocia?

za? potrzeba wierzy?:o ?e
att\

fWoim niepo1!l.lsze?ftwem ani odpufzc?ai? fi?, ani by?y kIedy
,gdFU?
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odpufzczone grzechi inaczey , jak tyl- {,

ko bezzaflu?nie, czyli Z tatki w,
mi?o

fierdziu Bozym dla Chryf?ufa, Jednak
trzeba mówi?: ?e nikomu z ufno?ci i

pewno?ci o odpufzczeniugrzechow
-{woich chlubi?cemu fi? i po\legai?cem:u
na tey?e nadziei niebywai? i niebywa

Iy odpufzczone grzechi ,: gdy? u Here

tykow i Schizmatykow mo?e py?, ,i

owfzem W nafzym zamiefzaniu jefi:, i

ROZDZIAL X.

p Pomno?eniu przyi?tegoUfprawiedU
..

,'UJ enia.

Tak tedy ufpraw,iedlhvieni a przyia-
ciolrni Bo?emi ,i ,domownikami ftaw-

'

:zy 1i?, id?c ? cnoty W cnot? odnawia ..

J? fi? ( jako mówi 'Apofto?) o-de dnia.

d?' dnia, to jeft = urnart wiaiae czI?ki
cia?a fwoiego, ,i 'Wydaj?c je na bro?

fprawiedliwo?ci ku po?wi?ceniu przez:

zachowanie przy,kaz,arl' Bo?ych i -Ko?"

cielnych. w t(ey?e fprawiedliwo?d

prze? ?a?? ?hryftllf.()w?przyi?t? przy

wfpolczy,ni?t:ey wierze, w dobrych

uczyn,k::i.ch wzraf?ai? ,
a coraz bardziey

u[pt,a:o/ie?,lhyiai? fi? , jako napifano jeft:

z wielk? fprzeczk? przech.v Ko?cio?o

wi Katolickiemu przepowia,rl,ana bywa

pró?na ta i od wfzelkiey pobo:?,no?ci
daleka 'lifno??.

.
>

•

Lecz ani tego nale?y naucza? , aby

potrzeba by?o, aby ,ci , któr?y pra:w

dziwie ufprawledliwieni f?., bez ?ad

ney zgola w?tplhyo?ci farni u fiebie to

twierdzili: ze f?Jlfprawiedliwieni, i

?e ?aden od grzecho\y .!ozgrzefzonym
i ufprawiedliwio.nym nie jeit, chyba

tylko ten? ?tó;ry Nie,zawodnie wierzy,

ze jefr ,rozgr,?ef??nY" i' ufpra\yiedliwio

ny, i jakoby t,?z fam? wiar? rozgrze

{zenie ? :ufp?awie.dliwienie miaio fi?

wykona?. A tak niby ten, kt()ry te

go nie wierzy o Hond,ey obietnicy, i O

?mierci, i zmartwychwftania Chryfru

fowegD ikute,czno?ci w?tpiL

Kto jeft fprawiedliwym, niechay bar..
'

óziey ufprawiedliwia fi? .• y znowu:

Ni.ewftyd? fi? a.z no ?mierci ufprawie"
dliwia? R?,. y zn,owu: Widzicie ?e nie

od dzier,ufprawiedliwiony bywa cz?o?

\Vie,?, i ni,ez Wiary tylko. O ten za?

w?roft fprawiepliwo?ci profi' Ko?ciof,

ld,edy fi? modli: Day nam Panie \Via ..

ry,
.

Nadziei, i Mi?o?ci pomnozenie.
;:l?<:O:CQ:l?eq:CD:l?c:o;J?*

R O Z D Z I A ? XI.
Pcniewa? j::lko ?aden bogoboyny

o milofierdziu Bo?ym, o zaf?:ugach

Chryftufowych, i c mocy, a fkutccz

no?ci Sakramentow w?tpi? niepowi
nien ; tak ka?dy kie.dy f?mego iiebie }

fwoia wlafn? u?omno?? a nie,dyf'pO-zy?

cy? uwaza, czyli niezdatpo?c? o tafce

fobie daney l?ka? G? i trwozy?r moi e :

poniew?z ?aden wiedzie? nie mO?e

pewno?ci? wiary, to jeft: niezawod

nie ( \V którey to wierze farrz zaden

mie?ci? fi? niemoie) ze, ju? rafki Bo

?ey dofr?pH.

.o Przykaza? Bofoich zachowanin , f (J1

potrzebie i mozno?ci jego.

Zaden za,?, chocia?by nayb:udziey hy?
....... ufprawledliwiony,

'

od zachowania

Przykaza? wolnym fi? by? f?dzi? i

trzyma? niepowinien ,
zaden zuchwa'"

Iych onych nów zakazanych pod prze
..

ld?fiwem od Oycow SS. niepowinien
u?ywa?: Bofoie przylzClzania cz/owie'"

kou1i ulprawied1iUJionemu do zachowaniliS

J? niepodobne: Poniewaz Bóg niepo'-

dobnycb
1\
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aobnyc? rzeczy nier6?'{?zuie , ale
,', rzy w zawod bieg? , wfzyfczy zaU?e?o?azul?C upomina, aby? i.czyni? , co

J
bieg?, ale jeden zap?at? bierze, taktnozesz, i prom, czego niemo?esz, i tedy bie?cie, aby?cie pochwycili. JadOPd?a.g:., aby? móg?, 'którego jar?mo wi?c tak bieg? nieiakoby na niepewno,flod?le Jd.t, a brzemie lekkie: ktorzy ale walcz? nieiak powietrze bii?c, aleb?w?em f? ,Synami Bo?erni , ChryftuCa karam cia?o moie i w niewol? podbi-InJtUl? ,

, I\?()rzy Za? mi?ui? go (jako iam, aby fnad?, gdym infzym przepo-?n fam
sWladczy) ci zachowui? mowy wiadal , fam niefial :fi? odrzuconym.Jego.

Tudzie? Xi??e A pofro1ow Piotr:Co zaifle za pomoc? Bo?? uczyni? Ufi?uycie , a przez dobre dzie?a pewne
?fg?: chocia? bowiem w tym ?mier- wafze powolanie i wybranie czy?cie p? n?m ?yciu jako?kolwiek b?d? ?wl?- to bowiem czyni?c kiedy? grzefzy? nie ..

t' ,l ,rprawiedliwi przynaymniey w b?dziecie. A zt?d jawna rzecz, i? ci:kkl? I
codzienne, które te? powfzed- prawof?awnev Religii Nauce fprzeci-nIemI fi? nazywai?, grzechi cz?fto- wiai? fi? , którzy mówi?: ?e fprawie-?r?? .

Wpadaj?, nie dla tego przeftai? dliwy we wfzelkim dobrym uczynkuy.e f4?raWiedliwemi: poniewa? fpra- przynaymniey powfzednie grzefzy,wledlt,,:,ych ten jeft g?os pokorny I j albo ( co jef? niezno?nieyfza ) ?e karypraWdZIwy: odpu?? nam winy nasze; wieczne zaRuguie. Jako tez j ci, któ-
f-rzez co to dzieie fi? ,

i? tym bardziey rzy twierdz?: ?e fprawiedHwi we

fil? °koWi?zanemi chodzi? w drodze wfzyfrkich uczynkach grzefz?, jesli w

bPra-"'.ledliwo?ci f?dzi? powinni, im nich fwoi? w?afn? gnufno?? wzbudza-

;;rdz1ey uwolnionych fi? juz od grze- i?c i fiebie do bie?enia wzawod zach?-? u .by? znai?, Rugami :fi? ftaw(zy Bo.. cai?c, z tym umyfl:em: aby nayprzodzeml, trze?wo, fprawiedliwie, i po- by? uwielbiony Bóg, tudzie? pogl?da-boznie ?yi?c poft?powa? mog? przez j? na zaprat? wiekuift?; poniewa? na-CI:r?llufa Je?usa, przez kl.órego wft?p pifano jeft: Nak?oni?em ferce moie domIelI do ?aflo tey; Bóg albowitm raz czynienia ufprawjedliwie? twoich dla
u.fprawiedliwionych\ nieopufzcza, a?by odp?aty. y o Moy?efzu mówi Apoftob15Ierwey od nich by? opufzczony. ?e pogl?da? na odprat?.
l'

A tak ?aden fobie dla famey Wia-
l:<CO:CO;:;CO:CO;;co:eo:e.oo?<:o:!:r

..?. podchlebowa? niepowinien , rozu-

???I??.: ze przez' fam? I Wiar? zoftar

th??Zl,cem, i dziedzictwa doft?pi? ma,

R O Z D Z I A ? XLI.

y?
lia

i

\Vfp??Z z Chryfrufem niecierpiat , aby i Ze na/ezy jfrzedz .fi? zbyteczney" 'ufno?cifalt) (.?yr u?ie?biony. Gdy? i Chryftus o Przeznaczeniu.
Bozy? ?o

mOWIApofro?) b?d?c Synem
ucierpi \

dozna? zlych rzeczy, które

na.lon/U: poflufze{l?wu, i wydo1ko
J1ym prz

t
fi? wfzyfikun jemu pol1ufz-

Zaden tudzie?, póki n? ?yie W tey
:...oJ

?miertelno?ci, o !krytey Bolkiego
przeznaczenia Taiemnicy tak bardzo i

zbytecznie ufa? lliepowinien, aby nie

zawodnie rozumia? fi? byd? k,?niecz.
nie z liczby przeznaczonych: Jakoby

,:!C%\1
b

.
,

Dla tego ? Ju? z aWle?]a wiecznego.
Wied1iwion POfl:o? upomma fam ufpra ..

Tom YJ.h;; nie wiecie, ?e ci, któ-

I to prawda
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to prawda by? mia?a, ?e raz ufprawie- ;?:

dliwiony, albo wi?cey zgrzefzy? nie-
R o Z D Z I A ? xrv,

mo?e. albo je?liby zgrzefzyr, pewne
.

.

fobie powftanie obiecywa? powinien;
o Upad?ych w grze?h, 2 onych powfla"

gdy? oprócz fzczegulnego obiawienia
mu.

wiedzie? fi? niemo?e , których Bóg fa-
[{ t6rzy za?, przyi?wfzy lafk? ufpra-

bie wybral. wiedliwienia, przez grzech wypad-

. ?'(.Q:?CO;?c:.o:>CO:?CO'J?l:?
li, znowu ufprawiedliwl? fi? mog?, gdy
za wzbudzeniem od Boga przez Sakra-

ment pokuty przy zaf?udze Chryftufo
..

wey pof?arai? fi? odzyfka? utracon?

?afk?.

R O Z D Z I A ? XIII.

: o ?ajce wytrwanza.
Ten bowiem ufprawiedliwienia

fpofob jeft upad?ym pod?wignieniem ,

który po rozbitym okr?cie utraconey

Iafki , drug? tablic? SS. Oycowie przy"

zwoicie nazwali, albowiem dla tych,

którzy po Krzcie S. w grzechi wpada

i?, Chryftus Jezus pot?anowi? Sakra ..

ment pokuty, gdy mówi?: Przyimicie
Ducha S. kt6rych odpu?cicie grzechi ,

f? im odpufzczone ,
a których zatrzy'"

macie, f? zatrzymane. Zk?d naucza6

nale?y: ?e pokuta Chrze?ci:a.6fkiego ,

cz?owieka daleko infza' jeft po upadku
w grzech, od chrzefney ,

i ?e ta zamy

ka nietylko przet?anie od grzechoW'

podobnie
te? o la fce wytrwania? o ktc)·

rym napifano jefi.: Kto wytrwa
a?

00 ko?ca, ten zbawi on b?dzie. Co za

jfie zk?d in?d mie? fi? niemo?e , jak

tylko od niego farnego, który mocny

jeft, tego, który ftoi, poftawi?, a tego,

który upada, pod?wign??. Zaden fobie

nic pewnego niezawodn? pewno?ci?
niech nieobiecuie ,

chocia? w Bofkiey

pomocy naymocnieyfz? nadziel? mie?

ci? i zakrada? wfzyfcy powinni. Atoli

jednak, którzy fi? poczuwai?, ?e fto

I? , niechay patrz?, ?eby nieupadli ,
a

ze drzeniem i boia?ni? zbawienie fwo-

\
ie fprawui?, w pracach, W czuciach, i onych obrzydzenie, albo ferce fkrc

fzone i uni?one: ale te? onych?e fa

kramentaln? fpowied? przynaymnie)"
W ??daniu, a czaru fwego uczyni? fi?

powinn? ,
i Kapta6fkie rozgrzefzenie,

tudzie? zadot"y?uczynienie przez po"

fiy, ja?mu?ny, modlitwy, i inlze po"

bo?ne ?ycia duchownego ?wiczenia,

nie wprawdzie za kar? wiekuiil:? t
któ"

ra albo fakramentem, albo ??dz? fa"

kramentu razem z win? bywa odpuf:t
..

czona, ale za kar? doczefn?, która

jako Pifma ?wi?te nauczai?, nie za\?"
fze ca?a, jako fi? dzieie przy Chrzc1,e

?wi?tym odpufzczona im bywa, l??o"

r'1-y lalki Bo?ey, któr? przyi?li nle"

·w ja?mu?nach, w modlitwach, W offia

rach, W poftach i czyfto?ci.

L?ka? fi? za? powinni, wiedz?c:
?e tylko do nadziej chwaty, a nie ju?

W chwa?? odrodzeni f? , o potyczce,
,

która im zofraie z cia?em, z ?wiatem i

diab?em,.w kt6rey zwyci??cami by?

niemog?, jak tylko za iafk? Bo??, aby

wi?c iluchali Apoftola fficJwi?cego:

Dtu?nikami jefte?my nie 'cia?u, aby?
my wed?ug ciara ?yli: jesli bowiem

wed?ug cia?a ?y?. b?dziecie, pomrze

cie: jesli za? duchem (prawy ciala u

martwia? b?d?iecie, ?y? b?dziecie.

wdzi?czni



o USPRAWIEDLIWIENIU CZiOWIEKA

?dzi,??zni, D?lcha Swi?tego zafmu cili , ,:,

"Koscto! Bozy zgwa?ci? nieobawia-
R O Z D Z I A ? XVI.

11 fi?.
o po?ytk'tt '1t/praw?'edtiwienia, to je}: o

zastuds:« dobrych uczynkow, i o teyie
zastug! naturze.

,

O którey POkllcie napifano jefr.
Patn:?t?y zk?d Wypadte?, czyh poku
t?, l

plerwfz; czy? uczynki ... y •.•

?nowu " ktory wed?ug Boga fmutek

Jefl:.; pokut? ku zbawieniu Rar? fpra-
Takowym tedy fpofobem ufprawie ..

.

dliwionym 'ludziom, czyliby wzi?
t? ?afk? zawrze chowali, czyliby utra

con? znowu odzy1kali, mai? by? do

uwagi podane Apof?ola f?owa: Obfi

tuycie we wfzelkim dobrym dziele,
wiedz?c, ?e' praca wafza nie jeft pró?na
u Pana, ani bowiem jeft Bóg niefpra
wiedliwy , aby zapomnia? dzie?a wa-.

fzego i mi?o?ci, któr??cie okazali w

lmie Jego .•. y •.. Niechcieycie traci?

ufno?ci wafzey, która wielk? ma nad ..

grod?·

R O Z D Z I A ? XV.

f
-

I"

?

a

l ,

'Y ....

y'"

1,

a"

a ..

.ie

li,

y"
,a?

gO ,

kil

1S'"
VI,

rU'"

fa-

ie1
fi?

lie,

po"

po"
,

,ia,

?t6 ...

fa"

llf'?" ,

córa

aW"

zcie

l?tó"
nie?

WUle ."

y Z ,.

k
t C' ';: nowu

j, czyncle po u-
? .••

zylJCle Owoce godne pokuty.
?(??? ',. ",

??.,c:..o.JCO;:??CO::,.<

Et
•

daz y11,z grzechem ?miertelnym bywa
ft1fctcona tafla. a nie za? Wiara.

p?zeciwko te? niektórych ludzi chy
kie

rym rozumom, którzy prze? !lod

ferc?no,,:y i, btogoflawie?ftwa zwodz?
j?

' nlewmnych, naucza? potrzeba,

n! n}? tylko niewierno?ci?, przez któ

t r,l a'?Ia wiara utracona bywa; ale

A tak przeto dobrze czyni?cym a?

do ko?ca, i W Bogu ufai?cym m" by?
przek?adany ?ywot wlekuif?y, i jako

by tafla Synom Bo?ym przez Chry
ftufa je?ufa milofiernie obiecana, i

jako zap?ata z tego? Boga obietnicy
za dobre ich uczyn ki, i zaf?ugi, która

ma by? wiernie oddana.

ez

kazdym innym jakowymkolwiek

frz'?chem ?miertelnym, chocia? nie
ta<:l fi? wiara wzi?ta· jednak laika

?rpr?Wied1iwienia utrac?na bywa. A

ronI?C Prawa Boikiego nauk?, któ
r? o? Kró?ewftwa Bo?egQ, nie tylko
l'lIeWIernych wyrzuca; ale te? i wier

??('h. nieczyftych, cudzolo?nikow,

h\thwych, m'??olo?cow, ztodzieiow,
zd.?tncow, pijakow, przeldinaczow,

r??le;c?w, i wfzyftldc.h inny?h, któ

?t?t !Stnlertelnt: grzechl ,pope?niaj?: od

sci?
Ych za pomoc? ?aflu Bo?ey pow

Chr?Q?? fi? mog?, i za ,które od ?aIki

Ten jeR: albowiem wieniec rpra ..

wiedliwo?ci , który za fwoi? potyczk?
i bieg zoftawiony fobie by? mawia?

Apoftol, który mial by? oddany od

fprawiedliwego S?dziego, nie tylko
za? jemu, ale i wfzyftkim kt6rzy mi ..

tui? przyi?cie jego. Gdy, bowiem ten?e

fam ChryftQs Jezus, Jako g?owa w

czt?ki, i jako winna macica w rofzczki

w tych?e ufprawied1iwionych zawsze

moc wlewa, która moc dobre ich

fprawy ?awfze uprzedza i wfpo? d??y
i llaft?puie; i bez którey ?adn? miar?

Bogu przyjemne i zaf?ugui?ce by? nie

mogtyby: nic wi?cey tym?e ufpraw?e
..

dliwiQnym (j?lk ?rzeba wier?y?) me.

\lfQwey Wyr?c?eUl b;rwai?.

?oftau?I ji
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doftaie, w czymby mniey supe?ule n
dzie i dobro?, tak tez furowo?? i f?d

onemi zaif?e uczynkami, które w Bogu przed oczyma mie? powinien. Ani te?

f? uczynione, Boikiemu prawu wed?ug kto?kolwiek farnego fiebie, chocia?by
ftanu ?ycia tego zadofy? uczyni?, a ni do czego z?ego niepoczuwal fi?, nie

?ywot wieczny czasu te? fwego , je- ma ufprawiedliwion,Ym f?dzi?: po nie

fliby jednak w rafce z tego ?wiata wa? cale ludzkie ?ycie nie ludzkim,

zeszli, otrzyma? prawdziwie i zaf?u-. ale Bofkim f?dern ma by? exarninowa-
..

?y? zdawali fi? , ne , ktory o?wiec? fkryto?ci cieniow i

Poniewa? Chryftus Zbawiciel nasz obiawi rady ferc: a pod ten czas chwa-

mówi: j.esli kto pi? b?dzie z tey wo- la b?dzie ka?demu od Boga, który

dy, któr? ja jemu dam, nie b?dzie pra- (jako napifano jeft) odda ka?demu

gna? na wieki, ale ftanie fi? w nim wed?ug uczynkow jego.
zrzód?em wody wyfkakuiqcey na ?y- Po takowey Katolickiey o ufprawie-
wat wieczny.. A tak ani w?a?ciwie dliwieniunauce, ktrIrey jesliby kto

J
nasza fprawiedliwo??, jakoby z nas wiernie i mocno nieprzyiol, ufpra wie-

w?a?ciwa by? okazuie fi? ,
ani nieby- dliwionym by? niemo?e ; podobalo fi,?

wa nieuznana ,albo odrzucona fpra- Synodowi S. te przy??czy? Kanony: o

zwiedliwo?? Bo?a: Ta bowiem fpra- aby wfzyfcy wiedzieli, nie tylko co

wiedliwo?? ,
która fi? nasza nazywa; trzyma? i za czym d??y?, ale te? cze .. "

labo przez ni? w nas przebywai?c? by- go unika? i chroni? fi? powinni.
i

et
warny ufprawiedliwieni ,

ona te? ta?

fama jeft Bofka , gdy? jeft od Boga
'wlana pru'z zaf?ug? Chryftufow?. KANONY

Ani te? i tego opuszcza? nale?y, ?e

chocia? dobrym uczynkom w Pifmie S.

tak wiele przypifuie fl? ,
i? nawet kto

by jednemu, kt6remu z naymnieyfzych
jego dar napi? fi? wody zimney,
obiecnie Chryftus, i? takowy niema

by? bez zap?aty fwoiey. Y Apollo]
?wiadczy: i? to, co W tym ?yciu jeft
przemiiai?ca i lekka rzecz ucifku nafze

go, nad zamIar w wyfoko?ci wieczn?

wag? chwa?y fprawuie w nas; jednak
ze (niedopuszczay Bo?e) aby Chrze

?cia?1ki cz?owiek w farnym fobie, albo

ufa?, albo fi? chlubi?, a nie za? w Panu,

którego tak wielka jeft ku wfzyftkim
ludziom dobro?, i? pozwala? raczy,

aby te rzeczy by?y onych zailugami,
które f? jego darami.

o USPRA WIEDLI\VIENIU

Tego? Synodu S. Trydentfoiego.

I.KANON

lesliby
kto rzek?: i? cz?owiek fwoie

mi uczynkami, które albo przez Iudz

kiey natury fily , albo przez nauk?
prawa dziei? fi?, bez Bofkiey przez Je

zusa Chryfrufa lafki mo?e by? ufpra
..

wiedliwiony przed Bogiem, niech b?
dzie przekl?ty. Anathema.

KANON II.

Jesliby
kto rzek?: ?e rafka Boza na to

tylko przez ChryftufaJezusa dana by"
wa, a?eby ?atwiey cz?owiek fprawie
dliwie ?y? i ?ywot wieczny zailu:iy?

A poniewa? w wielu rzeczach obra

?amy w fzyfcy , ka?dy jako mi?ofier-

móg?,
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móg?, jakoby przez wolny fwóy roz

f?dek, b:z talki Bo?ey oboie to; ale nie

ch?tme l z trudno?ci?, móg?, niech b?
dZie przekl?ty, Anathema.

Iece
,

rz jego w?a?ciwym uczynkiem
by? powinno niemniey wydanie Juda

fza, jako i wezwanie Pawia, taki

niech b?dzie przekl?ty, .Ilnathema.

K A N O N III. K A N O N VII.

Jesliby
kto

r?e??: ?e bez up?zedzai?cego natch?lenru Ducha S, l Jego po
tnocy cz?oW1ek wierzy?, ufa?, kocha?,albo

pOkutOwa? mo?e tak jako po-

Jefiiby
kto rzek?: ?e uczynki wfzyf?kle,

które przed ufprawiedliwieniern dzie

j? fi? , jakimkolwiek fpofobem uczy.
nione by?yby, prawdziwie f? grzechi ,

albo nienawi?? Bo?? zaf?ugui? ,
albo

im gor?cey kto ufi?uie przyfpofobi?
fi? do talki, tym on ci??ey grzeszy,
tak mówi?cy niech b?dzie przekl?ty $

Anathema,

trzeba
aby l'

ik . .Ar..
!

dl'
, ,

b ?' mu s a a u?pra Wje l wierna

x.at?ana, niech b?dzie przekl?tym,n na
'teina.

K A N O N IV.

jesliby kto r.zekt: ?e wolny cztowie-
KAN. O N VIII.?zy rozf?<1ek od Buga wzrufzony i

o

u?z.ony nic wfpol nie czyni przy

?w? al?c Bogu obudzaj?cemu i wzy

? ??cetnu, czymby G.? do otrzymania
.ar

l

n?ptawiedliwienia przygotowa?1 pofobI!
, ani mo?e fprzeciw'? G?

?h??by chcia?', ale jakoby narz?dzieJakle
bezdu:zn? ?ic zgota nieczyni ,ale

?ylko clerpl?thwie fi? ma niech
b?dZIe przekl?tym. Anathem;.

lesliby
kto rzek? : ?e boia?? piek?a,

przez któr? do mi?ofierdzia Bo?ego
?a?ui?c za grzechi uciekamy fi? t

albo od grzeszenia wfrrzymuiemy fi?,
jeft grzechem, albo gorszerui grzeCzni ..

karni czyni, tak mówi?cy nie ??dZiie
przekl?ty, Anctthema.

K A N O N IX.

lesliby
kto rzek?: ?e przez fam? wiar?

grzesznik bywa ufprawiedliwiony,
tak i?by rozumia?, ?e nic wi?cey nie

potrzeba, coby do zaf?u?enia ?afki

ufprawiedliwiai?cey wfpolczyni?o, i

?e ?adn? miar? nie jefr mu potrzeba
wzruszeniem fwoiey woli przygoto
wa? ii? i fpofobi?, tak mówi?cy niecb

b?dzie przekl?ty, .Ilnathema •

K A N O N V.

J?sliby kto rzek?, ?e wolny czIowie
.

a rozf?qek po grzechu Adamowym
Jettk utracony i zgafzony albo ?e J' eft
Ja ob r '.

. ? rzecz famvm tylko mIanowa-
nIem lb

.!
,

rz

I a .

o raczey fam? wzmIank? bez?-

eCZ\r
k' r.

flet"t\
v, na Ontec larnym tylko wymy-

Ko?'
od fzatana wprowadzonym do

.Ilna?lh(}ta, taki niech b?dzie przekl?ty, KANON X.e111,ce.

lesliby
kto rzek?: ?e bez Chryftufo

wey fprawiedliwo?ci, przez któr?
nam za1luzyl ufprawiedliwienie, albo

?e przez t?z fam? formalnie fprawie
dliwi bywamy, niech b?dzie przekl?
ty, .Ilnathema.

K A N O N VI

Jesliby kto k" ..• -

cz?owiek?
rZe ?: ze nIe JeLt W mocy

z?e uczynk'
drogI z?e czyni?, ale tak

l
1'6

" •

L· ,

fant Bag robj ",:me Ja?o l dobre ze

ale te' ?" ?lletylko dopufzczai?c,Z W asclWlf: i przez :fi?, tak' da-

Kanon
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K A N O N XI.
?:

nie bywa wykonane, tak mówi?cy

,
• r: • niech b?dzie przekl?ty, Anathema.

.

JesHiby
kto rzek?: ze ludzie uiprawre-

/

dliwieni bywai?, ?lbo I ?amym przy- K A N O N XV.

czytaniem fpraw1edhwoSCl, Chryf?ufo-

lesliby
kto rzek? : ?e cz ?owiek odro'

wey, albo' famym grzecn0'Y <?dp}l;-: dzony i ufprawiedliwiony obowi?s"
fzczeniem wy??czywfzy rafk? 1 mi?o??,

ny jeft z wiary do wierzenia, ?e oV

która W fercach ich przez Ducha S.
farn?e jeft z liczby przeznaczonych f

rozlewa fi? ,
i w nich przebywa; albo

tak mówi?cy niech b?dzie przekl?ty
?e rafka, kt6r? ufprawiedliwieni by- Anathema.

warny, tylko jen: fprzyianie Bo?e, tak I

mówi?cy niech b?dzie przekl?ty, Ana

thema •

KANON XVI.

Jesliby
kto rzek?: ?e zapewnie mj?C

ma zupe?n? i nieomyln? pewno?c'?
wielki on a? do ko?ca dar wytrw"

.
KA?ON XII.

jesliby
kto rzek?e ?e. wiara u.rpraw.ie?

dliwiai?ca, nie co mnego jef? , Jak

tylko ufno?? w Botkim miloflerdzin

grzechi odpuszczaj?cym, dla Chry?u
fa, albo te? ?e ona ufno?? fama Jeft

ta?, przez któr? bywamy uCprawiedl.i
wieni ,

tak mówi?cy niech b?dzie

nia , oprocz jesliby z ofobliwrze? Job?awlenia pozna?; tak mówi?cy niec

b?dzje przekl?ty, Anathema:
,

K A N O N XVII. ,

,

Jesliby
kzo rzek?: ?e Iafka ufprawi" tl

dliwienia nadarza fi? nie komu inlle

mu, jak tylio do ?ywota przezn?'
czonym, inni za? wfzyfcy, którzy bY'

wai? powo?ani, bywai? zaifte wezW9;

J>r?e?l?ty, Anathema.

K A N O N XIII.

JeSlibY
kto rzek?: ?e ka?demu cz?owie

kowi dla pofl:?pienia odpuszczenia

grzech6w potrzeb? jeft t aby ?ierz'y!
zapewnie i bez zadney )y?t?b\yosc?

ni, ale rafki nieodbieraia , jako ci, kt?

rzy Bofk? w?adz? na z?e wyznaczepI
tak mówi?cy niech b?dzie przekl?t)
A'?IC'.thema.

.

9 wlafney fwoiey ulorn110SC1 1 medy

(pozycyj? ?e mu grzechi f? odpuszczo

ne, t?k mówi?cy niech b?dzie prze

Jtl?ty, Anctthema.

K A N O N XVIII.

JesIiby
kto rzek?: ze Boikie Przy?

zania cz?owiekowi nawet ufpraWJI,
dliwionemu i pod ?atk? b?d?cemu

d

zachowania f? niepodobne, tak filC

wi?cy niech b?dzie przekl?ty, 411t
thema.

K A N O N XIV.

Jesliby
kto rzek?: ?e cztowiek od

grzechow rozgrzeszony i ufprawie-
dliWiopy bywa przez to, ?e zapewnie
wi.erzy by?fi? rozgrzeszonym

l ufpra ..
KANON XIX.

Jesliby
kto rzekf: ?e niemaCz nic pt?1

kazanego W Ewangelii, oprocz \Vl?
ry ? inne za? rzeczy f? oboi?tne, 6e
przykazane, ani zakazane 9

ale wolt1Ie
.?bq ?e dziefi?? Przykaza? nic nieOlI

wiedliwionym ,
albo ?e ?a?en pra.w

dziwie nie jeft urpr?wiedli?lOn?m, Jak

tylko ten, kto wierzy fieb1e byc, ufpra-
,

wiedliwionym ,
i ?e przez t?Z .ra??

wijlr? ro?grzeszenie i ufprawledhWle-
z? dQ
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z? do Ch?ze?cianow: tak mówi?cy ??< dy fens K??ciotowi mówi?cy, niech
,

niech b?dzle przekl?ty, Anathema. b?dzie przekl?ty; .I1nathema.

K A N O N xx.
'

K A N O N XXIV ..

Jesl!by .kt? rzek?: ze cz?owiek ufpra
wledbWlOny, i jako?kolwi.ek b?d?

do!kona?y, nie jefl: obowi?zany do za-

'

chowama Przykaza?1 Bo?ych i Ko?ciel

ny??
ale tylko do wierzenia, tjakoby

kasT wangelia nie co innego byia, ty?.

J" esIiby kto rze kI: ?e rpn wledliwo??

wzi?ta niebywa zachowana, a oraz

tez przez dobre uczynki przed Bogiem
pomno?ona , ale ?e farne Uczynki f?
owocami j znakarni ufprawiedliwienia
dof??pionego , a nie za? przyczyn?
onego? pomno?enia, tak mówi?c)'
niech b?dzie przekl?ty, ./lnathema.

o

zbczera obietnica ?ywota wieczne

'kgo, ,

ez
obowi?zku zachowania Przy-azan tak tu"

•

b d
.

kI t' OWl?Cy mech ? Z?e prze-
? y I .t1nathe.rJlla.

. K A N O N XXV.

KANON XX!.

leslibY
kto rzek?: ?e w ka?dym do

brym uczynku cz?owiek fprawiedli
wy przynaymniey powfzednie grze

..

fzy, albo co jef? niezno?nieyfza ?mier
telnie ,

a przeto kary wiekuif?e zaf?u

guie, ty?ko dla tego niebywa pot?pio ..

ny, ?e Bóg one dzie?a niepoczytuie
ku pot?pieniu; tak md'wi?cy niech b\: ..

'

dzie przekl?ty, Anathema.

JesHby
kto rzek!: ?e Chryf?us Jezus

°k?:oga dany by? jako Odkupiciel,

?od ryrnby ufali, nie za? jako Pra

?i awc?, któregoby f?uchali , tak mó

the?i lllech b?dzie przekl?ty, .dna-

K A N O N XXII.
'

TeS!iby. kto rzek?: ?e cz ?owiek ufpra
Wledllwiony, albo bez fzczegulney

??rnocy Bo?ey w przyi?tey (prawie.
.1Wo?ci wytrwa? mo?e, albo '?e i przy

?l?y niemo?e , tak mówi?cy niech b?Z?e
przekl?ty, Anathema.

KANON XXVI.

lesliby
kto rzekf: ze fprawiedliwi nie

powinni za dobre uczynki, które W

Bogu byty uczynione, czeka? i fpodzie ..

wa?-fi? zap?aty wiekuiftey od Boga
przez jego mitofierdzie, a zafl'ugi Je ..

?usa ChryJ?ufa, jesli dobrze czyni?c?
a Bofkie Przykazania zachowui?c a?

do kOllca wytrwai?, tak mówi?cy niech

b?dzie przekl?ty; .I1nathema.

?zy?
raWl1
nU

ol

K A N O N XXIII.

]eS\lb ?.

? uf?
y kto rzek?: ze cztoWlek raz

l1ie???:viedliwiony, wi?cey zgrzefzy?
ten, ?e, ani ?afki utraci?, a przeto

pra\Vd?ry upada i grzefzy, ze nigdy
Ilytn, \\?ie nie by? ufprawiedliwio
?a?e ?Yci? l>rzeciwnie, ?e moie przez
J

pO\Vfzed?fzyftkich grzechow nawet

sl?by Za ()1;h. unikn??, (. oprocz je
??letn, jak()?lwfzym Bofk!tn przyWl
Ille

l{o?cio? tl'
() B?ogofla wlO?ley Pan-

k: rtla
,

.t111?
K A N O N XXVII.

lesliby
kto rzekt: ?e ??dnego niemafz

grzechu ?miertelnego oprócz nie·

wierno?ci, albo ze ?adnym infzym
grzechem cho?by nayci??fzym i ftra

fzliwym oprócz niewierno?ci, faZ

wzitta laika utracona by? niemoie,

I"

, z?tu.a) W. przeclwney te-

tak

/

I.
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KANON XXXI.tak mówi?cy' niech b?dzie przekl?ty, ?

.I1nathema.

Jesl?by ?t'? rzek? : ?e cz?owiek urpra

wiedliwlony grzefzy, kiedy wzgl?

d?m :vieczney zap?aty dobrze co czy'

Dl, mech b?dzie przekl?ty, Auathenta.

K A N O N XXVIII.

lesliby
kto rzekI: ?e utraciwfzy przez

grzech tafk?, razem i wiara fi? tra

ci; albo ?e wiara, która fi? zof?aie ,

nie jeft prawdziwa wiara, chocia? w

fobie nie?ywa ,
albo ?e ten, który

wiar? ma bez mi?o?ci, nie jeft Chrze

?cianinem ,
tak mówi?cy niech b?dzie

przekl?ty, A:nathe11'za.

K A N O N XXXII.

Jesliby
kto rzek?': ?e dobre uczynki

cz?owieka ufprawiedliwionego, ta

f? dar?mi Bo?erni
,

i? nie f? te? tegoZ
cz.?owleka ufprawiedliwionego dobre'

m? z.af?ugami: albo ?e ten?e ufprawis

dhwl.ony dobremi uczynkami, które
od mego przez rafk? Bo?? i J eZllS?

Chryftufa z?nugi, ( którego ?ywy?

c?lonk:e? JeR:) bywai? czynione

me?ra'ydziwie zaf?uguie pomno?eni
lafkl,. ?ywot wieczny, i fego? ?ywO'
ta

?Vlecznego ? jesliby jednak w hfce

B.ozey z tego ?wiata zfzedl ) dof??pi"
me, a tak i chwa?y pomno?enie
niech b?dzie przekl?ty, Anathema.

K A N O N XXIX.

Jesliby
kto rzek?: ?e. ten, który po

krzcie ?wi?tym upad? w grzechi ,

niemo?e za lafk? Bo?? powfta?, albo

te? wprawdzie mo?e ,
ale przez fam?

wiar? utracon? fprawiedliwo?? odzy-
fka? bez Sakramentu pokuty , jako S.

Rzyrnfki Ko?ciol powfzechny od Chry

ft?fa Pana i jego Apof?olow nauczony

az dot?d wyznawa?, chowa? i uczy?,
taki niech b?dzie przekl?ty, A'I1/athe

?a.

K A N O N XXXIII.

lesliby
kto rzek? z ?e przez t? nauk\

, Katolick? o ufprawiedliwieniu
00

S. Synodu w tym ofobliwie ninie)'

fzyrn Dekre?ie wyra?on?, jakimkol'
wiek fpofobern chwale Bo?ey , ltJ?,
zallugom Jezusa Chryftufa uw?acz'

fi?, 2? nie rac4ey przez prawd? Wiat)

nafzey Bolka, tudzie? Chryfrufa Jezo'

sa chwa?a obja?nia fi?, niech b?d?il
przekl?ty, Anathema.·

KANON XXX.

Jesliby
kto rzek?: ?e po wzi?tey

ufprawiedliwienia ?afce kaidem u

grzefznikowi pokutui?cemu tak grzech

bywa odpufzczony i d?ug wieczney

kary ?ywa zg?adzony, i? ?adetl nie

zo1tale d?ug kary doczefney do wy

p?acenia lub na tym ?wiecie, lub na

przyf?lym W czyfcu, pierwiey ni?eli

d? Królewftwa Niebiefkiego wfi?p
Jll1e? mo?e, tak mówi?cy, niech b?dzie

przekl?ty, .Il.nathema.
I

?. tt?? !?$

??,?

KONTRO ...

I
'
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WST?P II.
?

DO HAS?A NAUKI ZBA'J IENNEY
o DALSZYCH ARTYKU?ACH SK?ADU APOSTOLSrIEGO.

R O Z D Z I A ? J.
?:;

P. Co jell: Sktad 'Viar?" '?

P
O O. Jeft zebranie przednieyfzycl f\"?y-,

ku?ow Wi'?!'y Chrzdcia?fl,doy.OCZ?TKOWYCH NAUI?ACH Wr.A?Y.
-' ,

p. 'Vi€'l? jP.fi: Sk?8dO'Jr \Vi:?.r?r?
1!,Qniewa? na poczatku teu X?c!i:pi 4tlowi. O. Trzy: PiEwU'/,s?y Sk!l'fd Apoflo!j1d,

który zfo?yli. farni A pof?orowi •

Drugi Sktad Nice?fli, \tóry jel?: ze

brany "9 Soborze pi'!rwfzym Nicei ..

fkim przeciw Aryapom. Trzeci Sktad

S. Atana?;fgo, który jeft wydany
dla obrony \Viary.

hS1n
.

? 7 •

Wi
y o

plerwszey cz??ci, c,'?:yli /1rt'!I?ute
t ltr.y; t/l'az o nafl?puiqcych Artyku.ae z z

naszych powinno?c?rtclt Chrz?!?cia?.
jkich mÓ1,fJil b?dzie"11..y.

P.

CO jefr Chrze?cianin ? ;ezeli?cie
jefzcze niezapomnieli ? dla P. Co ieft ArtvJwl Wi?H·V ?

O tego zno,wu pytam '? O Jell
?

nieomylna prawda o Bogu nam

objawiona o? fqmego Boga do wie
rzenia.

. leG: ten, ktory przez Sakrament
Krztu S. t?al fi? cz??kiem Ch ryftu fa i

p
Jego ?a?u? ?czesl1ikiem. P. Wiele jefi: Ar+yku?ow Wiary wy

ra?onych W Skhdzip APClftoHkim i

Nice?fkim ?

O Ch?ZeSCl?nm I K.atolik czy f? jedno?
•

?clsle bior?c me f? jedno; albo.
WIem

,po?szec?,ni?yfze jeft I?ieChrz.esCIllllln, amzeh Katolik: kazdy
b?Wlem Katolik jeftChrze?cianin, ale
file ka?dy Chrze?'Cianin jelt Katolik.

O. Artykule ? 'Vhrv 'eft XII. to ;el?:

wzgl?dem Bóftwa Art?'klJ!ow oj??,
l. \Vierzy?, ?e natura i i(tOt8 BolKa

jeA: jedyna, i hl jpdnl)?(? wyr ?a fi??'. p. Wfzyfcy Heretycv f? Chrze ..
v Sk?adzie Nice?fkim p"7e7, tp 1"'0\11'< :?{!lan' • '. "

cYll .le, me f? Jednak Katolicy, Ra- JJllerzl(, w jednego lJO[f?, !. '?ie·

rzy?: W Tróyc? arab'-' tym?e Bo

gu, TU. \Vi?r7y?: ?e &')g jell: Stwo

rzyciel wfzy??kich rzpczy yr;domyc _

j nie\vidomych. IV. Wi?rzy?: Od

pufzczenie grzechow, V. Wierzy?:

·l\? Jeft; bo do prawdziwego K?to?\
II l"

,

t? ?
a

ezy, azeby prawdziw? Via-

retYe;Y?ufa wy?nawa?, którey He
P. Jaki"' t\lewyznaJ?.
O. Jeft )?tt znak Chrze?cianina?

?t\a? K
'

S
. . "'-ten: \V l . rzyza Wl?tego, to Jen: Z artwyrhwft nie umar?ych.

SWi?tego
t\\le Oyca i Syna i Dllcha

?1.0?1t, l' ?tnen•
A 7.a? Artyknto:v Wiary nale??-'

cych UO Cz?nwiecze6??w:t Chryftufa
PaDa

.

K'
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Pana f? fiedm: l. Wierzy?, ze Chry- ?.:
O. I. Z tey przFczyny; a?eby kaidy

ftus Pan poezol fi? z Ducha S. n. cz?owiek nie tylko by? f?dzony, co

Wierzy?, ze Chryftus Pan narodzi! do dufzv, ale te? co i do cia?a. II;

fi? z Maryi Parmy. III. Wierzy?, ?e A?eby Chryftus, który by? odrzu-

Chryftus dla zbawienia naszego by? cony i wzgardzony od wfzyftkich,
um?czony, ukrzy?owany, i pogrze- w ten czas byr poznany przed Nie-

biony. IV. Wierzy?, ze Chryftus zft?- bem, Swiatem, i Piek?em wfzyf?kich

pil by? do piek?ow dla wybawienia Zbawiciel i Odkupiciel.

wi??niowo V. Wierzy?, ?e Chryftus P. Co jef? Ko?ció? ?

Z martwych powf?a?. VI. Wierzy?, ?e O. Jeft zgromadzenie wiernych pod
Chryftus do Nieba wf??pi?. VII. jedn? g?ow? Chryftufem, i Jego nil

Wierzy?, ?e Chryftus ma przyi?? f?- ziemi Nemle?nikiem
•.

zi? ?ywych i umadych. Y te to P. Ko?ciot czym p? ró?ni od Synago-

wfzyftJde Artyku?y zamykai? fi? w gi ?

oboygu ?k?a?ac?, , cz?li Symbolach

\
O. I: Róz?i, fi.?, albow.ie? ?yna?og.

Apof?olfkim l Nice?fkim, mia?a cien l figur? ? JUZ zas Koscio(

P. Czemu fi? mówi do piektou: , a nie ma farne ?wiat?o i prawd?. I?. Bo

.

do piek?a? Ko?ció? to ma i pofiada, czego Syne'
O. Dla tego: albowiem Chryftus Pan goga tylko oczekiwa?a.

wf??pi? ,
i do Ot ch/ani (w którey P. Wieloraki jeft ftan Ko?cio?a '?

Dufze Oycow ?wi?tych oczekiwa?y O. Jeft troiaki: Pierwszy Jlan pratl!?
Zbawiciela) i do Czysca, zk?d wiele natury, który trwa? od Adama, ai

Dufz uwolni?. Niezf??pil atoli do do Moy?efza. Drugi }?an pratoa pl'

piek?a (czyli do mieyfca pot?pio- Janego ,
od Moy?efza do ChryJtu(1

Dych) albowiem z piekta niemasz przez przeci?g prawie dwuch ty fi ?'

iadnego usoolnienia, cy lat. Trzeci ftan prawa tajki, je{t
P. Dla czego mówierny: ?e Chryftus ftan ninieyfzy na prawie EwangelicZ;-

Pan fiedzi W Niebie? nym, któt;ego jeft Sprawc? Chry'

O. Przez to rozumi fi? pok6y po od.. ftus.
.

prawionych pracach, albo tak?e wia- P. Które f? rzeczy Swi?te, w którycb
dza S?dziego Chryftufowi dana. my wfzyfcy mamy fpo?eczno??

1'. Dla czego mówiemy: ?e Chryftus jednym Ko?ciele zoftai?cy?

Panfiedzi na prawicy Oyca'? O. l. Jeft fpolecze{1ftwo odkupienia ol

O. Albowiem doft?pH naywy?fzey W Ch ryftu fa Pana zjednanego, ta?
Niebie chwaty. przez (prawy zailugui?ce, jako t?'

P. Co rozumie? mamy przez to: Ma zadofy?czyni?ce. II. Jeft fporecze?:

przy i?? J?dzi? iywych i umarlych'? ftwo Sakramentow, które ChryfttJ1
O. Przez ?ywych rozumiei? fi? wy-

Pan ufranowi? dla zbawienia Wrzy?;
brani; przez umar?ych za? rozumie- kich. III. ,Spo?eczno?? darow fatW'e
j? fi? odrzuceni. S?owa Bo?ego. IV. SpolecznO'1

. P. Dla jakiey przyczyny potrzebny h?- wfzy,ftkich dobrych uczynkow J\?

rl?i,e S?d uniwerfalny, gdy po ?mietc? tolickicA.

kapdy f?<btony bywa partykqlarnle ?
Racya



R?C?C?: Gdy ?o?iem jefre?my czf?- ?:?
karni )ednegoz cia ?a

, gdy fi? kto

Imodli, albo po?ci, 'nie tylko wzgl?
dem fiebie po?ci i modli fi? ,

ale

I

Ko?ciola bywa przepowiadane, a od

farnego Pana Boga cz?owiekowi we

wn?trz, to jeft: w mysli wfafney
zaf?odzone czy li zafiane, tak, ?e

wzgl?dem wfzyftkich wiernych cz?owiek fzczerze zapragnie Wiary
czyli Nauki Chryftufowey, która da ..

ie ?ywot wieczny, to jeft: tafk? Sy
nowftwa Bofkiego. Y ? takiego to

nafienia rodzi fi? Wiara jako ifkier

ka w fercu, któr? trzeba potym
uf?awicznie wzbudza? przez Akty
Wiary, ?eby niezamar?a.

Chryfi:ufowych Katolikow.
P

.. Ka.tolicy zli i
f{fzefznicy, czyli m?

J? J?k? ?orzys? w tym fpoteczell
fiWl? SWl?tych '?

o. Ma!?· .1. Bo Katolicy fzczeremi

fW?l?ml mod!ami cz?ftokro? upra
fzal? rm lalk?. 2. Bo Katolicy z1i dla

towar?yfzenia z dobremi , cz?fto na

wrac81? fi? i uthodz? fprawiedliwey
zemfty Bo?ey.

P. Przez jakie?to Akty mo?e cz?o

wiek wzbudza? W fobie Wiar? ?

O. Ka?dy Akt jef? dzie?o, albo uczy
nek, czy to od farnego umyf?u , czy
to od zmyf?u wykonany.

P. I?uf?e ? ?zyfcu zof?ai?ce czyli od

bleral.? jakl po?ytek '?
O.

OdbIeraJ?. Racya jeft; gdy bowiem
f? czf?nki ?ywe z nami z??czone
przez Jednakowa wiar?, nadziei?, i
mi?o?? wfpomagane bywai? nafzym
zadofy?uc.zynieniem.

P. Co jefr Akt Umyflowy ?
O. Akt umyfl'owy, jeft to rozmyflne ;

bo znai?c i wiedz?c i famochc?c
obrane na umylle poftanowienie,
albo odrzucenie jakowego dzie?a.
Akt umy1?'owy wychodzi ze trzecI!!

fit Dufzy cztowieczey: nayprzód ?

ai
, P/"
tUr.

Tft?'

P. Czy tylko w te rzeczy wierzy? po
winni?my, które f? wyra?one w
Pifmie S''? \

jeft pami?tny ?refunkowo. 1'0 wtóre f

jeft rozf?dny czyli uwa?ny koniecz.

nie, a zatym nieodmienny; bo 00

ju? raz pozna? i wie, niemo?e ?ad·

n? miar? niewiedzie?. Zk?d pocho?
dzi: ?e na nim wyra?enie jakowey
wiadomo?ci 1?aie fi? jakoby chara

kterem na wieki niezmazanym. Po ..

trzecie Akt umyllowy jeft koniecz

nie famowolny; bo go ani Bóg, ani

?adne /tworzenie inaczey chcieó

przymufi? niemog?, tylko jak fam

O. Nietylko W re, ale tak?e wierzy?
potr??ba Tradycyom od Ko?cio?a

przyl?tyrn.

jet?
lictJ

brY'

R O Z D' I A ? II.

poda!e./i" krótki fpa/ob czynienia Aktow

Wzary, Nadziei, i Mi/o?ci Bozey.

rycb
:6 <

\'l'1akim fporobem mo?na wzbudzi?

O. \J?kt 'o/iary '?
•

ral?lynl? Akt WIary Bofkiey natu

_j
tl'i fil? bez daru Pana Boga ?adn?

?ll,ar?' •

l b t
1'1-'

Bolk' nIernozna ,
a e potrze a alKL

!Ze?hce.
.

A zatym ka?dy Akt umyf?owy m

w fobie wag", czyli wa?no?? zapra?
ty: ma w fobie uwag? czyli wiado

mo??
?

co czynL: ma w robie odwag?
czyij dobrowolne nieprzymu1zone
opr?nie j ze?woleni? na jak,ie dzi?to,

fiu ley, 'to jefr potaiemn'ego umy-

.ci?:?{U?zenia i zaflodzenia czyli p?
jako

enla
ch?ci przez i?owo Bof]ue

nafienie
? któ?e ?ewn?trz od

?? ?.
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nikczemnym porówna?. Co jeLl:
fzczere fzale?f?wo chcie?, zeby VI

ma?y garnek cale zmie?ci?o n? rno

rze, a w g?ow? cz?owiecz? niezmier

ny Bóg.

a
1

tórc joieli fzczerze niezezw oli, ;'?

??cn? miar? nieb?dzie ludzkim dzie

ern
, i nie niewa?y. Y ta ch?? czyli

obranie jc!1: o: o dufzne czyli inten

cya.
P. Jak fi? robi? l\kty umyf?owe ?

P. Uczy??e Akt \Viary?
.

O .. Ka?dy Akt umyf?owy powinien po

ft?pO\ 'a? W mysli przez te cztery
pytania. I. Kto czyni'? 2. Co czy,Li?
3. Jak czyni? -t. Dla jakiey pobud
ki. D. p. Akt \Vi ry. Uwa?am kto

czyni'? J mizerne ftworzel1ie Bo

fkie. Co czy/z:,,? \Vicrz?, przyjmuj?
za iieomylna pr wd? to, co S?owo
Boiki? ?wiadcz.y. :Jak dliel'z,,? na?

wfzyl?kie pewno?ci, te jeft: wi?cey
ni?eli gdybym omylne mi oczyma.
moiemi vid:.iat D la j c;kiey pobudki '{
dI? tego, =e BJg mówi, który f&D1

jeft pnt wde nieomylna.

o.

,"
J:a ?miertelny i znikomy ulepek

I.Kto ? mi?ofierdziem Boga moiego ?y ..

I
J?cy,

?. Co Wierz?, przyirnui?, uznai? i

!
czy- wyznai? t? prawd? od Boga

l
izi?? objawion? Ko?cio?owi Katolic?

kiemu
,

g- Wi?cey nad moie widzenie i

:Jak? nad wfzelkie zrozumienie za

befpieczai?c fi? tak, i? gotoW

jeften, za t? prawd? ?ycie mo

je tozy?,
4. D/a Dla tego farnego: ?e to Bóg

.R:lcya..: B? on jako l/l)zeclmzocny
w]?cey \OZ .fIo vem rwoim uczy

ni?, ni??li wfzelki rozum Anielfki

i Ludzki zro:zumie?; Lo on jAko
jftowa IFJ?dro?? (tom wie nicdoscigte
{pofoby i ko{,ce dla czego, i jak
ma co czyni?; bo on j_ko naywy?-

eze- i obiawi? , który fam jefr praw"

go ? Lda. nieomylna i W fzechmocna.

P. Uczyn?e Akt milobci i ?alu

za grzechi ?

O-

f
Poznai?c ja l?1izerny robak

ziemiki ,
?e (erce muie pt·agnie

ze Dobro wfzyftko, ?o tylko ftwo

l,zyt i ?ywi, amochc?? tr?ymaj?c- na

ewiecie, zcll'adz?? niemo?e; bo gJy
by zdradza!, niekoc l<4?by fwego I

?ycia i wfzelkiego dob a ,
i

r. ftararn fl? naby?, i nabytym
Kto? ciesz? fi?, mi?ui?, i utracone ..

go ?dui?, ja mówi? poznaw-

I fzy, 2.<J to dobro pochodz;
od Ciebie Bo?e,

wor Lenie, a niekochai?c ni?ft va

zdby : uiezywii.
?.

col
Oraz wierz?c, ?e? Ty fam

czy- jeft naywy?sze dooro wfzel ..

ni?? kiego kochania i ufzanowania

godne, mHui? Ci? farnego, i

A Z?oty ka?de S!owo Boi".tdet lubo

fi \10rzonym rozumem ludzkim nie

no?e by? zupernie do?cignione j

Izrozumiane; bo z nieiko?czoney M?
?robci pocLodz!, jt:dnak jeft wrzel

'it:y vial'y i pota'ufzno?ci naygod
Jeyfze. Y ktoby dla tego niecilcia?

Sto. Boikiemu wierzy?, ?e go I
pragn? Tobie farnemu podo"
ba? 1i? i rafk? Twoi? znale??,

g. Gotów b?d?c dla mi!o?ci

?ak ? Twoiey wfzyf?ko czyni?, i

lcierpie?,
?ycie moie ?o?y? n'

chwa?? Twoj?;
ie2.rozumi; tenby kuflI fi? niezrnier

.? fir? -Bo?? Z fwoim rozumem

Bo?
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(Bo?
Ty jefl: naywy?fze do ..

;.: tzey pOn1ucy 1 woiey niemo-

l' I?ta bro wfzelkiego kochania i ufza- g?, a zatym ja fsozera niemoc,
Jakich now?uia godtle. i z tey po- marno??, i pró?no??
pob«: budki ferdecznie bolei? i ?alu- .

2. Co Odwa?am fi? podnofi? do
dek'? j?, ?em Ci? niei'ych?o pozna?, czy- Ciebie oczy moie , a wfzyitkie

A me tylko nieumia?em Ci? ni? ? nadzieie moie w niefko?czo-

I
?oc?]a.?, alem fi? nleszcz?sliwy nym mi?ofierdziu Twoim po-
l

zgl?lOny odwatyl w oczach

,
kbda? ;

Two1ch t? zbrodni? pope?ni?; 3. Dla Poniewa?, kiedy flo?cu Two-

?a ?tór? Ty nieprzyiacio? cze- iemu rofkazuiefz ?wieci? z?ym

11
wOlch na wieczne pot?pienie go? i dobrym, i d?ngo cierpliwie

o? twarzy Twoiey fprawiedli-

I
znoflfz grzechi ludzkie jako?

WIe odrzucasz. Ale ja cho?bym fi? o?wiadczy?: ?e niechcofa

t?fi?c razy zgino?, niepotrafi? ?mierci grzefzniks ,
ale aby fi?

nIgdy rladgrodzi? Tobie krzyw- .

nawrdci? do Ciebie a ?yr,e i

dy .tey:. bolei? tylko na fercu Tedy ja ufam z tey pobud d::a-

moun
, l przeklinam gfupftwo 4.

PO-\
?e dla niewiuney krwie i ranVI

moie, a Ciebie O?ywicielu móy budki. Odkupiciela moiego za grzefz-o"
-

gor?c? profz? , aby? mi z mi- nikow wyllipey nieodrzucifz

lofierdzia fwego, i to, com po- mnie na wieki, i odpu?cisz
pe?ni?, raczy? odpu?ci?, i zebym

I
wfzyftkie grzechi moie ,

i do-

wi?cey niegrzefzy?, albo rafk? mie?cifz w cz?t?eczce wybra-
1kl!teczll?, albo ?mierci? uprze- nych Twoich, a teraz dafz mi

I
d,?J?! bo wol? umrze?, ni?eli bfk? profz?cemu do uf?rze?e-

C!eble Boga moiego wi?cey

lnia
fi? grzechow, i okazyi, i

kIedy obra?a?. O gdybym jak ch?? f1mteczn? do dobrych aak

de

,
i

rIU

le"

w ..

nay,p???zey ?yl of?dzony od Tobie mi?ych 1:1czynkow, i wy-
KosclOla Bozego, przed któ- trwanie a? do fzcz?11iwego fko?

l.rym
fam gf?lpftwo moie o1kar- nania.

.

za? b?d?!
P. Uczy??e W krótko?ci te? (ame

Akty?
p.

Uczy??e Akt Nadziei?dzi
Q.

f
Ja llayubo?fze frworzenie nic

l, f'Yego .nie?1ai.?ce; bom fi? na-

O. Wierz? Do?e moy, o nieomylna.
Prawdo! wfzyftkim flowom Twoim.arn

,el ...

Kto?

\gl.
rodzI!, 1.111C z fob? niewez

m? umleral?c/ nic nieumiei?-

Kocham Ci? Bo?e móy, i pragn?

przez ca?? wjeczno?? kocha?; bo?

Ty naywy?fze Dobro mote.

nia

,
i

lo"

?,
?ci

cy; bom.w g?up/?wie ?ycie
??zpocz?l Jako w ciemno?ciach, Mam nadziei? w niezmiernym mi ..

?ofierdziu Twoim, i w niewinnych
Ranach Zbawiciela moi?go: ze mnie

na wi ki nicodrzucifz od fiebie, i

daCz, o co proCz?, jem to b?dzie Z

I b'c niemog?ce ; bo co tylko_
.

I t
Yrt\ zamyiliI o moiey DuCzy,

l
;f;Q dotrzyma? niet

og?, fi co

ili???rZl\, ani co. d,obrego porny
? ) nI zechclfc bez ofobliw-

i

n'

zbawieniem moim.

Zatui?
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fi? godne albo zap?aty, albo kal'Y,.Za?ui? ferdecznie, i pragn? przez >?

cale ?ycie oplakiwad-I kara? ka?dy
grze eh móy z ofobna dla jedyney
mi?o?ci Twoiey, kt6r?m zafmuci? ,

obieram raczey zgin??, ni?eli Ciebie

wi?cey obra?a?.

Póki jednak ani poprzedzi uwaz·

na intencya, ani fi? obeyrzy raZ"

myf?owa reflexya ,
ani po fko?czo"

ney robocie nienaft?pi z upodoba
niem zupe?ne zezwolenie, cho?by

naylepfze dzie?o cz?owiecze czy
nione bez rozf?dku , jeft dzie?o czlo

wiecze; bo w cz?owieku dzieje fi?
z pobudki bydl?esy czyli zrnyf?owey
affu.s hominis ,

ale nie jeH: dzie?o

ludzkie affus humamts; bo nie od

ca?ego cz?owieka, nie z uwagi i roz

f?dku jego wynika.

P. CQ jeft Akt Zmyflo1iJ1j ?

O. Jeft dzielno?? wynikaj?ca od fity
zmyf?owey z famey pobudki bydl?
cey, to jeft: z apetytu, albo chci

wego czyli po??dliwego, chwyta
i?c wfzelki pozor fobie mi?ego do

bra, n: p: Dziecie chwyta w?giel
ognif?y , bef?yika, jakoto: cietrzew

leci do podobnego ba?wana na fam

tylko pozor mi?ego dobra. Albo z

apetytu gnie.wliwego, unikal?c

wfzyftkiego tego, co ma pozor

przykro?ci. n; p; Nied?wied? ta?cu

ie widz?c pa?k? w r?ku Nied?wied

nika, nie za? dla tego ?e mu pi?knie
grai?: dzieci e r?czki /ktada dla tego;
bo mu ftarfi zgani?, nie za? dla te

go, ?? tak fta? nale?y przed niewi

domym Bogiem.

Zk?d nawet pacierze nieuwa?ne

podobne f? do fzpska ?piewai?cegv
Godzinki; bo to wynika z na?ogu
ale nie z rozrnyf?u, .

Do ludzkiego za? dzida zawrze 1

koniecznie potrzebny jeft rozmyf?
czyli uwaga rozpatruj?ca fi? w zrny"

fiowych dzietach
,

i ta to zupe?na
nwaga f?ofui?c do prawa akty fw?je
zowie fi? [umuienie , diitamen ratzO"

nis ukazywanie rozf?dku , prawid{o
obyczaiow regula morum ,

moral ..

no??, fumienno??, nale?yto?? czy'

nienia czyli ilufzno?? lEquitas, do"

bre zaufanie bona fides, albo z?e za

ufanie zafadzanie h? na omylnyt11
zdanill mala ftdes.

Oto? wfzelkie dzie lo wynikai?ce
2 pobijdki zmyilowey, wynika nie

od rozmytlu i uwagi famowolney,
?le raczey wynika od fity zmyflo
wey, to jeft od apetytu bydl?cego,

?zy to chciwego, czy gniewliwego.
Same Za? fumnienie jeft fzczere

rozpatrzenie fi? cz?owieczego roZ,'

f?dku ratia nazwanego, albo raczey

jeft pilna i zupe?na myJlna uwaga n?
wfzyfikie fwuie myfii, flowa, j

uc..'zynki przefzte, przyfz?e, i przy'
tomne, czy to na wzór prawa, czy'
te? przeciwko prawu i flurzno?el.

uczynione. Zk?d fumnie?ie jeft &WiM
dek nigdy nieu?piony.

A poniewa? takie akty nie f? ludz

kie; bq niewynikai? od wolnego

rozmyllu, przeto ?adney zal1ugi u

Boga n?emai?. Kiedy zas ta fifa

?myl1owa idzie za rozkazem rozu

n1U, albo wolny rozf?dek ma upo

dobanie w zmyf10wych ttktach i

przyw?afzc?,;a ich za fwoje? jakoby
je czyni? fam przez fi?, w ten czas

t? akty nazywai? fi? ludzkie i frai?

KONTRO .._'I"
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o C N O T AC H TEOLOGICZNYCH, KARDYNAL:

y MORALNYCH.NYCH,

L?
????

r ?

R o I Z D Z I A ? l. naywi?kfza i niefko?czona defkona ..

Io?? Bofkiey wiadomo?ci, moc? któ

rey Bóg ani omylonym by? niemo?e,
ani ?zego niewiedzie?. Y taka pra wda

w poznawaniu przeciwna jeft fa?fzy.
wo?ci, b??dowi i nlewladomo?ci ,

o

Pierwfzey Cnocie Teologiczney, to

ljeJ?: o ll7ierze.

?ne

?gO

gUl

P·CO'd
.?

ze i

yfl, ,

r.ny?

O
Jen Wiara Teologiczna .

• 1

Je.fi: Cnota Teologiczna nak?a- ,II. Veritas in dicendo, Prawda 11)

mówieniu jeft naywi?kfza i nie1ko? ..

czona prawo?? i dobro? woli Do

Ikiey , moc? ktorey B6g ani chce,

ani mo?e chcie? kogo omyli?. Y t.

przeciwna jeft k?amf?wu i mocy k?a ..

niai?ca do wierzenia w to

wfzyftko, co Bóg objawi?, i

C? nam przez Ko?cio? S. do wierze
Dla poda?. Mówi fi?: co nam prze«

K?icio! S. do wierzenia podat ; albo
WIem obligowani jef?e?my wierzy?
tylko w to, co nam Ko?ció? do
wierzenia podaie , niejefte?my za?

obowi?zani wierzy? obiawieniom

?lna

role

ttiO?

idto

.ral

:zy'

mania. I

III. Przez te f!owa: Powaglt Boga
objawiaJ?cego, rozumiei? fi? obie d ..

wie prawdy namienione: prawda w

poznawaniu i mówieniu, i do tego

objawienie Bofkie ,
\

do'

? za'

nytl1 p innych ofob prywatnych.
I • WIary Bolkiey jakie jeft objektum

IV. Objawienie Bofkie, opifuie fif
tak: jefl mówienie Bofkie , przez ktoc>

re Bóg odkrywa wyrok flworzeniu o

rzeczy jakiey?

() rnateryalne?zert

roZ.'

JZey
a p3

i?
j

\<!bjektem materyalnym f? wfzyf?
?.

lE:

,rzeczy ud Boga objawione.

?Iary Teologiczney jakie jeft objek»
O. ?? formalne ? v. Obiawienie Bofkie mO?'e fi?

uwa?a? dwoiakie: 1. Revelatio a?l:i ..

va, Objawienie dzzelne jeft fam akt

Bolki niefrworzony i wewn?trzny
W Bogu objawiaj?cym: II. Revelado

paffiva, Objawienie podlegle jeft znak

jaki ftworzony i zewn?trzny !'

Bogu I prze? kt6ry ftaie ?? ?dkrycle

f

nay l?ktem formalnym, jeft prawda

tzyi.\erwfza W poznaniu i mówieniu,

jeit ? ()?jektem formalnym Wiary

rz'V'

c'ty.
IO?ci .

Will? ? ?waga Boga objawiai?c?go.
'

ritas i? wiedzie? potrzeba: L Ve-

2nwtdu ??I?;t'lofcendo, Prawda UJ PO-I
lc

lllnego nie jefr, jak ,tylkQ
J Qbla.
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i objawienie Bofkie , n. p. pof?aei ,::
O. S? zaif?e doftateczne Qu??ce do

wra?one) o?wiecenia, f?owa ze- poznania abfclutnego Taiemnic Bo-

wn?trzne, tak?e' -rzyftki? pobudki O L':ycl , i onym u vierzenia ; a na to

wiary, ktore okazui? , ?e uczynic- fi? zgadzai? wfzyfcy Katoliccy Do,

re j'!?! obja yieni? dzi=Ine , jvko to ktorowie. T31t dla tego ,
?e Pirmo

f?: m?cz: ftv:a ,cud ,
zdanie po- S. w Pfa ; 92. mówi: Tejti-nou;» tufl

wfzechnego Ko?ciola , przepowie- credibilia faJta funt nimis : ?wiadec·

danie ApoftoIow &c. (J xtórych po.. twa twoie flary fi? bardzo wierne;

budkach b?dzie ni?ey. jako i dla tego, i? gdyby pobudek
VI. Ta? r TlI pow'\?? Hofka jp{? no Wi3ry nieby?o , vielornby zba-

oftatni dowod wiary Bofkjey. Ra- wienie wieczne byto niepodobne;
cyCl; bo powaga Bofka jef? oftatnia albowiem zbawienia wiecznego nie-

przyczyna, dla krórey wierzemy we mo?na doft?pi? bez wiary;' Wiary
.

wfzyfrkie rzeczy od Boga objawie- mie? Jliepodohna bez rofkazu woli:

ne ,
n. p. gay n? nas kto pyta, dla rofkaz woli naft?pi? nierno?e bet

czego wierzemy w Tróyee Nay. rozf?dku wiary, nakoniec rozf?des,

?wi?tCz? '? Odpowiadamy przez wiary, niemo?e by? miany bez pO'"

ofratni? przyczyn? czyli przez of?at- budek dof?atecznych ; wi?c f? po'
ni dOWOG, albowiem Bóg niefko?- budki do uwierzenia.

c7e,ie prawdziwy w poznawaniu i P. Które f? pobudki do uwierzeni,
J rl'vienhl to n:tm obj'l\vi!. Tajemnicom Bo?ym'?

P. Kt6:-p f? rllle?l,to?ci co przyi?ci? O. Ró?ni Autorowie wiele ich licz?,

?:Vj2.y Bofldey ? my do krótko?ci przychilai?cfi? na'

. D :v'p f? nale?yto?ci. L AH ·o.?:u- mieniemy niektóre ofohliwfze, jt1'"
'H

, r"7ez !ttóry f?dz!erny, ?e po- ttO to f?:

winni?my w jak? rzecz wier??y?. 11. I. Pobudka jeft df7wnoH Wirr.rrfj

?t wc+, pr7.:cz ?tóry chcemy wie- naszey: poniewai we wCzyftko tO

.
--::,.-?, i rrze-; który W?la rof1{,:-ui?

I

wierzemy, V cokolwiek Patryarcho:
• '"l-:11 o ;vl, '\?y uczym? Akt \Vl ry. wie. Prorocy, Apoftotowie,

I

'7k?? z pr-;ycz:'ny tego rofkazu Ak? . wCzy(cy fr!\ro?ytni Oycowie prze?
Wiary nazywa fi? u/oh?:.f akt molt wfz" ftkie wieki wierzyli.

'rf)fl{,!ZL?ny. !>otym przypu3ciwfzy II. Pobudka jeft ftato?? i m?flwO
'i'Jo . nj?").,? W'l a1t:ty, wzbudzony lf/iflry nflsZey: albo viem Ko?ciol S

hy\ r, ". r07.U'":lle f",'I? "'\kt zezw(\le- jeft nieprzezwyci??ony, który cho'

nia na ?wiadeawo Boze. ci:\? w pierwiafrkach przez wipje

??:o:?c..o;cc:CC'-:?:.cn?:o;;::
wiekow przesladoW8ny by? od rói'

nych Tyranow; z tym wfzyfrki?
?adn? moc? i przesIadowaniem ni?? .

móg? by? zniCzezony. do tego ró't'

oe herezye i fekty bywa?y, jednl??
wCzyfrkim tym odpór da? i daie; 'f;

kt6rych fekt, lubo jefzcze niek.t?r:
pozoftaly" atoli ju? wiele z nlC

ROZD'lIA? n.

oblld?ac.1J do 'w/,'itrze;1,i:l Tajenmicom
_

. IJazY!"1'.

n.c.y 1':, j..'de pobudki. do uwierze

lua 'Jaie nicom Bozyrn?
zgo?a 1:
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do

30"

, zgo?a wykorzerH?nych znayduie fi?. ,:: woyny, nie przez bogactwa, nie

przez honory, ale przez ludzi nieu

czonych .

i u ?wiata wzgardzonych
nawrócili:fi? ludzie naymocnieyfi i

naym?drfi , owfzemcaty .?wiat na

wrócony jef? ; jako byli Apof?olo
wie j ich Nafr?pcy, którzy ukrzy
.zowanego przepowiadaj?, i farne

niewidome rzeczy obiecuj?c ,prze?

III. Pobudka Jen powszechnol?
JViowy nOl?zev: ?dy? 'Viar? Katolick?
po c1l!ym ?wiecie

rozkrzewion? by?
wid z.iemy,

to

)0-

mO

tlU?

ec

nej

jek

ba

le;

iie

Hy
oli:

bet

dek

pO"'

po'

IV. Po??dk? jeR: zgodno?? i je
dnoflc!7J.nou. jf/iary 1zaJ?ey, poniewa?
nauka Je,fr,JedtlOitaYl1a" przez wfayflek Kose/or, przez wfzyftlde cza

?y,
bez

zadney odmiany a? do .cza-
I Icdy ?wiat wiar? rozkrzewili.

ow

tera?nieyfzych. Zk?d Hereti'cygdy fi.? W fwoiey nauce .rd?ni? zad

ney.nlemai?c zgody i fialo?ci nauki

(Wole;!, przeto ?atwo zwyci??eni
bywal?.

IX. Pobudka jeft: Pawaga/amego
Chryflusa Pana

; 'który 'w fzyfrkiego
tego naucza?, czego dzi? Ko?ciot
Katolicki naucza iwyznale.

X. Pobudka jeft: Cuda, albowiem
·w Ko?ciele Katolickim liczne iwiel ..

kie cuda f? uczynione cz??ci? od fa

rnego Chryftufa Pana
, cz??ci? od

A pof?olow, cz??ci? nakoniec od in

fzych ?wi?tych.

V. Pobudka jeft: prawda Wiary
naJzey; albowiem Ko?ciot jeft fun

?amen!ern j kolumn? prawdy, a ma.
i?c afiyftency? Ducha S. prawdziwych rz

.

l
.,

nik e:zy naucza, tak da ece, IZmi.

t1 ;V hlch naymnieyfzegg falfzu
zna es? niemo?e.

XI. Pobudka jell:: przepowiadaniC?
Prorokoie , to jeft: fame ?wiadec
twa Prorokow, którzy wiele przed

tym prorokowali o Taiemnica?h

wiary Chrze?cia?!kiey, a to wfzyfr ..

ko ju? fi? fpe?ni?o o przyj?ciu Chry-
.

ftu fa, o ?mierci, i o zmartwych ..

wftaniu.

VIL Pobudka jeft?: ?wi?to?? Wiary

?a?Zty ; ·poniewa? wfzyft1de rzeczy,
torych nas naucza Ko?ciol S. f?

g??n? Boga. n: p: Mi?o?? Boga i

?l:znJego, pohamowanie nami?tno
SCI, fzacunek dobrych' uczynkow ,

pogarda rzeczy doczefny'ch. XII. Pobudka jeft: Mlf.cze?flwa,
poniewa? niezliczone prawie m?

cze?ftwa od ró?nych ofob dla obro

ny wiary Katolickiey podi?te f?, a

to z m?ftwem podziwienia godnym,
z fta?o?ci? i chciwo?ci?.

) Potym ?wi?to?? poznaie fJ?\zt?d:
Ze mia? Ko?cioI i ma wiele bardzo

S'Yi?ty?h m??ow, a to w ka?dym
'WIeku l czafie.

?11JO
)1 S,

TJ
ViI. Pobudka jeft: wielka liczba

tlO?toroU'J; którzy kwitneli W Ko?

k: ? Katolickim i po dzi? dzie?

t;ho'

lipIe
XIII. Pobudka jeft: Opatrzno??

Bofka, gdy? niepodobna rzecz jeft,
a?eby Bog tak wi?lkiey liczbie ludzi

pobo?no?ci? i ?wi?to?ci? znamieni

tey, przez tyle wiekow b??dzi? do

pu?ci? przeciwko Religii. Plura apUfI
AZ,f,thores.

rói'
[kit"

nie?

ró?
ina?
e;

tp

t6re

niell

\\lltn? k
., .

?ci .
rozumem, nau ? l SWl?to-

l\Vaf \V?ar? praw.dziw? by? wyzna-

VlII przepowl?dai?c. .

"'11 lin ?. Pobudka Jefl:: cndow11,C W?a-
:; "Cl,'?elA

k
..

,

)/;' dOWn' :I raz rzewzen?e; gdyz cu-

. nelig/? fporobem roz?erzona jefl:
?:< 11

a

\atolicka, to jeR:: nie przeZ
'"?. Om L, o PodzialeL

,',"!,
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?:< W te wfzyftkie Artyku?y Wiary, ?v
kt6re wi?rzy Ko?cjol, wierzy za\?l"
le w Troyce Nay?wi?tfz? ; bo W ni?

Ko?ciot wierzy.P.
Wiara ogulnie wzi?ta wieloraka

jef? '?

o J!o?rzebie W;ary .73::j!u:e;.O. Jefr dwoiaka: J. Wiara lud:Kka, jef?
zezwole,nie dla powagi cz?owieka

mówi?cego. 2. lf7iara Bofko , jeft
zezwolenie dla powagi Boga mó

wi?cego, o którey tu mowa. y ta

Wiara jeft nadnaturalna, co do if?o

ty od B oga wlana.

P.
Wieloraka jeJl potrzeba w mate'

ryj Wiary'?
O. Dwoiaka. l. N eceflitas medii, po'

trzeb.» oflatniego Jrzodka, która tak

obowi?zuie pod kar? ?mierci wiecz:

ney, iz ?adney nieprzypufzcza «r

mówki niewiadomo?ci nawet nie'

przekonaney: a tak wierzy? fl? po'

winny te cztery rzeczy: l. ze BM

jeft. 2. ?e jeft jeden w Trdycy. 3

?e Bó? jef? fprawiedliwy 4. ze Syf

Bo?y fta! fi? czlowieki.em. II. Ne'

ceHitas prsecepti , potrzeba z P.r,z?'
kazania jeft ta, która obligule

wprawdzie pod kar? ?mierci wieet'

ney ? przypufzeza jednak exJtU?§?

czyli wymówk? niewiatlorno?ci ale'

P., Wiara Bofka czyli Teologiczna
wieloraka jeft '?

O. Jeft dwoiaka: z. Wiewa ?ywa, 2.

Wiara umarta, Wiara ?ywa, jeft ta:

ktdra z??czona jeft z ?afk? po?wi?
caj?c? i mi?o?ci?, i tak? wiar? ma

j? farni ludzie fprawiedliwi. IFiara

umar?a jeft, która nie jeft zl?czona
z lalk? po?wi?cai?c? i mi?o?ci?.

P. Akt wiary wieloraki jeft ?

O. Jeii: dwoiaki: l. wn?trzny, '2. po

wierzchowny. Akt wiat'y wn?trzny,

jeft zezwolenie my?lne fam? mysI?
uczynione ?adnemi llowy i znakami

powierzchownemi niewyra?one. Akt

zeW?t?trzny, jeft wyzna,nie wiary

uf?y uczynione.

przekonaney: a takie f? rzeczy:
1-

Sk?ad Apof?olfki. 2. Sakrarnen!iI
?wi?te, i wfzyf?ko to, co Bag

prze Ko?ciel do wierzenia podaje.
P. Izali jeft rzecz potrzebna do zbs

wienia, we wfzyfrko to wierzy?
co jeft od Boga objawiono '?

P. Co jeft wierzy? wiar? wyra?n? i

zawit?'? Fide expticita, & implicita.
O. Jefl: potrzeba we wfzyftko wierzyO. I. Wierzy? wiar? wyra?n? w ten

czas, kiedy wzr?cz i cz?ftkowicie
wierzemy w jaki Artyku? od Boga

objawiony, n: p: gdy wierzemy, ?e

Bóg jeft jeden W iftocie, a troifty
W ofobach.

wiar? przynaymniey zawit?· ,

P. Kiedy obowi?zuje nas przykazanil
wierzenia '?

O. Lubo akty wiary. wzbudza? j!l?
naycz??ciey jefte?my powinni, 0[0'

hliwie jednak przed ka?d? modlit\y?,
i przyimowaniem któregokolwle?
Sakramentu, pod czas llucha1)ia Sf{i0l
Wa Bo?ego, a naybardziey w cza l?

pokufy i niebefpiecze?ftwie ?miercI'

2. Wierzy? wiar? zawit? W ten

czas, kiedy wierzemy w pGwfzech
no?ci w to wfzyftko, co Bóg obja
wit i przez Ko?cio? do wierzenia

l'0dar, n: p: kto (nic niemyfi?c o

Tróyc.y Pr?enay?wi?tf?ey) wier?y
ROZ-
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,?, Dobro? at1folutn? rozumie fi?, ile B6g
jeft niefko?czenie dobry w fobie.

przez Dobro? za? wzgl?dn? rozumie

R O Z D Z I A ? . m.w

\Vi ..

o D'fZtgiey Cnocie
Teotogiczney, to jefl:

o fladziei.
I

ni?
fi? ,

ile Bóg jeft dla nas dobry, i ile
-

jef? nayrzetelnieyfzy w obietnicach.

P. Przykazanie Nadziei kiedy obowi?
zuie ?

P.
CO j\? nadzieia Bofka czyli Teo

lo'?na ?
y.

O. Tym?e farnym fpofobem obliguie i

w tym czafte, w' którym obliguie
WIara, to jeft: we wfzelkich modli.

twach, W przyimowaniu Sakramen

tow ,
a ofobliwie pokuty, w ka?

dych pokufach i niebefplecze?f?wie
?mierci.

O'.r !\?7adzk?eia Izabitua!na, mo?e {je opi-
ate'

j a
.

ta ?.

J' fi: C
-

ki
?,' e

nota Teologiczna na-

r:
tak t

anlU/?cu wola do wzbudzenia fku-

pecz?ego prag?ienia i oczekiwania

?
rzy z?e? fzcz?fiiwo?ci, za pomoc?

?C?·

aIk BoiklCh. Nadziefa aktualna, jeft
fam akt

pragnienia ikutecznego
przyfz?e? fzcZ?fiiwo?ci którey po·

zYkfl{aBn1ne. Jeil: trudne, za 'pomoc? jed-

wY'
nie'

.

P. Wiele jeft grzechow przeciwnych
Nadziei Teologiczney'?pOI

B6?
, 3

Syf:

O. Znaydui? fi? dwa, to jeft: deJpera
cya i zaufanie zbytne.

na o
{?' ?

P. Nad
'. InOze fi? otrzyma.

mat ??el Bont:iey jakie jef? objektum
er .;alne?

P. Co jeft Defperacya ?
.

Ne'

r:tJf

gnie

O. J eft uniknienie woli, przez któr?
kto unika zbawienia wiecznego na

bywa? przez frzodki zwyczayne
dla tego, ?e mu fi? zdaie onego

otrzymanie by? niepodobne. Ta de

fperacya kiedy jeft z??czona z nie

dowiarfrwem, w ten czas jeft dwo

iakim grzechem, gdy za? nie jeft
z??czona, na t?n czas jeft profrym
grzechem.

O.Ob'e"
.

i
] ktum materyalne naypierwfze

kf:yncypalne nadziei jeft fam Bóg,
orego my fzcz?fliwie ogl?da? i

P?fiada? mamy: objektum za? dru-

2leb'
i

mniey pryncypalne, f? inne

? ra !tworzone Ru??ce do dofl?-

tec:t'

u??,
nie'

: l·

lenta pl
.

f
enla\ wieczney nadnaturalneyBóg

je. p
zcz?11iwo?cr.

.

?Nadziei Bofkiey jakie jeft objektum
ormallle?zba'

Wiedz: Defpracya W ten czas zf? ..

czona jeft z niedowiarftwem, gdy
defperui?cy niegodziwym zdaniem

f?dzi: n. p. ?e Bóg nieodpufzcza

grzechow' pokutui?cym, albo nie

chce grzefznikowi da? Iaiki potrzeb

ner
do jego nawrócenia, inaczey

jezeli niema tego zdania.

O.

qObje?tutn. formalne nadziei, jeft
}30broc Bofka wzgl?dna i rzetelno??

b??? w obietnicach. Racya: gdy
QI:)\Vle? nadzieia jeR: cnota nale??ca

fOt?Oll, powinna mie? za objekt
(ina alny dobro?, a t? niefhvorzon?,

ll?_) y.ey niebylaby cnot? T?ologicz

nieft\?cZ Ze niemo?e mie? dobroci

Za Obj??ZOney abfolutney; wi?c ma

n?· Palt fQrmalny dobro? wzg1?d

alboWie??ia proba jeft oczewifta:

formalny d\ttla mito?? ma za objekt

,

'zye

?rzy'

zanil

, ja?
aro'

it\v?'

lwie?
L sto'

?Zilft?
liercl'

P. Co jeft zbytne zaufanie?
O. Jeft akt woli, przez kt6ry kto nie

rozf?dnie oczekiwa rzeczy nadna

turalnych. n. p. Gdy kto fpodziewa
fi? otrzyma? odpufzczenie grzechow
bez pokuty, lub chwaty bez ,zaaug.

?.

(Jbro? abfolutn?· Przez

WIe ..

L ji
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Vl. r nieunaod? nas w POkusz8itie.,
V l L A/e nas z/Jaw odez!e,?o Amen.

Wiedzie? nale?y to: l. Zbytne >:,

?aufcmie jeit: w?a?ciwie gatunek grze
chu przeciw Duchowi S. bowiem

przez te pogardzona i odrzucona

bywa pomoc Ducha S. przez któr?
cz?owiek wftrzymuie fi? od grze

chow-

-'- ?

§. Jt.,71jrklad JJ{,Jhl,,:}/
J}aijk;?y .

II. Zbytnie ufai?cy zgrzefzy?
mo?e wielorako: I. Mo?e zg,rzefzy?
zaufaniem Pelagianoui, którzy twier

dzili ,
ze otrzyma? mo?na chwa??

wlafnemi filami i przez uczynki na

turalne: 2. Mo?e zgrz?szy6 zaufa
niem Lutroto , którzy fpodzlewai?
fi? chwa?y bez dobrych- uczynków,
i taki grzech jeft dwoiakir grzech
zbytniego zaufania- i niedotoiarjiura :

3. Mo?e zgrzeszy? fzczegulnie grze
chem ZC?ujlfnia; który uf: i?c w

Bofkiey Iafce odw?acza pokut?, a?

co ko?ca ?ycia: 4. Kto ?miertelnie

?rzeszy w nadziel? , odpuszczenia
owa popefnia grzechi : jeden z zau

fania, inny w tey materyi, w któ

rey grzeszy.

L Oycze nasz, który? jeft w N?ebiejtcd1,
?wi?? fl? Imie Ttnoie .

Modlitwa
Pa?fka , dla tego tak fi?

nazywa: i? jey fam Chryf?us Pan

ufty fwoiemi Bofkierni nauczyf: Vi

kt6rey znayduie fi? Pro?b fiedrn ,
r.

Pragnienie chwaty' Pana Boga przet
przytomno?? jego na ka?dnym miel
fcu, A to zwa?ai?c jego Wfzechmor

no??, ?e on wfzyf?kim rzeczom po?'
k?ada jeftefrwo i bytnu??, i na fiow1e

jego wfzyftk.o ftoi, wfzyf?ko fi? poc?yi
na od niego, i na nim fi? ko?czy, 011

fam z niczego wfzyftko wyprowad?a,
,

i kiedy w oczach naszych co zniknle,

do niego fi? wraca. Zk?d fi? nazyWl
Oycem wfzyfrko prawdziwie pocz?t'
kui?cym , wfzyfrko trzymaj?cym i nO'

fz?cym, i wnim' wCzyf?kie rzeczy (?'

?yi?, i ruszai? fi?: Zk?d nale?y pra\V'
dziwa wdzi?czno??, ?eby Imie jeg(
?wi?ci?o fi? w? wfzyf?kich ftworZ/

niach" czyli jako ?wi?te czci?o fi?·

P. Jakie f? Akty Nadziei?'

O. Modlitwa Pa?fka, Pozdrowienie

Anielfkie i wfzelk1e mod?y Ko?cio?a

Ka tolickiego.
Modlitwa Pa?fka: zawieraj?ca w

. fobie Pro?'b VII. co do ilowa, to jeft:

L Oycze nasz', który? je} w NiebieJiech"
?'wi"? fi" lmie Twoie.-

,

Bywa za? czczone Imie Swi?t!·

uni?ai?c (woie mysli, jak przed Stw?
r?ycieIem ?t?ni.ar?c fi?, a? w

przepll?
nJkczemnoscl, l ten poklon nazywa,t
la tria, to jeft: farnemu jednemu Stwu(e
ey nale?ny. Bywa czczone te? fa,Il1
Imie Swi?te, albo flyfz?c, albo mÓWI?C,
albo czytaJ?c, ca?e cia?o fwoie ?ciel?,
W prochu, i w popiele, z którego .ct??/
wieka Bóg ulepi?. Zk?d Grecy Wlet

ft

me.tB1nye na?ywai? glówn? pokrOP)

II Przyid? Krdtewflwo Twoie.

JI L B?d? wola TtjJoia, jako w Niebie,
tak i na ziemi.

'

1 V. Chleba naszego powszedniego day
nam dzifiay.

F. r odpztH nam winy naSZt, jako t

my Odp?'Sz.c?C?my naszym winoway

,
com.

ze ,a ..

,
-
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ie ',ca?emi .rob? ?ciel? fit na ziem?? ;:: wfzyf?kim pilnowa?, i wfzyfrkie z my""
przed BogIem wfzyflko widz?cym. fty fwoie do rz?dzenia, jako. fwoiemu

, Byw? czczone tez farne Imie po- Królowi famoch?tnie oddawa? i offia-

dz.z?ko1f!,c/'1:lem, offi.?Wowauiel1't, i pro?b? rowa? . A to wfzyl?ko dzieie fi? przez

OCZ{"WlSCl? wyZl1lu?c, zel cokolwiek przyia?{l wieczn? mi?dzy Bogiem i

dobrego jef? ,

potrzebnego i mi?ego, ez?'owiekiem ,
i ta to przy?a?{l nazy-

?a?et ??m: mInuty, godziny, i dni wa ii? Iafka po?wi?cai?ca ,
albo Kr6-

?ycla,
J

Y,' I
talenta, i cokol wiek mo- Iewf?wo Bo?e na fercu przebywai?ce.

z erny umIe
.

ft

od U'y ,?y, 1 chcemy, Wlzyn k o- to

Zk d
? SWlatlo?ci, a bez niego nic. III. Bnd? wota Ttoota , [al» w Nie.

C.J 2 WIlk' ,
c, -z,

'r.t
e Je swiPtoQ'ra8zf.hvo przy- bie , tak i na zielni.

pllywa? ? b'
? D

fi
o ie

, i fwoirn filom to, co
: fi?

pan,
. ?. od Boga wzielo, i bE.>Z' boia?ni od

J?cJa, albo utracenia fzczyci? G?.
3. pro?ba

o uayf?odfze: upodobanie'
Bofkie, to jef?: aby?my tego chcie

li, czego Bc5g chce po nas, aby?my
mogli jakim naylepfzym [pofobem
ukontentowa? ferce Bofkie, aby?my,
czy to przez zycie, czy przez ?mier?"

czy przez zdrowie, czy przez choro

b?, czy przez flaw?, czy przez ha? ..

b?, czy przez doftatek i bogaawo ,.

czy przez, n?dz? i ubófi.wo, uwielbili

?wi?te upodobanie jego.

W
Bywa .czczone oJjia1towan'iem, to

jetl:: oddanIem fobie pozwolonych
rzeczy, aby komu· chcia? wedrug fwe
go npodob"- d

'

racz ?
anla tez fame rz'eczy ac

l,
1.

rzet

lic)'
nor

dzieli' ,Zk?d wyniknefy pierwociny,po?'
?ClDy Imieniowi Pa?fkiemu.J\vle

pon? By-:va czcZone pokorn? pro?b?:
ale ,H:?vkaz pro?ba nie tylko ubó1two,

....

l

?l CZemno?? fwoi?, ?e bez BOlIa

lC$y'

,
on

ld?a,

knie,-
.,le tllern

. . ., . ?

Nakoniec, aby' nam wola Bo1ka

tak byb przyjemna, i?by?my gotowi
byli dla niey wfzyfrkie mi?e rzeczy

utraci?, na wfzyftkie trudno?ci i przy
kro?ci z ochot? fi? wyda?, ?eby nas

t
a l me llIemoze, wyznale; a

ltn farnym Boga, jako naywy?fze;ywl
cz?t
i na'

y (?'

obro, jedynie potrzebnego fobie by?
rOZUtni. '

II.. Przy id?' KrdtewJ .:JO Twoie.
.

Bóg niepufzczaf za ??dzami ferca, tak

jako Poganow.,
Ira\V'

,

jeg( ?.

pro?ba' o lalk? Bofk? po?wi?caj?
pr

c?, przez któr? Bóg cz?owieka

kt?rv?afzcz! fobie za Syna, i w nim

r()Z?Wll? chce rz?dz?c jego fercem,

?eby\1l?m, wol? i pami?ci? tak dalece:

nim Jako .Bóg uftawicznie mysli o

ftankllt?k cz?owiek o Bogu bez prze4

prZed" tl\ysli?, jako Bóg cz?owieka

pilnuie ?f?yfl:kim ftworzeniem fzanuie,
tak ieby

l

jego potrzebom uITuguie,
f,?ego f\V?t:?tQwiek Boga llaywierniey-

orZ'

IV. Chleba· nafzego powJ<:edniego defy'
nam dziJiay.

fi?·
wi?t!·

;tW? ,

4'., pro?ba
oczekiwanie z r?k Pana'

epa
Wa(1 Boga nietylko dufznych, ale i ciele

fllych pofilkow; poniewa? wfzyfrkie
frworzenia oczy fwoie podnofz? do

karmiciela wfzyftkich ?yi?cych, który
wyprowadza z fkarbow [woich fzczo·

dre wy?ywienia pod imieniem chleba,

brogof?awi?c pola, ogrody i drze?a,
fypi?c p?odn? rof? z nieba, i, czym?,?

tW():'
fa[l1t

,wi?Ci
ciel?'

c;tIO'
,iel?j6

1:

k
l\eo- •.

l
.

ft
'

uo O czci?
?Q

przylacle
a l· r6za gr?-

1001'
,

\Vo?i i rofkazow jego we

rozmaIte

,.
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rozmaite przyfrnaki w ró?nych owo-
;?: wicznego fiebie karania, czyli umar

..

cach : a zarniaf? r?k fwoich niewido- twienia przez poi?, prac?, i ja?mu?n?,

mych, poftanowil na ziemi fzafark? a naywi?cey przez pokorne podley#
'm?/o?? albo wrodzon?, albo fprzyia?- fzym od fiebie uf?ugi. A tak to wfzy{?

..

nion?, albo obowi?zan?, albo nako- ko czyni?c, profi? potrzeba o odpu?

niec bolei?c? nad cudz? n?dz? i lito?ci- fzczenie winy, ale nieinaczey, tylko

w?, kt6r? fam rz?dzi, trzymai?c fer- pogodziwfzy fi? pierwey z bli?nim, to

ca ludzkie w r?ku, i dok?d zechce, na- jeft: uraz? odpufzczai?c, krzywd)'
klonl. nadgradzai?c ,

i ra?unek n?dznym po"

On fam pokaznie fpofob , jak oko- dai?c,

lo wy?ywtenia i odzienia robi?: on

fam dodaie fiIy pracui?cym, a nafie

nia fiei?cym: on fam nafienia rozmna

?a: on te? fam do rozdawania po

trzebnym ferca pobudza,

l/L. r niewwod? nas w pokufzen/e,

6.
pro?ba

o ?wi?t? flra? Bofk?, aby
tak zrz?dzit fwoie f?worzenia,

mi?dzy którerni ?yiemy, i?by nam nie

byty pon?t? i pobudk? do ztego, cO

?atwo Wizechmocny i wfz?dzie b?d?

ey Stworzyciel uczyni? mo?e, kiedy
nam w naybli?fzych okazyach do r.rze?

chu poda mym ?wi?te, itrach, wftyd
l obrzydzenie wizelkiego z lego dzida,

a unikanie od niebefpiecze?ftwa; bo

kto kocha niebefpieczefdl:wo, zginie
w nim, to je!J:: kto famochc?c lezie

w okazye grzechowe, darmo proli.
Boga, aby go nieprowadzi? w pokufy-

r. rodpu?? nCl17'Z na/ze winy, jctko i my

pdpzifzczcmzy naJzym winowaycom.
\

5. pro?ba
o Iefkawe przepufzczenie

wfzyftkich wiadomych i niewia

domych nafzych obmierz?o?ci, które

popetniamy i ibiemy fi? winni, go

dni karania i odrzucenia od twarzy

Boikiey. A takowe winy, czyli ob

mierz?o?ci, obrzyd?emi czyni? nas za

ztofliwe myfii, za Czkodliwe llowa, za

przekl?te uczynld, zafmucai?c mito??

Bofk?, i rnih,?? bli?niego nafzego, a

tym farnym pfuj?c fzcz??cie fpoieczne,
a wprowadzai?c niezgod?, zayzdro??,
fromot?, ? zbeftwienie natury cz?o

wieczey.

Pokufy za? f? od trzech nieprzy"

jaciol dufzny( ?J., to jeft: od Diabfa.,
który fzpetne majaki, i mysli zlos11·

we i z?dze niefpokoyne przynofi i po?

rufza ochot? wielk? do z?ego podze"

gai?c; które to mysli zaraz poflrzegt
..

fzy fi? nale?y obrzydzi?, o?wiadczy6
fi? przed Bogiem, ?e ich nieprzyimuie
cz?owiek, przyobieca?, ?e ich ofkar?

zy przed Ko?ciotem, pot?pi? razem '"

Diabtern do piekl?; tak wtafnie, jak
kiedy kto ftrafzydlo jakie poftawi z!?

tob?, kiedy fi? \ve zwierciedle prze"

gl?dasz, natychmiafr fw6y obraz znas:t,

a wyrzekasz fi? ftrafzydta.

Co wrzyftko zwykfo bywa?: T.

przez Zt!Ol1lnO??, niemaj?c fiIy do ufrrze

?euia fi? wCzyftkiego zrego. 2. Przez

'Jzieu/iado11ZoN, niewiedz?c co fi? godzi,
a

c? fi? niegodzi. 3. przez fzczer?

ztosc.

Ulo112noS? potrzebuie uftawiczney
modlitwy o ratunek. Niewiadomo??

potrzebuie uftawiczney nauki o praw

pzie Bo?ey. Z/o?? potrzebuie ufta- Albo, gdy po mi?dzy ?rarn?f
mi
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mi idziesz, nic workowi nieszko-";

dz?,chocia? ci Kupcy ró?ne towary uka-
> ••

§. :2,

ZUl? ki d 'l

)\(a?dca o .:fozdroWlCnl:a

. ....91n L'eJ/kinz.
,

,

e y nt.ec rc?c nawet targowa?

Tdkowl?dasz Jednym llowem niechc?;

ln: 'ak?lC k·n?ezaszk(Jdz? czartowfld?
d

')
b

l

d'
o

te
y na wfzyftko odpowia-

P.
pozdrowienie

te dla czego fi? na ...

'zywa Anielfkie '?ac ? ziesz : O t B
I

od'
r

moie "
.' o

ag WI ZI lerce

O. Dla tego: albowiem pierwfza cz??6
tego pozdrowienia byb navpier ..

wiey wymówiona od Anio?a. Atoli

nie w tym rozumieniu, jakoby Anio?'

by? Autorem tego pozdrowienia;
bo w rzeczy famev te pozdrowie;
nie jeft podane od famey Tr6ycy
Przenay?wi?tfzey.

go?zL
ze Ja

teg? niechc? ; bo fi? nie-

?wiat
Drugi ,nieprzyiaciel. dufzny je!t

kt.6rz'
to jef?: Synowie k?amfiwa J

.

rad
y rl? megodziwych obyczaiow

d
?, prozb?, gro?b? nienawi?ci? i

.z
rad?

, ,

chl bit'
a

n,a?wi?cey ob?udnym pod-'

W l? :?? 1, ll1teresem, i niepoczci-
p, Pozdrowienie Anielfkle wiele ma

oJ t yune.m do z?ego poci?gaj?. A.

obroego nIeprzyjaciela naywi?ksza

jey ?fzrozrnysla? ': ?vi?c?no?ci fwo-·

wybier
?, O marnosoi swiatowey ,

°

fiwa' hUIU bogoboynego Towarzy

tym b o. z ?wi?tym przeftai?c ?wi?
Wr 't

?dZlesz, a z przewrótoym prze-

cz??ci? .

O. Ma trzy cz??ci, I. ZdrowOl? JTllarya
fajki petna Pan z Tob?; i ta cz???
jeft od Aniola wymówiona. 11.

B!ogostawiona? Ty mi?dzy niewiajtami
i btggos!Olwiony Owoc zywota Twe

go; ta cz??? od Ji:::l?biety Swi?tey
Ducha S. pe?ney. nI. ModI H? za

nami &c. i ta cz??? jeft przydana.
od Ko?cio?a S.

Onym fi? franiesz.

b ft Tr?eci nieprzyjaciel durzny jeite yaWne cialo ? które niechce tego

trOZ;Ut11ie?, co ku zbawieniu dufz?t po-
rzebno ... ,

.J

] k
'

a naplzeclwko temu memasz
e

,ar?wa infzego 1 tylko co Chryftus
JVauka o Sodziru:rcb?O?lt?

Ten rodzcty niebywa wyp?dzo- §,.
w??YdlO poflem, a ,modlitw?. A S. Pa-,

Xanoru'cznych.b?d?' ? Marla: tJeslz wed?ug cia/a zy?,

leCle, pomrzecie. P.
CO f? Godziny Kanoniczne '?

O. S? te M.odlitwy, które z prawa1711
. Ate nas :?:baw ode zlega. Kanonicznego przepifane pewnych

I

godzin odprawui? fi?.7· Pl'\)'b-

(}b? a o pr?tki ratunek Botki i p, Wiele jefr Godzin Kanonicznych '?

O. S? fiedm: Matutinum, Prima, Ter

tia, Sexta, Nona, Ve/perce, & Com·

pletorium. Jutrznia, pierwfza Go ..

dzina, Trzecia, Szófta, Dziewi?ta,

Niefzpory i Kompleta.

god, t???n? od nief?o.z?sliwych przy-

'.
dUfznych l Jako i cielfnych. ,

Te fiedm Godz.iny, znacz? fiedm

Taiemnic M?ki Chryftufa Par:a, zam·

kn1?·,
>
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ubogim, albo fabryce Ko?cielneYf

gdzie beneficja znaydui? Ii?,
kni?tych w na ft?pui??ych wierCzach: !:,

Matutina tigat Chriflzt1J'J., Qui criniina
P. Godziny Kanoniczne jak nale?y od,

prawia? ?purgat. •

'Prima replei Ipzltis, dat cazifam Tertia

mortis.
O. Powinne fie mówi?· uocaliter Ej iw -

tegre , glo?n? i W ca?o?ci: tak?e ma'

i? fi? odmawia? pilnie i nabo?nie, tO

jefr: aby f?owa niebyty opur?czane
ale ca?kowicie wymawiane ,

takit

nale?y odprawia? bez przerywania
&c.

Sexta cruci neftit, latus Ejus Nona hi

partit,
Vefpera depo nit ,

tzu1Zulo CompIeta re

ponii.

Ranna wi??e .Chry:f?ufa, który grzechi
P. Doodprawowania Godzin kano·

nicznychczyli koniecznie potrzebna

jeft Intenoya ?

znofi, ?

'P?erwJza znaczy plwociny, a Trzecia

?mier? grofi:
Szafla na krzy? rofpina, bok Nona O. Jeft kcniecznie potrzebna. Racy/t:

cz??ci? dla tego: ?e modlitwa Go'

dzin kanonicznych, powinna by,
aktem ludzkim, lecz bez Intencf

nieby?aby takim: wi?c &c. Cz??ci'
dla tego: i? odprawa Godzin bez In'

tencyi jeft akt przez fi? oboi?tny
Ko?ciot za? przykazuje nie akty ob"

i?tne ,
ale akty dobre .i za1?'ugui?ce:

otwiera,

NieJzpory W gróbzdeymui?, Kompleta

zapiera.
.

P. Które ofoby Ko?cielne obligowane

f? do Godzin Kanonicznvch?

O. I. Obligowani f? wfzyfcy mai?ce

wy?fze Kap?a?f?wa f?opnie ,
chocia?

niemai? beneficium Ko?cielnego. 2.

Obligowani f? wfzyfcy, którzy ma

i? beneficium dla uczciwego wyzy
wienia, chocia? nie f? Kaptanami ,

i

tylko w mnieyfzych zofrai? ftop
niach. 3. Obligowani f? wfzyfcy

Zakonnicy Profeffo wie oboiey ptci,

którzy do Choru f? wyznaczeni.

wi?c &c.

Wied? 1. Do odprawowania gO'

d?in Kanonicznych potz?bna je{t
Intencya przynaymniey wirtualn31

nie potrzeba za?, aby by?a zawl??.
i koniecznie aktuaJ na. Racya c:z???
pierwszpy: albo :viem Intencya wJf'

tualna jeR: fama pozoftala dzielnO
O. Opufzczai?cy Godziny Kanoniczne

jak grzefzy ? aktualney W mocy zrftawioQ??,
przebywaj?ca. Racya drugiey cz?sc.'

.albowiem aby intencya byla zawt?e
aktualna moralnie prawie jeft .ole'

podob?a. U. Intencya ta powinP3r
by? przynaymniey zawita (imphcitP)
Zk?d nie czyni zadofy?, gdyby ktO

odmawia? godziny Z umy1?'em uc?e'

nia fi?, albo rekreacyi; bo odpr?'
wia? fi? powinny z wol? proszeJll?
Boga i Onego ch walenia.

,

O. Jem opufzcza znaczn? cz???., grze

fzy ?miertelnie, i je?eli ma benefi

cium, obowi?zany jefr do refl:ytu

cyi, to jefr: kto opu?ci @utrzni?,
obowi?zany jeft do refrytucyi po?o-

/wy po?ytkow, które mu benefici

um na dzie{l jeden przynofi.
,

Jesli opu?ci tylko PierwJz?, albo

Trzeci? godzin? powinien powró
ci? cz??? po?ytk9w jednodziennych.
.Reftytucya za? ma fi? czyni? albo P. Do odprawowania godzin Kano

nicznych,
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niczn!,ch, czyli potrzeba attencyi ?
ol:, dzleia uwa?a Boga , jako dohregIJ

dla nas. Mi?o?? za? zwa?a Boga, jako
dobrego w fobie.

O. Koniecznie potrzeba. Racua ; bo
modlitwa' jeft poduiefienie rnysli do

Bo?a; al? ?e
mysli podniefienie 'nie

mO,ze ?yc bez
attencyi na te ilowa,

ktore J?zyk Wyraza: wi?c &c. Zk?d
pe?lla Jeit, ?e attencya powinna

od-

P. Mi?o?ci jakie jefl: obiektu m mate ..

rvalne?

o. O?iektum przednicysze jeft fam Bóg,
poslednieyszc za? jef? wfzelkie f?wo
rzenie, n. p. Anio?owie, ludzie.

. byc, przynaymniey zewn?trzna.P. Ktu?e przyczyny wymawiai? od
gadem

Kanonicznych?
P. Mi?o?ci jakie jeft obiekturn format ..

ne?O. l. Wymawia niemo?no?? cie?ka nie

tyIk? fizyczna, ale nawet moralna,
czyll to pochodzi z obowi?zku na

t?ralnego, czyli z f?abo?ci, czyli 'z
nl?doftatku brewiarza, lub z nie

\V?ad?mo??i prawa. 2. Wymawia
Jn??os?., tak wlafnego dobra i zdro"
wia

, Jako i bli?niego, n. p. gdyby
ll?tychrniaft potrzeba mówi? kaza ..

?, albo affyftowa? umierai?cemu,

O. Jeft dobro? Bolka abfolutna, przez
któr? Bóg jef? W fobie dobry i we
wfzelkim rodzaiu naydofkonalfzy.

P. Przykazanie mi?o?ci kiedy obligu ..

je ?

O. Tym?e farnym fpofobern obliguie,
którym nadzieia i wiara, to jeft :

zawrze dzj?kui?c Bogu, o pomno.
?enie ch',Va?y jego .fl:a?'ai?c fi?, przy.
kazania jego ?wi?te wype?niai?e , a

naybardziey w godzin? ?mierci.
fpowiada? wiele penitentow.

3 ', Wymawia hoia??
, kiedy zt?d

llJla?aby wynikn?? wielka fzkoda w

dobrach w?afnych , lub ·bli?niego. 4?\Vymawia dytpenfa, któr? da? mo?e

P. Jakim Ipofobem potrzeba kocha?

Boga?
O. Potrzeba kocha? nad wfzyfl:ko \V'

naywy?fzym fzacunku, to jef? :

powinni?my Boga przek?ada? nad

wfzyftkie rzeczy ftworzone, tak?e

powinni?my tak kocha?, aby?my
byli gotowi raczey wfzyftko utr? ..

ci6, ani?eli Boga i jego przyja??.

,naywy?fzy Papie?.
?;;?? c.o:co:?CO';)<:c>: ? CO;.::?

R O Z D Z I A L IV.

o

t,'zeciey Cnocie Teologiczney, to jefl:
o Mi/o?ci.

P. Jaki ofobliwfzy jeft znak mi?o?ci

n!fzey ku Bogu?
'

P'l' O. Z"'?howanie Przykaza? Bo?ych
wed:i.ug Jana S. 1'4. Kto' ma przyka ...

zcmia l1wie i pe/ni je, te4-Z j{'ft, który
mnie kocha.

O. ?
o jefi: mi?o?? Bolka '?

ktl.i Jeft cnota Teolog!czna, przez
[Ze t? kochamy Boga, jako naywy?
Boga ?bro z fiebie, i bU?niego dla P. Przykazanie czyli o'bliguie kocha?

bli?niego nie tylko aktem wn?trz ..

nym, ale i zewn?trznym?

P. Mi?o" Sc I' •
".

Nadziei .r?ym fi? roz01 od Wlary l

O. Ró?ni n O. Obliguie zaifte, wed?ug tego: B?.
dzicsz kochal bli?niego fwego, ja?o

Jiebie famego. Z??d nie zaC??'Yule
przykaz?nia, ktorykocha bllzmegQ

przez

uwa?a B
? od wiary; bo Wiara

1'6z'n1' fi °ga, J' ako IprazfJiedliweao.l? Od ).1
d

. .'

b
. to

Tom l.
!.'ia Zlel; al OWlem lla-

M
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powf?ania z grzechu. Zk?d niedofy?
jef? na farnym podeyrzeniu albo w?t?

pliwo?ci , aby fna? bli?niego lekko"

prz.ez farne' akty wn?trzne. Vigllnt {:-

in Comp. cap. 6.
,

P. Przykazanie czyli obowi?zuie, aby?
my kochali nieprzyiaciol'? myflnie niezawf?ydzi?,

-

2. Potrzeba, a?eby by?a nadzieia

p.oprawy; bo napomnienie jeft ko?

cem Braterlkiey poprawy. 3. Potrze

ba. aby by?a fpofobno?? czafu; bo

wiem czafem upomnienie odkrada fi?

u?yteczniey, aby by?o potym fku

tecznieyfze i po?ytecznieyfze. 4'

Potrzeba fpofobno?ci rnieyfca i ofob,

to jeft: kiedy grzefznik W gniewie
zof?aie

, w ten czas nic niepomsg!
napomnienie, albo jefliby w przy"
tomno?ci innych byt f?rofowany r

albo jefliby ofoby fpofobnieyfzey dr

tego oczekiwano, od?o?y? nale?Y

popraw?. &c. &c.

O. Obowi?zuie. Zk?d moc? przykaza
nia Boikiego obligowani jefte?my
kocha? nleprzylaclol nie tylko nie

fzkodnie, to jeft: niemaj?c ich w

nienawi?ci, ale tez uczynnie, we

d?ug tego: kochaycie nieprzyiaciu?

wafzych. Plura apl?d CaJzflas.
P. Które f? Akty mi?o?ci ?

O. S? naft?pui?ce: II Poprawa Brater

fka , 2. Ja?mu?na, 3. Uczynki milo

fierne tak duchowne jako i clelefne.

----------------.--------------

... t:
' ?Vauka o poprawie J3ra-

tejkiey. P. Jaki grzech pope?nia, który nieczy
ni poprawy Braterfkiey ?

O. Pope?nia grzech ?miertelny; albo'

wiem pod grzechem ?miertelny'f
obowi?zani jefte?my ratowa? bliz"

niego W of?atniey potrzebie co do

cia?a, wi?c tym bardziey co do du'

fzy.

P.
CO jeil: poprawa Braterfka '?

O. Jeit napomnienie z cnoty miro-

?ci pochodz?ce, przez któr? kto

przyk?ada ftarania odwie?? bli?niego
od grzechu, w który zwyk? wpa
da?.

P. Czyli jeft przykazanie wzgl?dem

Braterfkiey poprawy?

§. 2. JV'auka o:Jalmu?nie.O. JeR: przykazanie Bofkie od Chryf?u
fa Pana poftanowioue (Matt: Ig. )
eJejliby zgrze/zyt przeciwko tobie Brat

twóy, flrofuy go. Racya; albowiem

z mHo?ci obligowani jeite?my, aby?
my pomagali bli?niemu co do cieles

ney n?dzy: wi?c podobnie co do du

chowney.

P.
CO jeft Ja?mu?na?

O. Jeft uczynek z mHo?ci pocbo'
dz?cy, przez który zapobiega {t?

potrzebie czyiey.
P. Czyli jeft przykazanie ja?mu?ny

cielefney'?
O. (Ex Vind:) Jelt dwojakie: r. PrZY'

.

kazanie naturalne; albowiem zdro'

wy rozum uczy, ?e potrzeba kOi

P. Których kondycyi potrzeba do

uczynienia Braterlkiey poprawy'?
O. Nait?pui?cych: I. Potrzeba mie?

wiadomo?? pewn? o grzechu ?mier

telnym, i powinno by? niebefpie
cze?frwo powrócenia fi?, albo nie-

f
cha? bli?niego, a zatym i rato\v? ;
2. Przykazanie uflano1tJione; bo n1?e
mHofierni f? W niebefpiecze?ihvJ

pot?
..

,
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pot?pienia, wed?ug tego:
przekl?ci; &c.

id?cie
t:

P. Z jakiey potrzeby pochodzi obo

wi?zek ratowania bli?niego?P. Wieloraka jef? potrzeba? O. Wiedzie? tu potrzeba. L Je?eli
jef? potrzeba oflatnia, obowi?zany
ka?dy jeft wfpomaga? nie z po
trzeb do ?ycia fwu.tego i fwoich do

mownikuw nale??cych, ale z po

zof?a?ych , chocia? te f? potrzebne
do ozdoby f?anu fwego. II. Je?eli
jef? potrzeba cif(}:ka obowi?zany jef?,
tak?e potrzebui?cemu da? z pozo
ftarych rzeczy f?anu fwoiego. Zk?d
Lekarze, Prokuratorowie, i tym
podobni obligowani f? ratowa? ubo

gich l1iemai?eych zk?d zap?aci?
przynaymniey przytomnych nie za?

nieprzytomnyeh. III. Je?eli jeft po
...

trzeba pospolita, czyli zwyczaylla,.
).ldzielenie z rzeczy pozoflatych do

rozf?dku ka?dego zof?awia fi? ;
z tym wfzyf?kim mai?tni grzesz?,
je?eli nigdy ja?mu?ny niedal? ubo ..

gim ?ebrakom w tych nawet potrze
bach zwyczaynych, czyli pofpoli
tych.

O. !roiaka: oflatnict, ci?:ikct, i po.rpo?
llta,. I. Potrzeba oflatnia jeft ta, W

ktorey k?o Zoftai?c jefr w podob
nym nlehespiecze?ltwie ci??kiey
choroby, lub ?mierci, jeilihy nie by?
rat/owany. 2. Potrzeba cie?k«, w

ktorey kto zoftai?c cierpi takie nie

;;,ygOdy, które fprawui? ?ycie na

h

er

przykre i mizerne. 3. Potrze-
.a fJ?!POlita, w którey kto zoftai?c,

,

c'Jerpl niewygody ale nie takie, któ

:e ?u Czyni? ?ycie bardzo przykrel
tnlzerne.

P
•. Wieloraka jeft ja?mu?na dof?arcza

l?ca?
O.

Je? dwoiaka: l. Ja?mu?na dof?ar
Czaj?ca z firony odbierai?cego jeft w
ten

?zas, gdy dai?cy tyle daie
,

ile

WYCI?ga przytomna potrzeba. z.

?a1rnu?na doftarczai?ca z flrony da-
7?cego, kiedy dai?cy mai?c maro,
tyle daie, ile mo?e wed?ug fwoieykondycyi czyli 1?anu.

c:tf

?bo'

lly!Jl
blii"
) dO

P. Opufzczenie uezynkow mitofiernyeh
kiedy jeft grzechem?

P. Wiele jeft ikutkow ja?mu?ny?
du'

G. ,Znayduie fi? ich fiedm: I. Pomno
zenie

?zeczy doczefnych. 2? Odpufzczeme grzechow. 3. Pomno?enie

??fki. 4· Ja?mu?na cz?owiekowi wie-

O. Aby by? grzech ?miertelny dwuch

nale?yto?ci potrzeba: l. Aby z ftro

ny czyni?cego by?a mo?no?? i wf!

dza, to jefr: aby niezachodzifa, jaka
trudno?? czyli niemo?no??: II. Po

trzeba, aby z ftrony potrzebuj?cego
by?a wielka potrzeba, a tym bar

dziey je?eli b?dzie oflatnia.

e

Jlrzyczy11cow do Boga zyfkuie ,to Jefr: farnych ubogich a daymyto ' ,

b
'

)\.?? z? zeb?z?cy
zli f?, nawet fa!1'a

l\\t?Zna ,1?ga Boga. 5. ]a?muzna
O" ?lOm sClele

drog? do Nieba il?\ •

b
'

6. ?ra lm ram? do Raju. CEcel: 15')
przy

?towiel{a do
'dohrego ko?ca

lded?t'()wadza i ciefzy umieraj?cego,
j?. 7.\\>?yfcy pr7.?jaciele opufzcza
wieczn? akoniec Jalmuilla zap?at?

?. 3. JV aulca o :Przykazaniach·

j9?ich.
.

?Qt\1ie. P.
Wiele jeft Przykaza? Bofidch?

.

o. Jeft (?ziefi?? danych nam od 60-

M ij ga
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dzieltle i inne ?wi?ta Uroczyf?e, vt

które dni ?wi?te wfzyfcy Chrze?cla

nie obowi?zani f? Przykazaniem Kc

?cielnym do dwuch rzeczy: do ilu"

chania Mfzy S. i flowa Bo?ego, i do

wftrzymania fi? od robot auzebni ..

czych.

ga przez Moyzefza, które do za-
;',

chowania przy Iafce Bo?ey f? ?atwe

i podobne.
P. \Vielorakie f? Bofkie przykazania ?

O. S? dwoiakie : pierwszey taplicy, i

drugiey tablicy; przykazania pierw
fzey tablicy f? te, które nalez? do

czci Bo?ey, jako f? troie pierwfze
Bofkie przykazania. Przykazania
drugiey tablicy f? ,

które ftofui? fi?
ku po?ytkowi bli?niego, i te f? oftat

nie fiedm przykazania.

Roboty za? troiako uwa?a? fi?

mog?: T. Roboty dufzne, jako to

uczy? fi? , pifa?, uczy?, &c. 2. Ro ..

boty cietejne , jako to: polowa?, fpie
..

wa?, &c. 3. Roboty fluzebnicze, n.p.

ora?, ba?, &c. i te dzie?a czyli pra
..

ce f?u?ebnicze f? zakazane' w dni

?wi?te.

Przykazanie jefzcze jeft dwoi a

kie: pn.ykaZ1ti?ce i zakazu??ce. Przy
kazuiace przykazanie jeft t które

obliguie z?wfze ,
ale nie na zawfze,

n. p. czci Oyca i Matk?, które nie

obowi?zuje na zawfze. Pszykazanie
zakazuj?ce, które obliguje zawrze i

na zawrze, n. p. nie b?dziesz ?abi-

IV. Przykazanie: Czciy Oyc? i Matke

ttooi?. \1/ tym Przykazaniu .nie tylko
rozumiej? fi? Rodzice, ale tak?e

Duchowni, jako to f? Paf?erze ,

Spowiednicy, Kap?ani , Prze?o?eni-

V. Nie b?dzief:?: z(Jbijat. Tym Przyka
za niem zakazule fi? nietylko zabóy
ftwo i wylanie krwie, ale te? ranie

nie, bicie, i inne krzywdy wyrz?"

dzone uczynkiem, lub flowem; albo

rad?, albp rofkazem, tak?e zakaza

ne [wary i nienawi?ci ku bli?niemu,

&c.

. jar.
P. Dziefi?ciorgo przykazania Bofkie ,

które f?, i które przez nie grzechi
zabronione f? ?

O. l. Przykazanie: Nie b'ldziesz mial

Bogow cudzych przede mn?. Przez

_

} te przykazanie przykazuie Bóg,
aby?my go czcili, i jemu famemu

11u?yli; przez te? przyKazanie z?-'

kazui? fi? grzechi naft?pui?ce: l.

ba?wochwalftwo, wiefzczba, czar

Ilokfieftwo &c. 2. kufzenie Boga,

krzywoprzyfi?ftwo, ?wi?togradz
two, tymonia &c.

VI. Przykaz!nie: Nie b?dziefz cudz%"

zyt. 'rym Przykazaniem zakazany
jeft wfzelki gri;ech przeciwko czy"

fto?oi, jako to f?: cudzo?ozftwo, po'

rubtlwo f kazirodztwo, gwa?t, grze?
chi przeciwko naturze, &c.

VII. Przykazanie: Nie b?dziefz krad"

Tym Przykazaniem zakazany jeR
wfzelki grzech kradzie?y, jako to:

kradzie? profta , czyli potaiemne
wzi?cie rzec·zy cudzey, ?wi?tokr3d?'
two, czyli !kryte wzi?cie rzeczj

?wi?tey, albo tak?e rzeczy nie ?wi?'
'.

tey, ale z mieyfca ?wi?tego, wY"

II. Przykazanie: Nie b?dziesz brat

lmienifJ Pa?jkiego nadaremnie. Prze ..

ciwko temu Przykazaniu grzech i f?
,te: krzywoprzyfi?ftwo, blu?nier

ftwo, &c.

III. Przykazanie: Pami?ta1j, aby? dzie?

?W1?ty .?wi?cil. Tym Przykazaniem
,rzykazuie fi? obchodzenie dni Swi?

.tych J jako f? wfzyftkie dni Nie-
# dzierftwo, albo gwa?towne rzec?j

cudzey
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cudzey odebranie w przytomno?ci ?<

pana, tak?e przywlafzczenie, i nie

llufznyzy1k, zdrada, podf??p, &c.

to: dla utraty ?ycia, lub zdrowia,
lub fzkody ci??kiey i niepowetowa ..

ney fobie lub bli?niemu z nieprzy ..

tomno?ci wynikn?? mog?cey, i nie ..

odk?adney ( tak, ?eby ta? zabawa in

nego czafu zrobi? fi? niemog?a )
niezaprz?tnieni, pod grzechem ?mier

telnym f?uchali Mfzy S. we dni Nie ...

dzielne i Swi?t uroczyfrych.

VIII. Przykazanie: Nie b?dziefz mówi!

'flap?ze.ciw bli?niemu fwemu fotjzywe
go swzadectwa. Tym Przykazaniem
zakazane f? naf??pui?ce grzechi :

fa??z?we ?wiadectwo przeciwko
blIzn!emu, niefprawiedliwy wyrok

??dZIOW, którzy bezfumiennie f?-

I.

G?
to

Do f?uchania Mfzy ?wi?tey po

trzebne f? cztery nale?yto?ci. 1.

Przytomno?? przynaymniey oby
czayna moralis , tak, ?eby fluchai? ..

cy mia? urnyfl ch?tny do f?uchania

Mfzy ?wi?tey. II. Potrzebna jef? in

tencya do f?uchania Mfzy przynay

mniey w pocz?tku namierzona ?

v?'I'"tualis. III. Potrzebna je1? uwaga ?

czyli attencya nietylko wn?trzna ,

ale i zewn?trzna tak?e przynay"

mn;ey W pocz?tku namierzona zwa ..

?aj?c na fprawy Kap?ana. Zk?d nie

czyni zadofy? Przykazaniu. któr?

obowi?zuje do fiuchania Mfzy, ten

cz?owiek, który przez ca?y czas,

albo po wi?kfzey cz??ci Mfzy roz·

mawia, i· zabawia fi? myflami O

rzeczach· doczefnych.

.0"
z?, albo porz?dku w f?dzeniu nie

z?chowui?, fprawe odk?adai? ,
&c.

nl?pra\Vied1iwo?? ?Pifarzow, gdyby

?: .pra?ie co umnieyfzyli, lub przy-

ie

.p.
ra

[ni
(

fi
h, ntemniey k ?amf?wo , podphleb ..

IX ?o, obmowa, &c.tke
ko

.?e
?

I
rZY??zanie: Nie b?dziefz po??da!

",on? blzz71?ego twego. Tym Przyka
zanIem zak?zane f? wfz?fikie akty
:ve:vn?trzne oko?o poz?dliwo?ci f

]e1l1by by?y dobrowolne i famoch?t.

?e ,

:ni.

k?"

)"1"
de?

? net

.

X.
P:zykazanie: filie b"d:Giefz po??da!

ant domu, ani pola, ani zadney rze ..

zw

?bO _ czy ?
które jeg? f?. W tym Przyka

za?1U. zakazule fi? niegodziwe pra
?nlenle rze.czY,c/udzey do nabycia,
I Depa chcl\vOSC mienia ze fzkod?
bli?niego, jako jefr: ?akomfrwo
które dufzy jeft nayfzkodliwfze.

'

.za"

lU,

II. Przykazanie Poflu fzczerego we dni

wyznaczone od !(o?ciola, to jeft:.
po?ci? czterdzieitodniowy pofl:, wi ..

gilie wfzyfikie, cztery w roku cza-

f Y , czyli dni Krzy?owe i Soboty.
U Grekow za? pod?ug podania Apo"
ftoHkiego, czyli Oycow SS. nauki,

prócz wielkiego poltu, jefzc.ze poll:

przed Bo?ym Narodzeniem fze?cio

niedzielny od 14. 9bra, czyli od S.

Filipa, na uprofzenie aby fi? Chry
ftus przez tafk? po?wi?caj??? w fer

cach wiernych znowu narodzi? ra

czy?, to je1?: aby wierni Chrytufo-
we rozpoczeli ?ycie. Trzeci potl:

')10"

any

:Z"1"

pO'
rze'

?------------

§. ? .•

Wauk? ? Przykazaniach
:JCosaeLnych.·ad/.

jei?
to:

mne

3d?'

?czj
wi?'

'.

P. \1.,.
O. VVl?,e jefr Przykaza{l Ko?cielnych?

Mf?y l??. I. Przykazanie: fl'lt?ha?
ÓWi?te ?U'Ji?tey w dni Niedzielne i

przYka??e. Tym P?zykazaniem
mai?cy ??E! fi?, aby wfzyfcy wierni

baw? nie?Ywanie rozumu ?adn? za-wy' .

?c?'f \lChrol1ney ?otrzeby, jako
11. raz-

I
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na rozmno?enie Wiary po wfzyft- ?

kich Narodach do Ducha Przenay?w:
zaczowfzy od Oktawy Zielonych

Minifl:rom Ko?cielnym na ich wfpo
mo?enie i wy?ywienie wiernie by"
wa?y wyp?acane dziefi?ciny.

? Swi?tek, a? do SS. A poflolow Pio

tra i Paw?a. Czwarty poft n? upro
fzenie fzcz?fliwego Ikonania wier

nym Chryftufowym w opiece i obro

nie Matki Bofkiey od l. Augufra, a?

do Wniebowzis:cia Nay?wi?t: Panny
czyli U?pienia, przytym Srzody i

Pi?tki ca?ego roku.

§. 5. :Nauka o Cnota.ch .JUo"

raLnych i XarJynaLn'ych.
P.

Co [ef? cnota moralna?

Pof? ten Ko?cielny powinien by?
co do ilo?ci, quo ad quantitatem,
to jef? : raz na dzie? jedz?c, 2. co

do jakowo?ci, quo ad qualitatem ,
to

jef? . powinna by? wftrzerni??liwo??
od mi?s i nabia?ow , wy??czywfzy
Soboty, W które nabia?y f? pozwo
lone,

O. Cnota moralna hahliualna, tak fi?
opifuie: jefl na/og naktaniaiqcy czto

wieka do czynno?ci dobrych i uczo

wych, p/rzez które fiaie fi? cz?owiek

dob1"Y i godny jakiey zaptaty. Cnota

za? aktualna moraina jefl [am akt

czyli cZyn dobry i ztl:zciwy,pochodz?"
cy z cnoty habitualney,

III, Przykazanie: Spowiada? .fi? przy

naymniey raz w rok i ntitylw??tsz7j SCf,

kramens przyimowa? oko?o Wielka

nocy. W tym przykazaniu przykazu
je fi? , aby wfzyfey wierni, którzy
przyfzli do lat rozeznania przynay

mniey raz W rok [powiadali fi? i

przyjmowali Cia?o i Krew Pa?fl\? od

w?afnego fwego Parocha; a to

w czafie Wielkonocy.

P. Cnota moralna, czyli jefi: w?a?ci

wie cnot? '?

O. Cnota moralna jelt w?a?ciwie i po"

profiu cnot?; dla tego bowiem na

zywa fi? moralna, ?e jeft tnatk?.
obyczaiow i ludzkich czynno?CI
uczciwych i chwalebnych,

P. Wiele jeft cnót moralnych '?

O. Cnoty moralne przednieyfz e
,

do

których wfzyftkie inne nalez?, ??
tylko cztery; albowiem wfzyfrkte
inne cnoty ?ci?gai? ll? do czterech

IV. Przykazanie: Ma!?e11j'ltic!t godow
nie fprClwowa? w czajie zalzazGnym.
A w tym zakazuie fi? godow folen-

110??, czyli uroczyfro?? i publiczne
blogofl'awienie w Ko?ciele; wfzakie

mog? fi? fprawowa? zar?czyny i

malze?fi:wa bez folenno?ci za po

zwoleniem Bifkupa (Triden: Sefs:

2+ cap. 10.) By\vai? za? zakazane

gody, l. Od Adwentu, az do trzech

J{rólow, 2, Od Popielcu, a? do

Oktawy Wielkonocy.

• Kardynalnych, dla jakowego? mi?dzy
niemi zwi?zku, jako to f?: Religia,
pobo?no??, czyfloN, cietpliwoJ?, po'
Ro'ra, trzezwo??, lafkawo?? &c.

które cnoty nazywai? fi? poslednie
(fecundaria) zt?d, ze z cnót kardy
nalnych nieiako?, jakoby ze zrzódel

pocbodz?, czyli wyp?ywai?,
P. Co f? cnoty Kardynalne '?

O. S? cnoty moraln'e przednieyrze, do

których fi? wfzyfrkie cnoty moral'"V, Przykazanie: wyplaca? dzieJi?ciny
Ko?cielne. W tym przykazuie fi?, aby lle ?ci?gaj?.

P. Dla
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P.
Dl: czego nazywai? fi? kardyna? ..

?:. P. Co jeft wflrzemie?liwo?? '?
o ..

One. O. Jeli. k d l k
l.

Z
l cnota ar yna na, przez tu-

.

. t?d I: albowiem jako drzwi oko- r? pohamowana bywa chciwo??
lo z awiafy, tak cala moralna uczci- tych rzeczy, które docze?nie cie ..

wo?? oko?o nich kr??y. II. Gdy? fzy? zwyk?y.
.

cnoty k.ardynalne na kfztalt zawiafy P. Co jef? M?ftwo'?o
..

z?mykal? drzwi, czyli przyf??p O. Jei! cnota kardynalna utwierdssa-

?l:???d?
a

otwieraj? Chrvf?ufowi , j?ca dufz? przeciwko przykro?ciom
? nas do Boga opufz czai?c nadarzaj?cym fi?. ?

.......

(

rzeczy zfe
-

h
.

d b
r"",

p C
' a zac OWUl?C o re.

.

noty ?ardynall1e jakim fpofobem
fi?

:.fo? O p?zewyzrzai? inne cnoty moralne '?
.

,ytn: Albowiem pomaga?? cz ?o- §. 'I' Nauka o :Prawie [,' Spra ..

2:?

jliek
ota

akt

zq?

Wleko
• ?.

do ";1 W wi?kfzych przefzkodach
wiedLlwo.?-ci.

. c.not, przefzkody za? f? -te :

nIeWIadom I, ..

OSC czymema , rzeczy
roflwszne fi: l" ..,,' , r.

•

p?
Co jeft prawo rozumiane za uf?a

w? ?
wf G

,. rasz iwe, l m110SC IWOla

cz

a

??. ,A tak L Roflropno??, która

\V{?IC naUcza 1 jeft przeciwn? nie

ktZ olllo?ci. 1L Wflrzemie?liwoS?,
ci

.

ra
ufpokaia rofkosz

, jef? prze

lVJ.wna rzeczom roikofznym. lJL

,0. Jeft rozporz?dzenie ftafe dla dobra

pofpolitego obowi?zuj?ce do czy
nienia czego, albo nieczynienia.

?d?

pO" P. Wielorakie jeLt prawo?
?flwo, które wzmacnia umyfi, aby

?oftrach odrzu?it, jeR: przeciwne

d??cz?r:' ft?arzhwym . .IV. Sprawie-

na"

l t M·.

o?ci

O. Trojakie: l. Naturalne J)'us natu ..

'fale, Które jeft wlane i wrodzone w

farnych naturach, czyli fklon n o'!"

?dach rzeczy, i te bywa fpoleczne
ludziom z bydl?ty, a nie co inszego

jeft, jak tylko fam inflynkt, albo

jk?onno?? natury zmyflowey do zacho-

lUJOSC
, ktora naHama do dobrego

O?chodzenia fi? z bH?nim, jeIt prze
cIWha mHo?ci famigo fiebie nierz?d ..

tley. .

do

, (?
l?kie

rech

?dzy

19ia,

? ?iele jeft cn6t kardynalnych? wania ?ycia, do rozmno?enia fwego
gatunku, i do frzodkow do takowych
ko?cow zmierzaiqcych naklaniaiqca.
Wfzak?e te prawo bydl?ce nie cz?o

wiecze.

.

S
? cz??ry, to jeft: Roflropno??,

i P;:''lIJzedliwo?/, Wjtrzemie?liwoS?,
P.

Co ?jlwo. ,

po'
&c.

dnie

rdY'?
ódel

O. leJeft Roftropno?? '?

Naturalne za? cz?owiecze prawo w?a

?ciwie rozumney naturze przyzwoi
te, tak:fi? wykrada: ?e jejt ?wiatlo

rozumu od Stwórcy natz-try wlane

rozumnemu j?worzeniu, przez które,

CZa
Cnota kardynalna, która nau

i Co ??:-go ,fi? potrzeba wyR:rzega?,
\

tnu. lerac wed?ug zdrowego rozu-

P. CO"
-

O. Zaf???aSprawiedliwo?? '?
.

wana rc)il? na tym, aby by?a zacho

do rzecz""no?? mi?dzy lud?mi, co

?\l?Ywaj?.Y ZeWll?trznych, których ,

pominowszy wszelkie inne pr?ykaza.
nie zewn?trzne, fatwo cz?owiek po

znaie, co ma czyni?)} Ck czego fi? wy

e, do

oral'"

stf?qga??
Te



9?? K_o_?N_T_R __O_'V __ E_R_S_Y_A V._._· __ •
__

litym zdaniem wfzyf?kich ludzi jefr
do zachowania przyi?te,

'fe prawo naturalne nazywa fi? nie;:?
odmienne i niemo?e przypu?ci?

uwolnienia od niego, czyli dyfpen
Iy, przeto ze jego obowi?zek nie z

wolney woli rofkazui?cego wy?ika,
ale z famey natury rzeczy przyka
zaney, albo zabronioney , która

zawfze ta? fama i nieodmienna prze

bywaiac , zawrze t?? fam? z?o??,
albo t?? fam? dobro? w fobie za

trzymuie.

P. Co jef? prawo rozumiane za f1uft·

no?? ?
.

I
O. Jeft równo?? powinna mi?dzy o?('''

wi?zkiem jednego, a prawem dZIel·

nym drugiego cz?owieka. Zt?d fi.?
nazywa prawo stusznosci, Jus juft1'
trale. y takie prawo jefr w?a?ciwe l

?cif?e, .

P. Wielorakie jef? prawo l1uszno?ci.?
O. Dwoiakie dzietne, i podlegle, A?l:1'

vum & paffivum. Prawo dzielne jer:
nale?yta w?adza dyfponowa? , czyli
rozrz?dza? oko?o jakiey rzeczy'

?eby tak, a nieinaczey oko?o nje?' :P.
dzia?o fi? , Prawo podlegle jef? pO
winno??, albo d?ug przyroiarkow'' :Q
ny do czyi ego prawa dzielnegv'

Jednak jesli ona materya naturalnie

zabroniona wzgl?dem jakich naft?

puiq.cych okoliczno?ci, albo odmie

nia fi?, albo-nymule ii? (n. p. kiedy
potrzeba dobro pofpolite ratowa?

nieinaczey, chyba z upadkiem dobra

prywatnego) pod ten czas nie tak

prawa naturalnego, jak prawa gr?n
..

townego, czyli z?ozonego bywa
dyfpenfa, czy tez czasem odmiana.

Co fi? trafia? zwyk?o n. p. w przy

padku nieuchronney potrzeby dla

obrony ?ycia &c. A zt?d wynika
PnIU/o Narodoio , J us Gent?um.

n. p. kiedy Piotr Paw?owi winie)1
100. z?otych, prawo dzielne jeR

II

Paw?a; bo ma w?adz? upomina? fi?
o 100. z?otych u Piotra; a :Z:1.4

U Piotra jeft prawo podlegle.
czyli fama powinno?? i. d?ug I

którym obówi?zany jeft Piotr od_ac

Paw?owi 100. z?otych. Wfzakie y
prawo f?ufzno?ci jeft jefzcze trota'

Prawo Narodoio: Jeft to, które wfzyf?
kim prawie ludziom jeft fpo?eczne
i w?a?ciwe, tak jednak, i? nie z fa

mey tylko rozumu pobudki wynika;
a te potym wed?ug potrzeb, po

?ytku i obyczaiow ludzi do wfzyf?
kich prawie Narodow wprowadzo
ne jeft 1Ia ksztatt ufiawy przykazu
j?cey, albo pozwalai?cey. A takowe

we trzech punktach zawiera fi?, I.,

u?zciwie ?y?, 2. nikogo nieobra

?a? , 3. ka?demu j ego nale?yto??
,oddawa?.

kie.

J. Prawo w?afno?ci, tJus jJ1'op'fietatis
a to jen nale?yta moc dyfponow
oko lo jakiey rzeczy tak, jak okof?

fwoiey, i na fwóy w?afny po?yte?.
II. Prawo w?adzy, (,JltS jzwifdil;tiO'?t!?'

i to jen moc nale?yta do rz?dzenls
wfa[nych PQ·ddany?h. Akty jury?'

P.

dyczne f? takowe:. r. rolkazywaC'
O

z. zabrania?, 3. dozwala?, 4. rot:

f?dza?, 5. ptaci?.II. Prawo uftanowne, ?j'zts pofitivm'tt,
Które jeft poftanowione zewn?trz
od wolnp.?o rofporz?dzenia którey

. j{olwiek Zwierzchno?ci.

lIr. Prawo miefz.ane, ?Z$S 1ni:xtum, pO:
fpolicie bywa to, co z oboyga ?ra
wa wIafno?ci i juryzdykcyi wyIlI?a.
a takie prawo tak?e bywa troia?.le·III. P'fC1WO Nafodow: Kt6re pofpo-

x. Oycowflie
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J .e Oycowfoie.9kt6reOciec ma nad ,.,

d.?ie?mi. z. GoJpodar/hie., które m??
'.:

rnanad ?on?. ,3' .Pa7f/l?ie ? kt6re Pan
ma nad f?ug? 1

l1lewolnikiem.

która jef? jefzcze nieda na i jefzcze
niepofiada fi? ,

Zk?d prawo do rzeczy inaczey
n? nazywa prawo ofobifle niedoiko ...

na?e
, f?abe, i zacz?te; albowiem.

przez te tylko ofoba jeft obligowa ..

na, a?eby rzecz wydana, w iftocie
za? rzecz ta jefzcze niepoflada fi?.
Przeciwnie prawo w .rzeczy jeft
prawo rzeczywifte, zupe?ne i dof?a

teczne; poniewa? ka?e fi? domnie ..

ma? dzier?awy rzeczy nabytey.

Prawo miefzan; .nie jef? ?cif?e prawo gale tylko weotug Czego?, czyli przez
pew.ny \?zglqd prawem fig nazywa:

cbC'''

?zie!·
d [t?

W ?l,m meZnayduie:fi? zupe?na dru .

??tSc"t
albo

cUdzo??, czyli inszoN
?U eri as S

JuM'
we

l

cz?ftka R
I

y? alhowiem jef? pew?a
co? l'

I ?dz)coW, guga je.ft takze
•

fr
:" aSC1wego Pana fwego; bo

?e 1
In1?,rumentem jego, zona jeft

, .,
)SC!,

A?l:i·
e jeft
czyli
?czy'

P. Prawa f?ufzno?ci wiele jeft gatun
kow ?

P,o ne cia?o m??a' a zatym [prawie-dlJwo"
,

'./'Y
'

,

sc SC1l1a
mi?dzy niemi by? nie O. Pryncypalny i naypierwfzy gatu

nek dzier?awa, czyli panowanie;
inne za? gatunki f? niedofkonate,
l. u?ywanie Ufus, jeR: prawo uiy
·wania rzeczy cudzey przy ocalenia

jey natury. IL U?ywanie wynikaiq.
cego po?ytkz6, uCus frut1:us, jeft praWG
u?ywania i korzyfrania z rzeczy cu

dzey przy ocaleniu jey Hiaty. lII.

Ar?da Emphiteufis, l V. Zaflaw
Feudum, V. Plac SuperJicies, VL
Stu?ba fervitus, VII. Poffijya. VlI?
Panowania Dominium, tak fi? wy
k?ada: ?efl moc u?ywania rzeczy

jwoiey na jakl tytko prt;lwo pozwala

tnoze. .

nief
t pI)
O\,tl'

legO?
'inie\1

jen.
\l

a? fi?

P. Prawo wtal"n
'

•

r.'
'ft tkt

li
oscr, co Z !WOley 1 O Y

O zp'Y
o

p-rZynofi? ?
:

··bl,rz?nOl1 zaifte I. 1?Jtut J' eft ofo-
lWIZa

p. ::;,
mu r?y czyna, dla ktoreyko-
rze pr?vo J?kje fprzyia, ahy mia?

kie ?z t6r? tak, jako fwoi?, i ta

?Vr
ytuly mog? by? wielorakie n. p..

o'b :u? ?l1pna, darowizny, fukceffyi,

?:1.4

iteg/tj
d?ug: le?nxcy, przeda?y &c. .

2. Sprzyianie p,'awa, to jefl:: praWo
pe?ne p.ozwalai?ce l) albo przy

ll?Ytnnley niewzbraniai?ce, czyli
kl?przecz?ce, i? ta -rzecz jeft tego,
t t?ry tna do niey fprawiedliwy t y-

Ddf1ar
?ie te

troia'
I

etatis
ow?

DkoI°

{tek,

u:1:ytek.Ut.
P. Co jeft fprawiedliwo?? jako cnotl

jct1t?' Dobrowolna akcepttJcya [przy
dz??. prCUfJa: jeft wolne woli zgo ..

kt6r
le fi? do mi3!nia tey rzeczy, 'do

Wc ?Yb?a. fprawiedliwy tytu? i pra
..

kardy.nalna?
.

O. Jeii: to cnota, która nak?ania 11m

teczn? wol? cz?owieka do oddania

allfzno?ci nale?ytey prawu cudze ..

mu: mówi fi? nale?yto?? ka?dego,
przez co fi? rozumi prawo podleg?e
powinne jakimkolwiek tytulem za

ci??nione: mówi fi? ka?demu U'Jy;pta ...

unia; przez co fi? rozumi cudzo??

ofob, tudzie? rozumi fi? 1k?onno??
do czynienia, co llufzno jeft, albo

ZElchowui?c p,rawo, jesli jefzcz.e

iornisf

lzel1i'

iury?1
P P

?
te 1l

'

.

ra\V? uz?ce ..

o. Jeit d???rn??ci wielorakie jeG:?'{waCI
, ro'!) Jus in r:o?akle I. Prawo 1p rzeczy

ad rem. p;
2. Prawo do

rzeczy, Jus
do

rzeczy
/.lU/o w rzeczy jeR: prawo

.

mym dana' ?ey, która w fkutku fa
do rzeJ.?Y j;ó.it i pofiada fi?: Prawo

.

T<lm f,
.

l?raw.o do rzeczy tey.9
N

.

???3."
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nienarufzone jefr, albo naprawul?c :,:, g C7\f l CD
.

przez reftytucy?, jesli jeft nadwe-

\}S'
7· .rv aur:a o Jl.-cll)rtucyt.

r??one pokrzywdzeniem.
P. Wieloraka jeft fprawiedliwo??? P.

CO jeG: ref?ytucya czyli powróce-

( JJtif?itia. )
nie (zkody ?

O, Cz?oraka:
t. Praw.na, legatis ..

?.

\
O. Jeft: akt fp,rawiedli\?o?d zamienney,

Zamlanna, comm'lttatzva. 3. podZlel- przez ktor? drugiemu uczymona

na, dijlributiva. 4. Karz?ca, vindi- fzkoda nadgradza fi? wed?ug rew-

catiuo.
no?ci.

l. Sprawiedliwo?? prawna, jeft ona:

\
P. Jak jef? potrzebna reft:ytucya do

która oddaie flale?yto?? fwoi? po- .

zbawienia?

{polito?ci ,
ta fprawiedliwo?? praw- O. Dwie rzeczy tu zwa?y? potrzeba:

na, jeft fprawiedliwo?? od cz??ci do I. ?e ref?ytucya jeft potrzebna po"

cato?ci.
trzeb? p?zykazania, neceUitate prf11?

11. Sprawiedliwo?? zcmlianna, jef? ona: cepti, wegtug S. Auguftyna: nie by'

która oddaie nale?yto?? fwoi? wed- toa grzech odpuJzczony, azby wzi?-

Iug równo?ci arytmetyczney czyli telv byt pow·rócony. 2. Reftytucya nie

rachubney, mi?dzy rzecz? a rzecz?, jeft potrzebna do zbawienia, jak@

ta fprawiedliwo?? jeft od cz??ci do frzodek nieuchronny,. nectUitate me ..

cz??ci: tudzie? ta fprawiedliwo?? dii; bo kto ?adn? miar? niemoie

zamianna ma wzgl?d na równo?? z uczyni? ref?ytucyi ,
mo?e by? zbu-

prawem wlafno?ci, które to prawo wiany i bez rzeczywiftey reftytu
...

jeft ?ciile, n: p: winien kto 100. z?o-

\
cyi.

tych, koniecznie 100. z?otych od- P. Wiele jeft korzeniow, albo zrzó"

da? powinien.
dei wynikaj?cey reft:ytucyi '?

!lI. Sprawiedliwo?? podzielna, jeft ta: O. S? trzy: l. r:ucZ wzi?ta, kiedy ktO

która oddaie nale:hyto?? fwoi?.
wed-

\
trzyma rzecz cudz? dobrym fum nie"

lug r6\VllO?ci geometryczney czyli niem albo mniemaniem, ze to jegO

rozmierney, rozdai?c dobra Rzpli- w?afna. 2,. rzecz niejlufznie wzi?ta,

tey wed?ug zaflug orob, a ta fpra- kiedy kto trzyma rzecz cudz? ztyIJ.1

WIedliwo?? jeft od ca?o?ci do cz??ci.

\
furonieniem ,

albo mniemaniem. ?'

Przez dobra fpoteczne Rzplitey ro- Jzkoda uczyniona, kiedy kto jak?

zumiei? fi? tu pieni?dze, nadgrody, wyrz?dzi? krzywd?·

honory, godno?ci i urz?dy publicz- Wiedz: dzier?awca dobrego fu'

ne, czy to ?wieckie, czy Ko?ciel-

\
mnienia jeft ten,

k.tóry
trzyma rzec?

ne.
,cudz?, rozumiej?c by? f WOl? : dzier'"

IV. Sprawiedliwo?? karai?ca, jeft cno- ?awca za? z?ego fumnienia jen: ten,

ta, przez któr? twierzchno?? karze który trzyma rzecz CUdZ?1 wiedz?"

podleg?ego fobie naleiyt? kar? za i? nie jeft jego. I

wyfr;?pki.

\
P. Wiele jeft przyczyn wCp6fczyni?'

cych fzkody'?
O. Znayduie fi? ? ich dziewi??, wyrt."

?onych W tych wierCzach :

eJU/SD ,

\.
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JJuffio, Confi.lium, Confenfus , Palpo, ;:?

Recurfus,
teczna ; nec?Uit?s extrema; bo w tym
przypadku mo ze by? wzi?ta rzecz

cudza bez grzechu. 4. Potrzeba

zbyt ci??ka tak fwoia , jako i fwoia4

kow, necefitas gravis Jui vet [uorum ,

prócz jeiliby i kredytor w równey
potrzebie zof?awa?, 5. Dobrowolne
od kredytora darowanie, /pontanea
creditoris remUJlo. 6. Nadgroda albo

zamiana, compenfatio , jak m6wi:t;
Juryf?owie , d?ugu i powierzoney
rzeczy mi?dzy rob? wfpó?podziele ...

nie. 7. Powaga f?du i prawa, ,?Zttho?
riia s juris & judicii.

Participans, MutuJs, non Obfiaes ; non

jllJanifeflans.
Kaza?, radzi?, zezwa:a?, pobtaza?,

przechowa?,
'

"

Wfpu??ra?, milcze?, nieprzeczy? , i

meOznaym owa?.
a

P. J?kim porz?dkiem wfpomnieni po
winnl powraca? fzkody!o

O. Przed wfzyfrkiemi powinien powra
ca? teu

, który by? przyczyn? pryn
cypaln? w wyrz?dzeniu fzkody, je
tUby rzecz cudza nie byla w dzier ..

?awie drugiego, tedy on navpier
Wiey jeft obowi?zany. Racya, Bo

rzecz odwoluie fi? do fwego Pana:

potym porz?dkiem inni, radz?cy, &c.

P, Na kt6rych dobrach mo?e by? Czka
da czyli krzywda uczyniona '?

O. Na tych: I. na dobrach du/zy, kt&
re mog? fi? zwa?a? dwoiakie: natu

ralne ?
i nadnaturalne, n. p. rozum,

rozf?dek , umieietno?? , i laika Bo?a,
&c. 2. mo?e by? krzywda uczynio
na na dobrach cielefizych , n. p. przez

ofzpecenie , tkaleczenie i zab6yftwo,
&c. 3. mo?e by? krzywda na do
brach flawy i honoru" n. p. przez
uwtoczen:e, zel?ywo??, i potwarz.
4. mo?e by? krzywda na dobrach

P. Wfpomnieni wfpófuczefnicy, czyli
wfzyfcy obowi?zani f? do caley
fzkody?

O, Iefli fpolnie docaley fzkody przy?
ozyniell fi? , obowi?zani f? do nad ..

grodzenia caley fzkody, niewfzyfcy
zaifte zupe?nie czyli ca?kowicie, ale

pod kondycy?, to jeft: jefliby nie

byli przytomni ich towar?-y[ze; któ

rzy za? do ufzkodzenia cz??ci fkupia
li filO, obowi?zani f? tylko do wróce
nia fzkody po cz??ci.

fortuny i 11'1,aiqtkow, n. p. przez ?ra
d?ie?, ?dzierftwo, &c.

j). Jakie mog? by? fprawiedliwe wy
mówki od reftytucyi na dobrach

fortuny?

P. Wielorakie f? po?ytki wynikai?ce z

rzeczy mianych?
O. Troiakie: l. naturalne po?ytki,

które wynikai? z farney rzeczy na

tury bez- przy?o?enia ?adney albo

przynaymniey jakoby ?adney pracy

ludzkiey, n. p. przyp?odki bydl? ..

,

tek, jab?ka, jagody, &c. 2. Po?yt?
ki flarowne, czyli przemyllne, któ"

re wynikai? z pracy i z dowcipu
cz?owieka, n. p. z kupiectwa, rze?

mie?nictwa ,&c. 3. Po?ytkij'ktadane,
które wynikai? cz??ci? z, ?atury ?

O. S? rozmaite, a w fzczegulno?ci
f1edm: 1. Niemo?no?? nattlralna,
llnpotentla phy.fica, kiedy kto nie ma,

?()hy wrócif. Racya: bo do niepo-
?bnYch rzeczy, ?aden nie jeft obo

Wl?Z?l)y. 2. Niemo?no?? obyczay
il?, Z'I'I7Pote;ztitif mora!is, kiedy kto
nlemo';e I 'I

b f d'--: powroCIe ez
po zlewa-

?ego j1bebefpiecze?ftwa fwoiey fzko
uy, a o

fWOich. 3. Potrzeba ofra-

N ji CZ?SCl?
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cz??ci? z pracy, i z. przemyflu, n. p ... ??

?bo?a , po?ytki z winnic, &c. §. 9- J\faulca o CzC/,';

(de Cultu, )---------------

§. g. :Nauka o 3?eLl.Jll. P.
Wieloraka jeft cze?? ?

O. Troiaka ; L Cze?? winnalatnemz&
P. CO jeft Religia ?

Bogu, CuItus larise, II. Cze?? s!nzeb?'

nicza, Cultus dulize , która Swietvm

Pa{lfkim jef? przyzwoita. III. Czde

wyzszodzie!na, CuItus hyperduliee ,

któr? famey Nay?wi?tfzey Pannie

nalezy.

o. Ief? cnota moralna, która na

k?ania cz?owieka do oddania czci

winney i honoru Bogu jako Panu,

i wfzyftkich rzeczy Stwórcy.
P. Co fi? rozumie przez cze?? i honor?

O. Rozumiej? fi? akty wewn?trzne i

zewn?trzne o?wiadczai?ce Bojki Ma

jeftat czyli wfpanialo??
.

zacno??.

Cze?? jefzcze jefi: dwojaka: cze??

absolutna i wzgl?dna: cze?? abfolut

na, przez któr? adoruie ue' rzec:t

dla ,?acno?ci W1?fney, któr? ma;

czesc .wzgl?dna Jefi ta, przez któr?

adorUle fi? rzecz dla zacno?ci dru

giey r;eczy, któr? reprezentuje, i
,

ta czes? wzgl?dna oddale fi? Swi?"

tym Obrazom.

P. Akt wn?trzny Religii wieloraki

jeft?
O. Dwoiaki,. to jeft: Modlitwa i po

bo?no??. Modlitwa jeft pro?ba o

rzeczy zdobi?ce czyli przyzwoite
czyniona do Boga z intency? i pod
niefieniem ferca: Pobo?noi? za? jeft

pr?dka i gotowa wola do wykona ..

nia tych rzeczy,· które nale?? do

czci Bo?ey,

Co fi? tycze offiary, ni?ey do"

ftateczna b?dzie wiadomo?? m.i?dz1

nauk? o Sakramentach SS.

-

P. Akt zewn?trzny Religii wieloraki

jeft ?

§ . x o . J'{auka o.Szlubie

(de Voto)
O. Czworaki: ufzctnowanie, ofiara,

fzl?,b, przyfi?ga. U/zeznowanie, jeft
cze?? zewn?trzn:l Religii, przez któ

r? cielefnemi geftami i u?o?eniem

o?wiadczamy naCze ku Bogu pod
da?ftwo, jako naywy?fzemu Panu.

Ofiara, jeft akt zewn?trzny Religii,

przez ktÓIY rzecz jaka Bogu ofiaru

ie fi?. Sztub, jeft obietnica Bogu

uczyniona na jak? rzecz podobn? i

lepfz?. Przyji'tga, jeft akt Religii,
przez który kto bierze Boga za

?wiadk.a.

P.
CO jeft Szlub '?

O. Jeft obietnica roztnyslns' i do"

browolna uczyniona Bogu na dobro

leprze i mozne. Mówi fi? na dobro

tepsze; bo ?adnego niemasz fzlubu,

jesl!by fi<c czyni? na jak? z?? rzecZ,

j mkt nie jeft obowi?zany oneO'O

wykonywa?, i owfzem ma by? od ..

rzucony. Mówi fi? na dobro mo?ne,

g?y? na
r?ecz nie?o?ll? fzlub \lczy"

mony hyc niemoze.

P. Wieloraki jeft fzlub ? (protum)
O. Jeft dwoiaki l. Sotmny i Ii. proflU'

Szlub



-

?zlub folenny,. który czyni (t? przed ?::. przez dy?pens?, która dale fi? przez;vladz? i

p.o.W. a,g? PU.bliczn,? i, Pt.zY-1
maj?cego w?adze , gdzie pofpolicie??ty bywa od Ko?cio?a Swi?tego, ' powinna na,ft?pi? jakowa zamiana,Jako jef? lz1ub czyfto?ci przyzwoi- II. Per, commutationem, prze?'ty Swi?tym !topniom f i trzy fzluby zamian?, ,kiedy fzlub zamienia fi? ,.

)

Zakonnych "?Orob , to jef? : ubófrwo, na jakie dzie?o równie dobre izba ..n1?&

.eb

?rn

c?yfi:o??, i pollufze?ft:wo. wienne ; przez t? zamian? w?a?ci-
SzI?h profly, jeft obietnica Bogu wie nieznofiii? obowi?zek, ale jedenll'czyntona bez takowcy folenno?ci, zaci?ga ii?' na mieyfce drugiego.

t

J
I I

lecz tylko prywatn? powag?, n. p. III. perirritationem,. pr,zez znie ..

ies:

SZ!l1b
czyftó?ci od ?wieckiey ofoby fienie, kiedy fzlub za niewa?ny bywa

iee ,

nie
Uczyniony, fzlub jafmu?ny, fzlub poczytany, tak ?e nie jefi: obowi?-Wfr?pienia do Zakonu &c. zui?cym, ani prawdziwym fzlubem,:e??

t\lt ..

ec::t

na;

:ór?

11:"u'

e,} ,

Szlub jefzcze jeft dwoiaki: 1. Ab? Zniefienie za? takowe fzlubu/ojutny bezwzgl?dny II Kondycyo- mo?e fi? Jta? przez w?adz?, czylinatny podzaJztadny. Szlub abfolutny Zwierzchno?? wzgl?dempoddanego,bez,,:zgl?dny jeft, khfry f?aie :li?
?

przez Rodziców wzgl?dem Syna !lbez
zadnego zaktadu, czyli warun- prZez Pana wzgl?dem gugi &c.ku n. p. dam ja?mu?n?, Szlub kon- Czwaty fpofob przydai? inni przez,dycyonalny podzaktadny jeft, kt6- uj?ante per celrationem

'_
n. p. gdybyTli?"

?y ?zyni fi? z jak? kondycy? n., -p. materya fzlubu ftafafi? niepodob""J?s1t zdrowym b?d?, dam ja?nmzn?. na.
1 en fzhlb kondycyonalny obowi?.. P. Które f?' nale?yto?ci do obowi?z1<tl,ZUie w ten czas, gdy kondycya fzlubu f
fpetni fi?,' albo'" kiedy kto famoch?c O. S? trzy I. deIiberatio, rozwlysl abyprzefzkod.zi, aby kondycya nie' by?a by?' zupe?ny, i taki, Ittóry wyftar ...

llflmterzntona,
cza do grzechu ?miertelnego, H.Sztub jefzcze jefl: troiaki. l. Reale Potzeba przedfi?wzi?cia woli, to

l'zeczywifr,y. Il Personale oCobifty. j'eff: potrzeba mie? wol? uczynieniall], Mixtum i miefzany. Szlub fzlubu
, III. Potrzeba obietnicy ila

l'leczywifty jeft" w którym obieca? jakie dobro leprze. Zk?d jawn:!113,
bywa rzecz

zewn?rzna', czyli rzecz, i? przedfi?wzi?cie ró?ni fi?
do'"

PO\Vierzchowna. Szlub ofobifi:y jeft, od obietnicy. Racy'a: gdy? przedfi? ...

obrO ?

'"
którym obiecuie fi? dzie?o oroby, wzi?cie jeft fama wola wykonania

?ob,l'"(}

.ubu,

?ecZ?

negO
?. od ..

?lbo
jego opufzczenje. n. p. Szlub jakiego dzieb; ju? za? obietnica da

h(Jt?u• SzIub miefzany z rzeczywi- tey woli jefzcze dodaie wol? obo ..

ego., i z ofobiftego jefi:, W którym wi?zania fi? Bogu.
??1nl f:? obietnica oboygu, n. p. gdy P.- Które, fzluby f? famemu Papie?owi
mu??\l?l,e fi? pielgrzymowanie z

jar_1
re?lerwowane f

,>?ne,

lCzy" P W· O. Pi??, a te f?: I. Szlub dozgonney,• lelOtakl' J'.' J'.
b ? l" ft

' .

S l b
.

fi
ll\ lplOiO em mo?e by 'czy l WIeczney czy OSCl, 2. Z Uzme lOny 1''''1 b')O T

.

k"
?L, U t ftanu Zakonnego, 3; Szlub piel-• rOla lm. 1. Per djfpenfatiouem" grzymowania do Jeruzalem, .4'

Szlub I

pIel ..



KONTRO\VEl?SYA V.I
......

pielg?zymowania do grobow Apo- t,:
P. Wieloraka .jeft przyfi?ga ?

?olfkKich, Sit Sll?luh ?.ielg;.z?mO;??i? O. Pi?cioraka: 1. Invocatorium, Wz?'
"0 om po e 1. zgan. o e 19. wa??ca; przez któr? Bóg wezwany

bywa za ?wiadka: U. Execratorium

Prze!lIynai?ca: czyli blu?ni?ca, przeZ
któr? Bóg wzywany bywa nie tylkO
jako ?wiadek, ale tez jako S?dzia
falfzu , n. p. gdyby kto mówit, niech

mnie Bóg pot?pi, jesli nie jefr praw'
da: III. Affertorium, Dowodz?ca:
przez kt6r? twierdzi fi? rzecz przy'
tomna, albo przefz?a: ,IV. Pro'

m(fforium, Obiecuiqca.: prze któr?

obiecnie fi? jaka rzecz przyfzta
'

V. Comminatoriurn, Gro??ca: przet
kt()r? drugiemu z?ym groziemy.

I P.
CO jeft Przyfi?ga?

. O. J eft wezwanie Boga jako nay·

pierwfzey i nieomylney prawdy n.

?wiadectwo jakiey rzeczy.

P. Aby przyfi?ga by?a godziwa wiele
I

potrzeba kondycyi ?

O. Trzy: L Potrzeba rozf?dku, to jeO::
aby przyfi?ga byfa ? potrzeby, lub

Z przyczyny wielkiey wagi, lub Z

korzy?ci.
II. Aby by?a prasod«, to jef?:: aby byb

rzecz prawdziwa, albo dobr? Wiar?
rozumiana za prawdziw?.

P. Krzywoprzyfi?f?wo formalne jakiItl
jeft grzechem?

O. Jeft grzechem ?miertelnym, ani \1/

tJla?ey nawet matery? krzywoprz)"
fi?ftwa formalnego niemasz wf

mówki. Racya: albowiem Boga cZY'

ni? ?wiadkiem klamftwa, zaw1te

bywa nayci??fza krzywda MajeftB'
towi Bofkiemu wyrz?dzona •.

III. A?eby by?a IpralJ'Jiedtiwo??, to jefl:

aby to, na co przyfi?ga fi?, byto rze

cz? godziw? j uczciw?. Zk?d je?eli

zbywa na prawdzie jefr grzech
?miertelny i nazywa fi? krzywoprzy

fi?ft;(Jo,
te bowiem jen: p't'zyfi?ga,

ktorey zbywa na prawdzie,

)

KONTRO-
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rany
iutn,

rzeZ

ylkO
?dzia

?iech

raw

?ca:

)rz'j'
Pro'"

ttór?

rzIa ;

>rzeZ

ZAWIERA NADI"I Z PRZEDNIEYSZYCH I TRAKTAoq

TOW TEOLOGICZNYCH.

R O Z D Z I A L I6 nlefko?czenie mi?ofierny , &c. bo

jeft bytno?? od fiebie
, czyli jeft ift

no?? doftarczai?ca fobie fkuteczne

go bycia, i mienia z natury fwoiey
wfzyftkich dolkona?o?ci mo?nych.

.JVauka Z traktatu o J'edno?cl,
:BoJa.

'{o

jakit1l

? Co jefr Bóg'?

.

P. Jak?e Bóg przebywa?
•

POfpolicie dla wyrozumienia O. Przebywa neceffario, koniecznie

p;zez fwoi? farn? iflno??: przeciw
nie za? my i wfzyftkie inne frwo
r?enia przebywamy tylko: contin

genter , przypadkowo; bo nieko

niecznie nas byio potrzeba na ?wie
cie.

ani ,1/

przY' k
Profhczkow przez wzgl?d na

Uezyn
.

n'
l, Effe?tus

, Bofkie; tak fi?wf
, czY'"
!l.wf?e

?·zY?a Bóg: jeft Stworzyciel Nieba i
lemz. W rozumieniu za? Teologlcz ,

llytn: .De?s eil; ?ns a fe, jefll.rtno??
.

UJs?yflklCh tstn??'cl o? jiebie farnego nie

?mlern? bytnosc 11'u:u?cy, er, wszyflkim
d:<:?czom flZ//orzonym wymiern? bytnoN

C?l?Cy.

ljeft3'

P. Bóg czy jeft niefko?czenie dofko

ndy, to jeft: tak zupe?ny, ?eby mu

nic niepotrzeba by?o ani przyda? 9

ani ui?? we wfzyfrkich jego dofko

na?o?ciach ?

Sk?ada n? tedy rozumienie o Bu ..

gu z tych dwóch flow: Bytno?? od

Jiebi?; En? a fe. O?fieb1jtno?? fama,

tffeltas, jPfl doflat'czanie mocy i jkut?

h

u

,do przebywanla bez pocz?tku i bez

donca. Inaczey Odfiebytno?? wyk?a
za {1?: Independentia ab alio, Nie

c:;ijloH ni od !togo, jakoby od przy

byt?Tf 'f?)Cz?tkui?cey. y ta to Odfie

wfzycnk" jeH: pie:"Y1ze ?rzódro

O. Jeft niefko?czenie defkona?y we

wfzelkim rodzaiu dolkona?'o?ci:

zk?d w Bogu f? wfzyftkie doikona

ro?ci niefko?czone i llieograniczone,
?. p. ma w fobie nieiko?czone mi?o.'

fierdzie, niefko?czon? m?dro??, ni?

fko?czon? dobro?, &c.

P. Wielorakie f? w?'afno?ci, pradzcata,
• Boikie?

.

nalo?ci l? zupe?'noscJ czyh dofko

B6g jeit ofki?h: dla teg.o b?wiem
Wfzechmoc:?l?czny, nlez?Ilerny I

'i, wfzyftkoWldz?cy,

O. Dwoiakie. I. Pradicata abJoluta,
bezwgl?dne, czyli cal'kowite, a te

f?: pierwoiftotne i wtóroiftotne,
primo
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ma wfzelk? zupe?no?? i c?tkowito??
wfzyftkich dofkonalo?ci

'

mo?nych»
bez ?adnyeh gra.nic i ?akreflenia.

primo effentialia Ej .fecundo eJfential?a. ?:

Wiedzie? za? ?e wl?fno?ci czyli do

{kona?o?ci zupe?ne, te f? ,
które f?

fpo?eczne caley Tróycy Przeny?wi?t: II. Wieczno?? Mternitas t ta wed?ug

Boecyufza : jeft niezamierzona ?y"
cia cala razem i zupe?na dzier?awa:

mówi fi? , niezamierzona, interrnina

bilis ; bo wieczno??, ani ma po

cz?tku, ani ko?ca tak przed lwia ..

tem, a parte ante, jako z po ?wiecie,

FI. p. WJzechmocno??, Niezmierno??,

M?tojierdzie.
lI. Pradicata reltuive, W?afno?cl

wzgl?dne albo naie?ne ,
które nie f?

fpoleczne ca?ey Tróycy Przenay?w:
ale tylko jedney którey ofobie. D. po

Oycowftwo, Paternitas, famemu

tylko Oycu przyzwoite. Synow
ftwo, Filzatio, fetnemu tylko Sy
nowi. Dychanie wydane, Spiratio

paffiva, farnemu tylko Duchowi S.

.Mówi fi? dychanie wydane, ?e to jeft
fam Duch S. bo dychanie wydaj?ce,

If'it'atio ctft?va, znaczy infzych wy-

? parte pofr. Mówi fi?: ?ycia, vitze, to

jeH: ca?ego Bóftwa. lVlówi fi? ?a!tJ,

razem ? to ta fimul; bo wieczno??

ani ma rozdzia?u ,
ani naf??pno?ci W

fwoiey naturze ,
ale tylko -w fwo ..

jey mocy. Mówi fi? dzie1·zClwa,

pof[efio, to jeH: trwa?o?? , Ha{o??,

i nieufzczerbno??,

m, Konieczno?? Bojka, N eceffitas Dei,

je.fi: defkona?o?? Bofka , przez któ

r? Bóg ma nieuchronno??, co do

iftoty, i co do bytno?ci, tak dalece,

i? iadna przypadko ;vito?? zaci?ga

j?ca niedolkonato?ci, niemoie znay"

dai?cych czyli fprawui?cych : a za

tym dychanie fprawne przyzwoite

Oycu i Synowi, i ?e im jeft przy

zwoita dycha?, dla tego Duch S. po
..

chodzi od obódwu i od Oyca i od

Syna.
dowa? fi? w Bog.u.

•

P. CO jeft przymiot Rofki, pttrivutztm
IV. NiezmiernoH Bofoa, Immenfitc!S

Dei, jeB: dofkonato??, przez któr?

B6g jeft przytomny
na ka?dy?

rnieyfcu bez ?adnego ograniczenia 1

krefu. Trzy za? f? fpofoby. pr?e:t
kt6re Bóg przytomny je.fi: na ka.?"

dym rnieyfcu: ij10tnie enter, tp1zY'

tomnie prrefenter, Bóg jeft i wJz?dziR

lfjzeclwzocnie, ubique potenter.
Istotnie przez fwoj? natur?, przy'
tomnie przez fwoi? wfzyHkowia?

D ''2et •

o. Jeft dofkona?o?? po proitu profra,

pe1feffio jimpliciter fimplex. n. p. By?

fzczer? m?dro?ci? a nie tylko m?

drym, ( n. p. jakoby by? fzczerym

?Jotem a piepozloconym tylko) i

t?kowa to dofkona?o?? jeft fpo?eczna

caiey Tróycy Przenay?wi?tfze-y, wy

p?ywai?ca na kfztalt wIafno?d Me-

, tafizyczney ? farney ifi:oty Bo?ey,
n. p. W fzechmocno??, ?c.

domo??, czyli przenikanie, wfz?dzi8
•

?. Które? to f? one przymioty czyli

przynale?yto?ci '? IlJzechnwcnie przez wfzyftkich rz.e:

czy ftwarzanie) zachowywanie,·
rz?dzenie.

(J. Przynale?yto?ci Bofkich jefr bal'zo
.

. ?iele, a prawie niepoliczone: tu

tylko niektóre namieniemy. V. Nieodmienno?? Bofoa, ?mmutal:rilits?
Dei, jeft dofkonalo?? Bofka, prze?
któr? Bóg ?adney niemo?e mie? od?

miany

J.. Nie.fko?czono??, Infinitas: jeQ do

?01l?O?? Hoika, prze? ?tór? Bóg
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miany, to )efr: ni?l'Qo?e, ani jakiey g

dofkonaiosci utraci?, ani te? nowey
R O Z D Z I A ? II.

naby?. _

VI. Niewidomo?? Bofla Invifibilitas J\r'allka z traktatu o S"rcJ:CY
.

2'rzenay-?wlEtsZcy-.
Dei, ile B6.g niemo?? by? widzia

ny n.?turalme przez jafne Boga wi
dze nie , ?le ,n?dnatul"alnie. S? i inne

przyzwOltosCl,. to jef?: bezfkladno??,
W.rze??mocno??, jedno??, [prawie ..

dltwos?,dobrot1iwo??, umiei?tno??,
wolnos6 &c.

'.,

P.
CO jefb Tróyca Przenay?wi?trza.?

O. Jeft Bóg jeden we trzech ofo ...

bach. albo tak: jef? Bóg Oyciec, Bóg
Syn, Bóg Duch S. trsy Ofoby, a

jeden Pan Bóg. Mówi fi? jeden Bóg;
z przyczyny jedney natury, albo

wiem we wfzyftkich trzech otobach

jeft jedna natura, czyli jedne Bó

ftwo.

P. Co fi? ma rozumie? przez Dekreta
Bofkie?

,

O. ROZUmiej? fi? czyny, czy li akty

j
wolne woli Bofkiey , przez które

co, poftanawia, n. p. Dekret by? od

vnekow o !tworzeniu tego ?wieta ,

Dekret O Wcieleniu Bolkim, dekret

f;zkznaczenia, i odrzucenia :&c.

P. Te trzy Ofoby w czym fi? z foli?
zgadzai?, a W czym h? ró? ni? '?

O. Zgadzai? fi? w jedney naturze,

czyli iftno?ci, zgadzai? fi? WE wfzyfl
kich przymiotach abfolutnych Bogu
wta?ciwych: Poniewa? wfzyfrkie
przymioty Bogu w?a?ciwe fpo?ecz
ne f? caley Tróycy Przenay?: jako
to f?j: UfZ8Chl1'ZOcnOJ?, n iezmiernoS? ,

niejko1lczonol?, wieczno??, u/iado

mo??
1 aob'? o?, rozum, wota, E? c.

tudzie? zgadzai? fi? we wfzyfrkich
fprawach zewn?trznych; bo wfzyft ..

Ide dzie?a zewn?tr?ne jako Boikie,
f? tak?e fpo?eczne catey Tróycy
N ay?wi?trzey.

e

t
ret mo?e fi? opi fa? ,

tak: ?efl
w? na wola Bofoa, któr? Bóg od

??ekoUJ pojlanowif, co ma w czafie by?,\
a o nie by?.P. Co jeft przeznaazenie do chwaty?

PrtEdejlinettio.
O .. Jef? Dekret Bofki

, przez który Bóg
przed zamierzeniem cztowieka za

flug i zbawiennych uczynkow po
franowi! temu? da? chwa?? wieczn?

tJS

ór?

vt1)

cia i,

p
\V O'yczy?nie Ni?biefkiey.ze?

?a?? ci
Co Jdl: odrzucenIe? Rep1·obcztio.

'J:H: Dekret Bofki, przez który
()g, przewidziawfzy wolnego fi:wo

rzenia zle uczynki, wll{aza? te? go
?? wieczne kary.

tZY'
dzi&

ter.

rZyf
wia'"

Trzy oroby Bofkie ró?ni? fi? tyl
ko w w?afno?cia,h wzgl?dnych, in

pradicatis 1'elativis, a te f? wn?trz
ne: OycowflU'Jo, Synowflwo, i

Dychanie; poniewa? wfpomniawfzy
Oyca, zaraz jeft wzgl?d mysli uo

Syna; bo niemo;!e by? fyn, a?by

:dZi8
-

\
miar oycs., &c.

P. Te trzy· ofoby lzali wynikai? z ko ..

go abo pochodz??
.

O. I. Oyciec je[l ?iezrod?ol "!
anI wy- \

L O Dlkal?cy;
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j? fi? Duchowi S. który pochodzi
przez mi?o??, jako to f? przyzwoi
to?ci przywtafzczone: zrzódlo ?ywc,
ogie?, mi/o??, pociejzycie! , ESc.

nikai?cy; bo od ?adney ofoby nie-
.:.

pochodzi. z. Syn od farnego Oyca

pochodzi przez zrodzenie. 3. Duch

Swi?ty pochodzi od oboyga od Oy
ca i od Syna jako od jednego po

cz?tku przez mi?o??, a te wfzyftkie
pochodzenia f? trzy wn?trzne w fa

mym Bogu przebywai?ce fpofoby :

ka?da bowiem ofoba jeft infzy fpo
rob przebywania tey?e farney natu

ry, a za tym farnym te trzy ofoby f?

jednym Bogiem trzema fpofobami

przebywai?cym. Ita Ludouicus Ha

bert .. in compend: Theolog.

P. Czemu trzecia Ofoba nazywa fi?
Dachem S. kiedy Bóg Oyciec i Syn
f? tak?e Duchem S?

O. Duch S. nie dla tego, tylko nazy
wa fi? takim, ?e jeft natur? duchow

n? i ?wi?t?, poniewa? i 'pierwfze
Ofoby f? tak?e natur? duchown? i

?wi?t?; ale prócz tego wzgl?du
zowie fi? jefzcze fzczegulnym fpo
fobern Duch S. dla inszey przyczy"

ny J to jeft: dla tego, ?e pochodzi
prze"z. chanie t czyli mi?o??.

P. Poniewa? dzie?a zewn?trzne f? fpo
Ieczne ca?ey Tr6ycy S. czemu? te.

dy _

w Ik?adzie Apofto1fkim Oyciec
Jilazywa fi? Stworzyciel Nieba i zle

mig

;:<CO';)??%n?:O:>:o??:.o:>!?

I R O Z D Z I A ? III.

O. Przez przywlafzczenie przymiotu
farnemu 0ycu. Tu zwa?ay, ?e przy
zwoito?ci czyli przymioty przywra
fzczone

, prlEdicata appropriata, f?
te? farne przyzwoito?ci B?otne,

prcedicata effentialia, i- fpoleczne ca

ley'Tróycy Nay?wi?t: jednak dla

ofobliwfzey przy:czyny raczey je
dney ofobie

,
ani?eli drugiey ofohie

bywai? przypifane:
.

aby ?atwiey
ofoby Boikie mi?dzy rob? by?y p.o
rozumiane. _

? JYauka Z traktatu o WcleLenZr..t
I

Stowa 33o?eJo.
P.

Co jeft Wcieleni'e Stowa Bo?ego'?
O. Jeft z??czenie natury Bofkiey 'P

ludzk? na jedn? wiekuif?? Ofob?'

S?o..,a Bo:fkiego, która fi? nazywa
Jezus Chryftus.

P. Co jeR: Chryfl:us '?

O. Jeft Syn Bo?y Wcielony, to jef?:'
prawdziwy B6g Cz?owiek.Zk?d dz!eIa, w których naybar

dziey ja?nieie Wjzechmocno??: przy

piCUJ? fi? Oycu; bo jeft pocz?tkiem
IJez pocz?tku.. A te, w których ja
?nieie naybardziey m?dro??, przypi?
fui? fi? Synowi: Poniewa? pocho
dzi przez rozum, jako to f? przy
zwoito?ci przywtafzc7.one Synowi:
?e Synjeft: ?wiatto??,jitat obraz,

j
jafno?? 'wiat/o?ci wiekuiJIey, m?d ro?/,

prawda, &c. Nakoniec te, w któ

rych jafweie mI/aU Bofla 1 przypifu-

P. Wiele jei't natur i wiele jeft OCob

w Chryftufie' Panu?

O. Dwie natury f?: Bofka i lud.zka?, a

za? Oroba jeft, jedna S?owa Bo?ego.-
P. Je?eli Chryftns ma dwie natury, jak"

?e fi? mo?e nazywa? jeden Chry"
:ltus ?

O.Nazywa fi? Chryftus jeden, dla jedne1
Oroby Bofkiey, a wykrada fi? Wcie"

renie tym fporobem, to jeft: ?e n''''

lq.ra cz;!owiecza raz-em rozumianA'

'0
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co 00 dufzy, i co do data jednoczy ,1. nione. Racya; bo W Chryftufie jeft,
fl? z

przedwieczn,m Stowem Bo- I tylko jedna' Ofobifto?? Bofka
, która

?ym nie w jedno..,? natury, ale W w tym fk?adzie natur zroslnym na-

jedno?? o[?by, ile ?e przez jjoosob zywa fi? Chryf?us .prawdziwy B6g i

przebywa'flzfJ S?owa Bofkiego bywa prawdziwy cz?uwiek ,H?

>yn zai?ta i przefzkodzon? ofobif?o?? P. Zadofy?uczynienie Chryf?ufa za

fiworzona: Zk?d chocia? W Chry- grzeehi nasze, czyli by?o dof?a-

fiufie. f? dwie natury: Bofka i ludzka, teczne ?zy
...

)W ..

-fse

l? i

?du
'po"
:zy

..

>dzi-

gdy .Jednak osobiftoN Stoiaa , fubfi- O. Nie tylko' by?o dof?ateczne
,

to jeft:
ftent.la Verbi, obiedwie natnry do- równe, ale te? przewy?fzai?ce,

peJIl1? Bofk?, przez t?z fam? rze- P. Je?eli zadofy?uczynienie Chryftuta
czywiflo??, Divinam per identitatem,

,

byto dof?ateczne i przewy?fzai?ce ,

a ludzk? przez ziednoeeenie ,
huma- dla ,czego nie wfzyfcy ludzie dofi? ..

Dam per unionem , przeto Chryf?us pui? zbawienia?
dla jedney ofobif?o?ci nieftworzoney Q. Dla tego: Albpwiem wielu z nich

zaif?e jede-n jef? fklad , czyli uflaw, czyni? fi? niegodnemi zadofy?uczy-
fuppofitutn, i jeden jef? byt przez nienia Chryf?ufa, nie applikui?c fq-

fi?, unum Ens per fe, jako' mówi S. bie. tych?e zaf?ug przez Sakram?n
..

A,tanazy in Symbolo: @eden zgala ta l pokut?, ale raczey na z?e uzy
..

'JUezm?eszag1,iem ij?oty, ale jedno?ci? wai?c. Ju? ,za? zadofy?uczynienie
ofoby. Vnus omnzncJ non confuflone Chrytlufa, azeby 11J flutku famym 9

p
fubflantice led unita,te personce. in a?hi fecundo, przyftofowalo fi?p

. Poniewa? w Chryftufie Panu f? potrzebna jeft applikacya i przylo ..

dwa rozumy, i dwie woli, czy mo- ?f>nie fi? przez dobre i zbawienne

?go'?'
?y

'P

fob?

;ywa

g? nazywa? fi? d,wóch rozum-iei?- uczynki.
cych i dw óch chc?cych ? P. Cu fi?' rozumi przez fpofeczno??

O,. Niemog? n??ywa? fi?, ale tylko wyrazow W Chryfrufie Panu? per

?eden r?ZUm!el?cy i chc?cy, dla communicatione1'Nt idionzatum [eu
Jedney 1 teyze farney ofoby. pradicatorum.

P.
,Jak ten termin mo?na t?umaczy?, O. Spo?eczno?? wzaiemnego z dzie?

jeft::
(J

Ze cz?owiek jeft Bogiem? ró?nych dwóch natur W iedney ofo-
.

Niepowinien fi? tak trurnaczy?, ?e bie opifania, czyli przyzwoito?ci
OCob l\atura cz?owiecza jeft natur .. Bonta, m6wi? fi? mog?cych o Cbryftufie ?

?d.y? takie wykradanie jeR: Here- jeft to wzaiemne uczefni??wo w

)I:kie: w Chryftufie bowiem zofta.. przepowiadanych przyzwoito?ciachta?, a

tegor
, jak'
:hry'"

}? liwie 'natury bez ?adnego zmiep o dw6ch rzeczach ziednoc?onych ?

pZl\tlia i zepfowania, ani jedna nie- czyli wzaiamne przyzwoitey powie?

?lrze?i?nia fi? na drug?; ale powin- ?ci o jedney naturze do drugiey
kt- fi? tak wyk?ada?: Ta ofoba, przyftofowanie: Zk?d dla tey fpo-

?dne,.

?cie"
?e nS'

tera depe!nia c??owieczp,ftflU'!o, jeft Ieczno?ci id?omatow, ?zyJi 'Yy,r?
..

te?
Ofobot, dopelnzC?l?ca !Jój?wo. Albo zow ?ra?dzlwe ??d? t? P?WleSCJ:

13 tak:. Natura cztowzecza i natura Cz?owiek Jefr Bogiem, Bog Jeft CZI?-
?fka, Jedn? 9robifi:o?c?? f? doper.. wiekiem" tudzie?: Bóg fi? .n.arodz???ia?'

O ij UClerQ
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nclerpla? ,
umar? J

i z martwych ;,::
P. Wieloraka jeft Iafka nadprzyrodzc"

wf?a? , &c. Ale ft? domyslay, ?e na ?

wed?ug cz.?owiecze?f?wa z rob? z??- O. Dwoiaka: [edn« co do {POSOblt, kie ..

czonego , dy co, która rzecz z natury fwoiey
P. Chryfrus wed?ug cz?owiecze?ftwa, mie?by powinna, ale w pewnych

jakim fpo,(obem umar?? okoliczno?ciach tego niemo?e mie?
O. Umar? przez roz??czenie durzy od naturalnie, czego potrzebuie; wi?c

cia?a, po roz??czeniu za? dufza zfr?- jeft jey ten dar potrzebny, ale \1/

pita do piek?ow ,
a cia?o zof?a?o w tych okazyach nienale??cy ,

n. p.

grobie, B6ftwo jednak z ??czone by- drzewo W zimie, aby kwit?o , flepy
lo z oboygo, wed?ug onego wyro- aby widzia?. Zaczym przywrócenie
ku: Co raz przyiol, tego nigdy nico- flepemu widzenia jeft Ialka nadna-

PZt?ci!. Qztod [emel affimzpfit, nunqnam turalna, co do fpofobu. Druga laika

dimijit. nadnaturalna, co do fwoiey ifloty,
P. Jak Chryfl:us Z martwych N'fiat? kiedy w ?adnych okoliczno?ciach
o. Przez powtórne z??czenie dufzy 7i ftworzoney naturze ?adnym pra"

,

cia?em, a razem wyi?cie z grobu. wem, co nie byto powinno, ale

P. Jakim fpofobem Chryfrus fprawuie tylko z fzczerey lito?ci pozwolone
zbawienie narodu ludzkiego? bywa, to jef?: latk? nadnaturaln?,

O. Chryf?us fprawuie zbawienie nafze co do
I ifloty, i takowy dar nazywa

przez uf?awiczne Iafk i darow IMd- fi? Teologiczna rafka; bo jey czto'

przyrodzonych wlewanie do. dusz wiek z ?adnych fil naturalnych, \?
viernych , a ofobliwie przez ?afki , ?adnych okazyach , ani naby?, ant

które obficie bywai? dawane 'przez fpodziewa? fi? niemog?by , ani Bóg
Sakramenta od Chryftufa Pana po- jemu nie jeft obowi?zany to dawa6
1tanowione na po?wi?cenie i ufprs- inaczey , chyba tylko przez faple

wiedliwienie nas ludzi, których od- mHofierdzie fwoie.

kupi?, ani jako fzczery cz?owiek, P. Wieloraka jeft laika Teologiczna?
ani jako Bóg przez fi?; ale odkupi? O. Dwojaka: jedna fi? nazywa lajTu:J
nas przez uczynki Boflro-lndzkie, bez wzgl?du na godno??. gratia grt\?
dla niciko?czonego fzacunku, przeto tis data, dla cudzego po?ytku danal

?e wynikaty od cz?owieka Boga. n. p. cuda, prorottwo &c. Druga fi?I

.

?!'?c:.o::?CO':lCO:??CO:??:? nazywa tafla milym cz!owieka czy?

R O Z D Z I A ? IV. ni?ca, gratia gratqm faciens, kt6rS

fi? daie famemu przyimui?cerntJ
cztowiekowi na zbawienie. Y t

laika mi?ym czyni?ca j?ft dwoiaka:
:;Y"auka OZ ::Traktatu o L'?asce

.J3o??y. Aktualna i habitualna. ?aika aktual?
na jeft j1lkowa? pobudka przemiia'
j?ca do ?wiczenia fi? w cnotach bU:

I

dz?ca dufz? przez myfl rozumn?
I

famoch?tn? ; a ta przebywa ?1/
y?wieceniu rozumu do poznanI

P.

CO
jeil: laika nadprzyrodzona fama

w fobie?

O. Te?: car Bo?y nadprzyrodzony bez

z nu?enia nam od Boga wIany, dla

dofr?pienia Wiec;l;nego zbawiel1ia.

praw-

r
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praw.dy! i W porufzeniu woli do
;:.

ceymema dobrego dzieia tak?e la

fki fOnZ? fi? \? nas, al; bez nas,

rodz? ??, z .nafienia Ducha S. to jefr:

y zt?d ta nieomylna Ikureezno??

rafki, nie tylko niegwa?ci woli, ,gdy
fwego fkutku dokazuie; ale tez ta?

fama jeft mu dof?arczaiaca nie tylko
dobrze chcie?, ale i wykona?.

kie ..

oiey

tych
nieC
;vi?c
e W

l. p.

lepy
'enie

dna

?afks

loty,
:iach

pra-

z m?sh .
sWl?tey zllagla wpadai?cey

w zierm? f:rca naszego. P. CzY' wfzyi?kim ludziom daje h? ta

fka dofi:ateczna do zbawienia '?A gdy, tak:e ?atki uprzedzai? wfzel

k? pro?be lmodlitw?, zowie fi? . ta

flet .u'Pt;?edZ{;7iqca, gratia prreveniens,

POcl1?gal?c, zach?cal?c wol? do zez-

O. Jeft to Artyku? \Viary, ?e wfzyf?
kim zgo?a lud ziom ?yi?cym na tym
?wiecie, to jeft: b?d?cym w czafie

zaf?ug! daie Bóg doftateczne rafki

do zbawienia, czyli aby ?wi?tobli
wie ?yi?c zachowali przykazania
Bo?e, aby te? grzefznfcy czynili
pokut?, a niewierni i heretycy na ..

wracali fi? do Wiary.

wo
. c,

enra, A kiedy razem przycho-
d?? z

modlitw?, i z dobrym uczy?

kle?, nazywa fi?: ?ajka wjpo/dzielna,
g!atla concomitans. A kiedy nako

?lec doko?czai? dz:ela i wzmacnia
J? wol? do wytrwania, zowie fi?:

p I?? tetfl?'P'?la, gratia fubfequens.

ci D

re

?raka? jeft ?atka aktualna?

P. Có? jeft rafla habitualna po?wi? ..

cai?ca '?
ale

lone

In?'

:ywa
?zIo'

:, VI.

O. Ta? fama rafka troiako fi? mówi.•

. WOla?a: dojiatetena, gratia fuffi

clens, z fluteczna efficax. ? ... afka do·

{at!czna jeft ta pobudka Bolka, z

I. Mówi fi? usprawiedtiwiai?ca, j ll

fiificans, którey pierwszy jkutek jeft:
przenie?? gr!lesznika od :ftanu grze
chow do :franll ?alki przez oczy

fzczenie wfzyf?kich grzechow, i

uczyni? cz?owieka Synem Bo?ym
przez ?atk? przyfpofobio,nym. Dru

gi }kutek: uczyni? nas miremi Bogu
i przyiemnemi przyiaciotami jego,

którzy?my byli niewdzi?czne mi i

obmierzlemj nieprzyiaciolami Bo?e

mi. Trzeci ./kutek: jeft zupe?ne odpu
fzczenie grzechow. Czwarty jkutek:
jeft lIadanie prawa do chwaty wie

kui:ftey: poniewa? nafienie ?ywota
wiecznego, którym jefr lafka po

?wi?cai?ca, przynofi? zwyk?o zba

wienie dufzom nafzym. Pi?ty flutek:
przydanie waloru i godno?ci nafzym

uczynkom nadprzyrodzonym, ?eby

uczynki nafize fia?y:fi? zbawienne i

gusznie zaflugui?ce ?ywot wiecz ..

ny.

tor?hy czlowiek móg? co dobre

go
.

czyni? lla zbawienie, gdyby
Chclal, ale zapewnie niezezwoli ;

aIl?

'B6g
?wa6
faple

bo wi?cey ulubi? fwoi? z?o??. '

- Lalka jTmteczna: je:ft to pobud-
ka nad'p?zyrodzo.na prz'ewy?fzai?ca
fl'odkosCl? f WOl? l zach?ceniem
wfzelk? lubo?? ftworzon?, i upo.

?obanie, z któr? cz?owiek wolny

? n1o?e czyni? dobrze, i nieomyl nie

zna?

tajTuJ
grtl';

dana\

ga fi? ?dzle czyni?. Ta lalka nieobra?a
rllc wolno?ci cz?owieczey; bo tyl
ko

?laywy?fz? fwoi? fiodycz? prze

wyzfzai?c wfzeJka lubo?? natural-

czW
która

cemtl

y t&
n

"

ki #

W rzeczach ftworzonych, w

ni Ol'Y.ch cz?owiek rozumiej?c, ?e

fz?:letnasz milfzego i potrzebniey
da .

o

llpodobanie fwoie z?e zakla-

1"7, 'ch'''fzak?e za ,lladey?ciem ilod

ikkh k dal,eko mHfzych rzeczy Bo

a
.' [nlecznie do nich przylgnie,

)iakll:

,tual'
miia'

fI bil'

!1n?
j'

a W

pIerw ze Z?e upodobanie opu?ci; A to dwoiakim prawem? praUlcm
d"ie-

naOi-
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pierwsza: Kiedy ?adney W grzeszni
..

ku inszey talki nieznayduie, i ow"

fzern umar?a dufz? przez grzech
?miertelny zaf?aie

,
a tak W ten cZ!lS

j? o?ywiai?c frafe D? jey pierwfz?
?afk?.

dziedziEtwa: titulo heereditatis ,
to

;:?

jefi: z fiunych zailug Odk upicielo
wych , którym prawem niemowl?
ta zaraz po krzcie umiera??ce od

bieraj? niebo; i prawem zaptaty,
titulo mercedis, to jeft: przez wzgl?d

Czafem te? ta? tama nazywa fi?,
drug? taft? ,. czyli pomno?eniem
pierwfzey Iaiki

, kiedy znalaz?fzy

dufz? niemai?c? grzechu ?miertel

nego, ale zof?ai?c? przy Iafce pierw"
fzey, zlewa w ni? rozmaite po

?wi?cai?ce dary. Zk?d j? Oycowi?
SS. i Pifmo Bo?e ró?nemi Imionami

nazywai?, to jeft: [zata godowa I

odzienie wyztocone, fkarb , najienil
Bo?e, Przyjaz? Bo?a, toonia flodklt
czyli namaszczenie, piecz€? DucM

Swi?tego.

I
na dobre uczynki nasze, kt6re na

bra?y waloru i godno?ci, ?eby by
?y warte nieba, od rafki po?\yi?ca
j?cey, jesli fi? cz?owiek z ni?, a?

.do Ikonania fwego nlerozl?czy ;

albowiem ta latka niemo?e razem

przebywa? w- cz?owieku, który ma

'w fobie grzech ?miertelny i chi(;? do

niego.
Nakoniec z t? lalk? po?wi?cai?c?

wlewai? fi? cnoty Teologiczne:
lf7iara, Nadeieia, i Mi/o??, i insze

cnoty moralne, jako jey w?afno?ci,

la tak ca?kiem nazywa fi? uJprawie
'dluoienie ; bo przez wlanie tey raiki

trwai?cey , czyli habitualney f?aie

my fi? Synami Bo?emi, uczefnika ..

nn natury Bofkiey,

?;,?CO;c.o;??<'.O:??c.o:.":?

R O Z D Z I A ? v.

Nauka o UJPrawiedL/J1'ie.niuII. Nazywa fi? ta? Iafka po?wi?
eaiqca, fan?tificans ; bo znofi Z10??

grzech ow? i zmaz? jego, a przy
wraca durzy nadnaturaln? pi?kno??
i ozdob? Bofk?·

P.
Do ufprawiedliwienia CZ?owieka,

czy potrzebne jeft jakie przy-'
gotowanie?

III. Nazy\?a fi? lalka mi?ym czy ..

ni?ca, gratum faciens, a to formal

llie; bo pr?ebywa \Y durzy ? jako
forma czyni?c j? wdzi?czn? i przy

ja?n? I3ogu.

O. Aby fi? d"ro{ly cz?owi?k uprawie
dliwil potrzebne mu (? pi?? nalej

?yto?ci? r. Ak ty nadnaturalne: w/a:
?"y, Nadziei, II. Zal za grze€hi

I

mocne przedfiewzi?cie wi?cey nie"

grzefzy?. III. Chrzeft w rzeczy fal

mey, albo przynaymniey w ??dania
Erzyi?ty. IV. Boia?? Boika. ",

Skrucha f?rdeczna i mi?o?? Bog'

nadewfzyftko. Niemowl?ta za? b)'?

wai? ufprawiedliwieni przez (attl
Chrze!? S.

IV. Nazywa fi? mitQN; bo jeft
Eewny zwi?zek przyia?ni mi?dzy
l30giem i Durz?.

V. Nazywa ile JtCtbituCltna od na·

logu pr?ez pl:-?yt1!iarkowanie do

cnót n?rogiem nabytych: poniewa?
przebywa w dufzy, jakoby n?rog,
.lA nieprzemiia ja?o iflsZ? akty.

I

/

P.· ?o? je? farne ufpr,wiedliwieni'
cz?owieka???af?m te? ta laika nazyw?. fitl

o,
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--

szni ..

O. JeLl: to nayprzednieyfzy fkutek ta- ;:? grzesznika dwie f? ró?ne ournia.ny,i
fki po?wi?cai?cey, albo te? jef? nad", to jeft: wlanie raiki i odpuszczenle

oW"

zech
czaS

wrz?

przyrodzo11e oczy:fzczenie grzefzni- grzechu, gdy? tak uczy Synod So
ka od grzechow, przez wlanie w Trydent: ze ufprawiedliwienie nie
ferce jego .taiki Bo?ey po?wi?caj?- jeft fame tylko grzechow odpu ..

cey, albo jeft to przey?cie od f?anu fzczenie; ale te? i wlanie rafki" czyli
grzechu, do ftann ?afki Bo?ey. odnowienie czjowieka ?

di?,
nierJl

z?fzJ
?rtel ...

?akowe za? ufprawiedliwienie P. Czy mo?e by? wzroft, albo po-
dwoiako ii? rOzumie? mo?e: l. AtU- mno?enie ufprawiedliwienia ?

?e, dzielnie czyli fl'tttecznie, a tak O. Iesli n? mog? pornna?a? zaaugi
?efi: farne dzido Bo?e , którym nas poty., poki cz?owiek ?yie; to? fi?
Bóg Urprawiedliwia i oczyfzcza od mote pomna?a? i ufprawiedliwienie:ierw-

?rzechu, wlewai?c raik? po?wi?ca: _ wed?ug objawienia S. Jana: Ktopo

:owie

mami
'owa,

'Jjie1df
?odM

DucM

'?c?· 2. PaHive, pr:iyielrmie czyh jprOtwiedtiwy jefl, niech fil(, wi?cey

P?dl?gte., a bik rozumiane ufprawle- ufprawiedliwia.
d?lwleme ? jeLt to farne oczyfzcze- P. Jakowe? f? przyczyny ufprawie>
nt,e .grzefznika i przyi?cie tey?e rafki dliwienia: ? czyli ?alki ufprawiedli-

P. hJ:tl?ualney czyli po?wi?cai?cey. .
wiai?cey ?

dr
l? :pofobem ftaie fi? u(praW1?- O. Przednieyfze przyczyny f? ?te, t.

lWIenie 2 Caufa nnalis, koniec naszego uJpra-O. Ufprawiedliwienie wed?ug obiawio- wiedtiwienia )eft troictki (wed?ug
llego Ko?ciotowI S. Bofkiego roz- Trydent: Sefs: 6. c. 7.) Ch1fJMa Bo-

Porz?dzenia zaitle fraie fi? przez foa, chwata 0rYft,ltSoUJa, i, ??UJM
Wlanie w dufz? land po?wi?cai?cey wieczny: Pomewllz raika posWl?ca

..

trwaj?cey w durzy cz?owieka. Tak j?ca, dla tych przyczyn bywa wIa ..

nas wierzy? naucza S. Synod Try- na; aby ii? chwata okaza?a, aby
dentfki W Seffyi 6. Kan: II. przeciw zaflug? Chryfi:usowe by?y obja?nio'"

Kalwinom, Ll1trom i infzym Here- ne, 8by cz?owiek dofr?pi1 zywota
tykom, którzy rozmaicie w tey ma- wiecznego, czyli zbawienia'.

?Vyi. hr.?dz?: Poni?wa? wufpraw?e- II. Caufa efficiens principalis : Przy ..

rawie'
: nale'

lWIemu nazywam bywamy i fiale- czyna fluteczna lY1"zednieysza, jeft
Ill? fi? Synami Bo?emi

,. uczefnika- fam Bóg grzechi oopufzczai?cy, fa-
Wia? ?? natury Bolkiey; .a za? te ucze- fk? wlewai?cr ? grzesznika z:a Syna.

?e€hi i

y nie'

:zy fa'

?danit)
a .. V,

U1?l:wo natury Boilney inaczey du- przyw?aszczaJ?cy, co wfzyfiko fa ..

??zY? \r? niemo?e , jak tylko przez memu Bogu przyzwoit? '. OP

b
?

yoswi?cai?c? wn?trzn? i prze- HI. Caufa effiClens moralIs merltorJ.a:
p Ytal?C? W dufzy. PrzyczynC? fluteczna obyczaynq. ?y

..

•

grz

o

przynon uCprawiedliwienie slugui?ca, jeft fam Chryftus Pan.

o. Pr:Sznika? IV. Caufa inftrumentalis moraIis! Przy'"Bogi
a? bf
? (at11

. ?afk/p?t·. d wie

.rzeczy
r L Wlallie.

\
czyna

instrumentatn.C?
o?ycza1jnf.H f:?

nie grze?l?cai?cey. II. Odpuszc?e- ?akrame?ta/ ?oniewaz przynorz?
Ct o' Zk

°w z !trony Boga czym?- taik? pOSWJ?cal?e?·
wieni? g · ?d

W ufprawied.liwien11J: .

V. Caufa formalis: Przyczyna forma?
na, ,
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nosci: meritum de congruo, za kt(j?

r? fi? fiurznie nad grody domaga? nie

mo?na, tylko doprafzs? fi? \vzg1?·
dow, n, p. fkrucha wzbudzoaa od

grzefznlka w franie grzechu jefr ?a·

fluga wzgl?dno?ci,

na, jefi: fama .fafka po?wi?caj?ca, ;::

która cz?owieka czyni przyjacielem
i Synem Bo?ym przyfpofobionym.

VI. Caufa materialis : P"zyczy'fta jako

grZt'lzt podlegta, jeft farna uufza nafza,

\V któr? fi? wlewa Iafka po?wi?ca
j?ca.

P. Jakich potrzeba fpofobow do tl'

f?ug! nale?yto?ci?VII. Caufa exemplaris: Przyczyna za

WZcYr wzi?ta, jefi: fam Chryftus i

natura Bofka ; bo te podobie?1?wo
do Chry fi: u fa ,

i do Boga jeft prze

znaczeniem nafzyrn , jako mówi S.

Pawe? ad Rom: 8. Któ-vych przetai
cizia! i l'wzez?Zaczy!, aby byli podo
bni obrazowi Syna jego.

O. 1. Aby zaf?ugui?cy by? W fianie

lalki po?wi?eal?cey. II. Aby czyni?
cy zaf?ug? by? w drodze doczefne

go ?ycia. Hl, Aby uczynek by? do'

bry i uczciwy wed?ug prawa. IV,

Aby uczyne'c by? famowolny z r"?'

myf?em obrany. V. Aby uczynek
byt nadnaturalny z pobudki Bofkiej

wynikaj?cy ugodniony od ?atki pl'

?wi?cai?cey,

P. Czy mo?e kto by? pewny o fwoim
,

ufprawiedliwie iiu?

O. Niemo?e by? pewny ?aden bez ofo

bliwfzego obiawienia Bofkiego, mó

wi Eccl: c. 9. Nicwie czlowiek, izali

mi?osci ,
albo nienasoisei godzien jefl.

P. Które laUd nie podpadai? pod za'

flug??
Q. Nayprzód cz?owiek niemo?e zJ'

ilu?y? pierwfzey Iafki aktualne)"
ani uiedtug flus:?nosci: de condignO,
ani wed?ug wzgl?dno?ci de congruO;
bo jako mówi, Concil: Arctu.fic: rl6.

Bóg w nas bez ?adnych poprzedza'
j?cych zaf?ug i wiar? i mi?o?? prze?
natchnienie wlewa. Tudzie? ?e ra'

ika aktualna wzywai?ca i wzbudza

j?ca jeft pocz?tkiem wfzelkiey za

Rugi naft?pui?cev; a za? pocz?,t'

zastugi niemoze podpada? pod zasIl!'

g?, inaczey by?by razem pocz?tkicJII
pierwfzym i poslednim.

.

( ??:.o:<:O"JCO: CO;lCO'; ?? <:O:t:O: :;?

I?R O Z D Z I A L VI.

?Yauka O Zpjludze,
Zastnga jfd1 drugi flutek przednieysz1j
?ajki PO?!wjflcaiqcey, albo czyn chwule

bny w rodzaiu obyczaiow wyeiqgaiqcy
zCt'l'"aty.

P. Wieloraka jefi: ?afluga 'l
-

O. Dwoiaka : jedna nazywa fi?
P. Swi?ci w Niebie, czyli za1lugni?

fobie na ?afki?
:r.astuga z nale?no?ci: meritum de

condigno, a ta zagu?a ma rówtlo??

z zap?at?, i tey nale?y wed?ug ilufz·

no?ci koniecznie zapiata, n. p. mi

lo??. Bofka nadnaturalna w franie la

fin. wzbudzona, ugotiniona ?aDu! po

?wi?cai:tc? jeft zaf?uga z nale?no?ci.

O. NiezaITugui? cho?by nayufilniei,
czynili akty dobre, n. p. miro?cI

Bo?ey. Rctcya; bo do zallugi pO:

trzebny jeft: ftan podr6?y, ju? za)

?wi?ci nie f? podró?nemi, ale zO'

I

,,?ai? w ft??ie nieodmi?nn??ci. , !Fi8":Druga za? zaf?'uga nazywa fi? z

nieiakieyjc?? p;'zyzwoito?ci i U'Jzgl"d- Jed1'tak: l? blogoila WIelU Panfcy
\

Nie-
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Niebie otrzymui?, dla nas Iafke :".

d'fOgq uproszenia, via impetrationis,
."

profz?c I?'0ga '. który ich modry
wyllUChUl?C dale ?alk? i inne dobra

pe :vnie o?yt?, to jeft: o zy!k?i?
dawnieyfzy fwóy val r do z?11u?e

nia ?ywota wiecznego :v ten czc s,

'

kiedy grzefsnik pt'zez fzczer? po

kur? bywa ufprawie lliwiony. ':\led

?ug Ezechiela Proroka 33. NifZbo? ..

noN nie:r.bozne'tZ2t nieze:Jzkod:d jemu,
któregokol1fJhk dni« na f/rócif[}y flit od

niezbcz'ilo,;d fu oiet'.

. kt(j?
? nie.

zgI?
ra 04

i? ?a'

,

nam ?udzlom W franie zafl.ugi prze

b?'wal?c?!n: d?ogq jednak zastug),
vl,a

merifi
, .,n;c nieotrzymui? ; bo

me f? w 1tame zaftug.
o tl'

??<? c.o: ?? c...::>:: (!.O';)co:,C(% co: l:?{?anie

:yni?
?efne'

fi do'

?. IV,

P. Uczynki umar?e czyli mog? o?y? ?

O. Nigdy o?y? niejnog? w f?opn.u do

zn:flugi ?ywot'! wiecznego. Rf!cya:
bo nie no?e o-ly?, co wprzód nigdy
nie?y?o ; , ?e uczynki uma 12 nibdy
przedtym uit:gyly (nic f? 00\ -iem

nabyte w Hanie Iafki ,
któr. f ma

jen: ??yci('m duchownym ) iuzie: za

tym, ?e nit)uv ?y/: nkmogq.

R O Z D Z I A ? VII.

:J{auka o OiyW.l:en/u zVl uJ.
z ro:t'

?ynek
)'fkiey
d pt

N ayprzód wiedzie? potrzeba, ?e

, dob;-e, Uczynki ludzkie troiako fi?

?:v?zac tl1C'g?. I. Opera viva, uc:?yn

?l ty'we: S? to one dobre ozLb,
.

t re n? czyni? w franie rafki, to

J:11: W ten czas, kiedy fi? czIowie'k
lJ1epoczuwa do grzechu ?miertelne_

go; a zatym te uczynki nie f? za

?<:rzone przez naft?pui?cy grzech
?lertel,ny, i niezat mowane f? od
fkutku ?ywota wiecznego.

W: uz toli: ?e 1czyr ki uobre

nnturplne um de (chocie? nie f?
ak ty zallugui?ce na ?ywot wieczny)
z tym wrzvftld? nie f? ?gota ni?

po?yteczn?, ani przeto od ludzi

njem?i? by? z!'\nj?r1b !w,\pe. Tego
f? zdania wr??yfcy I<atoliccy Dokto

rowie. .t?acya: tak dla tego. ?e cz?o

wiek. przez uc?yr.ki t kit> z miroiier

dr.ia Boikiego zachowa. y bywa o

ci?zfzych grzechow, wi?c &c. jako
i dla tego: i? cz?owiek taki przy

zwyczaja :fi? do ?wiczenia fi? w

dobrych uczynk:lch, i utatwia fobie

drog? d,o czynienia pokuty.

e tai

Ilney'
dianO'

19?UO;
;c: 26.

?:: edz; !l' II. Opera rn?rtu:!, 74Czynki fWJ'!ade: S?
to

?!lC
dZie?a

? ,k?6re fi? CZ? ni? w

{h
nl? grz,ec?u smlette]negc; grzech

bowIem smlertelny jefr ?mier? du

fzy

prz;e?
?e ta'

Judza'

?y
za'

)cz?t
zasIl!'

ltkielll

In. Op .? 7''' k'era o:-tm ata: uczyn z zamo-

rZ,one, f? to one dzie?a, które pier
Wley by?y czynione w franie lafki,

??tYtn jednak przez grzech ?mier

:.ny bywai? zamOlzone, ?eby nic-

P. Grzechi ?miertelne gdy b?d? raz

odpufzczone, izali fi? powracai? kie

dy do cz?owieka '?lugni9.

filnie1.
nito?cI

All1

ty' 1"".
• ,

O. G. zechi raz odpufzt,;z;or:e nigdy 1i?
formalnie niewr t,;ai? do cz?owieka,

to,jeft: co do natury fwoiey grze

chowey, ale jednak mog? H? wrl)

d? wz?l?Jem pewnych oko1iczllo?

??j, to j1!i?:. moc? albo .fil? fwoi?

\Vat ?aloru zauugul?cego J. a zy-
n

Z \?lec?n".
?.. af?u' J

rzon
61, czyli dOL e uczynki zamo-

?i po;,
a? t9? o?y/i CZy jeCzc:ze nlOg? kiedy

f). Doire 'Ue' . .le 't0l

J!ligd? fzy przett:?, z Zl1mc 'zone oddahw-

pozofhi?. .Zk?d powrót gr?echo ..

wy
Tam i d? prz?z p(\kut?? za- I

p
lCCy

\?
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?ci: poniewa? ralka odpufzczenia
grzechow obligule nas, aby?my nie

pona wiali grzechów. Zk?d j es?iby?
my powtórniey zgrze fzy li, ci??ey

grzefzemy; bo pogardzamy tak

wielkim milofierdziem Bofkirn, ?e nas

2 toni piekielney by? wyrwa?.

wy d woiako fi? uwa?a . powrót for- *

tnatny, i powrot wirtualny-. I. Po

wrót formalny grzechu: jesli grzech
.?miertelny powraca tl? fam przez

fi?. czyni?c cz?owieka winnym znie

,1?i Bofkiey ,
i d?u?nym pot?pie

ma wiecznego, a tak zadn? miar?
niemo?e fi? powróci?: poniewa?
Bóg po uczynioney pokucie zupel
nie daruie przewinienia, i zrzeka fi?

prawa do zemf?y. Co fi? tak po

znaie, ?e nawet grzech pierworod
ny raz przez Chrzefl zg?adzony
wi?cey fi? niewraca , cho?by nay-

Po wtóre powraca fi? grzech wzgl?
dem kar doczefnych, które Bóg byt
od?o?y? albo niemia? kara?, karze jed
nak, nowerui grzechami czyli pO"
wtórzonemi i rozmno?onemi wzbu

dzony. Potrzecie mog? fi? powróci?
grzechi dla ui?cia Niebiefkioh pofi?
kow, bez których nie mo?ns fi? U"

ftrzedz grzechu, którychto laik cz?

fto Bóg uymuie, kiedy bywa po

wt6rnie obra?ony na ukaranie odno

wionych grzechów.

ci??fze potym naft?pi?y grzechi. I
II. Poiorot wirtualny w ten" czas, kiedy

I
grzech nie fam w fobie, ale z przy

czyny trwania W nim pope?niony
powraca; a to dzieie fi? przez na

ft?pui?cy grzech dla niewdzi?czno-

I{ONTROWERSY A VII.

AUKA O DZIEWI?CIU ?ASKACH BEZWZGL?D-
NIE DANYCH.

? O Z D Z I A ? I;
?? mentu i porrzednika; nale?y te? nie"

zamilcze? i o naturze raik bezwzgl?d-
Nauka o taflach bezwzgl?dnych w Og2t? nie danych, kt6re jako przez inf?ru-

no?ci, ment przez cz?owieka jednego nie:
?wa?ai?c na jego godno?? i zafiugt
lub niego grzechi drugiemu bywai?
dawane, dla którego f? namierzone;

a te ?ajki zowl? fi? ?afki pofrzedniczw
lalki W jakiekolwiek naczynie wlane,

-

Uc?yniwfzy
w krótko?ci wiado

mo?? o taflach Bofiich mitym cz?o

wieka czyni?cych, które bywai?
elawane prze? fi? bez ?adnego inftrue

ale
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ale nie dla naczynia, lecz dla uf? pii?- .:': W które bywaj? wlewane, przygotowa ..

cych f?odko??. nia
,

ani maia wzgl?du na zaf?ug? albo
A takowych darow jeR natura ta: na przyfpofobienie czyli dyfpozyey?;

( jako mówi S. 1bmcts:<: Akw?'JIUlS 1. 2. i tato bezwzgl?dno?? jef? ró?nic?
q. fIL Art: I.) Gratia gratis data eft mi?dzy te mi darami namierzonemi do

quoddam donum jive auxilizmz, quo ho? -cudzego po?ytku, a mi?dzy darami
mo ad j1?fl?ficationem alterius cooperaiu«. Ducha S. niezwa?ai?c, ?e te? mi?dzy
Lafka bezwzgl?dnie dana jef? to pew- niemi znaydni? fi? dar m?dro?ci, i dar

11;:
.dar albo pomoc, przez któr? cz?o- umiej?tno?ci: poniewa? dary Ducha

'\\nek do ufprawiedliwienia innych do- S. nieinaczey bywai? wlewane, a?by
pom?ga. fubjektum bylo pierwiey przyfpofo ..

?owi fl?: tafta bezwzgl?dnie dana; bione przez Iafk? BoJk? po?wi?cai?c?,
POl>1.Iewa? bez ?adnych fwoich poprze- A za? dary namierzone na cudzy po-

dzaf?cych zaITug i nad wfzelk? dziel- ?ytek niepotrzebui? takowego przy-
no?? natury daie fi? kdmukolwiek dar Ipofobienia w fumnieniu, to jeft: po-

be?UJzgl?dnie nie dla fwego ufprawie- przedzenia ?afklpo?wi?cai?cey.
<??lwienia , ale dla bli?nych poprawie- Liczb? takowych darow wyk?ada
?l1? namierzona do ich po?wi?cenia Pawe? S. ( I. ad Corynth I2. ) tak:
( Jako mówi S. Pawe? J. ad Corvnt! 12. mówi?c: AIii per jpiritum datur. l. Ser-
7· ) Ka?demu bywa dane obiawienie mo [apientite. 2. alii autem [ermo [cicn-
ducba na u?yteczno??. Un?Ctti9:l,e da-. ti? fe?undum eu?d?m Jpiritz?,!"" 3,. ,a/ii
tur

1n?nifejlCltio .fpir??zts ad 2ttzlz!atem. F:des zn eodem [[Jwztu. 4' al1? gratta fa
a

dOd?le S. Tomafz, na cudzy pozy tek, mtatum. 5.
,

alu 0p'?ratlO ?lrtu?u.m. 6.
,ad utllitatem atienam. alii Prophetzct. 7. alu difcretlO fpzrztZt1tm.

A zt?d wnofi? pott'zeba: ze takowe 8. alii gene1'cz lingul:ttum. 9 . .lilii interpre-
(Jary mog? fi? znaydowa(? i w czrowie? tllltio Je1"monum.

'

ku, który fam co do [wego [umnie- Innemu przez Ducha daie fi?. l. mo-

l1ia bywa bez ?alki Bo?ey, i bez mi- wa m?dro?ci. 2. Innemu za? mowa,

!??ci; bo chocia?by te dary miewa?, to umiei?tno?ci w?d?ug tego? Ducha. 3,

,ll\? na fwóy ale na cudz){ po?ytek je- lnfzemu wiHa w tym?e Duchu. 4.

?l.l dane. Co fl? fprawdzi?o i na Kai- Infzemu raika uzdrawiania. 5. Infze-
, afzl.l naywy?Czym Kap?anie, ktdry mu moc czynienia cudowI 6. lnfze-

prlo:okowa?, i pa SawIu Krdlu, kt6ry mu proroctwo. 7. Infzemu rozezna-

ta.{ze prorok.owat, i na B?laamie nie Duchow. 8. InCzemu rodzaie i?zy-
W1efzczku, na którego Duch Bozy kow. 9. Infzemu wyk?adanie mów.

?a?a.d?, i na Zonie Pi?atowey, i na Yte to tylko dary t}amierzone wy-

m?Ykh.
.

lieza Pawet S. a za? Tomafz Akwina?

.I1-nc3h {)? i A poftof S. Pawe? o tych ta- I? 2. n. III. Art: 4. tilk t?umaczy.:1.1\"
ptf·

'

6 ?
.+

,

zeli zc/;??:ft
do Rzyn;lan. II. t: 'k(!}e- cY,",' r' er

... t:
inf1czey"

JI'a, to JZlZ me z 2tczyn o Ul, cC!oanLa J wleteJo eJ
omcyza.

farnym
?{ka i?dJby niebytu"], taft?; bo t y rp.

, "

trzebuf?ze t? !afki, czyli dary niepo- "?atka bezwzgl?dnie dan?. bywa na?

;v llbl?kcie c?yli W naczyniu,' " 'miel'?ona n4 tQ: aby czlowi?k by?
Pij

,
.

dru ...
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?, drugi mu pomoc l y do uawrdcenia ?:; "nia fkutkow , przez które czarem

"fi? do buga; cz?owiek bowiem fam " przychodzi obiawia? przyczyny,
a

., tego wykona? niemo?e , aby rn6?I " He do tego potrzeba: daie fi? lVlowa

"wewn?trz kogo wzbudzi? ( to 00-
" umiei?tnosci ; którato umiei?tno??

li' wiem dzie?o jeft farnego Boga) ale "jeft poznanie rzeczy ludzkich; po'

"tylko zewn?trz ucz?c albo perfwa- " niewa? niewidome Bofkie p?zyzwo·

" cui?c ,
i przeto lalka bezwzgl?dnie "ito?ci przez zrozumiane rzeczy.

"
dana czyli namierzona te rzeczy w " kt6re f? uczynione, bywai? upatry-

" fobie zamyka, których cz?owiek po.. "wane.

" trzebui? do takiego dziela , którym- "
Co do II. Ponoierdzenie , czyli

"by drugiego 11 uczy? o rzeczach Bo- " dowodno?? w tych rzeczach, ktore

"iH h, które f? nad rozum. " pot.llE;gai? rozumowi, bywa czynione
, Do takiego za? dzie?a trzech rze- "przez argumenta czyli dowody, VI

"czy potrzeba. 1. Aby cz ?o viek do-
" tych za?, które f? nad rozum; bo

"ft?pil:zupelno?ci poznania o rzeczach "f? objawione od Boga, potwierdze-

"Bolkicb, aby zt?d mógi drugich U1U-
" nie; bywa przez te fpofoby, które

,
cza?, II. Aby móg? potwierd? ? albo "f? mocy Bofkiey w?a?ci ve, A to

-" probowa?, dowodz?c tego, czego "dwoiako: by nauczyciel ?wi?tej

"uczy, lnaczey nieby?aby fkuteczna "
nauki to czyni?', co fam Bóg czynie

"jego .;t.11 a. III. aby te rzeczy, ktdre "mo?e W dzie?ach cudownych, czy·

"fam poy uie, .. ógr przyzwoicie ilu-
" liby to by?o ku zdrowiu cia?, a ile

" chaczon opowiada?. "
do tego, daie fi? ?ajka uzdrawianie!'

"Co o 1. tedy trzech r?eczj po- " czyliby by?y zamierzone do farnegO

." t zeba ja.to fi? te? pokazuie w na- "okazani" Wfzechmocno?ci Boiliiey,

"uczycielftwie ludzkim: potrzeba bo- " jako to n. p. aby Go?ce fi? zaftano·

" wiem, aby ten, kt6ry ma drugiego W " wi?o, albo za?mi?o, albo aby fi? mO"

"ji.ki?y umiei?tno?ci N'I? viczy? 1 po- " rze rozdzieliIo, a ile do tego po"

"cz? ki oney miei?tnosci fam wprzód " trzeba, daie fi? moc czynienia Cudo1.ll·

"do:w:onale wiedzia? i naybe?pieczniey " Drugi raz: aby móg? obiawja?

" rozumia?, a ile do tego, wpr.zud fi? " te rzeczy, które tylko farnemu Bo'"

,,-zak?ad- Wiara. l!7i?.'fJ: bo viem pew- "gu wiedzie? przyzwoito, to jeR:
"

no?? i zab ?pieczfnie o rzeczach r.ie- "przypadkowe rzeczy i przyfzle, i?

" widomych W tym mieJfcu bior? fi? " ile do tego potrzeba, daie fi? Pro'-

"
za pvcz?tki w lU.uce Katolickiey. " roctU'Jo, a co wi?kfza, aby te? ikry"

"Pow?óre potrzeba: aby nau· I "to?ci ferc przenika!, ile do te g? '

"czyc·d fprawiedliwie rozumia? "daie fi? Rozeznanie duchowo

), przeduieyfzc onkluzye czyli wyro- ?" Co do III. Dzielno?? wyma-

"
ki wi d?! ogci, a ile do tego po- "wiania mo?e fi? uwa?a?, lub to cO

" ,trzeba: daie P? Mowa m?dro?ci; ta "do j?zycznych fl:6w ldioma zwa?

" bo?? ip,m j fi: poznanie Bofkich rze- "nych, przez k?óreby kto móg? byc

" czy. " wyrozumiany, a wed?ug tey potrze'
,?

Pot ztde potrzeba te?, aby "by dai? fi? Rodzaie j?zykoU'J, albo cO

,"
nblobfitv?? przyk1adow, i pozna- "do .cenru i rozumienia w tych go"

wach
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"wach i j?zykach, któremi bywa ,:, dzielno?? wlana w rozum, a bywa pro
..

n

a

'(1

" mówiono, a co do tey potrzeby, ftowana do przeniknienia i obia?nienla

t, daie:fi? Wyk?adanie mów. rzeczy Bofkich przez flowe , przez

... .póty mówi Tomafz S. o darach przyrownanie, przez dowody, kt:drc-rf

;C

cz?h Iafkach namierzonych na cudzy miby utwierdza?a , uczyla ,
brónila ,

?
J'

O? pozy tek. A zt?d fatwo pozna?, jako przeciwników ich nadprzyrodzon? nie ...

\V Ko?ciele Bo?ym f? one bar?zo po': jak?? Ikuteczno?ci? zawf?ydzila.

trzeb?e na wykonanie Apoftolfkiey Jako fi? to ukaza?o w przezacney

U?U?l, wy?wiczeni:! Durz Chrze?cl-' Parmie i M?czenniczce Katarzynie S ..

anfluch: lubo niewfzyftkie dary jedne- Alexandryifkiey ,
która przez ten dar

mu ?ywai? dawane, ale czafem jedne- nietylko Bofk? Ikuteczno?ci? wiar?
mu Jeden, a czarem i wi?cey ich u?y- Katolick? utwierdzi?a; ale tez Do-

?z:\ Duch Przenav?wi?tfzy ,
rozdziela- ktorów i M?drców zwyci??y?a i z ?

:?? ?azdemu jako chce, wfzakie nic wftydzUa.

?:d Jemu bronno i wfzyftkic te talki Ta Iafka rózni fi? od daru umiel?t-

z

nemu komu wla?, jako fi? trafia?o no?ci; bo mówi S. Tomsfz ( I. 2. q.

?? czafow Swi?tych Apof?olow. 111. Art: 4. ad 4. )" Dar um;ei?tno-

"''-O:l?I%%CO';)GO;CO';)????:r "?ci dany bywa do rozf?dzenia okolo

"Taiemnic wiary, od??czaj?c te, które

"cz?owiek powinien wierzy?, od tych
"które niekoniecznie mai? by? wie ..

" rz one , a?eby wed?ug ,tego prof?o ...

"wat uczynki ludzkie do dofr?pienia

"fwego oftatecznego ko?ca. ?afka

"za? umiei?tno?ci nietylko f?dzi o

" rzeczach Bofkich one g??boko prze

" nikai?c; ale tez cz?owiekowi daie

"fkuteczno??, przez któr? by i? po

"twietdza? i przeciwnikow zawfi:y·
"dza? mo?na by?o.

R O Z D Z I A ? II.

WyktvlCl obizernieyfzy tyL'?I?e dziewi?ciu

?aJk bezwzgl?dnych.
/

s. I.

I.
lWowa. M??1:0.fci: Jeft na?og albo

dzielno?? nadprzyrgdzona i

?lana, przez któr? cz?owiek guruie i

t;t?boko f?dzi o rzeczach Bofkich, i
ta.k on

'1._"'·
•

f:
e przeOllUl: ze tez inoze l 10-

';,yel1 ?ego p?ego rozumienia naucza?.
-

a

?llelnosc wkorzenia ti? na ro"

?u?
... ; poniewa? te wfzyfi:kie dzie?o,

'lI1? l? nazywa poznawaniem, f?dze-

Mówi bowiem Auguftyn S. ( de pa

nit: C. Iq. )" in fza rzecz jeft umie? tyl

ko, co cz?owiek wierzy? powinien; a.

infza jeft umie? tak, ?eby ta? umiei?t
no?? dopomaga?a infzym iod p.iezbo ..

?nych brónifa wiary".

?? ·k·· Jl. ?
J •

rlziet? kPr?em
amem Jen w ascl:ve

cey. l'ct?
0111eczney mocy poznawa,l?-

4. ad
4.

uczy S. Tomafz 1.2. q. 3· Aft:

§. III.------------------

t
III. 1:TT/av'l)

ktc5ra ró?ni fi? od oney
r

cnoty V\,Ti?ry Teololczney,
II

?. II .

•

.Llj Jowa, 'H
•• I·

T fk' fi:
.

r1 t k' nLlel?tnoS?l. ah a Je
'chocia? fi? na niey fundnie: Je

sh,

a Ze

pewny nalog, habitus albo

. (
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?

f

ni jed?ak ( co infi pl?ecz?.) t? wiara {: JpoJabiai?cey 1fJ!wrz,enia.fl? i ona fi€ met

na?ogiem fi? nazywac moze: J8ft tedy Jako Irzodek nClybliifzy. .

ta lajkajakie? pewne n ayofo bliwjze sioia t-
--.--...-- ? __ --..,? ___

lo wlane, przez które cz?owiek g??bo
§.ko przenika \Viary nafzey Tajemnice,

tak, i? infzych tez mo?e ?wiczy? i na

ucza?, ale to bez ozdoby nów, i bez V.
..

v
i1 Abc czu.uenia cudoto. Ta rant'

1. V1 tyIkovfi? ró?ni od poprzedzai?'
cey w tym: ze tamta bywa namierza'

na ku zdrowiu cia?, a ta bywa narni"

rzona do innych dziwów i cudow nad
natura ln? moc, i tylko do takich dziel,
które f? farney \Vfzechmocno?ci Bo'

probowania i bez dowodo v , jako mó

wi Apof?o! ( I. ad Corynt. C. c. y. 4. )
Nie UJ Jlowcuh perjwadui?cych m?dro?ci

ludzkiey, ale UJ okazuni« DUDha z fi/y.

b

z

o

p
Z kt6reyto lalki pochodzi: ?e cz?

:ftokro? nie bez podziwienia widziemy ,

i? \vielu z ludzi, i z niewiaft nieuczo

Dych i prol?aczkow bez ?adney ozdo ..

by I?ów i perfwazyi, wymowy, ale

proftemi i pofpoIitemi I?owy tak o Bo

gu i o Taiemnic?ch Wiary rozmawiai?;
i? ledweby czrowiek nayucze?fzy, i W

Akademiach nay?wiadomfzy, nietylko
tak gf?boko mówi?, ale te? i te rzeczy,

które oni mówi?, po?cign?? mdgr. Co

:fi? okazaro \V blogof?nwionyn'l M?
czenniku J ozafacie .(\rcy-BiIkllpic Po-

?.' Tl

jKley przyzwoite, jako to n. p. gdy li
Moy?efz uderzeniem lalki na dwa krY'
fztalowe wa?y morze czerwone rot'

dzieli? ( Exod. Ii-. y. 2J.) A za? Jozur

(10. y. 13. ) wfrzód biegu pozorne?" ta
rozkaza? f?o?cu ftan??, i tym poda' pi
bne. Pr

d:;

Ta ralka tak?e ii? 11a farney wierte cz

.fundnie, jako na przyczynie przyfpaf??
biai?cey. In fide Ylldicatur tanq'ltal11

iii

principia difpoJit?oo ( jako mówi S. To'

marz Akwinas 2.2. q. J78. Art: ad 1,
oc kim i innych.

,& 5,) i pofpolicie razem chodzi .z pO"

przedzai?c? lant? uzdrawiania; kto bOI

wiem bierze rafk? zamienia? ciata czll'
§? IV.

te, bierze tez i ialk? zamienia? iywiol
ty i data niecznte. Potrzeba

? jedl1n?
pami?tae, co czyni? W Egipcie Moy?e('
przez t? bfk?, a co czynili CzarownI'

IV. ?etAt!
n:ui )'aU'! imzia; a ta j eft pew.

ny natog, habitus albo d?ie?no??,

któr? cztowiek czyni cuda ku potrze
bie zdrowia ciel?snego, ani ma by? tak

rozumiano, ?? on czyni cuda' jako
przyczyna pl'zednieyfza, poniewa? to

w?a?ciwa jeft farnemu Rogu· ale tam

tylko czrowi?k flazy, jako przyczyna

inftrumentalna, gdy? fam B(;g ( przez

mai?cego tak? lant? cz?owieka ) cuda

cy ?gip ey przez zaczarowanie Exod,
8. et 18. A zt?d fi? wnofi: ?e i moc?

diabla te rzeczy podmiefi?cZ*tle mog?

by? zamieniane, a tak ludziotn dziw),j
cuda zda wa? fi?" mog?.

J

czyn;'
,

§. VI.

Ta lafka ( jako raucza S. Tom?r2;
2.2. q. 178. Art: l. ad I.) net jamey wierze,

jako na poczqtku albo przyczyni? przy-

VI.
proroctwo:

Jeft pewne nadpr:t?
rodzone ?wiat?o, przez ktM

I

r?ec?y
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rze?-zy. przy.fz?e albo taiemne bywai? ;:< rego fpraw? jef? Bog ,
któremu nie-

wyjawians l poznawane, To za? czy mo?e by? przypilany falfz albo omyl ...

fir za uf?ug? Aniolow (jako trzymct AS: no??, 1\ nietylko jef?: pewny wzgl?-
1oma/z 2,2. q, 172. Art: 1. ad S. ) albcli dem obiawionych rzeczy od Boga,

:fi? fiale
prz?z famegoBoga bez uf?u- ale te? (jako naucza S. TOl'Jrlafz 2.2. q.

gl obcey , ,m: Jeit potrzeba roztrz?fa? 171• Art: I. ) wzgl?dem wlafnych
W tym ?rotklm opifie. czynno?ci Proroka, to jef? : ?e on famaOt?

?ai?'

rzo'

mie'
T I1t1?
zie·r,

b

L

?bJekkt rnate.rya.lny proroctwa, al- ja?nie rozeznawa te rzeczy, które ko-
D te, o olo którego fi? bawi pro- niecznie od Boga f? obiawione ,

a któ-

.rO?t?o, f? rzeczy objawione; obj ekt re w?a?ciwe f:? J' ego rozumu, inaczey
zas lorrnal

•

fi:
,

,

b
obi

'. ny Je fama Bofka powaga czyn albo akt proroctwa me ylby
1aWI?t.?ca. Proroctwo poniewa? jef?: pewny i nieomylny ; poniewa? ta nie-

poznanze., które poymuie objawione omylno?? i pewno?? idzie tylko zaBo'

gdj
krY'
rot'

rzeczy 1 t ? fi
. , . . ,

k' f: d B
.

r '. o, o l? jasme poymme czy- terni rzeczoma
, tore ? o oga

? pOzllale; mówi fi?, jakoby by?o wi- óbiawione.,

11
Zlane;. przeto Prorocy w Firmie S. IV. Poznanie prorockie, i poznanie

a?fwal? fi? widz?cy, wiary chocia? f? nieomylne , f? jed-ozue

negCT
odo'

t
.

it
A, tu wiedzie? nale?y: ze Mon- nak( jako uczy Suarez de jid: difp: 6. SeEt:

pj??a o? Heretykow ?ente??ya. ,pot?- 5. n. 5. ) ciemne.i n ieocze?ift?? a przy
..

p
Jeft, którzy tWlerdzlh: 1Z SS. czyna temu h Jef!: pomewaz prawda

c?oroc? '. kiedy prorokowali, w ten zt?d wyprywa, ?e n? poznaie rzecz;ier?e
... f:t" za?s nUeh bywa? w zachwyceniu, a tak, jak jeft fama W fobie, co zaUle
p",

'

bt ?rn tnówiliniewiedz?c farni co. Ten ma proroctwo i wiara. Pewno?? bie-
:1'11

jll

i
? pot?piaj? S. Hieronim i Teofilakt, rze fi? z mocnego rozf?dku, co po-To'

ad 1·

z po"
o bOI

k o\Vr?em .konie?zQie wiedz?c proro.. dobnie? mai? wiara i proroctwo. Nie""

c
OWalI, k!edy mepe:vne i zakryte rze- omylno?? zawif?a od pewnego uifzcze-

/Y by?y 1? pewne l, objawione. )ako nia fi? czyli fpe?nienia, które obie d ..

?? o f?ble w?znale Dawid S. mó. wie r6wnie mai?. ,
t czt1'

rWiol

?dn?k
?c??r !",eper,!ne.2 ft;ry?e rzeczy mqdro- V. Ale ja[no?? i 0fzewifto?? bie ..

ChOW,Ol!Y oblaw/les rm. Psa t: 50. v. 7. rze fi? od objektu formalnego pozna?

przeC1az bowiem Proroctwo ftare fi? nia, w którym ta wlafno?? 1 aby by?yie?
Gfobf· ?aywy?fze fpofoby poznania, ja?nie poymowany i objawiony. GdyJwtl11

Exod•
moc?

mog?

?iW)1

wfz ft??e g-rly Bóg czarem podnofi z"a? Bóg ile jeft naywy?fza prawda VI

jed; k
?e fUy cz?owiecze a? do fiebie, mówieniu jeft objektem formalnym

znan? Jefzcze zofraie Prorokom po- wiary i proroctwa, idzie zatym: ?e

te? f:?OZtnyslne, cognitio reflexa, na chocia? oboyga poznanie jeft praw
..

rob pro?() ohiawi?ne pr?roct'Y?
i fpo- dzi?e i, nieomy?ne, b?dzie jednak ?iem-

rnierzon ltowanla; pOl1lewaz Jeft za- ne l meoczewdl:e wzgl?dem obJektll

by bez r?
na

po?ytek bli?niego, a tak- formalnego, ?hociaz wzgl?dem objek-
go proroc?tllY!lu niemógl Prorok rwe- tu materyalnego jafne i oczewifte

III. 'Cz ?a ohiawi?.
'

jeft.

praWdzi?! e proroc.t",,:a jeft 1kute? VI: .Atoli, choci?? .

puznanie pro
..

,

' P Wny) 11l1eomylny l kto- rockle Jef1:: pewne 1 Pleomylne co da
I

I

natury,

l'

./
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natury , pocz?tku i ilroty, wzgl?dem ,'< tera u: 8 .. nie ,
de Duchcnonie wedtl1g

ZA? nafzego wyrozumienia i matery-

, ..

mysli Bofkiey rozumienia.
tli

d2

T,lnego z raczenia nów, cz?A:okro? nie VIII. z Proro tw z:t? grozn .. , Tch:

jeft prawdziwe, pewne, i nieomylne. jedne by?o jonafza Proroka (Jon?
pr

fa

cz

W

).V

:fki

rz

A przyczyna
ta jefr? f?ow» f? Bo Isn., 3· 4· ) ze ona fzeroka i ludna krain!

od Krzyia afcens: J.VJont: Carmel: l. 2. I Niniwlto v niala fi? zapada? po 4°'

C. 19' n; I.

?
dniach, któreto proroctwo lubo ?at{'

,

"P?lDi .. w.?! gJ Y B'!h j e? •

nl-zmler- n_go wyr" ?nie ni W137.)'Wato zak?adu,

" ny .l. g '?bol'.l, zwyk rnec mfzt;'?da? w mysli jedna?- Bofkiey utaicny by

"nia i wyrozumit:nia bardzo l'Jir.t:: zaktad : ?e, jesliby za fwoie grzech.

" od te?o zdania, Jol którym od nas czynili, pokut?, ?adne onych nie- tal

ko

pr:

" pofpolicie bywai? rozumiane te rze- miaIo nuft?pi? zatracenie.

" C2.y, które tym prawdziwfze f? i Niemo?e 19y? na?og a-lbo dzielno??,

"pe\ il:?yfze, im bardziey od nas poy- habltus proroct va , jako dowodzi S.

" mui? fi?, ?e fi? nietak maia, jako ez?- ?omafz ( 2.2. q. r7t• r?rt: 2.) tudzier?

" frokro? W Pifmie S. czytamy, gdzie JUko n 6wi Apoftot ao Eph: 5· }3'

,,\>rielu ft::.roda\Vllym proroctwa i Bo· wJzyJlko, co fi? obiaZfJiC/g ?ifJ!tlt!O PI-

"flde !nowy niet k, jako G? fpL,dz?e\Va. A jJf\O obiaw:en:e widzenia citlefneg?

,?H, pr ... ytrau.lty ';' poniews? ich mi- ftaie fi? przez ?wiatto c1e1efne; tftJ\

"l1:ycznego :vyroz unietlia v Lvoi n obiawienie widz ?L1ia roz mnego :fr:t;

" fenne literainie u?ywa?i, jf.ko fi? z je fi? przez ?wiat?o rozurrllle. Jeft ?g?

"widu miey?c PiCm,l S. pokazuie. }!otrzeba, aby obia\vienie mia?o pro-

VII. 1nm.. jefr przyczyna'; pon:e- porcY:-J: do ?wratla, przez które M

waz zwyk?y by\va
?

prorvctwa albo robi? zwyk?o, jako flmtek ma Ffopot·

groz?ce, COi1l11linJto,ice PnJplittlre j
aJbo cy? do fwoiey przyczyny.

zaAladne, conditiollatce. ?'ktl,rych 1\.1- IX. Poniewa? tedy proroctwo
118'

bo C:l.ife. l jeA: '.vyrainy zaktad. CO'?l- ??Y do pozllania llCldl1aturalne?ol

ditio, mog? jednak lti(;! przyi?? do idzie zaty n: ?e du nlego potrzebj

fwego ilmt u ".edtllg litery, czyli '.ve- pt:wnego ?wiatla rozul.nl1ego prze'

dlug opifallb fOZ4 uiei?c, d!od ,? ,,,,):.U-znhicego ?wiat?o naturalnego rO;

wed?ug reysli Boll..iey fwóy fkntek :tumu, które zaifte d'\ oiako mo.L br"

'oniecznie mai? pewny i ni?un,yJlly. w r )ZUOlle: raz prz?z for 1l-t prze J1ie'

?t6rebo przyktul je?. v onym
Pro- fzki vt'.??c?, jako ?wiat?o tt1&teryalvel

rDctwie GeIJ: 49. v. JO. od Jakóba które jeft w lloncu albo w ogniu: Lit
/,

... trya.rchi mu\Vl?cego: ze nieuflanie gi rCl.?: przezl podleg?o?';' czyli UC?ll'

fceptrllm lfJ Familit ?1dy, oz pr.t:Jidzie, .;ie przemiiai?c ? ,jako ?wiAto jefl: ?;

który mi ..... ! by? pOJ?ar?l. O którym tez po :vietrzu, i hldm fi? fpofobem i?!l'

pr(?I o?o? !lt DawId: :le mia! punou:a? ? ?iatto Prot·ocki?. I

bd JJWt'z,,?' ctz do mor.za i od ?':??fd Lr? x. Swiatio prorockie (jako naut%"
?iv rc.m okrrgu ziem,?. Psat: 71. 8. Co S. TomaJz 2.2. q. 17r . .? 172. ) jeft pe\\,

literalnie czyli wed?ug czytania roz;u? na jakowo??, qiwlitas, 'od aktu ?O,

nlie:?c nicfpelnito fi?: poniewa? Chry.. ZU?fl lego w f?tmym?e Proroku r6?lll?

us Pan niepanowal docze?nie, jak li.. ca fi?, któr? bywa poiilona i ?ll1o

niona
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tliona mysI Proroka, ale trzeba wie-

;:, Iafka, jef? pewne i nieomylne ; ponie -.

dzie?' z 'tym?e AnielOdfJ1 Nauczycielem. wa? w fwoich przyzwoito?ciach jell:
Tomafzem S. ?e dW6i!ko mo?e )i? nadprzyrodzone, którego przyczyn? _

prorokowa?: 'raz tak, Jako f? rzeczy jeft fam Bóg jako fprawea dzie? nad
farne w fobie, drugi raz, jako f? rze- przyrodzonych, i któremu ?adna pie-
czy w fwoich przyczynach. Ponie- pewno??, albo falez przypifa? fi? nie ..

_

Wa? za? r?eczy jak f? farne W fobie mo?e ; zk?d potrzeba jeft, aby po
..

w!a?ciwo jef] ramerrm rozumowi J3o- znanie przez t? ?afk? uczynione bytofkiernu
, któremu od wieku wfzyftkie nieomylne i pewne?

rze:zy farne W fobie, f? jawne:' zk?d Rozmaitym Ipofobern ta ?afka w Du ..

taln? poznawanie niemo?e by? cz ?owie- fze ludzkie od Boga wlewana bywa Jkowi
naturalne i chyba bywa tylko która czarem przyj?ta bywa przez

przez Rofkie obiawienie, zewn?trzne zmyf?y pod jakiemikol ..

y takieto byto one poznanie Piotra wiek figurami, albo: znakami matery-u Matt: S. przez ktdre wyzna?: ?e alnemi,' któreto znaki tran dufz ludz-

Cl.lryfrus jeft Syn Boga ?ywego, md- kich reprezentui?, to jef?, pokazni? du-
\VI bowiem Chryftus ? ( Matt; ró, 17-) fze ludzkie, kt?re f? w ht:ce Bo?ey
Btof,Oj?awiony jefle? Szymo1zie Baryona? poftanowlOne pi?kne bardzo, Jako drze
p01llewaz ciato i krew nieobiawiti tobie, wa okryte kwleciem j z?e za? fzpet-ate Oyciec rnóy, który jefl w niehiefiech.

'

p? jako drzewa fuche?
Spofob za? poznania ?zec?y ·w ic4 II. Czare? ?a? pokazui? przez ja-

przYCzynach jefr naturalny, tak lekl!rz ?o-;ve wlafnoSCl J?b przymlO.ty, ?rze7;?O\Vodzi przvfz?e albo zdrowie, alb? ?tore ?1:odka wonta
t albo mI?e cIep?o

Stnier? chorego przez pewne przy- zdaie t?? WYl?i?a? od fprawiedliwych,
tlzyny, które uwa?a przez do?wiad., jakotez przeciwnie od niefprawiedU.
tzenie.

wych zimno?? i bezecn? a frnrod1iw
para,

Co fi? ftaie w ten czas, kiedy Bóg
wlewa w zmyfl:'y zewn?trzne palta ..

ci wra?one oney pi?kno?ci, alb"

f?petno?ci, onego fmrodu, albo oney
woni nayprzyiemnieyfzey, w tym?e
mówi? czafie, kiedy W rozumie przyi
mui?cego czrowieka te poftaci wlewa

fi? poznanie nadprzyrodzone ftanl1

oney dufzy. Czarem za? ftaie fi? to

przez ftowa zewn?trzne· zlt1y1lom cie ..

lefnym, albo wn?trzney imaginacyi,
albolitez rozumowi fzcz?gulnie przez
poftaci wra?one i wlane.

VII.

\Tu.
Roze.?ncmie Duchow. Jefi: to pew

r ny nalog, albo dzielno?? czy

? raczey pewne ?wiaHo, przez które

ob}lto?ci i wn?trzne taiemnice ferc
. k1a':"i,one bywai?· Ta lafka jeft dwo-la a.

Je-J
•

k
I

fi
.

""Jola, tora l? ftofUle do fzcze-
rego paz .,

,.

a druaa na?anJa ? przenIkanIa fer?,
dr.

45

'r' ktora zmIerza do rz?dzentaUJZ. en t lb d' I
' ,

kl'
•

fi
na og a o Z?e nosc w o ?

zenIa l? \V b
.

Il.'
•

l'
•

hO
'.

k
rozum; o Jell sWlaho l

?' zname tó
'd\h •

' re
nalezy o fi?y pozna- III. Cza rem ?wiaUo albo wyrozu?

mienie nic wyra?nego materialnego

niewyktada, ale Duchownie wlewa

wal?Cey.
.

I p
.

. oznante
za??· które przynofi ta?

Tom l.
Q mocne
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I
, mocne poznanie ftanow du fz ludz-?} niec, którzy w drodze ziednoczai?cey ,

kich, kiedy Bóg wle?a P?fta? Du?

I
in via unitiua dofkonal? fi?, przez p o

c!1(?wn? nte?o?l?g?? WIdzemu (cho- ?a?i duchowne w fam
,?o?um bezl?flH·

ciaz daleko ja?nieyfz? ) na kfztalt te-

I
znze wlane raczey, a ni?eli przez

m.
a"

go, przed którego
.. o?zyma zna,gIa teryalne, które infzym przez imagi ..

przemignie fi?, naylasmeyfz? z wier-
nacy? albo przez zmyfl bywai? n?y-

?ciadto, w ktorym wfzyftkle rzeczy czane. Chocia? i to nieprz.efzkadz.a:

ja?nie fi? okazuj?. Aby jednak, uchy- ?eby wedtug upodobania Bofkiego ten

Iiwfzy one zwier?ciad?o ,
mocna tych fpofob i porz?dek mógt by? zamie ..

rzeczy ( któ:e fi? w mm poka.z?ry) niony, z t? jednak ro?nic? : i? ci,

zofia!a pami?tka t tak podo!>nrez te
którzy f? w drodz? oczyfzcz?i?cey

poznanie, kt6re Jako ?ly1kawlca prze- rzadko albo nigdy przez czyfte albo

mUa,. wyucza rozum Ja(nym wyr?ztl- duchowne poftad bezujluznie rozu-

mi.emem ftanu
?ne? dufzy, o ktorey ?owi ,wlane, bywai? o?wieceni; po"

dale fi? pozna?lle;
l tent? fpofob be- niewaz tego fpofobu f?ucnania ducha

?piecznieyCzy jef? nad plerw[zy rz;- albo wyrozumienia zgo?a nieznaiq,

czony: bo W t?m czart memoze a zatym Bóg do ich fi? zdolno?ci rnv

wmiefza? fwego b??du. teryalney przyftofuie i W farny tU

IV. Te poznanie i ferca obiawie- o?wiecaniu.

nie zwyk?o pofpolicie przyftofowa? VI. Bywa te? u?ywana czarem' ti

u? do ftanu cz?owieka przyjmuj?cego; taika bez ?adney re?lexyi na ?wiat?o

poniewa? lubo trafi? fi? mo?e, ?e i wlane, ale trwa w rozumie pewni'
\V' cz?owieku niemai?cym tafki po?wi?- rozf?dek i moene zdanie ftanu one)'

?

,;ai?cey ?o fi? okaz?? ?o?e;. jedna.k- dufzy, tak? ?e ?adn? rnj?r? o ie? p?ra\?'"
ze n?y?l?cey fprawledhwym 1 Bofklm dzie W?tpi? memoze, 1 choclaz mC

ptzylaclolom to bywa pozwolono. wyra?nego niepoymuie, jednak z d?';

A w ten czaS wed?ug ich frani.!. i ?wiadczenia poznaie, ?e i:ldo? lW01?

?wiczenia fi? poznanie one jeft bar- fraranno,ci? tey wiadomo?ci nie móg;
dziey albo rnniey Duchowne W dro- naby?, Ato ftaie h? przez pofta? o

Gze oczyfzczai?cey in. via purgativa, Boga wlan?, przez któr? objekt pro'

a przeto tym, którzy w drodz? oczy- fio poznaie bez ?a?ney reflexyi fwe'

rzezaj?cey przebywai?, ftaie fi? za uf?)l- go poznania, i choCla? te rzeczy, ktÓ'

g? zmyllow, albo imaginacyi, przez r? ?? v.: obje?cie, to jeft:. ft?n du{?y po:
zpaki zewn?trzne; albo wn?trzne ce- znale l na nIch ma WClenlU zamIefz!

chi ha1la rzeczone, i przez figury czy- nym pewny wzgl?d, czyli refl?xy?,
li przyrownania pof1:aci jakiey. to jefr: izali ta dufza jeft W dobry!IJ

V. Tym za?, którzy w drodze albo w ztym franie, o którym
. t11?

.()?wiecai?ce? in.J!ia ittu"!,inati1Ja ?wi.. pewno?? d??wi?dczaln?, f
P,o f<;>b u J?d,

.:z? fi?, cZarem przez Jakowe czute nak poznama 1 wlanego SWIfttra ?a,
P0ftaci, czafem !ja? przez poftaci du- i'no?ci wyra?nie niepoymuie;- ponl,e,

h
., "

fl' t aUle,
c owne; pomewaz oboyga f? ucze- waz metna re eXyl na e pozn •

?ni!{;ami W tey drodze. Onym nako... a tym Qfilniey objektll prawd? poi

. muie,
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mnie, im bardziey fila poznawai?ca u
fznie tedy o tych dufzach pomowie ..

zjednoczona a nierozfypana objektu my.

dotyka.
II. Niemyslemy tu zaif?e o kwe ...

VII. Czafeln bywa objawiony ftan f?yi : izali dufze te, które ju? wyfzty

?uJz przez nadprzyrodzon? mow?
z ?ycia doczefnego znowu za Bofkim

Uczynion? do auchu ,\vn?-trznego, al- zrz?dzeniem do nas fi? powracai?,

ho do imaginacyi; a za? o tym wfzyft- albo za jego dopufzczeniern miefzka-

kim, CO tylko dufza poymuie, widzi i? z nami? poniewa? o tym nieprzyftoi

przez zewn?trzne widzenie, uczucie rozmawia?; bo nietylko codzienne

albo cech i
, lub haf?a , przez figury, uczy do?wiadczenie, aletez i z Pifma

prze? f?rmy materyalne; zawrze trze- S. dowodzi, fi?. Gdy? w p,ierwfzey
ba miec podeyrzenie: bo lubo czarem kfi?dze Krolow czytamy ze Dufza

.mog? by? od Buga, poniewa? cz?f?o- Samuela za Bofkim dopufzczeniern 1;

kro? Bóg fam p.rzez te i tym podobne tona Abrahamowego przed oblicze

{poroby do dufz ludzkich mawia; jed- Sawla by?a przyftawiona ( l. Reg: C.

Ilak?e w tych materyalnych· znakach' 28· y. 15.) a w dzie? przemienie-

mo?e czart wiele b??dow podmie- nia Pa?fkiego, jako ?wiadczy S. Mate-

f?a? i zdrad, z których wynikai? ci??- ?f? ( C. 17' y. 3. ) DuCza Mo??e!.z?
kle

?gor.fzenia: dla tego na fwoim lUZ d.aw?o. zm'Rr.fego W Wlelk,tey
zdanlU nietrzeba polega?; ale zwierz- wfpan1l:1toscl pokaza?a fi?,

chn??ci Bogoboyney W Ko?cie?e do- III. Zk?d je?eli W pomi?tlionych
m' ti

iado

?wny

oney
)raW"

z' nic

z do'

fwoi?

rlofic nale?y. przypadkach to fi? fprawdzlfo; Za ..

czym niemoze by? ?adna llu(zna przy-

czyna, czemuby te? 'w innych przy

padl\ach to? famo niemogto fi? nada

rzy?, jako dowodzi Auguftyn S. ( tib:
§. VIII.

I. de cur: pro mort: C. 15. & 16. )
S. Grzegorz ( l. 3. C. 24. & 25. ) i

infi, których wfpomina i za ich zda

niem idzie Kardyna? Robertu?· Bellar-

U'7ctdomo?? o fpoJobach, przez któ1'e

Bóg zwyk? obiawia? czajem Stan dufz
czyfcoUJ1jch.móg?

ca? od
1.

Chocia?
lalka rozeznania DZlchow

\
min (Contr: Tom; J. t, 2. de purg: c.

t prO'
?cisle wzi?ta tylko profro zmie- 8. per tot )

i rwe'
rZa do poznania Duchow z cia?em IV. Tudzie? ani te? zamyslamy

r, ktÓ'

'zypO' ,

:liefZa'

fle xy ?r

obry!l1
fi w

III jeJ1
tra j?'

z??czonych, i jefzcze w ?yciu do- dyfputowa?: izali te? farne dufze, kt6-

izefnym b?d?cych; ale ?e ?atwo mo- re fi? okazuj?, jako za tym obftai?

'p: b)7? Ko?cielny nauczyciel czafem

\
SS. Auguftyn, Grzegpr?, i Paulinus

Ja:-lef?any, i pow?tpiwa? okolo ob- (in vita S. Ambrofii ) i infi, i to? fa-

odd
le.t\\a fi? nadarzaj?cego dufz ju? mo znayduie fi? w Synodzie 7· albo

fztyZ???yC? od. cia?, ,k?óre kju? whe-
te?, i zali z;lmiaft dufz okazui? fi? ich

to a
rrnl1l WlecznOSC"l, w toryc

- Anio?owie? jako z wielu infzemi Te ..

n'
p?a!YcYach czyli objawieniach fi? ologami obfraie BenediB:us Pererius

poni,e:
znanIe,

leUl1uel?c r
?,. ,

E d ) J k'
'n.

fI
.

l
ozeznac; Jawna rzecz, ze (in xo. c. 7· n. 44· a oz za1J?e

? wle e nader pope?nia br?dow, gu- farne d!lfze? a c?afelp t?? ich An!otoWU:)
? pof

Qji ?e

e.
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?e fi? okazuj?, tak twierdzi S. Au-
;:, w przywlafzczonym jakowym ciele ?

guf?yn , Tomafz, Antouin, i Joallnes okryte p?omieniami, wzdycha??ce 1

Gerfon, tudzie? i innych wielu; po- wyiace ,
a czarem w tym?e famy?

.-

niewo? to do nafeego zamyf?u wcale odzieniu, w którym ?yi?e chodzili,

nienale?y. Byleby tych?e Durz obia- czarem za? w fzpetnym odzieniu, V?

wienie fi? byto rzeczywifte i prawdzi- twarzach frnutnych i wychudnialych,
we ( jako naucza Auguftyn S. in vit: a czarem w tym, w którym pogrze-
s. Ambro.fti C. 7· ) w?tpi? niegodzi fi?, hieni bywali. Wielekro? pokazni? fi?

V. Mijamy tez rozmow? i o tym: ?pi?cym, których fmutny widok nie-

izali czyni? fobie dufze one cia?o tak trwo?y u?pionych, jako miefza i

fantafiyczne albo grube'? poniewa? trwo?y w ten czas, kiedy bywa oka-
,

oboyga przyk?ady znaydui? f1?, jako zany czui?cym ; W ten czas bowiern

?wiadczy S. Tomafz ( J. p. q. 15. pof?olicie wzdryga fi? , l?ka fi? duch,
.Art: 2. ) Izali za? cia?a tak fobie przy- ferce omdlewa i trz?fie fi? ,

oddech
brane mog? fi? ogniem pali?'? pazora- wolny bywa zai?ty i zadufzony W

mi drapa? ?elaznemi
, Ia?cuhami wi?- omdlewanie wpada dufza •

•

:za?, albote?, ?e to tylko pozornie Vl Il. O tych wfzyf?kich rpofoba??
zdaj? fi? cierpie? i przez wzgl?d tyl- ukazywania fi? wiele fi? znaydu\e
ko do wn?trznych m?k te zewn?trzne przyk?adow W Zywotach SS. OycO\V?
kary przy?wiadczaj?'? o tym mówi? w Zwierciedle przyk?adowo Kiedy zaS

niechcemv, bywai? te Apparacye czyli okazyws:
VI. Tudzie? izali fzczere duchi nia fi? od Ducha dobrego, wfzyftkie te

mog? materyalnym, ale z wyniefion? wfpornniane fkutki u?mierzaj? fi? i po-

:fil? nad natur? gore? ogniem'? Tak?e woli wchodzi do umyf?u fila i zmiJ"

czy to w mieyfcach podziemnych tylko'? cnienie ( co fi? we wfzyfikich widze'"

albo czyli te? i [na ziemi durze od- niach dobrego ducha nadwiia) a r?·
prawui? czy?ciec? albo nakoniec czy- zem i mi?o?ny aftekt dobrze czynienH?
lite? równer?i m?kami hywai? dr?- takiemu umar?emu.
czone dufze ?wi?te W czyfcu, i te któ- lesli za? zamiafr l?kliwo?ci i -p?"
re f? w piekle'? o tych wfzyftkich miefzania, przez które fi? dobre Wl'

kweftyach rozmowy tu poczyna? dzenie zaczyna? powinno, naft?pi ja-
niechc? ; poniewa? wfzyftkie takowe ka? delektacya zmyflowa, z kt6r? za:

wefrye nienalez? do na Czego zamy.. raz potym nafr?puie wielki fl:rach'

:nu i mog? fi? obficiey wyczyta? u niefpokoyno?? ducha albo pomiefzanie
Teologow pifz?cych o czyfcu. i blu?nierftwo i nieczyLto?ci (ponie-

VII. My za? kontenci b?dziemy, wa? cokolwiek z pomienionych rze"

jesli tylko te fpofoby, któremi zwy- czy w widzeniach ducha ztosliwe tr?"
k?y wfpomnione dufze obiawia? fi?, :fia fi?) bez w?tpienia b?dzie to w1'

wyraziemy, aby fi? cz?owiek Chrze- dzenie diabelfkie ofzukaI1ie i w teO

?cia?iki W b??d i lekkomysIno?? nie.. czas duCza niecJaay fi? uzbroi zn'akie?
pI?tal, jesliby. cokolwiek podobnego krzy?a S. i mieyfce wod? S. pokropi'
11'yfza?. A nayprzód cz?ftokro? zwy- z jak naywi?kfz? ufilnQ?ci? wewn?tr?

ly:fi? pokazywa?
..

OCZOIlil
.

cielefnym do Boga niechay fi? ucieka.

IX.



o 9. LASKACH BEZWZGL?.n: DANYCg- I?t
-

•

IX. Czarem te?, dufze ukazywa? G? ;:? dui? fi? w kfi?gach Palafox ( ttbi Jupntele,

zwyk?y pod poRaci? beftyiek owie- re/at: 200.) Jefzcze tez dodaie Józet
czek, albo te? i innych rzeczy nieozu- Lopez Ezguera (in Lucerna myjlictl
f?ch., to jc? ?.wiat?a, ognia, obloku v

,

TraEt: 4. C. I. n. 98. ) ?e cz?f?okro? Bóg
CIenIa, l\:amle.ma, kola, wozu, o któ- zwyk? wlewa? w durz? pobo?n? fku-

rych wfzy!tk.tch W Zwierciedle przy- teczna i fzczer? pami?tk? kt6regokal ..

kla,dow .

w H1ftoryi Ko?cielney, (jako wiek umarlego , tak, i? ?adn? miar? i
twlerdzi Palafox. ubi fupra fot: 105. f?araniem tey pami?tki od fiebie odda ..

Col: I. ?et Mart: de Roa de fiat: li? niemozna , a? te? potym ta? dufza

Cl1;l11'.)Z:
trg: C. 44. Thyraus ubi [upr« E5 pobó?na miefza? fi? , trz?fienie ferca

.

.

. a w ten czas albo ma?o co, albo. czu?, albo te? i w duchu flabie? i

fr?wie nic niewra?ai? boia?ni , a? ja- omdlewa?, a powoli. oraz zaczyna fi?
srne bywa poznane widzenie: ?e te rozgrzewa? i ufpokaia?, i nic niewi-

rzeczy ukazui? duchów bolei?cych i dz?c ani f?yfz?c , czuie: ?e jakiego?
\11?ar?nych. Co fi? poznaie albo przez ma przy fobie towarzyfza ,

od które-

Jn?\V? durz
czy to ze wn?trz n? , czyli go ju? to ciep?o, ju? to gor?co?? od ..

tez tylko przez imaginac/?, albo przez biel' jako twierdzi D. Ioannes Pala ..

wyrozUtllleJlie, albo przez
.

fzczer? fox ? ?bi Jupra fol: 10. ) i w ten, czas

\V?gl?downe Doznanie, któremu tez paml?c onego umar?ego pomna?a fi? ,

\V)??rza lub mnieyfza boia?? przy- dla którego ftrachu ju? zi?bnieie, ju?

z\Vpo1ta jeft. to fi? rozpala, a w pofrzod jego cia?awa'

ie te

i pO"
zmIJ"

idze"

? ra"

ienia

fi krzed takowetni za? widokami cz?- jakoby zimn?, powietrze przemyka fi?·
o ro? zwyk?y poprzedza? lamenta, Duch jednak powoli wzmacnia fi?,

Jzeleit, albo ?elikatne i nayfmutniey- który gdy do zupe?ney fpokoyno?ci
?e wzdychama, j?czenia,. albo.i wy- przyidzie, w ten czas oroba umar?ego

c?a, a potym durze m6 .i?, albo:G? jemu fi? pokazuje, albo oczom cieles-

?leIefny? oczom ukazu '1, chocia? fi? nym, albo imaginacyi, albo te? przez
rafia, ze przez drugi czas lamenta, fam? mow? zewn?trzn? albo maia-

?Zdy?hania i fzelefty bywai? 1lyfzane czn?, z którey podobnie? wy? wfpo-po"
wi"

d ja"
? za:

f1er\Vley, ni?eli dufze cz?ftokro? fpy- llinione {kutki naft?pui?.
I

pan? co odpowiadai?, alb'o :G? uka??; XI. Czafem te? dufza chocia? nic

fi o?e\va? jefzcze nieprzyfzed? czas i oczyma niewidzi , przecie? to pozna
..

/0 ob od Opatrzno?ci Bo!kiey nazna- ie: ?e kto? jey towarzyfzy, a to dla!?eb •

?anie 't:O?,aby mogty to, c.o im jell: po- tego, ?e czy to chodzi, czy ftoi, zaw·

o

z?

no! na fwoi? pociech? innym fze one towarzyJtwo przyjmuje, z tymDnie"

k
znaytru?. Skutki, które fprawui? ta- wfzyftkim jednak ktoby by! on towa-rze'

tra" p?:'? \,:idzenia i uczucia, równe f? po- rzyfz, zgora niewie ,
chocia? oczy

trz:b za1?cytn, o których równy po- wrz?dzie obraca, i r?koma maca, ni ..

• wi'

r te(1

kiertl

'opi
i

l?tr?

X.
a

-rzyni? rozf?dek. kogo przecie? ani widzi, ani dotyka,
dufz· c

e

/? fporoby okazywania fi? ani w fzczegulno?ci ?adnego umadego

trafiai? fiY CO?ych, kt6re pofpolicie niepami?ta , i dla tego nieco l?ka fi?,

ducho"
l? lll??Otn duchownym i nie- a? fi-? ja?nie oka?e umar?y, albo przez

wnym, l które rzetelnie znay? widzenie zewn?trzne, albo przez ma

iaczne
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Iaczne , czyli przez imaglnacy? ,
albo

,:'
nec vagari

. inter nos 11101'e damo n'zlA11•

te? przez mow? majaczn?, albo ze-

?
jesliby pilnie ?wiadectwa ( tych ov-

wn?trzn? ,
i w ten czas naf??puie po-

cow.,
to jeft: Tertuliana i S. Jana zro?

miefz.;anie zupe?ne. touf?ego, Teofilakta ) hVty czy ta-

Takowe jednak wfzyftkie widzenia ne, wraz mo?na porozumie?, ?e nie'

w gf?hokim milczeniu mai? by'? za- mówi?, jakoby ?adn? miar? niemog?

chowane, a pod rozf?dek Spo?edni- durze wychodzi? do nas; ale ze tyl·
ka poddane; p.oniew?z w nich .cz?fto: k? nie?og? wed?ug fwego upodoba'

kro?. Pywa dl.abelf}ue ?fZl??ta?le, ant
D1?, ani fi? zamieniai? W fzatanow-

fi? mkomu v.n?cey Z rnemi nieoakry-

t
ant fi? bl?kai? pomi?dzy nami

ZVV''f'.
.

.

l

wa?; bo zt?d po?miewifko. czaiern fz?.tanow.

____ ,__ -:-'-.-?.-- _ lVly za? nietylko wyznaiemy: ?e010'·

g? durze pot?pionych za dopufzca"
§. IX. niem Bofkim z nayfpro?nieyfzego on:'

go wi?zienia do nas wychodzi?, co /I?
z wielu przyk ?adow dowodzi; alete?

gdy tak Bóg zehce, ?e mog? fi? znO

wu do fwych cia? przywróci?, byle
ona fentencya pot?pienia by ta nieod'

"

roczna i nieodzowna. J ako nauc?a

Tomafz S. (i? diflht: 43. q. 2. ad 3·

B in 4. difl: 45. Art: I. ad 3. ) ?t\'

?wiadczai?c z Heronimem S. i Augll'

ftyn S. trzyma (de cur: pro mort: c. 15-

o ukazywaniu fi? DUf:l: pot?pionych.

l.
Niektórzy

rozumieli: ?e durze

pot?ple?ców jakoby tak w

wiecznym wi?zieniu by?y zawarte, i?

zadnym fpofobern z tego ftrafzliwego
zawarcia na ten ?wiat \fyni?? niemo

g?; przeto wfzyftkie onych appary

cye czyli okazywania. fi? , f?dz? za

maiaki czartow'fkie, którzy zmyslai?
:fi? by? dufzami tych ludzi, którzy
albo prawdziwie w onym przepa?ci
fiyrn jeziorze miefzkai?, albo przy

naymniey faml? diabli chc? ludzi

wprowadzi? W te wierzenie, ie oni

ludzie umarli f? zapewnie pot?pieni.

E:J 14. ) Grzegorz (tib: l. dialog:, c:
9. Ej r20 ) ? Jan Damaf-:eu i Jan D H!.,
kon ( in vita'eS. Gregorii AltfJiodortll

fis cap: de damnat: tib: 4. Egezyppll'
(tib: 3· C. 3· )

Ul. Wiedzie? za? potrzeba: ?e baf'

dzo wielkiey oftró?no?ci potrz.eb? 'f
rozf?dzeniu prawdziwego objawienI'

fi? czyli apparycyi pot?pion?go c?to'

wieka; bo cz?fiokro? nieb?dzie pra"V:
dziwe objawienie fi?, ale imaginan:r
rzadlw bowiem to Bóg dopufzcza

d ?

ftrafz.liwych flmtkow w cz?owieku
tS'

kie ·rzeq,?y widz?cym, i pofpolicietr?:
fia? fi? zwykto w naft?pui?cych pr?1
padkach. "

_ Takow? fentency? utrzymuie i Tertu

lian , ( lib: de anim.ct circa finem) z któ

rym te? zdaie fi? jednoz rozumie? i

S. Chryzottom, ( hom: 29- ;'n Math: &

110m: 2. & 4. de Lazaro ) Teofilakt

tak?e (in C. 8. IVlcttll: )
II. Atoli dobrze u ;va?a. i roztrz?

{a' Bellarmin ( contr: 6. de purg: lib:

2. c. 8. T om: l. ) Si attente tegantzw,
non dicunt nullomodo poJfe cmimas

.aggredi ad nos, fed non poffe eggredi
pro arbitrKJ fiw} n?c verti in dcemon.es,

J. W Nawróceniu jakowego ?sJY
wi?kfzego grzefznika, albo niewH\b
wielkiey zgorfzycielki; bo do takI I

chorob
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chorob oftatnich te? frzodkow potrze- ,:' 4. Kiedy który przyjaciel Bofki

ba. albo lekarf?w ,
i takowe ofoby bar- hoyne i uftawiczne za umar?ego pot? ..

dZl?y przez {trach jak przez milo?? by- pionego modlitwy czyni rozumiej?c,
wal? wzbudzone. Tak by? nawróoo- ?e 011 jefr w czyfcu zatrzymany; bo

l1y pewny tk1eryk zrozpaczonego ?y- cz?ftokro? milofierdzie Bofkie (jak
CIa za c.zafow Henryka IV. jako ?wiad- ?wiadczy Antoninus 4. parte lit: 5, C. IS.

czy Wmc?ncyurz Bellow:lce?iki (in ?. 9.) nawet piek?a przenika,
{pecut: ??(l. ,h: 18. c. 89')

-

a?eby ona dufza fkutecznemi jego
c,

.Kled? ci, ?tórzy fi? okazui? b?? modlit'Ya?i nie by!a ?artlziey .dr?czo-
?ot,?plOneml, bylt za ?ycia Pratatam!, na, obiawia fprawiedliwemu niefzcz?-

,

W:1?tokupcatnl, i wykraczai?cemi, sliwy ftan onego umar?ego.
ktoJzy jakowe zbrodnie publiczne 5. Bywai? takie widoki Kaznodzie-

pope?niali 'Przeciwko Ko?cio?owi, al- 10m, N auczycielom nauki Katolickiey,
bo przeciw ofobom po?wi?conym, aby na Kazaniach ftrach f?du Bo?ego,one-

coM
aletei

. ?\bo pokóy Ko?cielny pomierzali; okrutne kary .i m?ki piekielne opowia-

przez. uk,aranie bowiem onych B6g i?c od grzechow lud odwodzili.

?r?;Vledhwo?ci fwoiey pokazuie za- 6. Miewai? takie? widzenia N eo-znO?

byle
ieod'

auctll
'

ad 3'

OSCuczynienie, tak i infzyrn Ko?ciel- fitowie, to jeft: Nowokrzcze?cy ,

fiym ofobom jako i Pra?atom daie

prze-]
Niewiernicy do wiary nawrdcen.

i, ofo-

rog?.
-

bliwie natury okrutney i nieu?rnierzo-

d
? :rakowey przyczyny data. fi? wi- ney , jak fi? trafi?o w Indyi , jako

) za'

Augll'
p

Zl?c dUlza pot?piona Benedykta IX. ?wiadczy Antonius Raiz de Mont?

apleza fiedz?ca na ognifty,m koniu w 7. Wielkim i niektórym. flagom
: c. 15'

:t06:
(. Polt,ad Beftyi :/lrafzliwey, kt6rey u- Botym, którzyby zapobiegah zgor"

fz? logon by?y oilowi podobne, infze fzeniom publicznym. Atoli W tych
t)D'

,

tn
Hl

?a? cz?onki. do nie??wiedzia: jako wrzyfl:kic? f?ofoba.ch nayg???fze po-

JdoytW

zyppU'
S\V?adczy PIOtr DamulUus Kardyna? winno byc mtlczeme, a KoscIOta w?-

\ lz?: I. Ep: 9.) Jak te? fi? ukaza? po- wfzyfl:kim radzi? H? nale?y.
"

fl?\1l0?y U?o. BHkup Magdehurfki ( te ------_.---------------------

TrzthemlO In chron: Hir SHg )
§. X.

1\ 3; Kiedy umarli niegdy? bywali
1\1

r()l.?tni J albo Tyranami, Xi?z?ta, albo

aglQraty uiefprawiedliwe, kt6rzy O [pofobie rozeznawania dUChOW, i co

??yn'y J wzgorfzenia i in fze niefpra" je} ? i wieloraki je} duch '?

wl?dhwo?ci publiczne pope?niali; bo

daiee? c?as oczewift? wiadomo?? B6g

ukaz St1atu o ich ukaraniu. Jak fi?

Wlon' Pot?piony Teodoryk Król

Patry
u od Jana Papie?a i oa Symacha

na wCyYr\l·fza w kocio? Wulkana góry

l. Duch, jeft to ta fila niewidoma,

przez któr? cztowiek wewn?tr?

do jakiego dziela cztowieczego, to

jefl:: rozmyslneg? bywa wzbudz?:>n? co

l
n. p. do dobrego zycia J

do czymenl&

pokuty, do pbra?ia fia?u ?eg? al?()
owego, albo tez przecIW?le .Je? Ja

kowa? pobudka do popelmenl& Jak<r.
wey

ple t·
.

k
?wiadcz lp?ry wrzucony, Ja o

(,1
30.

Y S.
Grzegorz. (Dialog: L.4-
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wey zbrodni, albo

czaiow.

zepfowania oby- ,::'
ka n?k??nif\, przeto i o nim fi? niec()

pOmO\)T1?
.

Il I. Trudne jeft ducha rozeznarne

p.ro?liWi? j??li j??ie pobu?k,i ?rzyno·
sr , które nam nre f? dofyc ?wiadome-

Mówi N? pobudka wn?trzna , przez

któr? cz?owiek czuie W fobie wn?trz
Ile porufzenie do czynienia czego
albo opufzczeni? J który to duch. ll?e

..

jeft co infzego, jak tylko akt pO?rCl??
apprehen.lio, i rozfadek :()?umu, 1udl? .

cius» intelteftus, i nak?onienie woli d<$

czynienia dz1eta, albo o pufzczenla s a

zatym albo od pr?yczyny zeW?1?tr?::,
ney, albo od przyczyny wn?trzney

aby fi? cz?owiek porufzy? do czyni?
nia ,

i te tq pcrufzenie jeft dztC? •.

dla tego mawia? S. Anz elm ,; .roze"
,,?na!?i? ?owiem ducha naytrudnieyfze
?' Jeft, ? g<iy' duch z.foWiwy Jakoby
?' (pokoyny czyni, bez utrapiem? Iudz

"Jdego? cia?a po?hwy?iw?zy. duc.hs
" ludzkiego ( m6Wl ) 'ze mo ze ?l7;
"dy nawet prawpziwe rzeczy mówi?

,: i po?yteczne przepowiada? tym u"

't myflem: ?by gdy m? b?dzie w ocze-

. ?,Wif1:ych dobrych ?zeczaeh. uwierzo"

" no,. potym '{atwrey pocl?gnol ?o
" fwego ?dattia. T?n zaifre duch nle?

l' m6?e by? ro?eznany inaczey, chy"
"ba <jarem D?cha S. nietrudno bo"

;, wiem w ten czas go pozna?, kiedy
"do niegod21iwych r?eczy przlpro'
,,\yad?i 'I' jllpo prz;clw pr?Wldrorn
l' wiary; wtedy bOWIem od ?lelu ,mo"
"?e by? po?nany. Za darem za?

du"

;, r;ha S. \v (amym pocz?tku, kIedy

II. Troiaki za? jeft ?uch y Eojki 1

Anietjki ?
i Cz?owieczy,

.

i cbocj?? Ber

nard S. fze?? rodzaiow dUFhoW wy!i
cza, to jeft? 1. Band, 2. ??li?lfkiJ ??
Swiatowy, 4. Ciel?rny, 5. Dla?elfkl,

i 6. ludzki, ?tórych z ró.?nych ?wia-:
dectw Pjfm'a So dowodzi, mpg? jed
nak 'vvf?y'{?tkie' gatun?i duchoW. we

trzech rodzaiach zamkn??. fi?, pko
uwa'z? JakobU'? Alvarez' (ut jz?pra in'":

dztjfr: 3.) poniewa? duch Ap.ielfki jeft
Z ftrony Bo?ey ? dp niczego niepo
budza ,- tylko ?o tego. co Bóg chce:
duch ?a?: ?\yilltoWY' i ciel?fn?, f? ?
.firony dlabla: ducp na;kOlllec l?dzk?
jert jakoby na frzod?u pofraWlOny,
gdy? czafem od Boga przez fi?, cza

fem przez Aniolow zach?cai?cych do

dobrego dzie?a bywa wzbudzolJY, tu

dzie? czarem te? od farnego diabla

przez fi? podufzczai?rego, albo te?

za pollug? duchow cielefnych, i ?wia:
towych, to jeft: za namow? SWlata 1

cia?a do zlego dzie?a bywa wzbudzo

ny: a zatym o tym?e duchu cz?owie

czym nic pewnego ftanowi? fi? nie

moze, ale ze cz?ftokro? i on fam fie

bie do czynienia wzbudza i cZlowie-

go wielu maf? za dobrego, bywa
:: uznany za zlego" p6ty S. Anzelm

(in T. ad .cory?tth: 12. )
IV. A z tevto przyczyny opatrz?I

J3óg Ko?ciot
0/

fwóy lalk? rozez,nanl:?
Duchow: aby prawda Katolicka zadn?

zdrad? fzata?1k? !1ieb?ra zapl?tau.a.
Boiki tedy duch Ja?n1e fi? wydal,e
w fi e di:ni u darach, to Jeft W tych, kto"

re Ko?cio? wyznaie i doznaie. A te f?:

t

I

T. m?droS?. 2. wyrozumienie. 3. pora?
da. 4· m?J?wo. 5. umiej?tno??. 6. po"
boznoS? 7. boia?? Bo.?IJ.

Tudzie? w dwunaftu ow?cach Du"
cha S. A te f?: r. miloH. 2. wefete 3-

pokóy. 4. cierI7IiU'Jo??. 5. tajkawo??. ?.
doorot?iwoN. 7. nieflwapliwo??. 8. ?l;
cho?? 9. wferno??. 10, 'lfJj?rzemi??liwosc,

II.
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II. flrOnZ1l0??. T2. czyflO??. Nakoniec r:. byto wfzyf?kim dobrze a nie farnemu

pobudki do o?miu btogofiawie?ftw. tylko jednemu; bo dziel?c: fi? fzcz? ..ecQ

A te f?:. ?ciern fpolecznym fzczerze
, po wie ..

nie!

no

me,

)ze"

Tfze

oby
ldz?

ichs

kie"

l. B?ogof?:awieni ubodzy w duchu; lu fercach i d?u?fze dobrze czyni?cy
albowiem ich jeit Kró!ewfrwo Nie- cz.?owiek rozpoczyna ?ycie.
bieikie. z. Owoc Ducha S. UleJete wn?trzne,

2,. Blogof?awieni cifzy;
< albowiem to jef?: chocia? twarz czarem, albo

oni pofi?d? ziemi?. naturalny geniufz b?dzie rnelancholicz ..

3· B t<?golla wieli i którzy p?acz?; al- ny, i zdaie fi? fmutny w obcowa-

bowiem oni b?d? poch?fzenj. niu ; jednak cz?owiek okaznie :fi?
4· Bfogof?awieni którzy Iakn? ipra- miernie wefo?ym , a w Duchu ciefz?-

gn?; albowiem oni b?d? nafyceni, cym fi? zawrze od Ikrytego zaf?odae ..

\ '.1

5· Bl.ogoflawielli milofierni : albowiem nia mi?o?ci Bo?ey.WiC

6.°01 tni?ofierdzia doft?pi?. .

3- Owo.c l!0kóy/ .nietylko, ?goda
I u·

cze

:zo'" b Bl?gof?awieni czyitego ferca ; al- ze wfzyf?kiemi lud?mi, ale tez 1 z fa ..

O\\'lem oni Boga ogl?dai?. mym' fob?, kiedy przez' pof?ufzne cia ..

7,
bBto?of?aWielli pok6y czyni?cy; al- lo Duchowi Bo?emu niema ?adnegoda

nie

?hy'" ?rletn?ol1i Synami Bo?et-ni rrazwa- wzburzenia W urnysle , nieprzykrz? fi?

8 n? .?d?,
,

i niedokuczai? u?mierzone nami?tno-
.

w ??go?awieni którzy przesla?o- ?ci, a t?\k w fpokoynym fercu .zgadza-
bo"

iedy

pro'
Joru

l?nle. cIerpi?, dla fprawiedliwosci; l?cym fH? z wol? l upodobal11em Bo-

b' fk°':"letn ich jeft Kr61ewftwo Nie... fldm, i z zupernym poleganiem na 1lad-

Je
le.' kim rozporz?dzeniu Opatrzno?ci Bo-

mO·

\\la

.

fi
A tu u?a?, ?e Duc? Bofki nazy- fkiey, gotuie fi? mieyfce W fercu fa-

; du"

ied?

ywa
?elrn

do l?,. ktory ?n?t:zl1le pobudza memu Bogu... .

.

•

tz

chcema albo z?daPla jakowey rze- 4. Owoc Czerptzwo??, w znofzerllU

f/ dobr?YJ a do unikania zley, zaw.. cierpliwym' fwoich prac i Rabo?ci, a

pr? praWIe olrazuie fi?,w kim miefzl\3, cudzych wyft?pkow, u?omno?ci, i

t?Z te Owoce:
;

przesladowania.
trzy!
lania.

adn?
talla.

{daie

pra' Przez mjloH ku Bogu gor?c? 5. Owoc ?aftawo??, czyli przy ....

ni??n\(} P?tnnaia? jego ch?"ar?, br6- :ft?pno?? j poufa!ofo? w pomiefzlranill

j?c j

o

ZIJIewagi jego honoru, fzacu- i obcowaniu ? lud?mi bez braku i bez

Wet
e,F;o ,przyia?n? lalk? nacI farne na·· knowania ?dradliwych mysli ,czyI!

towyZycle. fwoie, to jeft; b?d?c go- bez ?adnego pokrycia.
któ·

te f?:
oorl1l'"

pO"

pu?ci?. Znl fzcze? i· zgi n ??, ni?eli do.. 6. Dobrotliwo??, a t:? profrll i go
..

Ta? le?o zniewagi. ??biq;a fzc:zero?? bez og??daniafi? na

'n11to l! •
., • 1'.' fi

.

fi: h' ? f: d
.wfzyftki h.

sc JeQ ku bllZI11emU uiluzna tWoy zy t, to Je,: c Cle! zaw ze o ...

llfinguie
c

i k( kt6rym Bóg StWórca gadza? wfzyftkim, a nie (obie fame?

?wiecie) r
acha icb trzymaj?c na mu.

Du"

'ele 3'

s?.6.
, ci"

.

d
\\2"'....... •

l S; I' O
1'.7:' dl. !'

, , . n.

I
opomaga?

-'11 le) z, tworc? koc UlC, 7. woc fV1f!.J,,:!f/ap lWOSC, to Jen:;

Ufl:ngi, a ?ay\ ?tw6rcy .. (WOlemu tey !ltrzymywanie wfzelkich pop?dliwych
fpoteczne a ?il?cey kocha? fzcz??cie nami?tno?ci; a to bez fk?pftwa, bez;

Tom i. eCfQbne, to j?ft: ?eby ?dlr?tu, bez ofzcz?dzania, i ?alowa
..?.

"

wosc.
? nla
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nia , darui?ca, wfzelkl Cmutek oddala-
;',

krok zachowui?ce przy chodzeniu; bo

j?c.

\
trzpiotliwo?? jeft fzpetna w pr?tkim

8. OWDC Cicho??, u?mierzenie fro- uwijaniu fi? , gdzie tego nietrzebl,

go?ci i wfzelkiey zapalczywo?ci, sho- i wtoczenie nóg za ofoh? bezecne
?

ol

cia?by W nayf?ufanieyfzym gniewie: ukazuie, ?e duch z ciarem niezgadza ii?,

a taka cicho?? ma by? w umy?le fpo- i krok ci??ki chce wfzyftko pod rob?

koyna, w twarzy ?agodna, w grofie zawali?: zt?d wynika, ?e cz?owiek ja:

pomiarkowana, w ftrofowaniu lub ka- ko wicher rad b)!' , aby okna i drz\vl

raniu powa?na.
i fklepienia za jego przyi?ciem i \Vyi-

9. Owoc Wiara ?ywa z ufno?ci? ?ciem powypada?y. Odzienie ma by·

W Bogu i :..v jego naywy?fzey opatrz- przyf?oyne wed?ug f?anu, a wlzelkie

no?ci, trefnictwe i okaza?o?? ukazule bal'

IO. Owoe Slwomno?», albo mode- wana do ludzi równych fobie niepo'

. ya, uk?adno?? caley pof?ury cz?o- dobnego.

wieka, a ta uk?adno?? pokorna, nie- II. Owoc WflrZe11'tiezJzwo??: jeft t?
4

wymyslna, nieokaza?a przez dobiera. zaw?ci?gnienie fwoich appetytow o?

nie coraz infzey minki, i jeftow; glo- wfzelkich zbytków i od fzkodliwyc/

'Ula bowiem twarz? z niebem fi? wi- rzeczy ? co famo znaczy ja'e rozu(t\'

r

ta? powinna, ale niezadarta na kfzta?t ne i przezacne umartwienie mortf
/

konia Tureckiego, którego d?ugo w fikacya nazwane ..

1l0S bito. Oko w ziemi? fpufzcione, re. Owoc Czyflo??, jeA: to pil?e
ale niewlepione, tylko do polowy po- unikanie i z ch?ci fzczerey oddaleTlle

wiek? przykryte, aby ukazywa?o miey- fi? od wfzelkiey okazyi, gdzie by albO

fce f?ania i drog? do chodzenia ?
a nie plugawa mysl, albo brndne no?o"

obiekta do pró?ney rozrywki i raz- albo widok rzeczy, których podscl

?mi.erzenia. .

wa?? i wfryd rozumny zakry\Vs

Ufta mai? by? przymkni?te, ale nie ka?e; a fama zacno?? od beftvi. ??
ryglem zawarte; bo i otwarte cz?fl:o wy??czaj?c,. dotyka? i kala? nledo

!prawuill orufzenia, i nacbwytawfzy zwala. "

:fi? wiatru fprawui? kolk?, i zawarte Takowych tedy ok?zyi fzczere tl?;

zbytecznie b?d? znaczy? ofobliwfz? kanie wfzyftkiemi zmyf?ami pilntl'?v,
dum? w obyczaiach a ci??ki oddech ich od l1dlania nazywa fi? czyflo??. cln,

W piediach. lem fi? ftrzeg?c, nazywa fi? czyfiOS'

R?ce powinne by? jak od?wierne cielefna, a mysI? fi? deIiktacyi i lJP?,

ilugi przy pierfiach, lub przy fercu, dobania firzeg?c, nazywa fi? czyfiOSI

gotowe do wykonania, co mi?o?? ka- dufzna.
o'

?e, Ramiona ani wy?ey fzyi podnie- O to z tych dwunafiu Owoco\V rf1i1
flone (co znaczy llug porownanie ?na btwo pozna?" w kim Ducl1 B{: ?

.fi? z Pani?, to jeft: z dufz? rozumn?) miefzka, i o tym upewnia naS "o
ani te? ni?ey pierfi fpufzczone, cO Syn Bo?y mówi?c: z OUJocoUJ ich f

znaczy opufzczenie powinn'o?ci fwo? znacie je.. pO
jey. VI. Duch za? Diabelfki, jeft tO?tJ'

Nogi profte priy 1l:aniu, mierny budka, czyli podufzcze.oie, przeZ
te
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re podfzczepiona bywa zto??, albo ?ie-
?:: Apofl:otowie bowiem wfzyfcy i ucz-

.; bo

!tkim

?eba,

?ecne

?a ii?,

godziwo?? pod pofraci? dobra" jakoby niowie Pa?fcy razem tey ?atwo?ci mó.

pilney potrzeby 1
lub wygody, lub wi?nia ró?nemi i?zykami W ogniity.ch

ozdoby, lub ucierzenia i ukont<'into- i?zyka:ch z Nieba ( jako ?wiadczy w

wania niepocz?ciw? .rozkofz?. y ta- Dzieiach Apofi:olfkich ?ukafz S. )

ko.wym to podurzczeniem mysl czto- przyieli w dzie? zef?ania Ducha ?.
rob?

?k jt1?
?rz\1J!

w?ec?a ztapan?• przez po??dliwo?? i (c. 1. y. 4') Cceperunt loqui oariis

Ilfzy.ll?cona na Jakowekolwiek dzie?o linguis, prout Spiritus S. davat etoqui

?zyh'zmy?owe .czyli myslne przeciw' Wis.
,/

Wyl
:1 byC
zel!{16

? bal

liepo'

rawu Bozemn bywa 'zapalona. A do tego, ze i fam Pan Jezus tym,
\Vfzakie takowa pobudka niezaw- ktdrzyby w niego uwierzyli, przy-

[ze ?ywa od Diabla; bo czaf'em bywa rzek? te znaki ( Math: 16. y. I7' ) j?'"

o? cla?a i od ?wiata, ?e jednak fprzy- zy?a?i .b?d? mówili ?owe(ni. o Tym
,/

nl1erzona z Diab?em; przeto" bywa mowreniu 'byto zdanie Oycow SS.

'Poz;ana przez owoce DiabeHkie, któ;- ze to iednym j?zykiem Apoftolowie
jel?

t(}

?W
oJ

iW'jcJJ
ozu(\\"

nortj'

fe awet S. wylicza w li?cie do Ga- mówili; ale fil? Bo?a dawa?? wfzyft-
- atow ( w R. 5. t, 9' mówi?c) tJaw- kim narodom ich rozumie?. Wfzak-

/

n? J? uczynki ciata, które J? r,ie/efnoN, ?e ta fentenc'ya bardziey d9 oczewi-

:;eCZyflota, lubie?noN, bat.tQchwalj?wo,

\
tto?ci fktania fi?, która fi? z Pifmern

?
ep1'zyia??, czowodzieyflwa, zwady, S. zgadza; gdy? farni 1hicbacze ich

jkaY?dr.o?ci, gniewy,.fwary, niezgody, zt?d piianemi pof?dzi1i: ?e niektórzy

1,tplenza fi?, 'rdenawi??, zabóyflwa, z nich,. cudze p?flyfzawfz,y j?zyki, dzi?,

OP/Ulwa! I

?iitrtoc,twa, i tym podobne. wowah fi?·

:-?
Ta tedy raika j?zykow bierze fi?

\

?cisle za zewn?trzne gloCy, i za ?at·

wo?? mówienia ró?nemi j?zyk,ami; a

nie za? za ratK? rO?4mienia albo t?u

maczenia. Teraz pofpolicie bierze fi?
za Niebiefk? pomoc do pr?tfzego pa

..

uczenia fi? j?zyków t,Ym, c? do prze

powiadania !loW? Bpzego by)V?i? wy-

§. XI.

o
ofmey ?ajce bezw?gl?dnty, która jefl:

Rodzaie i?zVkow. .

VIII
T

.

,

.' ? ?afk? nazywa Pawe? S. Bo.,.

rybni.
:

pewna ?zaie j?zykoU'J; jeft za? ona

e,zlo\f' tZlelno?? wlana, przez któr?
i

wYr te!:6?nych narodow i?zykami

PO\Vi::a•m1 ?ówi. y tato ?afk? prze

ka \Ve??ana bY?ll od Izaiafza Prof9-
?. XII.

(orat:
'\- u.g. zda?la

S. N?zya?ze?a O Dziewi?tey laJce bezwzgt?dhey, która

nych i??y\ct
Ul

?salam ) Pontewa,z te; m-

I

jefl Ttumac:l;enie mów.

ludit tego.
ch 1. wargach b?d? m:owil do

4.) Nien'/,fLf Dawid S. (Psal: 18· y.

\
JX? Ta

lafka ofta?nia nazwana od,

f'ychby niebyt:?:: gadek a'ni mów, 'tlI któ-
.

, p?w?a S. Wytfumaczenie mów.

f?'ec7?9no O ? flyfzane g!ofy ich, a t? S. Tomafz

?ów.i
: .i? to jeft d?.ielno?ó.

. ? ?poitolach. wlan? ,zt9WlekpW1, przez ktor? CZ;?O'1
I

.

R iJ
. ,

'

Wi??

I
\
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wie? nietylko przenika duchowny czy- ?1 fkutecznie , Ta Iafka ofobliwie bywa
li miftyczuy i taiemny fens flów Swi?- I pozwolona m??om Apoftolfkim ?

Do'

tych; alete? i innym wyk?ada? czyli ktorom i Magif?rom,
t?umaczy? mo?e m?drze, ozdobnie i I

KONTROWERSY A V-III,

o I{ONCYLIACH CZYLI ZBORACf-I ALBO SYNO?
J

DACI-I NAUK? w VII. ROZDZ: ZAMYKAI?CA.

??' __ ??I
?

•

' --J

tate conuocata ad flatuendum ea, qu?

jpef1ant Retigionl!m, more!que Chrl'

flianorum., Synod, jeft 'zgromadZ?'
nie Ko?cielnych ludzi, a orobli\?!e

Bifkupow przyzw'oit? moc? zwora'

ne 'do :fianowienia tych rzecZ)'J

które nale?? do Religii i obyczaio""
Chrze?cia?1kich.

ROZDZIA?I.

/

Co to jefl Synod? od kogo pofianowio
'Ile uzywanie Sym?dow? wieloraki jefl'?
i kto ma moc zwotywC'l? Synod gene

..
I

ralny'? .

-

I. Concitium
Zbór tak rzeczony je:fl:

II. Zwyczay i u?ywanie Koncylio\VI

czyli Synodow mamy od ApoftO'
Iow Swi?tych; albowiem pierw M

Synod celebrowali Apof?olowle SS,

przy obierania S. Macieia ApoftV?g,
Drugi przy obieraniu fiedmiu Dyli'
konew, Trzeci oko?o fprawy ?a'

chowania przepifow Moyze[?S'
wych, i ów, o kt6rym namlenie

.

?ukafz ,
na którym Symbolurn ??f

li Ik?ad Wiary wy<lali pierwiey, UlzT
li fi? po wfzy?kim ?wiecie roze(z; I;

albo a consulendo od naradzania,
albo a confidendo od fpóXfiadania, 'albo

a eonaarendo in eandem Jententiam
od zgodzenia 1i? 11a jedn? fenteney?,
zianie, czyli wyrok jednomyslny.

Znaczy ?a? Concilium ;zb6r" albo
I

zgromadzenie; a przeto i Seymy
Rzeczypos: lub jakiey krainy na ..

zwa? fi? mog? Concilia, Ale tu mo-o

wa o Koncyliach w rzeczach Ko

?cielnych, a do Religii nale??cych,
które tak okrysli? fi? mo?e :

'

III.' Poftanowienie u?ywania sY?
dow ?e j eft Bo1ki?, mo?e fi? 1-

dowo ..

Congregatio Ecc!efiajlicorum prCE

fertim EpifcoponmJ tegitima Jluthori-

'-
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I

dowodzi?, c? Chry?us powiedziat ?::
O. w t;y Propozycyi: Samego tylkeJ

bywa
Do' u Mateufza w Roz. 18. Gdzie' J? ta wtadza jeft Naywy?fzego, pewneg()

,

d1f}?y albo ?r?lfy zgromadzeni w Imie i niew?tpliuJego Papieza zwotywa?
, ?

1J'11oze, tam z.J?
UJ pOfrzodku nich je- zgromadzenie powIuchne. Probule

flem. Tud?l,ez ,zeWIzech miar rzecz fl? to powag? S. Tomafza z Akwi:

podobna, 1Z -Apoftotowie. SS. albo (in opuJcuto. eontri impugn: Retig:
z ro?azu Chryftufowego, albo z C. 4. )

ofo?llwrzego natchnienia Ducha S. h Swi?cl Oycowie na Synodach

f?o?e Synody, czyli naradzania fi? _ "
zebrani nic I?anowi? niemog? bez

c? e rowllli. H dolo?enia fi? powagi Rzymikiego Pa-

IV.

I
Czworaki za? jelt: Synod, t6 jeJl: : H pieza, bez którey ani Synod zgro

..

la bo T. Dye,.cezyCitny, albo 2. jedno- " madza? fi? nierno?e.

krayny czyli Prowincyotlny, albo 3,
Probule .Ii? to powtorB : J ulius I. u.

'NO?

A.

Narodowy czyli, Nacyonatny,' albo Sokratefa Jib: 2. c. I3. rndwi : "Kanon

4.

POW!ZeChny,_cz,
yli

Generalny,. \
" Ko?cielny zabrania, aby Dekreta bez

fi

r.

])1j?cez1jatny Synod, którY,Bi- "fen?e!lcyi R?ymfkieg.o Bifkupa ?O

f
mpo kazdy obowi?zany fkIadac z " KOSClOlow niellanowi?y fi? ,

albo Ja-

w.d1m Klerem caley fwoiey Dyece- ;, ko czyta Kaffiodor: ze niepowinny

zyt, ,na pO'praw? obyczalow fobie "bez I fentencyi Rzymfkiego Papie?a

POw?erz?>nego Kleru.
'

" Synody celebrowa? fi?, i ?e ten Ka·

A
2. Prowin cya lny , który celebruie "non od Niceófkiego Synodu odno?

:cybifkup z Biikupami fwoiey Pro... l' wiany ? piCze o tym Synod Alexan-

?, qu?
? Chrl'

nadze'

?bli,?le
?;\vota'
zecZY'

?zaio"

'Wmcyi, okotó zachowania rz?du H dryilki w Li?cie do Felixa Papie?a.

Ko?cielnego. ,Probuie fi? to potrzecie: Pelagiufz II.

3. Narod01!)y Synod, na ·kt6rym in Ep: J. cap. t. "Z wielu tudzie?

f? prz?t.omm wfzyfcy Arcybifkupi i "Apoftolfkich i Kanonicznych (mó-

BIfkupl 'Jednego Narodu cho? z ró:z- wi ) i Ko?cielnych wyuczeni J' efte? ...

hk·
" ?

'nyc ralOW, zezwalli od Prymafa "my regul: i? niepowinny bez wy<4

albo Patryarchi. "
roku Hzymildego Papie?a odprawo-

14. Generalny' Synod albo PoU'1ze- ,,' wa? fi? Synody.
'

'

c

:ny, kt()ry te? nazywa fi? Ekume-' Probuje {t? toi famo poc:?warte : Na

tllczny czyli zupe?ny, i jelt zgro- Synodzie Chalcedo?ikim (Actione L )

Illadzenie Bifkupow od Naywyzfze- zabroniono, aby Dyoikorus nieJiedziaI

?? Papie?a z ca?ego ?wiata Chrze- mj?dzy Bifkupami; poniewa? (m6wi?

?cla?ikiego zezwanych, i na kt6- Oycowie) odwa?y? fi? Synod uczyni?

f?tll falU Naywyzfzy Papiez czyli bez powagi Stolicy ApoftoHkiey, co

P? przez ii?, czy li przez [woich u? nigdy niegodziJo i nigdy niepra ..

(}W
prezyduje. ktykowano.

\

'

" Si6dmy Synod ( Affione V. ) od?

u rzuca i pot?pia Synod Obrazoborild

"pod Konftantyuem Kopronimem ze ..

" bfany, ?e odprawiony byt bez pa-

Plt.oPOZY CYA.

P. Do koty

GeneraI?() ?ale?y zwo?ywa? Synod
J. \ n wagi Rzymfkiego Papie?a. Zk?d S.

"
To-
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"
Tomefz z Ak,?,rinu (r. 'Pa?t? 36. ) pi- >:? ni? kto. inny.ten jef?, tylko fam Rzy?·

, fze: ze powag? Rzymflnego Papie- 11u Papie? , pko fi? to z wy? pomle
..

;, za dawn"ieyfze te? Synody zgroma- n,ionych kweftyi pokazule. C01?rl:'qlten:
"

dzane i potwierdzane bywa?y. t/a. ,Wi?c farnemu tylko Papie?owi
,

.

A z tych dowodów jawna odpo- nalezy zwo?ywa? SYllody powfzech-
wied?: i? zgromadza? Synod pow- net

'

fzechny do famego tylko Papie?a Ogulnieyfza cz??? probuie fi? tak:

Rzymfkiego nale?y. Antecedens. Poniewa? Synod pow-

Atoli jednak r:uczefz podobno prze- fzechny nale?y do powfzechnego Ko-

ciioko tymze dowodom: Wi?c ani Dy- ?ciole ,
i bez mocy nad Bifkuparni,

ecezyalne, ani Prowincyalne Synody (kt?r.? przymulze'ni bywai? aby fi?

zgromadza? :fi? niemog? bez Rzym- fta?Jll ?a Synod,) Co nfequens. Wi?c
fkiego Papie? a

, ofobliwie gdy ( in ca- prozne 1 niefkuteczne by?oby zezwa-

pitulo: non lic'Uit:) mówi Pelagiufz n!e ?ez mocy nad Bilkupami wfzyl?
..

drugi: ?e ani Synodu partylmlarnego kierni,

bez powagi Stolicy Apoftolfkiey nie- Potwierdza fi? ta? prawda:' Major,
godzi fi? zgromadza?. Do farnego to Biikupa nale?y ZWO?)1'
,

.Ale odsotaiadan» na to: Odrzucam wa? Synod Dyecezyalny, do farnego
ten wniofek : nego illaium ; zt?d bo- Arcybifktlpa zwo?ywa? Synod Pro"

wiem, ?e i Prawa i farni Rzymfcy Pa- wincyalny, do farnego Króla zwoly-
pie?e rofkazul? , aby Bifkupi i Arcy... wa? Seym generalny Królewftwa:

Biftupi partykularne Synody celebro- Minor. A poniewa? nie !eft mnieyfz'?
wali; ilekro? fi? tedy one odprawu- i owfzem wi?kfzl jeft powaga Papie?
j?, nie bez powagi Papiefkiev odpra- ika, ni?eli Biikupa nad Dyecezy?, Ar?

wui1 fi?.
r

cybifkupa nad Prowincy?, Króla n!ld

Aze na dowod przeciwny wfpomi. Królewftwem, ani komu infzem\l

narz ulpitulum Pelagiufza H. tIuma- przyftoi ta wtadza nad ca?ym Koicia"

cz? ci: i? one Capitulum mówi o Sy- rem, jak tylko famelJlu Rzymfkiemt?f
.

nodach partykularnyc? zgromadzo- Papie-?owi: Confequent?a. Wi?c jemu
nych przeciwko powfzechnemu Sy.. farnemu nale?y zwo?ywa? Synody
nodowi. A to fi? okazuie z Rubryki, powfzechne. I .

która tak ?ifze: Bez powagi ApoRol- Rzeczono w Propozycyi: .ze to na'

fldey Stolicy Synodu partykl?larnego le?y do Papie?-a pewnego i niew?tpli"
przeciw powfzechnemu z?romadza? wego; bo w przypadku rozerwanis

Jliegod?i fi?. czyli Schizmy, pod czas którey bylibY
w?tpliwi Papie.zowie, j?ko fi? prz)"

probuie {t? nakoniec to:/; Jamo ?wiat/em trafito pod cZas Synodu Konftancie?"
rOZZM1lU. !kiego, natychmiafr móg?by Ko?ciot

zezwa? Synod powfzechny przez rwo"

ich Pra?atow, na poratowanie prtY'
padaj?cey potrzeby, to jeft na zaC'"

dzieniq fobie i pewnemu Papie?owi.

Major-. Temu famemu przyftoi prs.

wo zwo?ywania Synodow powfzech
nych, ktdry ma ttaranie o ca?ym Ko

?ciele, i moc nad Bifkupami mai?cemi
1i? zi?romadzi?. Jl.1inor. A poniewa? A oraz tute? uwa?y? nale?y: ?e gdY"

1>y
I I'
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Synod Efefki , jako ?wiadczy Ewa ..

grius. 5. Marcianus C?rCIrz zwo?a?

Synod Chalcedo?iki, jako ?wiadcz,.
S. Leo; wi?c nie do famvch Pa ..

pie?ow nale?y zwo?ywa? Syn rdy,

by Synod pod ten czas co pofl:anowil
,:?

w materyi wiary i obyczaiow' albo

\
W tych rzeczach, k.tóre nale?? d? pow

..

fzechnego Ko?cicla
, nieb?dzie to

r7.ec.z? trwa?? i niewzrufzon? p6ty ,

poki naft?pul?cy Papie? niepotwierdzi. Przed odpowiedzi? zwa?y? po

trzeba: ?e chocia? nie jef? to jedno,

powaga auihoritas, co i zezwolenie

affensus, jednak w tym który ma moc

czyli powag? do czynienia czego?,
na to tedy zezwoli? jeR: to? czyni?
za jego powag?.

RO.?:ZfJiqzuiq fi? zarzrtty.

I. w Dzieiach R. 6.' mówi fi? o Apo
!tofach : Antecedens, ze zgromadzili

f'P,OjlotoUJie 'm'nóflU'Jo Uczniow; przez
Przeto gdy tylko do farnego Pa

pieza moc czyli powaga zwo?ywa
na Synodow powfzechnych nale

?y, jako fi? ju? dowiod?o ,
To? fa

mo to jefr( kiedy daie zezwolenie

na zwo?anie Synodow powfzech ..

nych , jak gdy kto przez kogo inne ..

go zwo?ywa.

tor? fiowo znaczy fi?, i? nietylko.
do Piotra

, ale i do wfzyfl:kch Apo

ttotow nale?ale zwo?ywa? Synody.
(onfequens. Wi?c równie to nie do

?atll.ego tylko nale?y Papie?a, aleior .

J?y'
egO

?ro?

O? ?o wfzyfrkich Biik?pow.
r Ogulnieyfz? cz?sc zachowaw-

7' poslednieyfz? jako zawik?an?
o. rZUcam; zt?d bowiem, ?e nie fam

PIotr zwo?a?' Synod, nienaft?puie

?nofi?: ?e zwolanie nieby?o uczy

nlO,ne przednieyfz? powag? Piotra,

ktory by? onych g?ow?. Jako? gdy
by teraz Papie? zwo?a? Synod z

Kardyna?ami, nieidzie zatym wno

n?: ?e ?wo?anie niebyloby czynio
tl10ne powag? przednieyfz? Papie-

ory"
wa:

yfZl
lpie

..

A tak dopiero na zarzut czyli ob ..

jeJ\cy? drug? odpowiadam: Zaden

wfchodni czyli orygentalny Synod

powfzechny niebyt zwo?any przy
...

naymniey bez zezwolenia naywy?
fzego Papie?a, a zatym i bez jego

powagi. Tak o Nice?fkim J. Sy
nodzie ?wiadczy Rufinus, o -Sardy"
ce?fkim Synodzie: ?e by? zwo?any

Ar"

nad
:em\l

?cio"

iemtJ

jemU
nodg

·

za rozkazem Juliufza Papi&a,?wiad ..

czy AtanazyuCz w li?cie do Pu:ftel

nikow pifz?c tak ,. BiJ1mp Rzymfoi
r0foaza!: abySY'1Zod byt zgromadzony,
gdziekolziJiehby?11'Z1j chcieli" Y Sokra

tes ?wiadczy ( li b: z. c. I6.) gdzie
opowiada, i? niekt6rzy Bifkupi nie

przytumni na Synodzie wymówk?
fwoiey niebytno?ci dawali: czas?

/wótko?? i ,yin? Ildadali na JuIiufza

NayCs: Co wfzyfrko jawnym jeft
znakiem, i? JuliuCz Papiei nakaza?

Synod i czas onego odprawowania

lik?.I
S d

'r
h d

. , .

.

yno y WIC o Ule naycZ?scley

z\Vo?ywane byty powag? Cefarzow,'
) na' a

?i?c nie Papiezow. Co H? dowo

:ZI tak I. Konflantyn wiel1?i zwo

,al, Synod Nice?iki pierwfzy, jak

C\Vladczy Enzebius ( libr: 3. de vita

t'tflantini ) Theodoretlls
I

i Sokra-

?t P li ..

?anj.

Iylibj
przy"
1ciet1"
D?cio·t
?fwO"

pr?t

Seys.?. KonffancyuJz za? zword
,

nad S
')v,

fk" dl'
'

"

Teod ardycen 1 we l.ug tegoz

zw r ?reta. 3· Teodozyufz jJarJzy

pie? ar: Synod Konftantynopolfki

t

\\ Zy
\Vedfug tego? Teodore-

zar."

owi, a. 4· Teoaozyzifz mlodfzy zwo?a! naznaczy!.
e gdy" Co
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Co fi? za? tycze Konfrantynopol- ?: gdy pod ten cz. S Ko?ciel nad ?adnym

fkiego pierwfzego; odpowi?dam i? ?iaftem albo krain? niemi d pano?a·

niebyt Ekumenicznym czyli pow- ma, potrzeba byto, aby Cefarze p."

fzechnym- kowego mieyfca pozwolili do odpra-
. To za? wiedz, jako i Synod Efefki wowania S) nodu i Bifkuporn na Synod

zwo?any by? za zezwoleniem Cele- zbieraj?cym fi? ( mi?dzy któremi

ftyna Papie?a. Synod za? Chaleedo?- wielu ubogich byto) aby o wyzy"
fki zwolany byt od .S, Leona. wieniu i ziachaniu obmyslili, Czyli

Ale podobno pop?'zefz -razJwego zda- .nakoniee dla tego: ?e prawem zaka?a-

nia: Na ófmym Synodzie a tym Kon- no ( titulo de Eppis: '& Clericis) aby

ftantynopolfkim czwartym. Wikar?u- z}.az,do? nieczyni? bez pozwolenia
fzowie Orygentalnych Ilelic POWle- Xi???cia,

dzieli: WieCIe, i? prze/dych cza/ow ;:,?<:O;:?:O:CD:l?C-O:l?%%J,::

et Cefarze bylz, którzy zg?'onzadzctti Sy

'/lody; i Z calego okr'?gn ziemi do. ros:

pOr'z?dzenia takowych fprc!'[fJ zbleralz,

wi?c P t·zyQ:.oi Cefarzorn a nie Papie ..

R O Z D Z I A ? II!

Ktorzy wed?ug prawa ma?? by? ZlfJoty
wani na SY?Zod generalny.20m zwo?ywa? Sy ody.

Odpoioiadom: ?e Cerarze dawniey

fzych czafow zwo?ywali Synod), ale
p R o p o z y c y A.

nie naywyifzYl? prawem tylko z fa- Sami Biftupi ma?? by? wed?ug Prawa

mego zezwolenia i przypuf7.:c7.:enia od ?ezwani na .synod generatl'by.

luywy?rzy'ch Papie?ow ,
tak dalece,

i? Synod od Cefarza albo od inney

jakowey wtadzy ?wieó:iey zebrany,

nigdy niebyt miany za godziwy i

powfzechny, az za 'przyft?pi . .:-o}em
.

zezwolel}ia od Rzymfklego Papleza.

[Jrobuie fi? to raz tok : Ci ty lko fami

mai? by? wezwani na Synod pow"

tzechny, którzy mai? jurysdykcy? czy,"
li wtadz? f?dow? nietylko 1fJ J?dzze
wn?tt"znym, alete? iw J?dzie zewn?tr.z"

'n1jl11 l'(o?cielnYfJZ; A poniewa? farni tyl
ko Bifkupi mai? takow? jurysdykcy?,
wi?c oni fami tylko maj? by? we

zwani.

PorJYz?/z d""ngi 'f{;l.?: twoiego zdcmia:

Sami Papieze cz?fto?ro? u Cerat'zo?
profili, aby nakazah, albo 113 kazac

pozwotili Synody;.a zat?m
od Ce?a

?ZOW to mocy zawtflo me od Paple- MnieyJza cz??? jawna: poniewai
Laici jakiegokulwiek ftanu lub godno"
?ci, chocia?by i Cefadkiey byli, niereai?

j?lrys;iykcyi w f?dzie zewn?trznyrtl
J\oselelnym; co jen rzecz oczewit?!l'

gdy? takowa juryzdykcya czyli w{a"
dza jeft Duchowna: Ani,te? mai? takO"

w? juryzdykcy? mnieyfi Klerycy, jjiko to: Parochowie, co jawno j?

zezwyczaiu, i dla tego; bo nief? pr?et
uie) Czerni i Wla?ciwie Paft?rz mi, a

e

io :v.

O!,tpo'lf/iadam: ?e o to profili Papie?e
u Cefarzow nie dlatego, jakoby fami

lliemieli wtadzy zwo?ywa? Synodow;
ale ?e cz?f?okro? tey?e wtadzy u?y?

niemogli bez zezwolenia Cefarzow

fwoich; poniewa? Cefarze fprzyiali
Heretvkom, a uciikali Katolikow, ja
ko {li przytrafi'ro pod Konftancyufzem

Aryaninem. Albo tei dla tego: ie

•

tylko
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tylko, jako tnówi S. Torn?fz: H Mai? ;:, wezwani na Synod generalny Teolo",
pewne poruczone poQugi pod Bifku-" go wie i Kanonifrowie ? ale nie z pra
p?ml, 't?óre fi? okryslai? wed?ug woli wem pomocy wyrokowey, lecz tylko13 I fku pa. Halrent ctliquas fztbminiftrcttio- a?eby fprawy do Wiary i Ko?cio?a na ...

nes fit& (ipiJk.opis, qzeas ad nutia» limi- le??ce przezierali i examillow.lli t i
,tant FrJl?CCpl" fwoie zdania Oycom na Synod zgro-

?gutnteylzct tego dowodu CZ€?? pro- madzonym o?wiadczyli.
;n.tle fi" tak: Na Synodach generalnych Tudzie? cz?ftokro? bywai? wezwa ..

??etylko ftallowi? fi? po proftu kon- ni i Cefarze, nie ?eby [prawy Ko?ciel-

t?.?wer.rye, to jef? : fprzeczki oko?o ne f?anowili ,
ale aby Synod obronili

WIary J. obyczaiow i fpraw prywat-

1
i wfpomagali ;: oraz ?wiadkami byli?ych Bl1kUpich, ale te? wyznaczaj? Dekretow ,

i one do ochotnieyfzegófi? ?ary, i
upor,czywi przvmufzeni by- fkutecznieyfzego wykonania zalecali,

?aaJ? ?ucha? poftanowieh i fentencyi niepof?ufznych za? karami pow?ci?g-
1 fi?ble wydanych: to za? wfzyf?ko neli.

)Ja"ezy do f?du t nczo Ko-
?cielnego. . zewn? rz "o:)

Rozwiqzui? fil! zav?uty.ot Y

Je%;obuie fi? powtór,e ta? pr0p'0,?vcya: l.
W D?iei?ch Apoft?l: '!l. '15. do,

'W.
.0 zWyczay Ko?cielny: iz rnepo- Synodu Jerozolimfkiego , na

t ?lJnI by? Wezwani na Synody gene- którym by?a rada o zachowani.u Za-

?a?e. tylko fami Biikupi wedtug pra- konu M???efzowego pr.zepl?oW;1
afiJ?

• Jako fr? to poka7.uie z ilawne- zgromadztll fI? Apofrolowle J. Staru

W ? oneg-? zdania Teodozyufza i ludu. Wi?c nie fami tylko Bifkupifami

?OW'?
l cz<j"

?d?ie
'L?tf,Z"
,j ty14
kcy?,

S
a

entymana Cefarzow w Li?cie do maj? by? wzywani na Synody ge
...

kió?odu EfefItiego: !"legodzi fi", ctby ten,
,

neralne, ale te? i Starli z ludu.

fan1 y ? !(ata!og S'lfJl{t?ch Biflupow :VPi- Odp: Przez ?tcw!:::ych Jud;t. w nOW?l1I
'1'11]

me J?fl, w

Ko?cleln? ?p?awy z po::' TefiamencIe nte,r<!zuml?l? fi? WIe--

\v
y 1fJnu e!zat fi?· Tudzlez l Z onego kiem, ale godnoscl? KoscIeln? ftarfi,

1;1z?oku Synodu ChalcedoMkiego: l?y- i chocia? jeft nie pewna rzecz, któ?

Bl;? precz njepotrzebllljclz' bo tzt S:ynod ra tam godno?? czyli Bifkupia, czy?jl?ttJo
•

,FI'
'fk fi 2

we"
eon \

UJ
Jer' Mitte foras fuperfluos? li Kap?an a przeto wyznacza 1?.

I?l lUm Epifcoporum eft. podobnieyfza jednak do prawdy: i?

pra ,zektern w Propozycyi: wedl'ltg Ci, tylk.o fi? wyznaczaj?, którzy,

z p?? Zf?Z?WCZ?; ponie,wa? cz?fto?ro? nie tyl?o ?? Kap?anami ? al? te? j Bi ...

by\,,?WllelOw naywyz'zych Papiezow fkupaml, 1 którzy trefunklem znay'-
ne Op? \Vzywani na Synody genera?- doWali fi? pod ten czas Jerozoh ..

prawe?l i Genera?owie Zakon?w z mie; bo na ko?cu tego? Rozdzia?o

przYZ\VoiP?lll?cy wyrokowcy. A to wzmianka jetl: o Pawle, kt6ry przy-

t>owierz()?le Ile
reprezentuj?cy fobie kazywa{: aby f1:rze?ono ,przepifow

lei.u od v.,??h, z pierwlzego przywi- Apoftolfkich i Starcow. Ali?ci i to

l1ych Braci. adzy Bi.ampiey wy??czo- nic niewadziloby , gdyby..i pro?ci
Tu te? Z\Ya? ' Kap?ani mogli by? przytomnell!i na

Tom I.
Y<.: nale?y: ?e bywai? Synodzie czyli dla porady czyb dla

·

S p?

r
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powinni. Przeto i Amhro?y S. '!'
li?cie 32. tak rozumi, i? w (praWie
wiary przed ludem ma by? tral<to·

wano; takie albowiem llowa jego
r?? veniant, si qzei fimt ad Ecclesiom,

audiant cum papulo. Niech przyJd?,
jesli kt6rzy f?, do Ko?cio?a i fl:ucha"

chai? z ludem.

poftanowienia nie wed?ug prawa,;.<

ale z przywileju im od Piotra

PO-Izwolonego •

.Poprzefz podobno fioego zdania tak:

Tam?e po pierwfzych f?owach daie t
1i? czyta? to: Podobotofi? Apoflolom
i flaYfzy.m Z catym Ko?ciotem; wi?c

nietylko Bitkupi i Kap?ani, alete?

i Laicy byli przytomni na Synodzie,
aco wi?kfza z prawem wotowania

czyli glofu.

Wi?c i do Laikow nale?y bywa?
na Synodzie. .

Odp. Odrzucaiqc wniofek (wi?c ),'01
bowiem oney regu?y i prawa tako"

we rozumienie jeft, aby to, co fi?

wfzyftkith tycze mia?o bydz od

wfzy?l:kich w fzczegulno?ci i od ka?"

dego z ofobna approbowano; aJ!

do?? na tym, ?e fi? approbuie ??
tych, którzy ca?? pofpoHto?? n.

fobie reprezentui?.

Odp. ?e przypu?ciwfzy poprzedzaj?c?
cz??? zdonia, odrzucam zt?a domy
stony wniofek: Te bowiem flowa z

Firma nie nale?? do poftanowienia
i wyrokow Synodowych; gdy bo ..

wiem o Dekretach fi? namlenia ?

mówi fi? tak: zgodzili fi'! Apoflo·
lawie i flcwfi, aby weyrze? w te flowo "

i zaraz dodaie fi? tamie: umitkta

wfzyflkie mnóflwo; Ale te wprzód
rzeczone flowa nalez? do obierania

tych, którzy mieli by? pof?ani do

Anryochii z Paw?em i z Barnabb?,
aby odniesli Dekret Synodu; nic

za? nieprzefzkadza, aby te obieranie

czyli Elekcya niemiala fi? podoba?

pofp61ftwu, albo jesli ci o to id?ie!

?e od pofpolftwa ta? Elekcya
uczyniona. Przecie? tu jednak
zwa?y? nale?y, ?e pofytanie do po

...

wagi farnych Apoftolow nal??a?o.

Wfzak?e i prawa Kr6lewA:wa da'

tykai? wfzyfrkich obywatelow i

przecie? jednak uiepotrzeba, aby
od ka?dego :z ofobna by?y approbo"
wane, lecz do?? na tym, ?e fi? ap'

probui? od naywy?fzego Senatu.

Kt6ryto Senat wfzyfl:kich obywate"
low reprezentuje, i dofy? na tako"

wey approbacyi w królewftwacb

Monarchicznyc11. Synod za? gene"

raIny wfzyftkich wiernych repre'"
zentuie.

.'

Na Text za? S. Ambro?ego o?"

powiadam: Nieby?a tam sprawa
o

Synodzie, ale o dyfpucie z Auxe?"
cyufzem Bifkupem Aryaninem, kto

..

rey Cesarz z?da?, aby by?a W jeg?
Patacu. Ambrozyufz za? chcia?, abf.

by?a w Ko?ciele; tak bowiem mówI

S. Doktor Ambro?y. " :Je?eli 2Mna"

wia? fUlPótrzeha; tU KoIciele nauctt
t,m ji'l umawia?: co i Przodko1f/zt

Zarzut, drugi.u.

I{ egufa prawa IX. takowa jef?: Quod
omnes tangit, au omnibus debet ap

probari. Co fi? wfzyfrkich tycze,
od wfzyftkich powinno by? appro
hawano: Te za? rzeczy, o kt6rych
fi? mÓwi na Syno?ach generalny?h,
tycz? ii? wfzyftklch; wi?c wfzy
fcy wierni na Synod we.wani by?

,

"

moi czynUi; jeieti naradza? fl?
"

,
wierze

.

.
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wierze, takowe .naradl:mie fi? by? z
>:: generalny: ?eby wfzyfcy ofobi?cie

Kap!mtal'l'1i POUJUl1Z0"

l
byli przytomni; ale dla tego, ?e

P
.. [jakowa !icz.ba BiflmpoUJ 1otrzef1nt:t wfzyfcy przez reprezentaey?, to jefl::

Jf:jt po z(ozenza Synodu
g.

enerl,t!'Ilego?

I
w cudzych ofobach fwoie zamyka-

l. Odpou'Jlotdam nayprzód: i? nie po- i? zdania i i?dallia. Jako fi? dziele

trzeba; ?by kO,niecznie wfzyfcy ca- na Seymach generalnych jakiego
lego SWl?ta Bdkupi przybywali, co Kr61ewftwa, na których nieko?lecz-

fi? OkaZ?Ie tak ze zwyczaiu; ?adne- nie potrzeba, a?eby wfzyfcy ma ..

?!:0 bOwIem niebylo Synodu pow- j?cy prawo wotowania czyli gfofu
fzec?nego tak odprawionego , aby

\
ofobi?cie mi?dzy drugiemi byli; ale

na

l1?m ?fzyfcy z ca?ego ?wiata Bl- do?? na tym: ze wielu z zacnley-
fku pl by h; jak ote? i d la tego: il! n i e- fz yeh krai o w f? przy to mni, którzy
podobnaby rzecz by?a, aby mog?o- infzych reprezentui?.
ii? ?dprawi? Koncylium generalne, P. Szali Biflupi na Synodzie J? praw?

?dyz zawrze niektórzy Bifkupi, czy- dziwie S?dziami? czyli raczey Po-

!1 dla fiabo?ci, czyli dla ftaro?ci lub 'Yadnikami?

ml?lch prZyczyn przyby?, niemo- O. Bifkupi przytomni na Synodzie

II
g l

y. generalnym tnietylko f? Poradnika-
• Od:p01D" d

•

T d
. , .

'

l' dziwi S d'
.

.

fi:
w/a 11m powtore:- u zrez me- mi ,

a ete? praw ziwie ? zramt

}k Potrzeba, aby pewna liczba Bi- mai?cy Prawo wotowania czyli

?po",: znaydows ?a fi?: gdy? tego gtofu wyrokowego ; podlegli jed ...

anI z
Pl,fma, ani z Tradycyi, a?i :ze nak naywy?Czemu Papie?owi, i te-10W;

aby ?wycZalU niemamy ; poniewaz na go dowodz?:

??lodach a? dot?d mianych raz I. Apoftotowie na Synodzie Jerozo-obo"

? ap'

?natU.

wate'"

tako"

wach

gene?
'epre'"

WI?cey, drugi raz mniey zDaydo- limfkim w Dzieiach w R. IS. byli

Illwa?o ii? Biikupow. prawdziwemi S?dziami; mówili bo?

•

b
Odpowiadam potrzecie: Potrzeba, wiem " ITifum eft Spiritu;' Sanffo EJ

a

y. zwolanie moc? naywyzfzego nobis. Zda?o fi? Duchowi S. i nam"

PapIe?a uczynione, byto wfzyftkim Tudzie? i Jak6b S. pod temi? ao ..

?ZtlaYtnione, a przynaymniey fl:ar- wy fentency? fwoi? oglo:1H: prze-

zyrn nad krainami, a ,?aden z ca?e- to? i ja fqdze.
go ?wiata Bi{kup ( byleby niebyt II. Bifkupi na Synodach PbdpiCui? temi

l o?"
wa o

llxen'"

,
któ"

,

jeg?

?Ykl?ty ? a by? prawdziwy Bifkup) Jlowy. Ja NN.- ftanowi?cy podpifa ..

?,Y niebyt wy??czony. Tak jednak, rem.
IZ

jesliby Synod odprawowa? fi? na III. W?adza zwi?zywania ? rozwi?zy-

?fchodzie, aby wi?cey hylo wfchod-

\
wania z??czona Jefr z Bi1kDpftwem?

l)?c? Bifkupow: a niektórzy z zachod- która Bifkupom zgromadzonym n?

"':1': ?tdrzyhy innych reprezento- Synod nieodeymuie fi?·, ab1.
nóW'

2{,tntt? pra?? tak wzajemnie, jesliby H? od- IV. Inaczey bowiem lepieyby byto

Co ?alo na zachodzie. zwo?ywa? na Synod farnych tylko
uc:tg"

ko1Pit

ft?
O

Ko?ci ll? oka,z-uje z do?wi?dczenia M?zow uczonych, ani?eli Bifknpow

ciach,
e

n?g() W przefztych Syno- nieuczonych, co jeft rzecz nieprzy-
, a,lll dla tego fi? zowie Synod zwoita.

'

S ji
Atoli
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Atoli podobno rzeczefe: Naywy?- {: nale?y, aby powag? [tfJ0i? przodkoU'rJ!
si Papie?e zwykli mówi?: zq appro? na Synodzie pow/zec!,nym, czyli przez
bctcy? S. Synodu, a/bo Braci na.. fifc, c?i:yti przes: fwoich Pot?oio,

Jzych na Synodzie. albo za rad? Bra

ci nafzych; wi?c Biflt pi nie t? S?" I.
/Jrobztie/i?llayprz(3d ta'l: Do tego na"

le?y powag? p.rzodkowa? na Syno-dziatni, ale tylko Radcam? na Syno ..

dzie gen-eralnym, któremu jef? przy
zwoito pr'z odkowad w ca?ym Ko

?ciele; ca?y bowiem Ko?cie] repre
zentuie Synod generalny. A ponie
wa? do farnego naywy?fzego Pa

pie?a to' nale?y, aby moc? i powa
g? fwoj? przodkowa! nad ca?ym Ku"

?clolern, którego on jef? G?ow? .

Pafterzem i Xi???ciem; wi?c dO' nie ...

go nalp?y przodkowa? moc? i nr

daie,
-

Od: Zaifte Bifkupi i approbul? ; i r?d?
dal?, ale nietylko to czyni?, lecz t?z

i f?dz? z Papie?em ; m6wi Papie?:
za ich. rad? a nie f?dern; bo rad? od

nich bierze. a nie f?d J ani w?adz?
f?dzenls, któr? od farnego Boga ma.

Rzek?em wy?ey w Propozycyi,
ze ci jednak Bifkupi mai? by? pod ..

legli naywy?fzemu Papie?owl ; po
niewa? naywy?fzy Papie? fiedzl na

Synodzie nie jako prof?y f?dzla; ale

jako Xi??e , Xi???ciu za? podlegi
f? S?dziowie w Senacie. A przeto
jako Król przodkui?cy J czyli pre

zydui?cy na zborze obywytelfkim
moze (JesH fwoiey powagi u?y?
zechce) nie i?? za wi?kfz? flron?
S?dzio.w, ale ich f?d zwróci?; tak

Papie? nie jett obow;?zany i?? za

wi?kfz? aron? Bitkupow f?di?cych
na Synodzie; ale mo?e fwoley po-

, Syrrodzie powfzechnym.
II. Probuie Ji? powtó1·e: Temu n?le?1

przedkowa? na Synodzie, ktdrernu

jeft w mocy zwo?ywa? Synod, cO

jawno i w Synodach Diecezyalnych/
Prowincyalnych i Nacyonalnych}
a?e do farnego to Papieza l1al?!)'
zwo?ywa? ?ynod powCzechny,. je!;"
ko fi? wprzód okaza?o; wi?'c do fa ..

mego Papie?a nale?y i przodkowa?
na Synodzie w' mocy czyli z po'"

"lag?·
,

wagi u?ywai?c onych f?d ( kiedy
od prawdy wykracza) zwali?; jako
Jliegdy? zwali? Synod II. Efefki i

Arymine?fki, i Kanon 28. Synodll
Chalced-o?fkiego irrytowat

lIr. Gdyby za czafow Chryfl:ufa Pani

odprawowat G? Synod, p?ezydowarby
Chryfrus: wi?c teraz powinien p,re".
zydywa? Namit>?nik jego Papie?.

IV. Poczwarte : Zwyczaiem i prakty
..

k? Ko?cio?a S. zaden a? dot?d t ie"

byt odprawiony Synod generafny',
na kt6rymby nie prezydowa? nay.l
wy?Czy Papie? czyli przez fi? fwo?
j? orab?, czyli przez fwoieh ponow;

moc bowiem przodkowania zawrze

,I ?c:.o;???CC:'=>?:o:>co:?:?

R O Z D Z I A ? nr. '

Do kogo nale?y prezydowa? na Syno ..

dzie powjzeclmym.

PROPOZYC'YA.

I
'j nieodrnieunie Ko?ciot w uim uzn'"

wat. A dowodzi fi? toz SynodoW'
wfchodnich, i zachodnich.

?

Ta.k na Synodzie 1. Nice?!kl1U

przod?

Do fomego _

to naywy?Jzego Papie?a
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'Przodkowa li Ofiufz Kordube?iki .1,

Wikt?f '.
i .Wincenty Kap?ani Rzym?

•. ?

fty lmteill?m Nayrs: Sylweftra?

Na Synodzie generalnym vnr.

przeciwko Focyufzowi prezydowa ..

li imieniem Adryana II. Donatus

Oftienfis y i Stefan Nepefinus; co

jawno jeft z oney akcyi któr? tak

podpifuiqz j, 0'a NN. tr?ymaiqc1j
nzie1jfce Pana '?11oiego AdryanC? nC?'!J

wy:J.fzl!go. Bi(lwpC? i powlzeclmego Pa ..

pie?a wfzyflllie te rzeczy, kto1'e wy.,.

zey c:tytaiq Pl!, na tym Swi?tym (1

pow/:uchnym Synod:de 1.wezyduiC(;c *

ogtoJilem i et,i: do woli tego:i: p'fxeza

wego Pafierza, a r?kq wlafnq po
<'

Synod zas KonftantynopoHki r. za

powfz echny ?ieby? uznal'ly tym fa

rnym; bo na nIm nieprezydowal nikt

Iini.eniem Papie?a.
. ?k Synodzie Efefltim lIT. w po

..

!Z? .u Synodow powfzecbnyc?t
Imlenlem C l ? .' ,

p
. i

.e
ellyr.a Naywyzrzego

i:J,17! ?I'''zydowa? S. Cyryl. i Ar-

?rl? B1fku,?1 i, Frlip Pref'oyter.

l

a SynodzIe Chalcedo?fkim gene

N n?m
IV.

pr7.ezydowali imieniem piJa/em"
u

w?,
nie ...

j 11r
I

ay ? L{"ona Papie?a Pafchazyufz i

.ucencyul'". B'fk'
..

Bonif
r.' eefarze za? tak poripifitiC§.

B
.

l' r·
...

· t
UP! l Onl1acyulZ l

azy 1l11Z ?:s1)tan'
Na S? .

I.
.

Bazyliu1z, Konflacyz?fz i Leo ZIJ"W.r;.:!?
(zcz?sliwi UJ Chryl?u{ze wierizi ..LYi? ..

?{ta R.'?y11"". i wielcy eeJarze SUJi?·

t K
)nodzle generalnym V. ale??

eml1

,
cd

)reb,

.;;,? ufi?n??antynOp'olfkim H. profzony

Huf: ? n!? ?d cafego Synodu Wigi

?o

z
. a?lez,.aby priodkowa:r, czea

•
on nIechciar, a tak do?? na tym

ty ten Synod przyimuiqc, a we wJ?yfl"
kim tym, co tylko od 'niego poflano ..

wiono i napijano jefl, zgadzaiqc Ji??
podpifuiemy.

h;

}y
Ze c" S'

,

aty ,ynod uznawa? moc pre-

.zY?ow?nia, w Papieiu, którey on

llZy? ulechcia?&
, j?"

lo fa ..

K
Na, Syno?zj? yr. generalnym a

lVIonfl:ant'ynopoHI?lm nI. w fprawie
Zbijaiq fi? zaf'zuty.

,

owaC

; po"
l.

Nieczyta fi? to w Pi?mie, aby S?

Piotr prezydowa? na Synodzie
A poltolikim; wi?c uiepowinien an i

Papte? na Synodzie pawrzechnym.

,,,.onotelttow prezydowali Im:ie-:
allern A t·

. ?,.

pPan'

vaf.by
P',

ga ona naywyz1zec1o a-

teza T d
.

G
h

i J ..

eo 01' 1 eargiufz Kapt?tni
au Diakon.

pre" •

ie?.

akty
..

ty?a N?ynodzie VII. generalnym a

'lob
lce?{kim II. w fprawie Obra-

Od. I? chocia? niewfzyftko jd? w Phl"

mie opifano, jednak odrzucam za ...

tznt} poniewa? W Ozieiach Apoftol?
!kich w R I. W Synodzie na Elek ..

cy? S. Macieia zebranym S. Piotr

jako prezydui?ry mtfwi? pOZf)fla?iJ.fzy
Piotr pofrzodhu B1"CTrCt rzeJ?t: P/J?:iolfJie
Bracia pot1"zeba, ahy.fi? fpe!nilo Pis

ma. to? famo i w H. 15. na Syno
dzie okolo zachowania Zakonu

Moy?efzow,e?o mówi fi? : Gdy
u'/Ictkie Jzemranie powftato, powftaU/",

Oteo"
. ..

A I
zYd ;v Imlemem dryana. pre-1 nie'"

al:oy, i l1i{)?ah ArchiPre(byter S. Piotra

. i? t?(;?pat S. Sabby, jaKo opiewa ...

?ay p le. ?ynodow('. ZT{?cl Miko?

m6\vi ?Plez pi r??c do Micha?a tal{

collr:ftce ':??Zta.fl non & ipsi in Niema

derlt. wli?o?o noflra :fidf!s precJe ..

Synodzie ,nIe jakoby i W farnym

naY.I

rwo""
11oW;

lwf:tl

llzna"

JdO\f

'Wierno??;: 'Nicei zebranym na[za

leptezyd owalu"
[z1J



I

KONTROW?'RSVA VIII"

wany od naywy?izego Papie? a po

b??dzi?, koniecznie mufialby i Pn:

pie? zb??dzi? potwie rdzal?c wyr.okt
b??dne 6 aby wi?c nieupadala BieO'"

mylno?? naywy?fzego Papie?a , n??

le?y utrzymywa?: i? Synod god:W
wie zebrany jeft nieornylny.

izy Piotr, t'zekldo nich: M??o,UJie Bra-
'/:

cia €Je.

Zk?d S. Cyryl Alexandryifki u S.

Tomafza ( in opufculo contra erro

res Grrecorum cap: 68. ) mówi: ?e

Apoftolowie Piotrowi jako mieyfce
Bo?e trzymai?cemu dawali mieyfce

pierwfze we wfzelkim zgromadze
niu i Synagodze, we wfzelkiey

Elekcyi i potwierdzeniu.

nI. Poireecie probztie fi? tak: JeslibY

Synod generalny od naywy?rze?O
Papie?a potwierdzony móg? pobf?'
dzi?, niemieliby?my nic pewnego
i ftaleg8 W Ko?ciele; poniewa? nad

f?d Syncdu powfzechnego z Papie'
?em z??czony niemafz ?adnegO

pewnieyfzego f?du i wi?kfzego.
'

II. Czemu? fi? cz?fto;kro? pifze: ?e
.

Cefarze presydowali?
Od: Mówi fi?, ?e prezydowali dla

protekcyi Synodu i zachowania po

rz?dku: pozwalam na to. mówi fi?,
?e [Cefarze prezydowali dla pof?a
nowienia i wyrokowoko?o wiary,

Tudzie? wfzyftlde Herezye
oJ

I Synodow generalnych pot?piooe
o?y?yby; a tak mówiliby HeretycY'
?e Synody pob??dzi?y ,

od którycb
oni f? pot?pieni.

tak ro?umie? nie1'lozwal?m.
'

,r ,

,:,
..
..0: CO:l<:O::C:O:c..o:CO;?F-C%? :;:

'Tudzie? niemieliby?my za rzeC?

pewn? czyli (? kanonicznemi Kft?gl
one Swi?te, które Synody za Kano'

niczne uZllaty i pof?anowity: a tak;

by ca?a upad?a wiara i Religia.

R O Z P Z I A ? IV.

[jzalt Synod generalny jefl nieomylny
1iJ pojlattowieniu If7Y'rokow okolo Wia?

'''y i obyczaiowo
Tudzie? Ko?ciol S. by?by a? do'

t?d w b??dzie niezllo?nym podal?c
do wierzenia jako Artykuly wiarJ
te rzeczy, które na Synodach po'
1hnowione by?y, które tak mog?
by? fa?fzywe.

PROPOZYCYA.

Synod powf:uthny jeft nieomylny ,wpo-,

.flanowieniu lf7yrokoUJ okota wzary ?

ouyczaiow.
Aponiewaz te wfzyftkie wnio?1

f? beze?ne i g?upie; Wi?c ja\Vn?
rzecz, ze Synod generalny od ps

pieza potwierdzony i godziw)e zgrO'

madzony jeft w wyrokach nieo'

myln:y.

l.
probztie fi" tak: Jawna rzecz, i?

'.

Ko?cio? czyli wierz?cy, czyli

ucz?cy powfzechny i powfzechnie
ni,ebr?dzi i niemo?e zb1?dzi?. A po
Iliewa? Synod generalny reprezen
tuie Ko?cio! powlzechny; wi?c Sy
?10d jeft nieomylny ?

ile powfzech
ny.

IV. Probwe.fi? poczwarte: u :Mat/?;
u (za S. w R. 18. Gdzie J? d1iJot,/
albo trzech zgromadzonych fi) Jr!l#,
mo?e, i ja jeftem w post'zodku ,I);
Z których f1ów tak dowodz?: je?e.:
gdy dwóch albo trzech ?grol)1

l[. Probuie fi? po wtóre: Wiadoma te?

jeft nieomylno?? naywy?f?ego Pa

pie?a; A?e gdyby Synod approbo-
dzai?

- I
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dzai? fi? W Imie Chryftufowe' do po- ,:. 04powiedzi na ze wzuty.
I

ftanowienia jalto?ey rzeczy

pry-/
I ..

S Grzegorz Nazyanze?fld w li?ci??atney, ChrY?9s ,lett W pofr?odku 'do Prok?piurza m(>wi: .. Ja,

J.
esli

lIC? wfpomagaiac l?h; .daleko? . ba?- s po prawdzie ?am pl?a?, tego zda-
?z?ey. k!edy S?dZIowIe Ko?cielni,

,; nia Jel?em: iz wfzelkiego zgr?ma"[e?eli me w fzyfcy, to l1rzynaymD1ey . dzenia Bifkupow gotowem unika?;?i?kt6rzy, a

tY,ch wi:lU. z G?ow? Ko- :: poniewa? ?adnego ?ynodu niewi-?cieln? Z??d?al? n? 1 fchodz? fi? do
.

" dzia?em wefo?ego l pomy?lnego?liby
?e?o
)btW

legO
, nad

apie'
negO

p.oftanoWlen1it wyrokow o rze-
ko?ca Wi?c Synody powfzech-czach W· 'K' 11.' fi:

" "
., lary l oscio?a, Chryn.us Je

ile f? omylne.w?pofr'zOdku ich wfpomag?i?c ie?; Od. I? tu S. Grzegorz nlemdwl o?Sy ..

w·?c Syn?d powfzechny Je? nie-.
nodach powfzechnych ,

ale
? part?4omylny, y

t?n?? argumen? JeR: S.

kularnyc?, a co wi?k?za, nIe?Od?l"Grze.go.rza WIelkIego w Xi?dze 7, ,

wych ; [akowe by?y,= ,ryrenfkte"\v
LI?Cl? HO.. • Arimine{llkie, SyrmJoena?Ie &c, &Ce).

d T? tez
.zwazy? nale?y, Jako uczy potliewa? i fam byt tenze S. G,rze..,

? o

SylVlU?: I? dwoiako niektórzy zgro-
gaf z- na Synodzi? Ko?ftantyno.poI-?iooe

tycJ.1
;ry:b

tnadz?I? fi? W Imie Chryfrufowe: ,{kim 1. jako to Jeft Jawno.
Z le,gol., Jesl} fi? zgr<;>riladzai? na debry ko-

rfiowv 32• któr? na Synod?le mla?,
I

?1l?C, 1
Umyflem prawdziwie Chrze-

W tey?e mowie tak wyraz3 " Ni ...

S?lanndtn. 2. Jesli 'moc? Chryfl:ufo- te?foiego Synodu traktat wJzetkq UeizeC?
({t?gI ? ?

zgro?adzai? fi?; co. W
te? ?z,as przegmo?C?Cl U»I:ystr:- .?J ca!e1l w?ar!l,Y.Wa, kiedy powag? Jego N amIe-

zachowui?c pr,?ylmulemy,; .

?a110'

a tak' sn,k? zg:otnadzai? fi?, i to:
co fta-

PoprzeJz nctypr:?1od: S,. 1agultytt 1.
l10W1?, Jego pOwag? potWlerdzono

3, przeciw MaxymowI c. t4;' ?'
ner;

bywa..
, go Nicam,,,,,, "et' tu debes Ammnensei do',

daW

wiarJ
I pO'
?ogf

Którzy, p1erwfzytn fporohem lctnquam pra;judicatuf'us pt"ofert"e ?dn
..

I

zgro?adzal? fi? w lrnie Chryftufo- cilium. Ani ja NiceltfkieKo,· ant ty\\re, Jako. to na Synodach Prowin-
powiniene? Arymine?iltiego Syno?t.t?atn?ch, jefr im przytomny Chry-
na poprzedzenie pok?ada? " WI?C

llfS Jako, w'fpomozyciel, ?ie ?e?y Synody mog? by? omy!ne.ni:olllylnIe ftanowili, ale. ze?y p}l- Od. N?eprzypulzqzam. w?lOfou;. albo-'nio?i
,

\Vn' 11 rzeczy roztrz?fali, i Jeshby 1m
wiem niemówi tu S. BIfkup jakobyr p?' ?? ,P:zytrafito zbt?dzi?;

/

od Gtowy rozumia? ?e Nice?lki Synod podle"'W?:c?ora . nieotnylney ?yliby 'p0pra- ga? bt?d?wi, ale ?e on MaxymuizgrO'
nieo'

,

ni
tll, 1 W prawdZIe utWlerdze-

( przeciwko któremu Auguftyn S.•

I\t •

'. dyfputowa?) niepr?yim?wa? Syno-
zgro\l\o;zY,zas poslednlm fporobem nodu Nice?1kie?o; a zas Aug?fty,nWe' Chdzal? fi? w Itnie Chryfrufo-

nieprzyimowaI Synodu Arymmen-aby' nie??ituS. im jei\ 'przyt?rnny; {kiego, którym fi? ?a1laniaI Ma.},.ymu.s ..

l1ayw 'c:
ylnte ftanowIll; ponJewaz

Aby wi?c darmo czaru metraclI
?owi yp?z zeb? Papi.e?owi i !<o?ciQ- Augufi:yn. w' dowodzeniu Synodllyo 1eca? llleomylnos?.

Ni ..
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Synodów poslednieyfzych pop.ra"
wione by? mog? 9 to j eft: gdy (Jak
mówi ten?e S. Doktor) jaki'Pkol?
wiek rzeczy do?wiadczeniem jaW?

niey fi? oka?e to, co byto zakry'

Nice?fkiego ,
a w obaleniu Arymi- ?<

ne?fkiego, tak? czyni umow? z Ma

xymem,: Ty:fi? niezaflaniay Arymi
ne?1kim, a ja nieb?d? wfpornina?

ice?fkiego ,
ale aby fi? wfpierali

famemi dowodami z Firma S. wzi?
tcmi.

/

tego, i da' fl? pozna? to, co by?a
tajemnego.

R:?:eczefz: Wiadomo jeft: i? niekt6rePcpr,;:efz dz'ugz raz : S. Augufryn w

Li?cie 162." Puiemus ( h?qnit ) Epi

ftópos, qUl R01?Ul1 [udicarunt, non ho

nos fuijfe ?udices. Daymyto (mó
wi ) i? Bifkupi, którzy w Rzymie
f?dzili, niebyli dóbremi S?dziami"
wi?c mogli pob??dzi? z ca?ym Sy ..

nodem.

,Synody powfzechne pob??dzi?y;
NayprzrJd bowiem Nice?iki pierwf:zJ
Synod zb??dzi?, kiedy w Kanonie

drugim pot?pi? tych, którzy do ?or·
nierf?wa powracali. I

Powtóre Synod drugi powfzech'
ny wyda! 102. Kanony, tn':?dzy
któremi wiele, jako bl?dne, f? odr;b"

cone; wi?c i Synody powfzechne mO'
Odp: Odrzucam wniofek; ani bowiem

tam mówi S. Augufl:yn o Synodzie
Generalnym, ani o Synodzie w ma

teryi Wiary i obyczaiow: ale o Sy
nodzie partykularnym i o (prawie
partykularney. A nad to: lZ tego
niemóx dl S. Auguf?yn, niby zezwa

Iai?c ,
ale raczey udal?c ofob? prze?

CiWn?9 jakoby rzekr: Daymy to, ja
koby Rzymf?y Bifkupi zle f?dzi1i,
?Jale?aro Donatyf?om apellowa? do

Synodu generalnego, a nie do Ce

farza, jako o?i uczynili.

g? pob??dzi?,
'

Odp: l. I?' Synod w Nicei zgromad?o'
ny niezupe?nie ?oroiedki f?an poW
pi?; ale tych tylko, którzy, gdy pS)
Rycerfki z?ozy li (co byto znakie?ll

nawrócenia tl? do Wiary) ten {at11

znowu pr:tyimowa1i, co by?o zn:l'

kiem powrócenia do balwochwat-
ftwa.

d
Od p: n. SzóJty Ekumeniczny SynO

?adnych K?;monow niewydawa? ,
?lt

te {to dwa Kanony f? Sfn.odu Tru"

la?1kiego, ktc5re jakoby Synodu fz

ftego nigdy od Ko?cio?a niebylj
przyi?te, i od Naywy?1zych Papie;
zow nie approbowane.

Poprzefz trzeci 'raz: Ten?e S. Oyciec
'Augufrvn Lib: 2. przeciw Donaty-0/

I" ("f

flom c.3. mOWI: ze oynody pow-

fzechne pierwIze mog? by? poprawio
ne przez posfed1'lieyIze; wi?c nieu

znawa? ich za nieomyloych '? poprze(z jwego zdama: Znaydui? {J?

Kanony ApoftoHkie, a mi?dzy te??
wiele jeR: b1?dnych: wi?c jeie ?

Apoftolowie pobr?dzili, daleko?

bardziey pobI?dzi6 mog? Bifkupi
Jl?

Pdp: Nieprzypufzczai?c wniofku; bo

i tu AuguItyn S. mówi o Synodaeh
zupe?nych nie w m?teryi \-Viary i

obyczaio :V, o których dowodzi na

fza propozycya, ale okolo przypad- Synodzie.
'

.

Odp: Ze Kanony, które pod Imienle?
Apoftolfkie dai? ?? pok.?tnie cZyt?
i fIyrze?, f? zmyslone i Apofto1o ?

przypifane; o liczbie bowiem ty'

ow partykularnych, o których
przyznajemy: ze Synody zupetne
przez zaniefione ?wiadectwa falfzy
we mog? fi? zmy 1i?, i przeto od

Ka ..
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K??o,now ApofioIlkie nazwanych,;,: Nad to dowodz? tym: i? wielu Z po. ,

l;O?nIe trzymai? Autorowie, jako mi?dzy tych Kanonow fa?fzyw? wpra"

jak
kol?

iaW

kry

,yJa

sWladczy Gratianus w fwoim De- fobie zawieraj? nauk?, jakoto te

krecie w Dyftynkcyi 16. Niektórzy Kanony: 46. 47' i 67' pot?plal?
?5: przypufz,czai,?, jako te?' pofpo- Chrz?ft ?any ?d Heretyków,

,

llc?e w tey hc?ble fi? rachuj?: infi Ani mow: ze tam mowa Je.1l: o

zas tylko 60; mB 50. infi inaczey. tym tylko Chrzcie, którego Here-

Syl1?d Trulla?fki Roku 692• tycy ci dai?, którzy formy Chrztu

\vrzyit.kkle 85· przyiol, ale tego? .. Sy- niezachowui?. Na to bowiem odpo-t6re

dry;
Tiodu Ja o

bezgl'ównego nic niewar- wiadam l. ?e Kanony te mówi? po-
t? pOwaga. A chocia? te? od Dyo.'" profiu i bez ró?nicy Chrztu od He ..

vf'JJ'
onie

mzyufza Ma?ego pierwfzych Kano- retvkow danego ,,' Biflu.pa ( mówi
l1?W 50. w Kfi?g? Ko?cio?a ?acill- Kanon 46. ) albo Kaptana , który'?O?'

?lego Wpif.'llle f?, gdy' jednak on Heretycki Chree]; przyimyie,' pot?pi?
a? p??efhzega w fwoiey przed mo- przykazuiemy" 2. ?e fens kanonu

WIe: iz wielu na nich niezezwalai?, ma by? rozumiany nie o formie
flufzna tedy w?tpi?; czyli te Kano- Chrztu, ale o ofobie krzcz?cego;

fl2 f? prawdziwym dzie?em Apoftol.. albowiem do llów dopioro wfpo-
lm.

mnianych w tym?e Kanonie doda ..

Ja za? to bezpiecznie mówie: i? i? fi?" 0Clka? bowiem zgoda Chry.-

ftf?Y?kie I(anony, które fi? Apo- flufa Z Beltiatem'? o;lbo co za cz?ft-
d

0. f?letni nazywai?, nie f? praw- ha wiernego z niewiernym" A poniewa?
ZlWle Apofrol1kie, ale fa?izvwie im ta? przyczyna wfzyfikim nu?y He-

l Pl'zYP?('ane, i tego tak dowódz?: retykom; wi?c albo ten Kanon o
•

g?laz1Ufz Papie? l.1a Synodzie Rzym- kazdym mówi Heretyckim Chrzcie.
Im I{<:ku 4,94. mianym temi tlowy albo ta ?iepotrzebfla racya.

•1tanowl: Lzber Canonum A170flolo- Powtort: Kanon 49. przykazUle
rUm .A'Po?ryphus. Kfi?ga Kanonow troiakie pogr??enie przy Chrzcie,

II
?pof?oHluoh podeyrzana. chocia? jednak jawno jeft: i? Apo-

.#, Si Izydor Hifpalet1fki Bifkup, który ftolowie tego fporohu nie u?ywali.
?. przy zacz?ciu wieku VII. tak Potrzecie: Kanon 65. Zakazuje

i?Gt1: " Kanony, które fi? nazywa- poftu W robot? pod kar? depozycyi,
r P?olflde, ale ?e ich njeprzyie- gdy przecie? rzecz pewna jefr: i?

.

"o- anl.Stolica ApoitoWra, ani S. ten poi? bylwezwyczaiu W Rzymie"

t YC?,wle na nich niezezwolili; prze- za czaru S. Ambro?ego.
':\tl.? l? ?d Beretylww pod imie- POCZ1fJarte: Kanon 84. policza.
"ut?? A pofiplow pokazui? fi? by? mi?9zy kfi?gi SS. trzy Kfi?gi Ma-

;, ne ?i1ne; chocia? w nich po?ytec?- chabeyfkie, a wyrzuca Kfi?g? m?-
" to pet rzeczy znayduj?: jedn!k I dro?ci.

"tloniczl)t\Q. jefi, ze f? powag? Ka- ? Dowodz? jeJzcze: Jesliby one Kanony
"Wy Od?

l

Apoaolfk? onych fpra- by?y wydane od Apoftolow, daw-
?l POczytatl?C(}l1e i mi?dzy ob?udne nieyfi Oycowie czterech pierw·

Tom l.
t) (Difr: .16. c. I. )

t
fzych wiekow oneby polf?:!li

W
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Kanon S. Pifma , jako i inne Apo- ? now, o których jef? mowa; wi?c
\ ftolikie dzie?a. Tudzie? wfpomina- te f? Kanony Apoftolfkie •

liby o nich Euzebiufz i S. Hiero- Odp: Przez takowe terminy od Swi?-

nim, kiedy Apol1:o1fkie dzie?a Z tych i Synodow wfpomniane ,
za

..

wielk? pilno?ci? wyliczaj?; wfpo- pewnie nie te Kanony ob?udne pod'
mnia?by i Wiktor Papie? w Kon- robione, ale farne u?ywanie poda'

I

trowerfyi o wielkonocy z Azyaty- nia i zwyczale ?wi?te Ko?cio?a Bo'

karni; ile któremn oczewi?cie fprzy- ?ego wyra?ai? fi?, które w ten czd

ja Kanon fi6dmy, którym ftanowi trwa?y w Ko?ciele z Nauki Apolto1
..

fi?, aby Pafcha nieby?a razem z ?y- fkiey przez ufl:ne podanie czyli Tra"

darni celebrowana. dycy? zafzczepioue, jako i teraz tei

Wfpomnieliby Cyprianus i Firmi- farne trwai?; byt bowiem w tell

lianus o powt6rzeniu Chrztu Here- czas, jako i teraz jef?, zwyczay urO'

tyckiego przeciwko 'Stefanowi Pa- czyfty t o kt6rym wfpornina Augll"
pie?owl ; ile ?e onym fprzyiaty Ka- ftyn S. przeciwko Donatyf?om, przy-

nony: 46. 47. i 67' wfpornnia?by pifywa? Apof?otom to, czego fi? ?
Demetrius Alexandryifki W (prawie Tradycyi ApoftoHkiey nauczyli,

I

Orygenefa, ?e fi? fam fkaftrowa?, uznawa? za regu?y Apof?olfkiey n"

które kaftrowanie czyli wyrzni?cie uki ?wi?te one obyczaie zachowy"
cz?onkow do cielefnego zmiefzania wa? fi? zwyk?e w Ko?ciele, o któ'

nale??cych otworzy?cie pot?piaj? rych Pifmo S. niewfpomina wyrai?
Kanony 2I. 22. 23. A poniewa? ani nie.

Oycowie SS. pierwfzych czterech Na przyk?ad tego, fam Synod .Ni-

wiekow niepoliczyli w Pifmo S. ani ce?fki
, kt6ry w Kanonie 13. tak fis"

onych nigdzie niewfpomnieli tak nowi: Prawo dawne i porz?dne ttl? .

zacni Pifarze Ko?cielni; wi?c jawna ma by? zachowane, i:1: jesliby kto tt'y"

rzecz, ?e f? obrudnie pod imie A po- chodzi! Z ciata, oflatecznego i potrzP,;
ftotow pod?o?one te Kanony. bnegQ Wiatyku aby mu niezbraniallo.I

w Kanonie za? 18. ftanowi z daW'

llieyfzego Kanonu, i? niegodzi fil
aby Dyakon Presbyterowi podaw1
Eucharyfty?, a jednak ani w zebrani?

Apoitolikich Kanonow, ani w ?ad'

nych pierwfzego Ko?cio?a monU'

mentach niewyczytllie fi? te
_

da\V"

ne prawo, albo dawnieyfzy Kanol1'

Zarzut Drugi.

1ielu tak Oyco\V SS. jako i Syno-
dy pierwfzych wieko w cz?fto

kro? ftanowili to? famo, co fi? za-'

myka w Ka.nonach Apoftolfkich, i

.Jla potwierdzenie fwoich Dekretow

wfpominai?, nazywaj?c ich Kanona·

mi ? ftaremi prawami, prawami Ko

?cielnemi, nauk? Apoftolfk?, Kano

Jlami Apoftolfkiemi, Kanonami Ko

?cielnemi: a poniewa? w tych ter

minach nie co innego zdaie fi? ro

zumie?, jak .tylko zebranie ?o'"

Za,rzut Trzeci.

Synod fiódmy Ekumeniczny w KanO:
nie l. V. i X. Rzymfki pod Grzego,

rzem
I

VII. w Kanonie II. Synod Tr?.
de?tlki W Kanonie z5. de Refortll

tionc
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tlone C. r. Miko?ay I. cz?f?okro? w .....

fwoich Dekretach, Leo IV. definit:

'l"
porz?dnie zgromadzony by?; to bo

wiem tylko wiemy z Hif?oryi ludz

kiey.
?

J9: c. Jibell: Jan V?II. i infi wfpomi-
nar? one Kano,ny, Jako Apoflolfkie ;

wi?c bez w?tpienia f? Kanony Apo ..

ftolfkie .

Od. 1. I? to jef? rzecz do wiary nalez?
ca; gdy bowiem wIzelki Synod od

Ko?ciola approbowany jeft godziwy
i porz?dny, poniewa? Ko?cie] zb??
dzi? nierno?e w przyjmowaniu re

gu?y wiary. wTey za? propozy

?yi powfzechney: wJzelki Synod od

Ko?ciola p1'zyi?ty, jeft godzzwy; za

myka fi? mi?dzy ca?o?ci?, jako cz?f? ..

ka, ta partykularna propozycya : Ten

Synod n. p. N?cdtjki od Koiciota

przyf?ty, je} godziwy; zatym ta pro

pozycya: Synod Nice?foi jeft godei
wy, jeft obiawiona w fwoiey po?

wfzechney, która fi? koniecznie ob

jawia.

Odp: Wy.kta.dar:n rozumienie tych f?ów:

wJpo?1Zznal? Jako 4poflelfoie, wfpo
?ninal?; bo

;ak pofzto we zwyczayIch nazy:wac ApoftoHkiemi, poztoa

??m •. lf1pon/i1:ai? ?{lko Apoflo!foie, ?oJ fi:.
?an?Wl?C 1 twierdz?c, ze

prawdzlwie albo fa?fzywie u ..

2?a?? ?? by? Apoft:olikie, tak rozu

tJUec nzep.ozwalam. Synody bowiem

? Oycowie wfpomniani tev kwef?yi,
Ile która do ich funkcyi wnienale?a
la, nie raz trz?fali.

Zarzut Czwady. Od: II. Daymyto: ze nlejef? to nalez? ..

ca do wiary, i? ten Synod D. p. Ni ..

ce?ik.i jeft godziwy; atoli jeft pew
na z docieczenia Teologicznego,

poniewa? podobno niekoniecznie

pot?ebna tak wielka pewno?? wft?
pow do wiary, jak do farney wia ..

ry; jednalcze przynaymniey tego.
Synodu Dekreta ( które aby by?y
wiar? Bol1{? wierzone, Ko?ciof

wfzyftkim wiernym podaie i zale ..

ca) do wiary nale??; poniewai z

wiary pewno jeft: i? Ko?cio! okoto

rzeczy wiary nigdy zb??dzi? nie

mo?e. A zt?d wno?, ze SynoQ pow
..

fzechny, gdy ca?y reprezentuie Ko ..

?cio?, jeft ni?omylny VI dzie?ach do?

p?;r\V? Ko?cio?a Rzyml1dego Papie

te, Jako Anakletus
, Alexander, J u-I Ni ..

. fia' JUs, Eleuterius, Marcel1us, Fabia
nus w fwoich ró?nych Liftach wy

ra?ni: wfpominai? Kanony Apofrol
flue 1 one potwierdzili; wi?c f?
prawdziwe Kanony Apoftolfkie.

9 ta? .

UJy'

tr:Z:?"

ianO•

daw'

?i {i?

aWa{
:?niO
?ad

onlI'

da\V"

,nOIl'

Odp: Opufzczam poprzedzaj?cy do

?O?, wniofek za? odrzucam, cho

?lazby fi? to wprawdzie pozwoli?o,

jl,e tez farne dopioro wfpomnione
.. lny, wfzyfcy prawie uczeni maj?

2? POdrobione, a zatym niech fi? z

nlch niecowodzi.

Za1'Zztt pi?ty. gm..'1tycznych i w Kanonizowaniu

Chocta' Swl?tych.
wfzelk: to nale?y do wiary: ?e P. Co tez rozumie? trzebCl o Dekretach

ornYln"t. Sy?od generalny jef? nie- ProifJincyalnych i Nacyo'l'll1lnych Sy-:anO#
,

Wierzy?' Jednak to niekoniecznie nodow.;egO#

tJeralny ptrzeba, i? ten Synod ge- Od: l. Jesliby by?y zwazane wzg1?Trj'

Ir?;
.

p. Ni?el1iki· godzlwie i dem fiebie famych, f? godne' ufza

Tij ???



KONTROWERSY A VIII.
-

ju? wfpomnianych: i? ?aden Synod
pr.twy i fta?y by? nierno?e

, jesliby
powag? Papiefka fhvierdzony niebyt.
Tudzie? Eugeniulz IV. W Dekrecie

( [upe» unione gJacobitarum ) móWi:
i? Kosciot Rzymfki przYtmuie Synody
powag? R:?:ym(kiego Papie?a zgro

.

modeone
, celebrowane i potwierdza'

nowania; nie f? jednak nieomylney ,:?

pewno?ci: poniewa? Synody party
kularne ?adnym cytulem niemai?

przywileju nieomylno?ci i cz?fto
kro c pobf?dzity.

Od. H. lesliby byly od Stolicy Apo-'

ftoHkiey potwierdzone, jako Do

gmata wiary, w któreby wfzyrcy
wierni wiar? Bofk? wierzy? po

winni, f? nieomylney powagi dla

farnego potwierdzenia od naywy?
fzego Papie?a. Jesliby za? bez rz e

ICzywH?ego i wyra?nego potwier
dzenia Papiefkiego weCzty w fpolece
n? wiadomo?? Ko?cio?a, a Papie?

by ani fam, ani z Ko?c?olem temu fi?

Diefprzeciwili ; roznmiei? one by?

nieomylney powagi Alphonfus, Ban

Des i Sylvius; poniewa? takowe

milczenie rozumie fi? by? peta

jemne i moc, wlewai?ce potwier
dzenie; bo jesliby te Dekreta

wrzyftkim wiadome byty falfzywe,

nigdyby Ko?ciot ani Papie? niemil

czeli ,
ale temu b??dowi przez prze

ciwne Dekreta zapobiegliby. Y zt?d

mówi?: ?e takowe C? Synody To

leta?!ki, Arelate?fki, Hifpale?!ki, i

niektÓre inne.

ne ,

II. Probuie fi? zwyczajem i praktyk?
Ko?cio?a: i? wCzyftkie Synody a?

dot?d celebrowane by?y potwier:
dzane od naywy?fzego Papie?a ,

1

wi?cey ich jef? ,
które potwierdze

nia profili; to za? profzenie ocze-

wiftym
.

jeft znakiem: ?e te potwier
..

dzenie rozumiane byto za kanonier

nie potrzebne; inaczey bowietf\,

na co?by tak. pilno, tak fi::. _cznie

dawane i tylekro? profzone by?o'?
Synod Nice?fki r. w porz?dku

Synodow powCzechnych pierwfzJ
powfzechny profit potwierdzenia
od S. Sylwefrra Papieza; co opiew?
lift Synodu Rzym!1dego pod FelixeJfl

Papie?em nr. gdzie 3I?:{. OycoW
zgromadzonych do Nicei id?c za

tym glofem Pa?!kim: Ty jefle? piotr,

i na tey opoce zbudzde Ko?cio! móY ;

dla potwierdzenia rzeczy na nim

fprawowanych do powagi S. Rzym'
ikiego Ko?cio?a donicsli.

??':.o: co: co:>c.o:::O;)? ? CO': r O:l:?

R O Z D Z I A ? V.

Synod generalny II. a ten Kon'

ftantynopollki 1. od Damaza Papiei:t
na Synodzie Rzymfkim potwierdzO"
ny: co zt?d jawno, i? gdy onto SJ"
nod byt tylko narodowy, nieftar?1
fi? nigdy powfzechnym, gdyby J1!e
z famego potwierdzenia od PapieZl?
na Synodzie Rzymfkim.

Izati Synod gen?ratny powinien by? ko ..

?Ziecznie potwierdzony od Papieia?

p R o P o Z y C Y A.

Potwiet'dzenie NaywyiJzego Papieia
powinno weJprze? Synod powJzechny,

aby by! prawy i mocny.

Synod Efefki generalny nI. fp?a"
'Wy [woie po1lal Celeftynowi Paple"
?owi, aby od niego by?y potw1et"

dzone

l.
probuie fi?: Wiadomo to o JuHu ..

.

fzu I. O Pelagiufzu II. Z textow

/1
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?zone, i przyczyn? tego? ubiega- ,:?
Dla fi? fwego o potwierdzenie przed
naywy?fzym Papie?em naznaczy?
(A?ione 6ta -), Poniewa? potr:c:e

ba J.efl, a?y to !fJJ?:yflko, co nafl?p?lo,
SWl?tO?C.l Twol,ey byto oznaymiono, a

przeto nl?mog!ismy niepifa? ;
Y ni?ey

flawney wiary jafnq lwiatto?? z Ula.

'I11,i przepowiadali?my, którq aby?cie
znowu przez czci godne wafze odpi

Jy potwierdzili, wafzey Oycowjkiey
ztprafzamy Swi?to?ci" Zafnol w Pa ..

nu ju? Papie? Agaton , kiedy lift ?

Synodu do Rzymu przyCzedt; ale

zadofy? uczynil onych pro?bie jego
Sukcaffor Leo II.

reftzetrwule naywy?fzemu Papie?owi
o a eczne razf: d' 'N
frorvulz '" ? zenie przecI,!,

e-

li b
OWI I Infzym: dopieroz pro- Synodn powfzechnego VII. Akta

i tego? Nice?ikiego II. Taraziufa

Patryarcha Konftantynopolfki poflar
do Adryana I. Papie?a, i profil onyclt
potwierdzenia: Adryanus za? De ..

kret wiary o Swi?tych Obrazach

wydany ( Affione 7,) potwierdzi?;
Kanonow za? 22. od tego? Synodu
wydanych niepotwierdai? , przeto,
ze w nich chciano probowa? wfzyf?
kie Kanony ApoftoHkie, i wfzyfrkie
Kanony Trulla?1kiego Synodu, kt6 ..

rych jednak wfzyftkich nieprzypu
rzeza Ko?ciot.

'?:oa y byt potwierdzony, ikon fer-
?v

wany 111
•

,

m"
n aXlmlanus Sobf1:ytut na

1I01;Ylce ?ef?:o?vurza, który to .;S?
..

d S
potwlerdzl? Celef?yn us W li?cie

/ ynodu po zako?czeniu jego pi-
Janym. Nako'n' "r.

•

fran 't
lec me nuzego ntepo-

co

OWI
?enze Synod, jak tylko to,

wir
'.vpr7.od Celeftynus by? poftano-

S

1

przepifa?. •

proh;od Chalcedo?fki generalny IV

na ,Potwierdzenia od S. Leona

JllJ?rzfzego Papie?a ; tak bowiem

i A
WI.I ?YGowie" uprafzanzy, aby?

roz?o;ml .
wyrollcmzi uwielbi! naJze

kil

vfz1
enia

eW?

xPtTl

co'JJ

Synod POwfz?chny VnI. a ten

Konftantynopolfki IV.profil potwier
dzenia od Adryana IJ. w Li?cie Sy ..

nodaJnym te mi llowy: " Wfzyftkie
" go nas zgromadzenia i powfzech.
"nego tego Katolickiego Synodu
"jednomyslno?? i zgoda aby by?a,
" przyj?ta, przepowied?cie, i on? bar

"dziey a bardziey i gruntowniey
" utwierd?cie Ewangelicznym ro

"ikazem i upomnieniem wafzym."
Które to potwierdzenie ?e by?o od

Adryana otrzymane, ?wiadczy Ata..,

nazyufz Bibliothecarius w przed
mowie do tego? Synodu.

.

'j? zenz e, rzecz w(zy',(?'kich rp'ra-
1.fJlonych d

. 'j' '}'
I

J1

dow d
zze! wam, oznaym·f :smy na

rzec; na{zey Izczero?ci, a dla tych

.,t
. Yd,

ktore prZez nas J? (pra UJiOJze
,

za

iotr,

IfZóy;
.." Zfl1er ze'

.

.

,

fat S

'

m? z zgody" którym odpl-

dal
• L{'o: J? appl obuie dzie?a Syno.

bo
ne

?v latney tylko (prawie wiary;

nu
ntechcia? approbowa? Kano-

nim

:yt11'

?8,
(att'

)ie??
dzO"

151'
:atbj

K??nod powfzechny V. i ten?e

t\z() ltantynopolfki II. byt potwier

f()r:% od Wigiliufza i jego Sukces ..

Grze: Pelagiufza I. i If. i od S.
'(' t>()tza'

'
•

d k
'

nie p11z? () f
'

s;Vla cz? o tym, torzy
Dot?d mówi?o :li? o Synodach na

W fchodzie celebrowanych. Co fi?
za? tycze Synodow na Zachodzie

celebrowanych, na wCzyftkich tych
Synodach I oprócz Tryde?tfkiego,

)ieia SynDlra\Vle trzech Kapitu?.

ftantyno?()lwrzechny IV. a ten Kon ...

dzenia \V ?i?? III. profit potwier
na Papie?a. te. pifanym do Agato-

(pra"
lpie"
vier" elll1 i?owy:" Prawo-

zaW·
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Rzymfki Papie? czarem wyryb.
'f,

fwoi? in fl:rnkcy? oko?o poftanow?e'
nia kwefi:yi, co zwyk?o bywa?, kl?'
dy maro co

? riowi? przychhJz1,'
czafem za? bez takowey inirruKC)'I,

co fi? trafia, kiedy wiele rzeczy

flancwi? trzeba, jako fi? te? zda'

rzyto na Synodzie Tryde?tfkirn- ,

zawfze ofob? (wol? bywat Naywy?-
l:,

fzy Papie?, i tam?e one potwier-
; czar. Na Tryde?tfkim za?, gd!l fi?

ko?czy?, Synod pytano: Czy fi? po

doba wfzyfildch rzeczy i ka?dcy
zofobns J

które na nim pof?anowio
De i opifane by?y, profi? o potwier
dzenie imieniem S. Synodu przez

Pof?ow S. Stolicy od Rzymfkiego

Papie?a? odpowiedzieli wfzyCcy:
Dopiero na za'rzut odpotoiadam: Jesh'

by Pof?owie mieli infi:rukcy?? a one:' -

fi? nietrzymali w deflnicyach na S)"

nodzie, definicya ich czyli poft"
newienie nie jeft wa?ne i nie je?
nieomylne ; poniewa? nieczyvIl
? ten czas jako Ponowie PapierC):'

Podoba fi?.
III. P1"obltie fi" ta? Pn)pozycyCl: Synod

.

powfzechny nie jefi: ftaty i mocny

w fwoich wyrokach lnaczey , jak

tylko, kiedy reprezentuje ca?y Ko

?cior powfzechny, a?e niereprezen

tuie Ko?cio?a zupeluego i powfzech

nego, jesli g?owy fwoiey Naywy?
fz?go Papie?a z fob? f?dz?cego nie

ma, ani fi? to rozumie: ?e Rzymfki
Papie? razem z Synodem general

nym f?dzi, chyba W ten czas, kiedy

Synodalne Dekreta potwierdza.

Wi?c aby by?o nieomylne Conc?t?um

czyli Synod generalny,koniecznie po

trzeba jeH, aby by? od Kaywy?fzego
Papie?a Rzymfldego potwierdzony.

l fam Synod \V pof?:anowieniu nie

jeft z??czony z gtow? fwoi?; alt'

tym ani reprez entuie Ko?cio?a.

Je?eli za? Poflowie wiernie UZ)

mai? fi? fobie daney od Papie?a iw

f?rukcyi , pod ten czas definicya S)'?
nodowa jeR: wa?na i nieomyln:ll
bo W ten czas mai? zt?czon? z (ao1

gtow? fwói? i wyra?nie z fob? zga'

dzaj?c? fi? i tym fpoCobem ca?y
re'

prezF'!1tuia Ko?ciof.

Zarzut II. Ta Papief1rt:a inftrukcya.l1?e
jeR definicya czyli poftanowien1e

l

katedry, to jef? wyrok wydany
Stolicy; inaczey bowiem niebylybl
wolne Su a-ragia, czyli gtoCoy Bill'

Za'rzut 1. Al" podovno rzeczefz: Sy
nod powfzechny godziwie zgroma

dzony przy zezwoleniu i fpolnym

f?dzeniu Po11ow Apof?oHkich, któ.

rzy mieyfce Papieza RzymDdego za

fiadai?, i jego imieniem prezyduj?,

A• f: k
. ,?

pow: ze ama tyl o ta definlC;,

Papi?ika, ?tóra z ?katedry wycbO:
dZI, lef? nteomylna; wi?c SynodO
we definicye f? omylne. ..

. powfzechny Ko?ciol reprezentuje;
albowiem w ten czas jawno jeft, ?e

? g?OW? fwoi? zf?czony. Wi?c ju?

tym farnym Synodo\\ e wyroki f?
wa?ne i fiale, i ju? niepotrzebui?
dalru?go potwierdzenia od Naywy?
fzego Papiela.

Od. Ii pozwalam na to: ze tal inf?rll?
cya, kiedy dale fi?, nie jefl: definjC)?
z katedry; ale kiedy na ni? zeZ\V?1
la Synod, i wed?ug niey for?\J?1
fi? Dekret,. z:aczyt.' by? de?nl?"
z katedry, 1 Jeft fentencva nIe 11,.)Wizak?e przed odpowiedzi? dla

btwieyCzego rozwi?zania tey trud

?o?ci, pierwiey tp ?wa?ay: ii

? •

;l'!?1
nodowa tylko, ale te? i p?ple

którey odwota? nie?llo?na.
Tak
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--

ryta.
? T?k b.o,w!em. bywai? pofylani Po-

;::
nOWIe: iz jesliby Synod na inftruk
cy? 'zezwolil , p(!winien fi? ufor
mOwa? Dekret; Jesliby za? nieze
zwali?, powinien by? luCpendowa
ny Dekret, ? tym czaJem naradzi?
fi? u N?ywyzrzego Papie?a.

Niemo?e za? Papie? Pof?ow po
f?anowi? naywy?fzemi Papie?ami ,

chocia? Pof?owie z inflrukcy? nay

wy?fz ego Papie?a pof?ani od niey
odf??pi? ,

a tym farnym zbt?dzic
mog?; a daleko bardziey bez in

ftrukcyi.

ro W te

?, kie'

wJzi,
'ukcyi,
rzeczy

? zda'

im. Wnze(ze{z {obie zt d· w· a Zarzut III. Synod porz?dnie zgroma

dzony przy A pof?olfkich Poflach

prezydui?cych reprezentuje pow

fzechny Ko?eiol ,
A?e powfzechny

Ko?ciot zb??dzi? nierno?e ; wi?c. i

Synod powfzechny niebt?dzi.

I fi'
.

S'
" ? q. l?C po e-

l ?lC?l
\

yn?dowey, na któr? zezwa-J esU'

i?\ Of??WI7 mai?cy inltrukcy? Pa-a one) -

na S)" ? ?,nJ.e Jffr potrzebne potwier-

O ? ze?l,e od naywy?fzego Papie?a.pOfiSI
nie jeU

u,

M?p'rzypuf,zczam wniofou: Jako?
kolwlek b?d? ; bo r W tym rozrz?-'czvllil

pie"re):'
:li u oJ?

Od. Rozdwajam ogulnieyfzey cz?sci ro

zumienie. Synod porz?dnie zgro na
,

d?ony przy Apoftolikich Poilach

prezydul?cych reprezentuie pow'"

fzechny Ko?cior niezupe!nie niedo ..

jkonale, pozwalam. reprezentuie zu

pe/nie i do(honale, niezezwalam n? te

rozumienie; jefzcze bowiem oc?e·

Qze'
.

ft .

mu
)e!l. po.trzebne potwierdzenie

od
Paple?a, Ule ?eby Dekreta Syno-dowe mehy!-' ,.

k 6
'

; alt

ola.

"

. ty nleomylnoscl, t r?

??, ?tal?, ale ?eby wiadomo' byto
J\osclofow··' f:

.

e tez)"

ie?ai1\'

cyaSr
?mylt1?1
l z [ob?

:b? zga'

ca?y
re'

SI.
ze w zyfikle rzeczy na

ynodzi l"
n

.

e na ezycle by?y zachowa-
ne ,

. \ wedtug inftrukcyi a mysli
.raple? D k

.

C
.

za e reta byty uformowane. kuie fi? zgodzen\e fi? G?owy z cia?

lem; poniewa? chocia?, PoRowie

imieniem Papie?a prezydui?, nie f?
jednak g?ow? i Papie?em z przy?

wileiem nieomylno?ci, i jefzcze on

fam mysli fwoiey nie otworzy?
okolo rzeczy poftanowionych.

....

0

lnaczey zapewnie \.viedzie?by fi?
"lemo t

.•

fI' •
g o; pomewaz cz?fiokro? Po-

'OWIe oprócz inftrukcyi publicz-

?Y;?l, miewa}? inR;rukcye fekretne,
torych fnacby nteokazali, albo

przyna?mni?y okaza? niemogli.
?esh zas f? przytomni Po1lowie

;z? Synodz?e ,bez inftrukcyi naywyz
czaP:o Papleza, cokolwiek,. pod ten

oni!! ,pofianawia Synod, ihocia?by
llieo

l

zezwalali, nie jen powagi

"zen?Ylney, a? przyfl:?pi potwier-

Poprzefz: Takowy Synod jeft zgrQ.

m?dzol1y w Duchu S. i mo?e mó'"

wi?: Zdato flit Duchowi S. i nam; ,

wi?c zmyli? fi? niemoze.

Od. Rozdwaiam pierwjz'l cz???: jeft
zgromadzony w Duchu S. co do

zacz?cia, pozwalarorJ: jeft zgroma

dzony co do zako?czenia Synodu

pierwiey, ni?liby przyft?pito po
..

twierdzenie Papiefkie; niepozwalam.
Jako bowiem Papie? dal w?adz?.

aby fi? Synod zacz ol , tak potrze?
ba, aby go i potwierdzH.

, Le
n"y'f: P"l1l?\ .. ,

..

wyz zego apleza; po?
4"1- >vaz Pa .,. ,

d' P.&1.()l:l\ pIez memoze na ae 0-

bOwi??rzywileiu nieomylno?ci; ta

farne/l'I tylko przywi?zana jeft do

e?yli d;?f:dnO.?ci g?owy Ko?ciota f

plefl:Wa ?tnego naywy?fzego' Pa-
K I, 'l 'I'.

oSclo?a, Za naywyz,zego Pafi:erza.

Il\Odli!.fi? ?tórym farnym Chryftus
, "by ll.ieuftara wiara jego.

Od. Na drug? CZ'l?? Argumentu. Mo?f?

Synod ten, to jeft: który ma przy'"
tou;L"'ak



KONTROWERSYA VIIr.'

Katolikow pot?piaj? fi?, Y te f? 11:a·

te i nieomylne przed potwierd?v'
niem naywy?CZ'?go Papic?a.

tomnych Pof?ow Papiefkich, mówi?: ;?:

;z:dalo Ji? Duchowi S? i. nam:. gdy c,o
pofi:anawia moc? ?aple1k? 1 uf?, ze

ta Definicya, z ktor? fi? do niego

odwo?uje, b?dzie approbo",:ana.

.

Które za? na nowo pot?piai? fi?

bez inf?rukcyi Papiefkiey , niepO'

trzebu?? zaif?e przed potwierdze'
niem wiary, potrzebui? jednak po.;
f?ufze?f?wa, Tak n. p. do Sentenc)

S?dziego, albo rozkazowi Kró?e\\"
[kiemu chocia? omylnemu powin'"
by? pof?ufzne f?rony albo obywate:
le, i uporczywi mog? by? ?araJ1d
A zatym iu? jawno, jako Sy?O
przed potwierdzeniem nay\Vy?iZ??
go Papia?a mo?e czarem pOfi?p'C
do Exekucyi Iwoich Dekretów.

r FoprzeJ7:: Takowy Synod, to jef?, ?a.

i?cy przytomnych .Pof!ow. Pap?e
...

fkich , przed potWlerdzente? Je

fzcze Papiefkirn cz?f?o I?anowi de

finicye pod przekl?ftwem fub anC?

themaie i owfzem cz?frokro? pof??

pui? d? sxekucyi, wyp?dzal?c Here·

tyków na. wygnanie, ?t1ych. fk?ada

i?c i podal?c w r?ce ?wieckie, ?lbo
i infzemi karami onych trapi?c:

jako H? przytrafilo na Synodzie
Efeildm, Który ?fo?yt Neft?ryuf?8,

i na Konfrancye?fkim , ktory, ?le
ronima de Praga podai w r?ce SWlec

Ide SeiT,- Z?. pr?ed Elekcy? ?arcina
V. Papie?a, wi?c. ma

mc:c nIeomyl
no?ci i bez potWIerdzenIa.

:? ·/"'Vo.I"?fOrv-I"'-""',·/"'r.fO/"'v-.""""" :.c-:r:.Q\i
,:?.;? ... ? .. ???IftI? ... ?", ..

ROZPZIA? VI.

o 1(oncytiach albo Synodach powJzec!l1
Od, Ir To pr;zeld?fi:wo byw? wy?ape

oQ Synodu po? tell czas, kiedy Jego

Dekreta b?d? od Papie?a potwier ..

dzone. Jako kiedy S?dzia mnieyCzy
wydaie fentency? ?mierci. na w!no
wayce, rozumie fi? to:

.?e W1r:O.

wayca powinien b?d?le P?dl??
?mier?, jak tylko S?dzl? wyzr?y,
UD którego ii? ;tppeluie, potWler·

llyclt.

O?mna?cie
rachuie fie SvnodoW

Lo \.J '0'
puwfzechnych, ??m odp:a\?1 i,

nych na Wfchodzie, to JeR: I. Nlcen[J\.
'0'1do którego fi? przyf?cza Sardycen \,

Ko?ft?ntynopolfki 2. Efefki? Chale,;
donn"l 4. KonftantynopoHkl powto

ny 5. Konftantynopol1ki potrzecie o,,
Nice?fki powtórny 7' KonfrantynO
polfki poczwarte 8. ,

dzi t? fentency?· .

•

Od. II. Ze niektóre rzeczy fl:anowl?

fi? na Synodach, które do f?mey
tylko karno?ci nale??, i t? nl,epo·
trze bui? po t\vierdzen la Pa pl efkt ego;

bo niewyci?gal? nieomyl?o?ci ..
Nie

które za? rzeczy franowl? fi? l po
..

t?piai?, na które. inRrukcya p?
przedzai?ca dana Jeft od naywyz

fzego Papie?a, albo które ju? ?d
pierwfzych Synodo.w, albo Pap.le
i9w f? pot?pione 1 od wfzyfrklch

Dziefi?? odprawionych na Zacno
d

. .

fi L
I f'L'

h
?,

Zle, to Je.: 4· ateranenlKlc •.
f.

Lugdu6!kich. Wiede?iki 1. Floreófk?;
Laterane?Dd .5. i ofi:atni Tryde?tl?ll
do tych niektórzy przydai? Pj[aMkl

Konftancye?1ki.

§. I.



o KONCYLIACH ALBO SYNODACH

Hebray.fkiego Nifimt a nafsego Mar ..

ca
,

na którybykolwiek dzie? przy ...

? L
D

O

Pierujzym.· 'Synodzie powfzech1Zym,
to Jefl: Nice?foim 1. pad?o'?

.

Poftanowi? tedy Synod S. aby by.
?Il cele?ro?ana Pafcha w przypada
i?c? Niedziel?] zaraz po 14. Xi?·
:zycu pierwfzego miefiaca , to jefi::

li? fi?

iepo'
rdze'

k pO:
:encyl
61 e \\"

?rint1t
wate'

?araJli.

;ynod
,drze'
IH?piC

l.

Ten Synod odprawiony byt ROKu

: 325. a
zatYIll wieku IV. w Ni

cei
,w Bytynii pod Sylweftrem Nay

\V?zfzY:n Papie?em którego Poflo

:.?e i?l Oiius z Ko?duby w Hifzpa

c?ln
J

up. Wiktor S. Wi tus ,
i Win

zb ?lJfz RZymfkiego Ko?cio?a Pre

a r?
er: byli na nim te? 318. Oycow,

eJ onft?ntyn Wielki Cefarz poiaz-

Marca wpadai?c? na lEquinoaiulQ

wi?fenne, albo zaraz po nim naft? ..

pU1?C?·
Trzecia przyczyna zwo?ania tego?

Synodu by?a Syzma Meleciufza. Me ..

lecyufz z Likopolu w Egypcie Bilkup
Ba?wanom offiarowa? i od S. Piotra

Alexandryifkiego Patryarchi twego
z?o?ony Schizm? uczyni?. Tego?
znowu z?o?y? Synod Roku Pa?fkie ..

go 347. a zatym wieku tego? fame ..

go by?o odprawione Koncylium Sar

dyce?fkie generalne ze 300. Bifku

pow. Ten Synod ttorowa? fi?
do Synodu Nice?1kiego. S. Atana?

zyufza w Tyrencie od BHkupow
Arya?fkich pot?pionego na ich zbo ..

rzyfzczu i poRanego na wygnanie
za ich fztuk? od Konftantyna wiel

kiego ten?e Synod za niewin

nego uzna? i deklarowa?, i in ..

nych Bifkupow z Stolic fwoich z?o.

?onych przez Aryanow powró
cit.

Py, wyzywienie , i in fze podró?ne
otrzeby Bitkupow wlafnyrn fwoim

II exbeuCem {tara! fi? opatrywa?.
'k bO twotania tego Synodu troia-

a

p
'I a

przyczyna.
A l??/?a

i znamienitfza: Herezya

A[yan a; Aryufz bowiem Ko?cio?a

? eS?andryiikiego Prezbyter naucza?:
e

.owo i Chryfi:us jeft profte ftwo

?zenle, nad inrze jednak frworzenia

1
oikonalfze. Na dwóch partykular

nych Synodach pierwiey ju? pot?

??ny od Cwego Bifkupa Alexandryi
I)

lego, na Synodzie N ice?fkim moc-

lOdo?
rawio?
cet1i1<:,
cebD\]. Ih?g? S

przeciwnika i zwalczyciela
d??'

•

AtanazyuCza jefzcze mlo

cz??nca Dyakona. którego pod ten

dry'fk.?lexander Patryarcha Alexant.

?halc,e'
:)\Vtof'
=cie

o'

n ty nO' Po
l

n? Synod do Nicei przywi()z?.
?i Itfk??lona tedy by.fa na Synodzie
At?;l? lm Herezya Arya?fka, i fam

A?e ten Synod ?adnego nowego
dekretu Wiary nie wyda? , tylko Ni.

ce?1kie dekreta potwierdzi?; przeto

miedzy Synodami generalnemi nie

ma mieyfca ofobliwfzego, i od Ni.

• Ju'IZ na
.

d)eQ. wygnanIe wyp? zony

1?O\?()l do?o?ono do Symbolum te

Greckfe Spotifl.?tn'!f Oyw, Om.01?(ion ceilf1deRo fi? nier6?ni, ale pod imie-

.Drltg? ?acluf1{le Confubflantzalzs.
go? Syno:rzyczyna zwolania te

celebrowan? by ta fprzeczka o czafie

Parcha cel€:? Parchy, jak ma by?
tni

14. Xi??, t'()""ana, czyli z Zyda·

,

niem NiceMldego zwyk? fi? cyto
wa?. A jego Kanony, które wydal,
jako Nice?fkie zwyk?y fi? cytowa?
w Ko??iele Rzymfkim.

yea .

fi
.

. Tom 1.
nue l?ca p1erWfzego.

u

,



KONTRO\VERSY A VII!.
-

gorza S. Nazyanze?fkiego na Pa

tryarchowf?wo Konfrantynopolilde;
gdy niemóg? nic dokaza? Maxynll;S,

,

który wzrufza? bunty i zamiefza1l1??

chc?c dowie?? niewa?no?? Elekcyl:

§. II.

o Synodzie powJzec1mym I? a Kon

ftantynopolftim L

Ale jednak S. Grzegorz Na zyanz e-?Ikl

dobrowolnie z Patryarfze?f?wa ufi??
pi?, wyrzek?fzy wieczney pami?CI

1.
Roku Pa?fkiego 38r. wieku IV.

odprawiony byt Synod w Kon-

1tantynopolu, który niebyt pow·

fzechny, jak tylko potym z nafr?
pionego dzie?a , o czym wy?ey na

mieniono, przez fi? za? ten?e Sy
nod tylko by? narodowy farnego
Wfchodu, by?o na nim przy tom-

I godne f?owa: " gjesli ja uran; jakiJJ?koJ.
wiek JpoJobem przyczyn? jej?em !?}/?'
r«, oto nad ?onCf/za Proroka '?LiCJ?'

}lem dofoona?fzy w ?yciu: W1".?:lt?Cil
mnie 1fJ morze, a zgze!k lztdu od za'

mierzenia uwolnicie " Na mieyfce
za? jego nafi?pil' Nektaryufz ,

a S,

Grzegorz kontentowa? H? Stoli04

. nych Bifkupow Wfchodnich 150. a

300. Bifkupow Macedo?fkich, ale ma

?o co zabawiwfzy , zaraz rozjechali

ii?. Naywy?fzy Damazus pod ten

czas trzyma? Stolic? A poftolfk?.
Cefarzami byli Teodozyufz feni

or, Gratianus ?
i Walentyanus.

Co jawno jeft z farnego nazwifka;
bo niegdzie indziey byl celebrowa

ny Synod, tylko W Konf?antyno
polu.

N azya nze?fk?.
_- __ • A

/

s III.

o Trzecim powjzecfmym Synodzie, to je}:
Efeftim. l.

Roku 43T• a wieku V. pod nay?1?J11. Dwie Herezye na tym Synodzie
f? pot?pione. I. MacedoniuCza, któ

ry przeczy? fpó?iftotno?? Ducha S.

z Oycem i z Synem. 2. ApoBinaryfa
mówi?cego; ?e Chryftus przyioI cia

?o Z Btogoaawioney Panny Maryi,
ale bez duCzy, i ?e te ciato albo jeft
podobne dufzy z nieba wzi?te, albo

przynaymniey ?e ta duCza, któr?
wzioI by? bez rozmyf1u czyli ra

czey bez rozumu, zamiaft kt6rego
'v durzy mia?o by? farne S!owoBo

ze przedwieczne. Albo ze Chryftus
Pan cia?o nie z Panny Maryi t

ale z

Nieba wzio?, i przeto wfpomniany
Heretyk by! nieftateczny w fwojch

fzym Papie?em Celef?ynern ,
a pO

Cefarzem Teodozyufzem mrodrzl?
W mie?cie Efezie odprawiony Je

Synod powfzechny , który pot??,
Herezy? Nelloryufza nauczai?ce?'
?e przehrogof'?'awiona Marya Pall??
nie jeft Matk? Bolk? czyli Bogar?' II
dzica; a za? w farnym, ze f? d\Vle

oroby, to jefi:: jedna Boika, dro'

ga cz?owiecza.

--------?--------?

$. IV.

t ('
O Synodzie IV. powJzechnym CM

c

dolzjkim.

Roku Pa?Jkiego 45'. a wieko \I'.:?
prawiony byt Synod powfzec ?'

W mie?cie Chalcedonie 'pod naywJ
fzyJJl

_

. fentencyach.
III. N a tym?e Synodzie ogIofzona

by?a fprawiedliwa Elekcya Grzego ..



o KONCYLIACH AL110 SVNOnACH
.. lSI?--------------.-------

---------------.-'"

fzym Papie?em Leonem, a pod Ce-
;:,

far?em Marcianem przeciwko Eu
tychefowi nauczai?cemu, ?e w Chry
ituJie Panu , jak jedna tylko jeft
Oloba, tak jedna i natura.

gurze okr?gley powinien zmar

twychwftawa?. 4. oko?o gwiazd i
Niebios natury p którzy nauczali

jakoby gwiazdy i Niebiora miary
w fobie durz? rozumn?. Takowe
b??dy rozfiewall niektórzy Mnisi
nowey Lawry S. Sabby w Palefry ..

nie, których razem z ich bl'?dami
pot?pi? ten S. Synod.

? Pa

Ilflde;

rhll;S,
,

zaule.

ekcyi:
?e-?lkl -----_._--- ----

. ufi?'

;mi?ci
i1J?koJ.

s V.

o Pi?tynz powfzechnY1n Synodzie, a

;- KOnj?antynopoljkim 11.
IV? To za? dowodzi? fi? niemo?e:

aby Orygenes fam by? Autorem
tych wfpomnianych bl?dow; bo
ten, gdy by? pot?piony od fwegq
Bifkupa Demetryufza Alexandryi.
fkiego, zaprza? fi?, i? te b??dy nie

jego f?, ale raczey od pewnegQ
przeciwnika do pifm jego wmie ..

fzans.

, J1JJ?'
'?LiCJC'

r'ZltCcil
}d za'

ieyfcl

l.

Roku Pa?fkiego 553. a wieku VI.

odprawiony by? Synod pow

fzechny w Konftantyuopolu pod
Wigiliufzem Papie?em Rzyrnfkim i

pod Juftynem Cefarzem, na którym
?yli przytomni 160. Bifkupow, Tam

ie by?'a fprawa roztrz?fana trzech

p.?pitu? 9 przez które poznai? fi?
,lima i ofoby trzech Bifkupow, to

Jeft; Teodora Mopfuef?e?fkiego, Te-

a S,
, \

;toM

§. VI.

to je}:
EOdoreta Cyre11fkiego, tudzie? -

Iby o Synodzie VI. pow/zecltnym, a Kqn.

Il de?1kiego Blfkupow. flantynopolfoim III.

.

"

Ten tedy S. Synod pot?pit Pifma
l

Ofob? Teodora Mopfuefte?fkiego;
llo

byt Autor?m Herezyi Neftory-
861kiey .

a ?e w tey z?o?ci ?ycie
zako?c?y? jako wiado_mo z ?wia

.dectwa je?o Ko?cio?a, imie nawet

?:gO z Dyptychow Ko?cielnych

!{
oku Pa?lkiego 680. odprawiony
ten Synod pod Agatonem Papie ..

'

?em, a pod Cefarzem Konftantynem
Pogonatem, wieku Vrf. byr.o na tym
Synodzie Bilkupow 166. pot?piona
jefr na nim Herezya Monotelitow,
Jednowolcow, którzy nauczali, ?e W

Chryfrufie jedna tylko wola by?a, i

jedna dzielno??; a zt?d inny wynika?
bl?d; ?e tylko jedna W Chryfrufi? na ..

tura by?a.

III ?rnaza? kazano.
,

fUdzie? ten?e Synod pot?pi? pis

?13. 1'eodoreta i oraz Iby, ale ofobyJe l
K

'
." r. •

\v pokoiu OSClOla ulplOne

ftrzekl?ctwem niedotknor. By?a fO

ft
rz?fana tam?e i fprawa Orygeni

t °r' których znacznieyfze bt?dy
•

e

D
y?y. t. Co okoto Bóftwa, S?owa

?----------------------------

?. VII •

;0 uC?a S. niedobrze zdawali' ft?
o Synodzie VII. powJzecltnym, to jefl:

. Z,unue?. 2. Co okolo kary pot?-
Nice1z(kim II.

rencow. 3
.. Co oko?o formy zmar-

Roku Pa?fkiego 787. wieku VIII.
WYChwfranla ciat I jnJwby w Fi- pod naywy?fzym Papie?em Adry-

U j? anem



KONTROWERSYA VIII.ISZ-
--------.------------------------------------?-----?

§. X.anem l. a pod Cefarzem Konf?anty- t:

nem, i Matk? jego Iren?, Zgromadze- I o Synodz·e X powfzechnym, a Late-

ra?jkim 11ny jeft Synod powfzechny fiódmy do
/.

Nicei miafta przeciwko obrazobor

com, na którym byto Bifknpow, 350. N
a tym Synodzie by?o BHkupo'\'

prawie tyfi?c na zawo?anie NaJ'
wy?fzego Papie?a Innocencyufza

lI,

odprawiony ten Synod tak?e W Lat/'

ra?ikiey Bazylice w Rzymie roku Il39'

przeciwko Anakletowi ,
i jego naft?P/

cy Wiktorowi Antypapie, i przecl\V
Piotrowi de Bruis , a jego uczniO\Vl
Arnaldowi Bryxie?lkiemu nauczal?'
cym mi?dzy innemi b??dami:

Zl

Chrzeft nic niepomaga ma?ym: ?e J{o'

?cio?y mai? by? pfowane &c.

s VIII.

o Synodzie 171/1. pOU'Jfzec1mym, a Kon-

flantynopolflim IV.

Roku Pa?!kiego 869. zgromadzony
jeft Synod w Konf?antynopolu IV.

a ten ze fam powfzechny ósmy zro

fkazu Adryana H. Papie?a, za ftaraniem

Bazy1iufza Cefarza
,

na którym by?o
Bifkupow 383. albo jak infi mówi?:
1:02. w fprawie Focyufzs przez gwa?t
wtr?conego na Patryarchowftwo Kon

ftantynopoHkie.

§. XI.
I

o Synodzie XL powfzl!chnym, li Il

teraftjkim l1L
Te wfzyf?kie Synody o?m pow

..

fzechnych wfpomniane zgromadzone
by?y na Wfchodzie , A te, które naft?
ppi? , byty na Zachodzie.

Na tym Synodzie by?o BiQrupo??
.goo. po umorzoney SchizrIlt

trzech fa?fzywych Papie?ow WiktolA
IV. Pafchalifa III. i Kalixta III. RO??
II79. zwo?any jefl: Synod powfzec.
ny od Alexandra III. I. Na pot?pienI!
Syzmatykow, i zaradzenie aby na ?o,
tym P??obn? Schizm? nieby? tr?p'lO,
ny KOSCJo?. 2. Na powrócenie Koscle\

?. IX.

O Synodzie IX. powfzeclmym, a Late

f'a?fkim 1.

N
a tym Synodzie byto Oycow, ?zyli ney karno?ci. 3. Na pot?pienie W 0):

cytanii i Akwitanii Katarow ,
VI'

denfow, i Albigenfow, których b??dy
dadz? fi? wiedzie? potym.

Biikupow, czyli Opatow, prawie
tyfi?c, to jell:: 997. zwolany i odpra
wiony by? ten Synod roku 1012. w

Bazylice Latera?fkiey od Kalixta II.

Papie?a Rzymlkiego do potwierdzenia
2godnie \,oftanowionych rzeczy Kon

w?ntu Wormatyce?fkiego mi?dzy na

mtenionym Kalixtem i Henrykiem V.

oko?o dawania Beneficyow, i dla rozfta
rania u? pomocy przeciw Saracenom
na odebranie ziemi S.

§. XII.

O Synodzie XIL pow!zec1mym, ts La'

I
tcra?foim l V.

r pO'

I
J. I

Ten Synod by? zwo?any od
; ki?

cencyufza III. Papie?a oS,.
JaI5' na którym byto OycoW

l?

. tO
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'0 RONCY1IACH ALBO 8VNODACI?'
----

to jeft:' fam Papie? , Patryarchowie ;.? $. ,XV.
Kon?antynopoHki ,i Ierozolimfkl

,
Ar-

o Synodzie Xv. powfzechnym Wiede??
cy-BJikupow 70. Biikupow 400. Opa- -

fkim,tow 12. Przeorow, Dziekanow albo ..

}:lr?e?o?ollych Konw?ntualnych 800:
z

IPoilatm <jlboy?a Pa?f?wa wfchodme
?o i. zachodniego, i Królow [erozo
)lInn?Jego?, Frallcufkiego, Hifzpa?fkie
y;? ' AngIu, Hungarii, Sycylii, Citpru,

IpO\V
N'ay"
a II,

Na ty?1. Synodzie by?o Bifkupow 3°0,
i wi?cey. Zwolany ten Synod roku

1:311. od Papie?a Klemenfa V. ?a po
..

t?pienie b??dów Bengwardow l Beg ..

winow i im podobnych Kwietyftow
nafzego czafu i do zgafzenia Zakonu

Lat/'

Il39'
lf??P'
?eci?
lioW1
'zai?',

ze

1 mn*'ch tak X··
.

1
. .

!
J

i???t Ja to 1 mra •

li
l ·

N? t?1ll Synodzie powtórnie by ..

• pot?p:enl Albigenfowie, by ta pot?

flO?? Xl?ga Opata Joachima przeciw ...

II lotrowi Lombardowi o jedno?ci

'Templaryufzow.
-------?--------------------

§. XVI.
,ayrs: Tr6ycy. Byfy pot?pione r=w

t?rne Dogmata Almaryka Paryzie?fkIego D?ktora, który uczy?', ?e nie

?a:z
ant Raiu, ani piek?a, i ze ani

? :Ko'
o Synodzie XVl. powJzechnytn Z!O:l;Od

nym we Florencyi.-'"

Ten Synod z?ozony hy? .za pro?b?
Jana Paleologa Greckiego Cera ..

rza, który by? na Synodzie zwor?nym
od Papie?a Eugeniufza IV. przecIwko
bJ?dom Grekow roku 14-38.

kcta
o

Ch.ryfiufowe znayduie fi? w Sa
ramencJe &c.

-
--

......

?. XIII.

oSY1'?odzie XlIL powJzechnym, aLug ..

-------------------------------

?. XVII./

du?foim L .

N? SYt\O<!?ie tym 'by?o Oycow 140.
o Synodzie XV II. fJowfzec1znym, "Lao

1 ten
SYllOd by? zwo?any od Inna. .

tera?jkim. V..

cencyufza IV
.

dr'
,

FI' der t,.
• \w fprawIe ? ? ozema

Synod
ten roku 15r?.. ?acz?ty byt

l

pod Juliufzem II. Paplezem. na zn?e.
-Genie Schizmy zborzyfzcza PJza?flue

go, a od Papie?a Leona X. 1ko?czony.

PrI Yd'}a ,cerarza i przy??cla wy
wy o

Ztel'tl' Sl
•

-----
, ---......,...---

?. XIV.
o

Synodzie ,;rTV. p01J'}J?ecltnym, CI Lug ..

§. XVIII.

du?flim iL
o SY1zodzie XVI1L tJowJzechnym zlo">

?onym w Tryde?cie.Byto
'

wie
?la tym Syn?dzie Oycow pra-

%294. ?oo. ?W,Olany ten Synod roku

oclzy1kan' Papleza Grzegorza X. na rren Synod zaczol H? w Roku 1545.

pod Papie?em PawIem III. prze"

ciwko Herezyom tak Lut?rfk!ey, jako
i innym" popi:rany ?zyh cI?gmony

byt pod Papiezem Juhufzem III. na

refzt? pod Piufem IV. Papie?em. fzcZ?
•

te •
• '.

Greckim hl
Zlenu Swietey ?

1 przeCIW
?d '-.

d '??acinnikatn' °tn, których je nos z

Za fl:aranie? ?czyniona jei? nayw??cey
.

Bonawentury. , \

/ ,
.

sli-



K ONTROWt:'R.SV A

?liwie zako?czony, i od niego po- ?:?

twierdzony rO?ll 1563.
. Trzeci odrzucony jef? Synod Ari-

Te wfzyfrkle p0wrze?hne ?ynody mine?fki, na krór fi b lo 600.

wyliczone, f? porz?.dne l potWle?dzo- Biikupow równie padY Konhant 'nem
ne ,

a przeto nazywaj? fie Ekumeniczne.
Roku t k B 11

. , ')d atY'
"'t:

.

...
_ 372• a e al'mUl SWla C/J.l

f

?:iCQ;CO':lco;????c:o:CO;,:? al? Baronlufa i infi czyni? ró?nj??
m??dzy dwoma Synodami Aryrnine"
fkiem], Jeden za godziwy, na -.kt()ry? ,

R O Z D Z I ? L VII.

p Synodach Generalnych od'rzuconych, wiara NiceMka utwierdzona by?a,
I

albo przynaym1tiey niezupe!nie approa drugi za niegodziwy mai?c, na kto'

bOU'Janych. rym za zdrad? Aryanow farni nIlwet

Bilkupi Katoliccy podpifali formlll?
wiary w?tpliw?, którey I?owo fpal'
ij?otny opufzczone jef?,

P.
Czy f? jakowe Synody niezupel ..

nie approbowane, albo i ze

wfzyftkim odrzucone"?
§. IV.

O. Jeft VII. generalnych Synodów re

probowanych, czyli odrzuconych,
a infzych ,vI.. cz??ci? approbowa

nych , cz??ci? reprobcwanych czy
li odrzuconych.

Czwarty odrzucony jef? Synod E\?'
!ki lI. na którym byto Bifkupo\\

128· zwo?any od Cefarza Teodozy"
fza roku 449. na którym wfzyltk1e
rzeczy gwa?tem i pogró?karni byly
czynione: Eutyches byt uwolnicnj

'

zabity jeft Elawian Bilkup Koni??l1'

tynopolfki , Zk?d ten Synod zborz,v

[zezem rozbóyniczym nazwany je(t.

§. I.

Pierwrzy niegodziwy i odrzucony
Synod jef? Antyoche?fki, na którym

by?o 90. i wi?cey Bifkupow ,
zwo?ane

Roku 34r. od Konf?antyna Cefar.za,
na którym od Ary?now Ijot?piony by?
,s. Atanazyufz, i droga otworzona do

zwalenia Synodu NiceMldego 1. rrzez

cztery zaradli?e formu?y wi?ry.

§. v.

Pi?ty odrzucony jeft Synod Konfta!1'

tynopolfki czaru Leona Izawrykl
Ikonomacha Obrazoborcy roku 73?
przeciwko Sw;?tym Obrazom zwo\?

ny, chocia? i ten z?e r?chuie fi? mi?'

dzy pow[zechne, jako i infze dwa pa'

ft?pui,!ce.

§. II.

Dru?i Synod odrzucony jeft Medy
ola?ild, na

\ którym byto wi?cey
soo. Biflmpow, zwolane one bylo
wprawdzie od Liberyufza Papie?a ro

ku 355. a zatym godziwie rozpocz?

te, ale potym niegodziwie odpra
wiDne, gdy byli przymufzeni przez

gwa?t Oycowie od Kon?antyl1a Ce

farza n. pot?pienie S. Atanazego
podpifa?.

?. VI.

Szófly odrzucony jefl: S?Tnod J{o?;
ftantynopoIOd, kt6ry farCzy\VJ

fi
' ,

'"

f O

lOdmym nazwany, na ktorym by

Biikupow Obrazoborfkich 338, Zgr?
madzony Roku 75+. pod KoproniJ11e
na zniefienie czci Swi?tych ObrazoWI

?. VII.



o KONCYLIACH ALBO SYNODACH

?. VII. ;:? wi?) pi?tego i (zóftego Synodu pOd

Siódmy Synod odrzucony jeft Plza?- przedzai?cego, które dwa nieczyniIy
,

Ik?, od niekt6rych Kardyna?ów prze-
Kanonow, jako czyni?y pierwfze

CIW Juliufzowi II. zwo?any.
cztery.
-----------??-----------?

?-----..,_._--
.

r

s xr.§. VIII.

Synody cz"
I ,

.;

Czwarty Fra?kofordie?fki
, ?a któ ...

twoerd
"SClq app1"obowane czyli po-

rym bylb oko?o 300. B111nipoW'
Roku 79+ i na nim o ufvnowieniu

Ch ryftu fa naturalnym uftanowione

wyroki byty, i te bez w?tpienia od Ko

?cio?a f? approbowane ?
nie za? to: ??

pot?pia?o ( czemu niektórzy przecz?)
Dziele Nice?fhie Synodu II. oko?o czci

Obrazów.

I

ZO'?ie C
I,

b l'c

od
?

,z?SC!? repro ouiane czy t

•

rZUCone byty nafl?puiqce:
pzerWfzy Synod Sa rdyce?lki roku

...... 634,7. al? Kardynat Baroniufz i infi
Uj

WJ?·
'

d
'

iznie
»: Ze wa byto Synody tymze

pra
nleI? ,Sardyce?fki nazwane: jeden

2 ?dZl?Je. Sardyce?fki i porz?dn.ie
zg??? ? Wl?cey Katolickich Bifkupow
od 8

a

??ny; drugi za? pod?o?ony
czaru

o.

J.1kupow Arya?ikich tego?
tnia

W blIiko?ci, to jeft: w Filipolu
§. XII.

ny.
Pi?ty

Piza?fki
,

nie ten, który w Pi ..

zach odprawa Roku xr34. Innecen ..

-------------.--?--- __
o

cyufz II. przeciwko Piotrowi Leone-

?, IX. wi Antypap'ie nazwanemu

RAnkakletemDru
'

S II. ani tez ów, który o li J5 IT?

al??' ynod ?yrtnie?fki R?ku 35?· przeciwko Juliufzowi II. nakazali byli
llfz na k

3$ l. Jako twierdzI PetaWl-
niektórzy Kardyna?owie. A?e ten Sy ..

Ily F torym by? dobrze pot?pio- nad; kt6ry odprawiony hy? Roku

barz °1?us Heretyk, ale. wyoana nie-
1409, na zniefienie Schizmy; gdy bo-

pow

o

H

o ra

fo.rmufa W:iary od .13ifku-
wiem Piotr de Luna rzeczony Bene ..

------eretyckIch Aryanfkich. XIII
.

A IKr.dykt . 1 nge us uracyulz zwa ..

? --

ny Grzegorz XII. drugo walczyli o

§. X narwy?fze Papieft?o, ?ni chcieli ufr? ..

1'\''Z.'' pic dla dobra pokom, Jako przy fwoG

n;? Kon!l:antynOpalfld odpl'awio- iey elekcyi obiecywali, i nieznaydowa-
pie?a\?

oku ?92. bez wiadomo?ci Pa- no ihfzegrr fpofohu na zgafzeme Syz ..

któl'e l??lltnIklego, ?t6re$o jednak nie- my, Ka?d.ynalowie, oboiey: ?rony
k? mia?y Ony; pomewaz zdrow? nall- zgtomadzlh fi? do PIZOW w ltczbte 23.

Rzeczony ?Y?y bd Katolikow przyiete. z trzema (?atryarthami i z 300. Arcy.
nodus ptct: QuJnijexta,

intellige.: SY-l
bifkupami i

Biik.
upami, z

prze.to?.one
...

,,,i e przeiLOhdfly, poniewai Oyco- mi MOllafterikiemi ISO. i infzemi Teo
....

chcieli dOPe?l\.?nony, które Wydali logami i Xi???t Europey1kich ?o{laml.
lll?

lliedoftatku (jako 006: i pr:terzec?onych. d wuch Papie?oW od
. Fa-



Papieftwa odrzucili. Ten ?ynod jedni ;::, czytelniku 1 z których Synodo\Y

niegodziwym, drudzy godzIwym Zbo-. mo?e fobie bra? Teolog dowody.

rem nazywai?, jednak zaif?e mi?dzy P. Czy je1f: wa?ny argument ktJry

prawdziwych Papie?ow liczy fi? od bywa wzi?ty z Synodow p?rtykLl' (

tego? Synodu obrany Alexander V. ?arnych ? I

_---"'!
-------

O. Synody Z\'liite partykularne b?dZ
. one narodowe by?yby, b?d? Krato:

we nie f? nieomylney powagi,
I

czarem zbt?dzify: tak zb.??dzf? SY'
uod Kartagine?fki pod CypryJ.ne!1!I.
który by? narodowy i mia? Bitku'

pow 8S. Z których wfzyfcy
\?

kweftyach oko?o wiary m??nie n?

opierali, jako to za?wiadcza Bel'

larrninus.

§. XIII.

Szóf?y
Konftancye?fki roku 14I+. z

przyczyny- wy?ey wfpomnianey

Schizmy jefzcze trwaj?cey, i przeciw

ko Herezyom Wiklefitow i Huffytow

od Papie?a Jana xxur, nafl:?pcy Ale

xandra V. zwolany za pro?b? . Zy

gmunta Cefarza. Na tym Synodzie

wfpomniane herezye por? ione byty,
uft?pili Papief?wa Jan XXIL1. i Grze

gor21 XII. tudzie? zrzucony by? z Pa.

piettwa Benedykt XIII. który dobro

wolnie ufr?pi? niechciar. Nakoniec

byl obrany Marcin V. Papie?, który

potwierdzi! Akta przeciwko brgdom

Wiklefa i mnyc·h; a nie za? to, co w

feffyi 4. i 5. poftanowione by?o o prze

mocy Synodu nad Papie?a,

Tych jednak partykularnych S5'

nodow Dekreta mocne f?, kiedytls:
wet co oko?o wiary f?anowia, je:11
to czyni? z polecania albo inftru?'

cyi Apof?olfkiey , Jako W farnej

rzeczy uczynili Oycowie Synada
Arauzyka?1kiego II. i T oleta?Olie'

go I. za czafu Leona 1. i Synod,
Komplute?fkiego za czafu Syxttl!?
IV. A tym bardzicy jesli Cwole

Decyzye poCyrai? do Papie?a i od

niego potwierdzone bywai?; ja?O
fi? ibto na Synodach Milewitablkl?t
i Kartagine6fkim. Co ?wiadczy

JI

Auguf?:yn Ep: 90. i 92.

.

s XIV.

Siódmy Synod Bazylie?fki od Papie-
Chocia? za? Synody partykuIaf?e

f? farne z fiebie omylne, jeCzcze Je'

dnak czyni? argument tak dowaJ;

ny: i? by?aby to ··zuchwali.1?? t1??
nitizezwoli?; ofohliwie jeslihJ b)'

w tych rzeczah, które zdai? fi?
{,.

m?m zwyczajem Ko?cio?a by? ll:
tWIerdzone. Jakoto ToHeta?iki, J3r?

chare?fki, Hifpale?!ki, Zamoyflq &;

?a Marcina V. nakazany; ale pod

Eugeniufzem IV. jego naft?pc? za

cz?ty roku I43I. i od niego? potym

rozfypany; jefzcze jednak od Oycow

kontynuowany. Tego? Synodu nie

które Akta nale??ce do Beneficyow
Ko?cielnych i cenfur , czyli kar po

..

twierdzi?1 chc?c zgody i pokoiu, Mi

koray V. naft?pca Eugeniufza; a nie

?i?c i z takowych SynodO •

wazny Argument moze wzi?? TeOo
log, chocia? nie takiey wagi, 1s1\

?a? te wyroki: ?eby miaro by?

za-lcnieyfze Koncylium czyli Synod nad

p?pie?a w mocy.
Z Synodow powfzechnych. /

A ?t?d ju? jawnie pOZJuway mi?y
KONTRO"
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KONTROWERSY A IX.

o CZ\V ARTEY REGULE WIARY, TO JEST: O

WYROKACH STOLICY APOSTOLSI{IEY.

!f 3( Z eS S Y 3? O S 3l. pieniu Chryfiurowym widom? g?o
w? Ko?cio?a i Xi???ciem ,

i tym??
prawem p? ?mierci 'piotra S

•• byli
i nafr?pcy Jego, f? ,

l b?d? az. d,o
fko?czenia. ?wiata Rzymfcy ?a.plez?
jeden po drugim G?ow? Ko?ciola l

Xi???ciem. A to fi? okazu!e nay:'
przód zt?d: ?e famemu Piot rowr

mówi? Chryf?us u Mateufza S. w R.

:r6. Ty jefld Piotr, i net tey opo?e k
zbu

du?e Kosciot móy, a bramy ple ze/n,e
niepreemog?. P1rz,eciw niemu., ? r,0blB
dam, klucze Krolewflwa NlebleJ1:1ego.

FO?i?\\:a? powfzechnym zdanie.m
pl?C Je!,: nieomylnych Regu? WIa

ry, cz?h Prawide? to jeft: I. S?owo
Boze pJfane czyli Pifmo S. II. Sto

'Y0 Boikie ufrnie podane czyli Tra
ctycya. III. Ko?ciol zgromadzony,
c?y!i Synod powfzechny. IV. Pa
pIez w fwoich wyrokach z katedry
czyli z Stolicy ApoftoHkiey wyda.
t'lyc.h.V. Zgodna nauka S.Oycow czyliDoktorow i Pifarzow Ko?cio?a K

II. Tudzie? po zmartwy?hwftanlU do

tego? S. Piotra mÓWI? n Jana S.

2I. Fas baranki moie , pa? o.?ce
mo

ie. i wielekro? w Ewangelii wfpo
minai? fi? A pof?o?owie, Piot.r zaw

fze na pierwfzy? ftaw? mieyfcu ,

farnemu Piotrowi nsypierwfze fia

lo fi? obiawienie Bófrwa. Chr?ftu
..

fowego, farnemu PiotrowI, obl?ca
..

na jell: od. Chryfrufa ftd?s? ?lary
i Stolicy Jego. PIOtroWI mI?dzy
A pofl:otami nayprzód po zmar-

Pr?et? o Pi\m!e Swi?tym, o Tra
oyCyJ, l o KoscIe1e czyli Synodach
?eneralnych, ile krótko?? wyci?ga?a, namieniwfzy, teraz o czwartey

?e??l? wiary nieomylney, to. jef?: o

ap1ezu W tey kontrowerfyi na pa
ra?ra,fy pOdzieloney fzerzey troch?
nJOWI? b?dziemy.

--------

§. l.

o Niep?,
?ertfJanym, nafl?pflwie Papie .. twychwfianiu ukaza? fi? Chry?us.

Piotr fwoi? powag? zgrom?d?lr A

pofro?ow na Elekcy? MacIela S.

który na mieyfce J udafza W Apo

zow.
?.

I?
piotr S .

\prawe? ?l?fk.d?y APOwfl:o,?abmi hy?
"..

I
o

un po me owft?? t ftolftwie naft?pir.,oLom
•

W Ul.
I
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III. Piotr S. pierw rzy po wzi?ciu Du-
;'?

cha S. Ewangeli? ?ydom opowie
da?, On pierwfzy cud na potwier
dzenie tey?e Ewangelii uczyni?;
On pierwfzy na zniefienie prawnych
obrz?dkow Moy?erzowych fenten

cy? wyda?, na to fi? zgadzai? wfzy
fey Oycowie uznai?cy i opowia
dai?cy pierwfse?f?wo Piotrowe w,
Ko?ciele Bo?ym, jako o tym ?wiad

czy Bellarmin i in li.

f?aranie, nie ?eby oprócz niego nie:
byto Innych Bifkupow. Przeto teZ

czyniono zawrze od wfzyf?kich ,ca"
tego okr?gu ziemi Ko?cio?ow WIer

nych j onych Bifkupow ucieczk? do

RzymIkiego Papie?a, jako do naY'

wy?fzego i powfzechnego Palle
rza.

.

VI. Tych praw pobudk? wzbudzeni

Oycowie na Slnodzie Flore?tlkirn,

który by? z?ozony z Grekow i ta'

cinnikow za wielk? zgod? tak pofia'
nowili :

" Stanowiemy to; i? Swi?'

IV. A?e nietylko Piotr, lecz i jego
SukceiTorowie te? farne Pierwfze?

ftwo mie? powinni, zt?d fi? dowo
dzi: ?e Chryl?us podal?c Piotrowi
moc i form? rz?dzenia Ko?cio?em

Bo?ym, podal i?, aby zawrze i na

wieki trwa?a, a tym farnym aby
Iplywa?a i na Sukcefforow , Zt?d
Oycowie mieli zawfze Rzymfkich
papie?ow jako naft?pcow W pierw
fze?ftwie Piotrowym.

"
ta Apof?olfka Stolica i ?zymfki pa·

"pie? jeft naf??pca blogoflawron"
"go Piotra wierzcho?ka Apa{?o{o\v,
"

i prawdziwym Chryftufowym ?tl"

" mie?nikiern, i ca?ego Ko?cio?a grO'
" w?, i wfzyftkich Chrze?cian 01'
"cern i Doktorem zof?aie

,
i ?'

"wfzyftek ?wiat trzyma pierwfze'"
"ftwo, i onemu w b?ogof1awiony?
"Pietrze pafienia , fprawowanis

I
_

" rz?dzenia powfzechnym Ko?ctO'

"lem od Pana nafzego Jezll fa Chrt

y dla tego S. Hieronim \V li?cie

67· do Damaza Papie?a pifz?c m6-

wi: Swiqto?ci twoiey, to jef?: Stolicy
Piotn." uczeflnictwem przyiqczam filt.
a S. Auguftyn w li?cie I03. " W /(0-
?ciele Rzymflim za1fJjze Apojlolfoiey.
Stolicy trwa?o pierwJze?flwo,.

"
ftufa jeft zupe?na moc podana.

_/

§. II.
V. Na Synodzie Chalcedo?lkim Oy

cowie jednoftaynym gIofem zawo

?ali: Petrus per Leonem loc.utZts.
Piotr przez Leona mówi?. S. Ber.
llard (tib: 2. de confid: ad Eugeni
um ) m6wi: Ty Xiqze Biflupo1fJ, ty
wtadzq Piotr, nietytko Owiec, ale
te? i PaflerzoU'J wjzyflkich ty jeden
Paflerz, inft 1.IJ UczeflnictUJo ftaran?
fZolci, a ty w zupelno?? UJladzy po
Ulotany jefll!?.

o Nieomy!nolci Papieza w poj?anow,if
niu wyrokow, okoto nauki Wiary ,

obyczaiow.
l.

Dwie nayprz6d trudno?ci nale?i
u?atwi?: r. !zali te pierwfzeW

ftwo Papie?a, o którym mówi?o M

w pierwfzym Paragrafie, zamylta
W

fobie przywiley nieomylno?ci '? ?
Czy te? ma i przywiley zwierzchno
?ci nad Synodem generalnym'? JJA w tym fenfie nazywa 1i? Papie?

Rzymfki powfzechny Bilkup; ponie
wa? poWfzec?mego Ko?cio?a czyni

II. Co do pierwfzey trudno?ci: te.
cz?owiek, który jeft Papi??em; dW?
iako fi? mo?e uwaia?; 1:. wzg1?de

,ofQby



o WYROKACH STOLICY' ApOS1'OL:
-

) nie-
o!,oby fwoiey ??·turalney zwyczay- n

me, Jako cz lowiek, ludziom pod ob

,:,y z natury. :2. 1 wzgl?dem urz?du,
J3.\\o naywy?Czy Papie?, Chryfiufow
?:Vlkary, ? oboyg? fpofobami uwa

zany t?oze. n:ówi? i jako prywatny

Takowe tedy obowi?zki niektó

rzy Teologowie potrzebne by? ro

zumiej?: poniewa? frzodki do tego

urz?du potrzebne by? fi? zdai?;
ani bowiem Chryftus inaczey ?Pa?
pieza nieomylnym niepof?anowi? ,

jak tylko (pofobem pof??pui?cego
cz?owieczym, wed?ug kt6rego przy·
f?oi Judzi rz?dzi? ,mai?c wzgl?d na

frzodki zwyczayne, ani tez Papiet

zwyk? inaczey z Stolicy wyroku
wydawa?.

o te?

:h es

wier-

k? do

naf

paik ,

.

cz ?ow iek
, l pdw publiczny Papie?.

III. W ?en czas Za? jako prywatny
cztowiek mc)wi: kiedy tylko z wta

fn;go umyf?'u, a nie Z zupe?no?ci
W adzy mówi. n. p. Kfi?g? t?uma

czy, :viafne zdanie otwiera, kwe-

1?y? .Jak? traktuie, i rozwi?zuje,
?:. l cokolwisj, z fwoiey fk?onno-

ldzeni
I

tIkirn,

i La'

po?a'
I

SW!?'

r:ki pa'

vi'one'

olo\V,

m rJil?

Infi za? Teologowie rozumiej?:
i? oprócz wolno?ci zupelney do

ftanowienia, wyliczone,te obowi?z
ki nie J?. potrzebne; poniewa? m6 ...

wi?, ?e Duch S.· którego afTyfren
cya S. Piotrowi i jego naft?peem
obiecana jef? , niezawif?a od pomocy

ludzkiey , aby kogo o?wieci? oko?o

prawdy wiary; ani fi? to gdzie wy'"

czyta? mo?e,' ?eby do takowych
frzodkow fwoi? aff'yftency? kiedy

przywi?za?.

SCl robL
'

Mówi za? jako Pspic? , kiedy ja
..

k o

naywy?fzy Ko?cio?a Paf?erz i

*t?v?a cokolwiek podale ca?emuta grO'
:1 01' osclO?'owi W rzeczach Wiary i

..()?yczaiow, obowi?zuj?c wfzyfrki,ch ,

\Vler?ych pod kar? herezyi do wie

:zen1a, te?o, i, takim fporobem gdy

I
i ?s

.

wrzeP'

iony?
.ania

I
o

"?nOWl, tWlerdz?: ?e W ten czas

z

K?tedry ? czyli z Stolicy m6wi,
to Jefl:: z zupe{no?ci w?adzy ?' któ

.

f\ fi? przez frolic? rozumi, to jeR:

:o?cio'
ChrY'

na.

V. Nieprzeczemy: ?e te frzodki po

trzebne f?, wi?cey jednak a,lbQ
mniey jak powodzenie rzeczy wy

...

ci?ga? b?dzie; ale tnówiemy: ?e

niepowinni wierni fzpera?, i wie

dzie? czyliby by?y do?o?one te

(rzodki; ale tym farnym, ?e od nay

fwi?tfzego Oyca wynika Konfrytu·
cya w rzeczach wiary i obyczaiow
do calego Ko?cio?a n?mierzona obo?

wi?zui?ca wfzyfrkich wiernych, aby
na ni? zezwolili pod ?ar? herezyi,

powinni koniecznie rozumie?: ze

frzod!d pptrzebne do?o?one byty:
chibaby oczewi?cie by?a rzecz jaw ...

pa, ?e inaczey fi? ftato, to je1?: prze?

ciwnie. Inaczey ?owiell1 niebyloby
nic trwa?ego w Ko?cide i ka?dy

Z
adza liczenia i rozkazowania.

"k?? i to u Mateufza w R.I 23, na

IV
Stolzcy Moy?efzowey jiedzi.eti, e:c•
.

,D,o tego zas aby rozumlee, ze Pa
IHez mówi z Stolicy, wielu Teolo

??w potrzebne by? rozumiej? te

Ino'llJif

wy;

oWI?zki: l. Aby wyrok wyda-
'Wal

.

'ft
.

.

l
anowir dobrowolnie; a nIe

?b
.

I

olazni, ani z gwa?tu, albo z przy-

?Uf\.l. 2. Wprzód uczyniwfzy ,mo-

,Y P\'zed Bogiem. 3, W przód uczy

nlw\z? ?cd?y examen, czyli roz

!r??snlenie wfzyfrkkh okoliczno

SftCai oko,lo tey r?eczy, która ma by?

\
nOWlon 'r.

nia fi
n.

4. uzyw1Zy naradze-

Kler
? Ko?ci.ola Rzymfkiego, albo

i Q, ? teraz
Kardyna1Qw. móg?by nicby? pof?ufzny pod pre

...

textem
WiJ-
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pretextem tym; ze niewfzyfi:kie >:? .

frzodki byty uzywane, albo przy·

naymniey: ?e o tym nie jeft pew

no.

tych, co w Niebie, j z tych, co r? na

ziemi, wiernych, jeft miftyczny?
cialem Chry!?ufowym. Oko?o kto

reyto Stolicy albo katedry zupe?'
no?ci w?adzy jeft dwoiaka fentew.

cya.

To za? wierni fprawiedliwie wno

fz?; bo ten, który przyobieca? nie

omylno?? W nauczaniu ca?ego Ko

?cio?a, opatruie i frzodki do tego

potrzebne. Tak; poniewa? Bóg przy
obieca? nieomylno?? Synodowi pow

fzechnemu, ju? tym farnym, ?e z

Synodu wynika Dekret wiary,
wnouemy fobie fprawiedliwie: ?e

wfzyf?kie frzadki do tego potrzeb
ne by?y u?yte, to jef?: ?e wfzy
ley S?dziowie na nim zafiadaj?cy T.

byli ochrzczeni. 2. hyli Kap?ani, i

?e 3. tego? Dekretu kwef?ys by?a
pierwiey doikoilale roztrz?fana ,

i ie

.?:; o to by?y czynione mod?y przed
Bogiem ?ywym <kc. Tym zaH?e

wzgl?dem, kt6rego?my wy?ey
wfpomnieIi: Poniewa? Bóg, ktary

I. Francuzow , którzy pofpolic!e
trzymai?: ?e naywy?fzy Papie? nie

jeA: nieomylny w rzeczach wiary
obyczaiow; chyba tylko w ten CZli

tey nieomylno?ci nabywa, kiedi

przyfi:?pi ca?ego Ko?cio?a zgodne
rozumienie i zezwolenie czy to o'

Synod generalny zgromadzonego!
czyta po ca?ym ?wiecie rozfadtO'

nego.
2. Sentencya jeft wfzyt?kich i?'

nych Narodow, która fiatecztl1t

trzyma: i? nnywy?fzy Papie? rl\0'

wi?cy z katedry niezawis?e od :W

zwolenia Ko?cio?a czyli zgrotflÓ
dzonego czyli rozfzerzonego je.
nieomylnym W kwef?yach wiarj

\

obyczaiow, one rozwl?zui?c,
A

tak i my z pofpolitym zdaniem t?A

nowiemy Propozycy? W nafi?pu'
i?cym paragrafie.

obieca! koniec czyli fo u, tek 1'0-

i:?dcmy, ap{j.?rzyt te? i [rzadki czyli
JpoJoby do dofllpienia jego. ta przy

czyna fpra\17iedliwa; Quia Deus, qui
fJron-tifit finem, certo prov?c;?t de me-

---_, __ ? ---:t
diis necijfariis ad illwm,

VI. Ta kwefrya czyli rozmowa cara

nie?ci?ga fi? do Papie?a zawrze, to

j?fr: uwa?ai?c Papie?a co czyni?
cego, jako prywatnego cz?owieka,

czego po nim wyci?ga lub fama

fld"nno?? natury, lub dzielno?? ro

zumu; ?le uW3zai?c go mówi?cego
z Stolicy, to jeft: z zupe?no?ci

?. III.

P R o .P o Z y C Y A.

T,f/!frok ( albo rozf?dzenie ) Rz1jtJl'/

fliego Papie?a 11uJwi?cego z Sto'

?icy UJ t'zeczaclz wiary i obyczaiotd
Jefl nieomylny nie::Clwis!e od zez1J/o'
lenia Kosciola.v?adzy nad ca?ym Ko?cio?em fra-

J. Probzeie fi" propozyc1ja: PrzywiIet-.
nieomylno?ci obiecany jefi: od Chrl,
fiufa Pana S. Piotrowi i jego Na{???,
com, jesli te nowa C i bramy pieklt)
ne nit1przemogC! przecj1.f)ko nie1rzu,

ow'?c go lub mówi?cego co dIa

wfzyLtkich, czego po nim wyci?ga
nieulpiona opt-trzno?? Bofka pilnu
j?ca ofobliwfzym fpofohem ca?ego
Ko?cio?a, który b?d?c z?o?ony i z

?ci?'
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?ci?ga!? .
fi? nietylko do Ko?cio?a, ;!:

ale tez l do Piotra, na którym za-

Ifun?ow?ny jeft Ko?ciu?. A ponie
?a6 to JeR: rzecz oczewif?a ,

?e tak
.

Je?: WI?c Piotr i naf??pcy jego, na l
kt?rych fi? Ko?cio? wfpiera i grun
tuie

, f? nieomylni.

te f?owa : i bramy piekielne l'liepf'ze
mog?, Ejc. mówi:) Niewyra.?a Pij
mo, czyli przeciwko opoce nieprze
mog? , na które,!! Chryflus buduie Ko:

?cio!, czyti przeciwko Ko?cio!owi'

ktorego buduie na opoce; jednak ocze:

wifla je} rzecz: ?e ani przeciwko
opoce, ani przeciwko Kotciotosoi nie ...

przemog? bramy piekielne.
Probu,ie fi? to? famo i zdaniem Oycotll.

II. Probule fi? powtóre ta? propozy·

cya: Sam?e Chryftus (u Jana S.R. 1 z.)
farnemu Piotrowi nad infzych Apo
ftow fraranno?? o Ko?ciele poleca,
mówi?c te f?owa : Pa? baranki mo ..

ie, pa? owce mo?e: powinien tedy
Piotr i ka?dy jego naft?pca, pow

...

l.

O!,!g,enes (?n cap: IÓ. Math:) mó ..

:1.
Ze ani przeciw/w opoce, na któ

ty C,hryflus ufundowa? Kosciot , ani

fJ?ZCClUJ Kosciotoiol
, bramy piekielne

'?llelYlrze S
. A

r

r
. mog?· 2. Wl?ty Anguf?yn

? zec1wko f?ronie Donata : Ta to

J:ft opoka. którey niezwyci??? pyf:?me
ramy piekielne. 3. S. Leo w Li?cie

jf.' rOZrnaWiaj?c mówi: Poniewa?
. )?ot.r ? 1tfl Pa1ij'kich to poflyfza!: Ty

J;He? .
PlOtr. i na tey opoce zbudui'l

.

fzechny Ko?cio! pa?? f?owern nauki,

powinien te? i Ko?ciot jego f?ucha?
,

i za jego nauk? powodowa? fi? e

Ko?cie] za? i?? za falfzyw? nauk?
niemo?e ; jeft bowiem zepfu? .fi?
niemog?cy. Wi?c ani Piotr, ani ka? ..

dy jE'go naft?pca, niemo?e Ko?cio ..

?owi fa,tfzywey podawa? nauki, a

zatym jeft nieomylny.

cl.
OSClO! móy; kto? jefl, chyba Ant y

;Yfl, albo Diabe?, który odwa?y fi"'u
?rzy? na.

niezwyci??on?, teyze opoki
,twzerdz't ?

Potwierdza fil( toz famo: By?aby rzecz

bezecna i przeciw rozumowi, gdy ..

by nad trzod? nieomyln? bywa? po

ftanowiony Pafterz omylny; W ten

czas bowiem raczey trzoda fwego
Pafterza, ani?eli Pafterz fwoi? trzo

d?: by?aby powinna pa?? i rz?dzi?.

Probuie fi'l to? famo ?wiat?em rozumu.

Jen: to
b

rzecz pewna: ze te l10wa (i
rarny p' k' I'

?

c' .

le le ne
nIeprzemog? prze-

l?w. n!emu ) ?Ci?gai? fi? do Ko?cio

ni?;e z? .prz;z ?ie przyobiecana jefr
n' P, utnos? mdejeffibilitas. A po- ITI. Probuie (t? potrzecie ta? propazy

..

cya: Chryftus Pan za zbli?eOlem fi?
m?ki fwoiey tak mówi ( u ?ukafza

S. Raz: z:'. ) do Piotra: Szymonie,

Szymonie, oto fzatan ??da! wa

lwzefia? jako pJzenic/l na rz?rzoto, ja
za? profilem za tob?, aby nieujitlwa
ta wiara twoia, z' ty kiedy? naUJró ..

ciwJzy fi?, potwierdzay braci twoich.

leWaz K
' .

?
.

?zytll'
?: Sto'

?aiold

l\iern' OSCIO, czy1i budowanIe

fl111.d
oze by? niezepfutne, jesliby

:fi? -:;n.ent, czyli grunt, na ktdrym
g?cy t?era, byt zepfutny, czyI! n?o
nlezepr zepfu?. WI?C koniecznIe Jak
opoki Utt?o?? Ko?dota zawilla od

?ztiJ°'

•

11.
•

qi?
•

'?JeH przyob'
l

opoce niezepflltnos'
wi njeOtnYl?c?na., .

a zatym Piotro-

Zk?d i S ll!i? l
Jego naft?pcom. Zk?d tak dowodz?: l. temi a:o-

wy Chl'yftu? obiecuie Piotro?d me ..

?epfut
..

•

°tn.afz ( in Catena na
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?eprutno?? w W!erze; za l1ie?o ??- ,',

wiem profi ,
a PlemaJz w?tpliwo?ci.

?e by? i wyf?uchany dla fwoiey zac

no?ci.

twoich) ma w fobie moc propoZY'

cY? przyczynney, caulatis, jako?Y
mowi?: Dla tego profilem, aby nIe

?fta?a1a wiara twoia , ( oto zar3?
dodaie przyczyn? dla czego,) abyS
ty potwierdza! braci twoich, albO
tak .. Profitem za tob?, aby nieuf?r ,

wata wiara twoia , ty tedy t?? wia'

r? nieuftann? potwierdzay braci"

twoich.

2. Te 1l0\V3 f? mówione do fa

mezo piotra, nie do infzych Apof?o
lo?, ani przez nich do ca?ego Ko?cio

?a; bo tu Zbawici-l nafz czyni ocze

wift? r6?nic? Piotra od infzych Apo

itotow, i od calego Ko?ciofa, kiedy
mówi: ? ty kiedy? nc?wrociwfzy fl?, po

twierdzay braci twoich. A gdy dopiero
mówi?: (S"<::ymonie, Szymo'l'lie, oto

fzatan ?qda! was 'Pr,?ejia?, &c.) w

liczbie wielu, zaraz

wrze.
zegulno?ci W

1liczbie jednego dodaie: ;Y-a ZIa? proJi-

IV? Probule fi? ta? r-wopozycya dousr,
dem tudzf,i'?lt preeciteko Teotogo111
Frlif/l,cufoirn: Teologowie Francufcj
z tych trzech mieyfc Pifma S. cyto' /

wanych probuj? z nami przeciwke
Heretykom pierwfze?ftwa Rzvor

11dego Papie?a wyzrzego nad PO\v:
fzechny Ko?ciol. Wi?c te? powinnI
przypu?ci? i jego nieomylno??.

-

tem za tob?. Czego niemdwi?by , gdy
by do wrzyftkich Apof?otow ,

a w nich

do ca?ego Ko?cio?a mowi? , ale raczey:
m6wi?by: Ja profilem za wami, aby
nieuf?awa?a wiara wafza, i wy .kiedy?
nawróciwfzy fi?, &c. Y owfzem, ani

to powfzechnemu Ko?cio?owi Chry?'
:Rus mówi? mógt; poniewa? Ko?cio!

fklada fi? ze wfzyfrkich wiernych, a

mld to ze w Ko?ciele niemafz zadnych
braci, kt,6rzyby mogli, potwierdza?,

Dowodz? tego toniofku tak: Nie'

Bardziey. przez te wy? wfpomnione
fiowa Chryftufowe wyra?a :li? /

pierwfze?ftwo RZYll1fkiego Papiei'tl,
ni?,t'li jego nieomylno??: wi?c f?'1J(?' •

nie, je?eli zt?d przyjmui? je?O
pierwfze?ftwo, zt?d te? i jego nie'

omylno?? przyzna? powinni.

3. Co Dayofobliwiey zwa?a? po
trzeba. Tu Chryltus Piotrowi obiecu

je niezepfutno??, czyli niemo?no??

zepfo\vania :fi? nie jako ofobie. prywat.

Jley, ale jako Pafierzowi Ko?cio?a,

jakowym go pofranowi? mia? wed?ug

obietnicy jemu dan.ey ( U [VlateztJza 16.)
a' zatym i jego' n:d??pcom; obiecuie

bowiem jemu nieuftanno??, niezepfut
no??, aby potwierdzal braci fwoich

w wierze: co famo nalezy do ur??du I

p?pie?a, ?ako Pafterza i G?owy?

V. Probzde .Ii? taz propozycyct ?wia:
declwem SS. Oycow: I? S. BazylI
wielfki o Eufrachiufzu Bijknpie Sc'

bafrye?ikim, kt()ry by? zfoiony,
\l

do Liberyufza Pii pieza uda? fi?, tllK
mówi; "Które za? rzeczy f? od

"Naywy:Fzego Bifkupa Liberyur?i\
9' nakazane, i na kt6re zezwoW,
)9 nam je!): taJemno, i n·iewi?cey
?, wiadomo, jak tylko to; ?e Ew

, ftachiufz lifi- przyniofl:', przez ktÓ"

"ryby powinien by? przywróco1l1?
?,któryto lift jak ikoro Synodo\??
" ukaza?, na fwoie mieyfce ppwro

Zk?d propozycy.a z??czaj?ca, MJpu,

lativa, fenfy: &cz profilem ?a tob?,

aby nieu,flawala wiara twoia, i ty kie

dy? nawróciw!zy fu" potwierdzay braci
?,eony jefr"

. .' . ' fi
?, S. Cypr1?n W LIspe 67. plO

, Stefa, ..
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Stefana Papieza: a?eby pot?pi? i z?o. >:? " nieuczonym , albo z?osliwym, albo
iyt Marciana Bifkupa Arelate?1kiego, " te? nie Katolikiem hy? uka?e"
który uda? fi? na ftroll? Nowacyanow 5. S. Piotr Chryzolog w Li?cie do
Here?yk0'Y' 1 Oraz doprafza fi? , aby Eutychefa mówi: ,,' Btogo!lawionypotwle?dzlt lud

? wierze jemu pod- " Piotr na wIafney Stolicy j ?yie i
leg?y, I ta? m?w/: "Niechay b?dzie "prezyduje, ?ale?y tedy wiedzie? py." d? P?owlncyI ku pofpólftwu Arela- ,. tai?cym o prawd? wiary: ?e my bez
"ten1ktemu od ciebie lift pollany, H zezwolenia Rzyrnfkiego Miafta Si ..

"kt6rym odr?d?iWfzy Me rciana ,
in- " fkupa, fpraw o Wierze f?ucha? nie-

"fzyby na
m/eyfce jego hyl naftawio- ,j chcemy.,

" ny,
.

a trzoda Chryftufowa, która
"

?drnIego rozprofzona i zraniona jeft,
-

" y. a

zgromadzona, to jeft: popra" WlOna. ?. IV.

Odpowiedzi na zarzuty.$' ,

S . .A rnbro:zy na Pfalm 40. tak
llJu'v/ •

O t .). ,
•

'" n o Jeh Piotr , ktoremu l.

JesJi Naywy?fzy Papie? jelt nieo-
" Chryftus rzekI: Ty jef?e? Piotr, i na mylny w rozfadzeniu kwefryi

oko?o Wiary, obyczaiow, tedy nie

potrzebne f? Synody generalne,
farrzywe jeft wnorzenie, wi?c i po

przedzai?ce zdanie.

" tey
.

opOce zhuduie Ko?ciot móy;"

Rd?l? tedy Piotr, tam Ko?ciol, gdzie" OSelo! t
_2

d
. ,.,

al
' , arn za ney nIema smlerCI t"

n

e

Z?Wot wieczllY, i bramy piekiel.
T

e

nieprzemog? przeciwko niemn.
"

Jt

U
oczewi?cie S. Doktor mówi o Na

t
?pcach S. Piotra; ani bowiem pod

one
Dowodz? wnio(/m tak: Bo tym faG

mym Papiez, ?e jeft nieomylny ,
mo

ze fam przez fi? i bez Synodu
wfzyflkie okota wiary i obyczaiow
kontrower(ye wyrokiem niepopraw
nym rozf?dzi?: wi?c niepotrzebne
by?yby Synody.

M
:ei'!l,

en czas znaydowa?a fi? ofoba Piotra
??Y mówi?: gdzie jeft Piotr, tam Ko?
SelO!.

'u r?'
•

ie?o
nie'

b
4· S. Hieronim dla wyk?adu Sym-

kotu do Damaza Papie?a udaie fi? J'a-
wit!"

?zyJl
Se'

Odp: Odrzucam ten wniofe-k, t1 W pro

bacyi ukazu?? roznic?: Naywy?szy
Papie? mo?e fam przez fi? bez Sy
nodu wizyftkie oko?o wiary i oby
czaiow kontrowerfye wyrokiem
niepoprawnym rozf?dzi?, i razem

mo?e fam przez fi? bez Synodu
równie i .ili:utecznie z?o?? Heretyc
k? pofkromi?, i upor ich z?ama?,
bunty u?mierzy?, frzadki do wype!
nienia wyrokowopatrzy?: takle

tozumieme wniofku bdrzucam. Y

tego wfzyll:kiego równie i fkutecz
·nie tak, jakby z Synodem, fam be?

o
() t .". ,

llicz
y? napliano W prawie Kano·.

!t?p
n.Ytn,

.

( caufa 24.) te bowiem na-
r ?

raUlp?ce Jego f? llowa: Ta J' elt wia-'Ulk "
a"

.

I
"

l?o' ,l-Hezu Nayswi?tfzy, którey w

!
od

ur?t\

'olir,

fCce1

" l\
sC1ele K t l' k'

.

I J".
H i kt

' a o le lm nallczylismy 11?,
" rey ?:? Z?wfze trzymali?my, W kUJ
" tnl1i? Zeh co mniey dofkonale, albo
,; \Vio? 0,nr6?nie podano jefr 9 popta
"ry fa?l P?y? ??d .. ?my. od

cie.bie, k?ó
"trzYtnaf: lutra, l Wu r?, l StolIc?

Etl'

kt0'
oIlJ?
[o\.v'
wró;

" nie ?po?(}{esli, za? ?arze te
wyz,na-•

" potWlerdz'> !tWa twolego rozf:?dklcm
b·", fi .

kl'
,

l' O
winia? Zeth?., kto o wlekby nas

Cli\?" fiebie famego albo ,

Sy?odu wykona? niemo?e , tak ta"

?umie?
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nody do onych pot?pienia; wi?!:

nieomylno?? nieprzyftoi Papieio!11
Rzymfkim, ale tylko chyba Syno'
dom generalnym. Y tego zdania pO

przedzai?cego dowodz?:

zumle? tamten wniofek pozwalam. H

A zatym odrzucam i dalfz? konfe-
, ..

?wency?·
A tak przez fi? abfolutnie nie f?

potrzebne Synody generalne dla

pewney
i nieomylney prawdy po

twierdzenia i rozf?dzenia przeciw
ko Heretykom; poniewa? Herezye

przed pierwfzym Synodem general

nym Nice{dkim, ja?otefo i po?n!ey
fzych czafow od farnych Papiezow

Rzym1kich bez Synodow general

nych nieodzownie pot?pione f?.

I. Tak CeleH:yn Herezy? Nefio'

ryufza byt pot?pi? ; jednak?e 0:1

oney pot?pienie zwo?any by? Synod
Efeski.

2. Tak i S. Leo pot?pi? byt HI'

rezy? Eutychefa, przecie? potrzeb'
ny by? Synod Chalcedo?fki ,

113

kt6rym ta? fama herezya by?a pO'

t?piona; wi?c to wfzyf?ko dziliro,
fi? dla tego ? ?e Papie? mo?e byc

'Przecie? z okoliczno?ci potrzeb
ne f? Synody generalne, albo

przynaymniey bardzo po?yteczne,
tak dla polluomienia Heretyków
zamierzanie czyni?cych odwagi, i

cnych uporu przetamania; Iatwiey
bowiem i z pofpolitfzym zawftydze
niem ufr?pi? fi? trzeba w(zyf.?kim,

omylny.
Odp: Pró?no zaif?e ci pracui? ,

kt6r1!

dla of?abienia niemylno?ci RzyJ11'

fkiego Papie?a zgromadzaj? synC'
dy generalne, któreby pot?pione
ju? od Papie?a herezye nowym

rO?'

f?dkiern pot?pia?y. Przyczyna b,O:
wiem takowcy rzeczy by?aby tJ11,
dof?ateczna i omylna, to, jeft:

"

RzymIkim Papie?u nie zupe?na ,vIa;
dza ; wi?c po prawdzie mówi?c: c:,
by?o przyczyn? zgromadzenia S)

nodow ? oto fama zuchwa?o?? be'

tycka, chytro?? i npor, a tym
{?'

mym dla ich pofkrornienia ?atwit'Y'
fza wyrokow exekucya. 'I'

a ni?eli jednemu; jako i dla latWiey

fzey i fkurecznieyfzey Dekretów

exekucyi; poniewa? ?rzyf?y ze

wfzyfrkich narodow Bifkupi one

podpifui? i wyznai?: ?e one przyi

mui? i onych exekucy? fwoim Dl

ecezanorn mai? zaleci?. Tudzie?

przy z?o?eniu ISynodu lepiey po

znane bywai? kazdego krain po-
.

trzeby i obyczaie, i jakie frzodki

podawa? nale?y dla ka?dego z 0-

fobna na zapobie?enie fzerz?cemu

fi? b??dowi, i dla pomno?enia ob

ferwy Dekretow i praw; co bo

wiem jeft po?yteczn? Italii, albo

Germanii, to mo?e by? niepo?y
teczn? Hifzpanii, albo Gallii, ja
ko bowiem dat, tak i obyczaiow
jen ró?na komple},.ya.

nI. Rzeczefz powtóre: S. Leo t1?)

wyzfzy Papiez pozwom, aby jel
lift, .": którym pot?pi? herezy? :b?,
tychlanlk?, examinowano na S\

-

l1od?ie ChalcedoMkim '" jakoby. Jl?
zupe?nieyfzym Synndzje; jako lt
fam o tym piize w li?cie do Teo ?
ra Cefarza. A za? w li?cie pi fa JlYo'
do Teodoreta winfzuie fobie wrr J

mniany Nayfsw: Oyciec: ?e
d

t?!1
famo, co pierwiey on rozf? 'POI
powfzechnego Braterftwa zet/VI

/

II. Ale podobno yzeczeJz: Po Here

zyach pot?pionych od naywy?
fzych Papie?ow zwo?ane by?y Sy-

.

lenie
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i?e
io!11

yno'
u pO'

leni? , potwierd?ito; ?i?c farai?
?:: ka?fkim; wi?c ani ten uzna? Papie

?a za nieoroylnego, ani Ko?cio! go
w ten czas uznawa?.

PH?leze wyznal? f
WOl? niesupe?

no??,

Odp: ?ycowie ??al?edo?fkiego Syno
d u

p?er,w?y, mzeh examinowali, ju?
przyieli ?lft S. leona, i cz?fto jed ..

nomyslnie okrzykali mówi?c:" P?otr

p1'zez Leona mówy, taR wierzemy"
Zk?d potym ten?e lift iu? przy??ty

Od. 'Ze nief?ucha? , W tym pob??dzi? t

jednak?e nie heretyckim b??dem; po?
niewa? Nayfs: Stefan jefzcze pod
ten czas z Katedry, czyli z zupe?
no?ci w?adzy nierozcl?gnol na

wfzyftek Ko?ció? onego wyroku;
bo tylko takowe Definicye obo

wi?zuj? do wierzenia pod kar? he ...

zyi, to jeft: tego dzie?a, aby fi? po

wsci?gn?? od powtórnego krzcze

nia Heretyków,

eilo'

e ;:.1

ynoG

t HI'

rzet'

za
pozwoleniem tego? Nayfs: Le ..

ona, e?aminowa1i; a za? examino-
wali nze z' h d

.,

l'
,

f
'

.

e
y po eyrzeme mre J: ze

l?, ? ?lm znayduje jakowy bI?d,
8mtez

Jakoby mieli fami? jakow?
Wladz? o?ego poprawi? ,

ale ?eby

?yroZUmlana prawda i od wfzyfr-

Ale tylko przez prywatny lift S.

Cypriana upomina?, gro??c kl?tw?,
k tórey jednak niewydal na inf?an

cy? S. Dyonizyufza Bilkupa Ale ..

xandryifkiego.

Ich
przypufzczona by?a, i Eutychi

ano? P,oikromili, którzy zel?y
woso m1otali: jakoby W tym li?cie

?nay?owata fi? herezya Nefioryu- Odpowiadam jefzcze na to nie wzrqcz:

Wfzak?e wiele BHkupow by?o,
którzy nie?ezwa)ali na Synody ge-I

neralne, ci jednak jesliby fen ten

cy? fwoi? odwo?ali ( jako fi? te?

dowodzi i o S. Cyprianie ) i krew

fwoi? za Ch ryf ... ·fa wylali (jako

uczyni? S. Cypryan ) wielkiemi

R za,' l t?? zel?ywo?? oddalili.
a

Cirugi punkt odpowiadam: Winfzo
Wal fobie S. Leo, ?e powfzechnego
?raterftwa zezwolcllie utwierdzi?o

?ego Dekret nie z tym mhiemaniem,

Jakoby rozumia? Nayfs: Oyciec: ?e

t?n od niego ",,:ydany DekrH by?
lllernocny, ale ze z tego powfzech

hega zezwolenia wi?kfz? fil? ode

Ba? do zwalczenia i znifzczenia

"

-

byfi? Swi?temi fiali, a czy? z tegQ

przypadku 1lufznie mo?naby wno

fi?: ?e Synody generalne niebyty
miane za nieomylne W Ko?ciele?eretykow. Wfzak?e tego tak do

_ E?aietny, kiedy Dekreb Synodow
n tUtnenicznych bywaj? fiwierdzo

e
prZez naH?pui?ce Synody.

II. R:uczefz powtóre: Chocia?by S.

Stefan i z Stolicy by? wydal wyrok,

jako artyku? wiary: ?e wa?ny jef?
Chrzei? heretycki, i ?e ochrzczeni

od heretykow, niepowinni by6

powtórnie chrzczeni; jednak?e ?ie
..

powinien by? przefrawa? CyprIan
S. Dowodz? tey prawdy z Augu-

--------

§. V.

I
Zarzut d-rugi.

·

S. r;Y\?tyau nieil'ucbat Papie?a Ste-

I ftyna S. ( lib?: ?. cont:. Donatifl?s )

gdzie tak mOWl " .Am my fam/. coPOwto?ar !tanowi?cego, aby niebyli
r\le k

.'

k' d
heretyI rzezem et, torzy o

I
takowego ?mieliby?my twie??zi?, chy ...

ba by?my l'owfzeclmego Koscwta llay"
nie

op \?? byli okrzczeni: ale ufil-

ro?r i. Wielu Bifkupom AfIry-
X zgod-
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:egodnieyJz? powag? byli uitaierd?e-
(:

fzi ktoremu i on bez w?tpienia uflq·
Bifkupoio ma by? examinowanC6" a!t
raczey od zwierzchno?ci Chrze?cla/l'

)kich, to je.ft: ?wieckich poforomi01ZQ"

,
, ,

pi/by, jesliby w onym ?z?sle t,eyze
kweflyi prawda f'oztrz?snzona z ob

jawiana przez zup?/ny .Synod p?.
twierdzona by?a" WI?C meomylnos?
w Synodzie, a nie W Papie?u,

s VI.

Zarzut Trzeci. /

,

Wprowadzaj? przykfady naywyZIOdp. Tu trzeba zwa?a? pilnie na cel,
do którego zmierza Auguftyn S.

m'ówiI bowiem przeciwko Doriarv

i?om Doktor ten S. kt6rzyto He

zetycy przyktadem S. Cypriana za

f?aniali fi?, przeciwko kt6rym tak
mówi po ludzku, to jeft: wed?ug
pofpolitego zdania

" Gdyby ta kioe

ftya by/a na Synod:?.:ie zupe?nym roz

wa:l:ona i rozfqdzona, Swifty Cypry
"n, do któregO' wy fz? odtootuiecie,

przeciwko fwoiey fentmcyi przefla;

fzych Papie?ow S. Piotra, ?efi"
na, Marcellina

, Liberyufza, o ?(J,
rych Heretycy, b??dy im przyprro
i?c , nieomylno?? przecz?.

I. S, Piotr pob??dzi? w wierze, kie?:
zaprza? fi? Chryftll fa; tudzie? po'
bt?dzi? w wierze, kiedy w A n ty?'
chii po Wniebowl??pieniu Pa?n(l?
obferwowa? prawo Moy?efzO\?'e

oPoganow przymufi?, aby wierzyi' ?

?ydowikll ? dla czego by? i i1:l'o,f?\
wany od S. Paw?a, wi?c Papie? Jewa/by na wyroku Synodu, czemue

tl!dy wy, gdy juz przez zupetrty Sy
nod ta,i: kweflya jefl rozjqdzona ,

'nieprzeflC/iecie " ?

om?n?
. tOdi>: Co do pierwfzego punktu: PI0\?e fi? zapar? Chrr?llfa ufty a n?

fercem, tak pcfpolicie t?umacz??, _

Oycowie, na co nigdy lliepozwlI ?e
my, aby fi? fercem zaprza?. Jer?c1-,
bowiem niebyt pod ten cZas nt.j

wy?fzym Papie?em poftanowiollY,'
ani fi? go zapiera? z kat.edrY'T/"
jeft: jakoby tak powfze?hny pO
?cio? ucz?c.

. e'

Co wyrozumiawfzy zadnym {po
fobem nieuw?acza fi? nieomylno??
Rzym1kiego Papie?a. Ale o praw
dziwym rozumieniu Auguftyna S.

kbd? jego wyraz przeciwko Julia
nowi nasIadowey Pelagiufza, któ

ryto Julian appelowa? od Papie?a
GO Synodu generalnego. mówi tedy
tak Auguftyn S. " Tak f?dzff ?e do

rY? by ci powinno by? na oney cz??ci
Ewiata, w którey pieru{zego z Apo

fl%w fwoich raczyl Bóg naychwa
JebnieyJzym m?cze?flUJem 'ltwi?dzy?,
nad którymto Ko?cio/em prezyduiq.
tego Btogoflawionego In1Zoce1Zcyl?rza
gdyby? chcia? wy! flucha?, mtodo??

Co do drztgiego punktu: Piotr zgr?,
fzy? obferwui?c ceremonie MoyZe
fzowe, niepyzepowiadaniem fC/ljft!;ale nieroflropnym obcowaniem rno?,S. Auguftyn: Poniewa,? za przy?;z. \ciem ??d?? d,o Antyoc?i? z

prl?l
ney bOlaZnI n'legodzlwoSCl olidajfi? od Sto?u Pogan nawr6conY?,?z któremi pierwiey jada?: a t? plO'

Idzie?em da? przyczyn? ?ydom 1

kO'
ganom wierzenia, ?e jefzcze b'
niecznie potrzeba zacho?yw??d?a?rz?dki Moyzef.zowe; w co Je

fwoiq z Petagiana fidel uwotnflby?.,.
Có? j?rzcze fzukafz examinu, który

j?t? uczyniony jefl u Stolicy Apoflot
flicy? Uli't' ju? nieWl?ce1 here?va od

i fail'?O
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f, alc i, fam?e Piotr niewi€rzJ1, ani tego,? Zefiry mIS b??dem, albo omy?k?

??da?, Poniewa? ten?e Piotr by? dzie?a zwiedziony, da? Montanii?om

scia6·
Autorem i fprawc? onego Dekretu lift uczefnictwa, wfzak?e po odkry ..

II?t? II
.

W tey mierze wydanego na Syna- ciu zdrady, to? famo odwola? ,
a

ozie Jerozolimfkim, i przeto firofo- nie za? omy?k? prawa kiedy zgrze-

wal go Pawe? S. nie ?eby co z le fzyt: a zatym nic to przeciwko nam.

/ uczvni? ; bo fi,? to niepoka?e ,

ale III. S. Stefan l. Dekretem fwoim prze
..

,

z? Ol:roftrOpnte czyni! z pogorfze- ciwko powtórnie krzcz?cym w b??d'wyz'
efin" niem mfzych. przeciwny wpad?, approbui?c bez-

e? uwa?ai?c Auguf?yn S. mówi: wzgl?dnie i bez ró?nicy wszelki
• ktl

fPj[O' " PIOtr
,UJ tym wykroczy! nie.faljzu Chrzeft heretycki jako wa?ny ,

na ..

I)ZJJue?anzem, ale nieroftropnym obco- wet tych, którzy nie krzcz? w Imie

wa'n:em" W Papie?u za? mamy I?u- Nay?wi?tfzey Tr6ycy: wi?c pobl? ..

kiedl
,

po' c?ac, co. uczy, a niezwa?a?, co czy- dzi? jako Papie? omylny.
11\: wedtug onego wyroku Chryfl:u- Odp: Odrzucam poprzedzaJ?ce zdanie:

ntjO'
?11d?

DWei
yli \10

?l'of(J'
?? jelt

f Owego : Na Stolicy .MQy?e!zowey Daleki bowiem jeft od tego bl?du

jiedzieli &c ,fa?fzywie naniefionego Stefan, jako

.Co do trzeciego punktu: Zeby Piotr fi? okazuie w traktacie o Sakrameu-

n;la? przyrnurz?? Pogan do wierze- tach u tych Autorow , którzy fze ..

nl? po Zydowfku, ten argument rzey traktni?.

'WI?cey probuie, nl?eli zdrowy roz- IV. Rzeczefz znowu: S. Cyprian ten

f?dek rad?i; bo daymy to, na co b??d przypifuie S. Stefanowi.Piotl
a nii

??
S) n?gdy ?aden niepozwoli , zeby S. Odp: Odrzucam przeciwne zdanie; po?

Piotr pob??dzif jako Papie?, a przy- niewaz u Teologowotym piCz? ..

naymniey mialby nieomylno?? jako cych przeciwnie okazuje' fi?· Ale:W1I1a'
-

Apofto?: co wzgl?dem Her?tykow daymy to, ?eby Cyprian tak uczy"?ftc1-e

rozumienia i ApofioH1:wo PlOtrowi nit, cO jednak fal [z jeft, atoli od?n?ry'

'iol1j'
(I ?deymuie; 'kto? bowi?m nie wie, rzucam wn1bfek: poniewa? S. ey-

Z? Wfzyfcy Apoftol?Wl? po zef?:a- prian, jako ?wiadczy S. Augufryn,

r 'J{o' 111U Ducha S. tegoz dnta tak byli gorliwo?ci? dyfputy zdi?ty, co? po
...

\)?tWierdzeni w wierze, i? zb??dzi? ludzku ognia w fobie przeciw Ste-

II ?llertlogli'?
fanowi uczut.

. Ale rzecze!z podobno: Zefirynus V. Rzecze!z jefzcze podobno: Marcel-

Papie? na pocz?tku trzeciego wie- lin Papie? okolo Roku 302• w prze-

'k ?otwierdzir Montana bt?dy, Pry- sladowaniu od Dyoklecyana palii

•

\ 1 Maximilli Proroctwa, jako to kadzidto ba?wanom w kosciele Izy",

Jawna rzecz z Tertuliana Kfi?gi dy i Wefty, o czym ?wiadczy Ba ..

otr.zeciwko Prayei. roniufz w Kronikach, i dla tey

?'. ?ayprz6d: Tertulianowi w tey przyczyny by? zgromadzony Synod

ni?e?zi ,?adnym fpofobem wierzy? Synuefa?iki: wi?c zbl?dzi? jako Pa?

ko ? ezy., cokolwiek pifat przeciw- pie? omylny.

H
raxel, ile ze ju? wda! n? w Odp: Ze upadek Marcellina pofpoU

..

er.ezy? M.ontana. A d?y?y to, ?e dey u??e?i i ?wi,adomfi ludzie p?"

X ji C7-y·
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c.zytai? by? za zmyslon? rzecz od
;:?

Heretykow, i Synod Synuefa?fkl
zmyslony, jak dowodz? oczewi?cie

Bcllandyf?owie, A daymy to, niech

by i tak byto, co Jednakowo jeft
fzczery f.tfz, przecie? od?'zucam

wnio[ek. Kto? bowiem znai?cy po
winno?? Papie?a ku powfzechnemu
Ko?clo?owl, 'z którey fi? jedynie po
znaje Papie?, nie z nauki jego, ale

omylno?? jeg nauki na cal y
Ko'

?cio] w nofi? fi? mog?a, ile -gdybj
to uczyni? b?d?c na wygnaniu,

a

przeftrafzony pogró?kami i bet
wolno?ci zof?ai?c , gdyby podpiCal

(

formut? Arya?ik? i pot?pienie Ata

nazyufza, i z heretykami mia?
ucz;;?nictwo ? a gdzie?by m6g? mów'

z Stolicy c?yll z zupe?no?ci w?adzi
kiedy i jak móg? obowi?zywac

I

rofkazywa? wfzyf?kim do podpir?
nia i przyi?cia Aryanizmu? bez kto'

reyto wolno?ci zupetney w?adzy
i

fwoiey Stolicy do ,nauczania, i be?
ro1kazu obqwi?zui?cego wfzyl?eK
Ko?cio? ? wyrok Papiefld, jako ps.

pief!ti, ?adnym fpofobem by? nie"
moze,

z fam ego uczynku cz?owieczego
b?dale wnofit: ze pal?c kadzid?o
ba?wanom, naucza? caty Ko?ciot
tak czynie, i onemu ro1kazywa? w

barwoch walftwo wiar? Bofk? wie-

vlrzy,?l k' '.t. '.t. O
.

L'• w Jza ze Je;zcze pOtl/zejz: to 1 1-

beryufz Papie? podpifa? herezy? i

pot?pienie Atanazyufza, którego
fprawa by?a z??czona z fpraw? wia
ry; poniewa? oney byr Atanazy
ufilnym obro?c?, a co wi?kfza ten

?e Rzym1ki Papie? mial uczef?nic
two z Biflmpami Arya?tkiemi: wi?c
tu ju? ?ci?ga :fi? i do nauki Papie?a
ta fzpetna omylno??.

§. vn,

Zarzut czwarty.

r.
Zozymus po Innocentym I. naj

fr?pca approbowa? ,Kfi?g? j9k?
Katolick? Celeftyna z Sekty Pelag

ufzowey, W którey wyra?nie pr??1
.

czy t grzech pierworodny; móWI.
bowiem, jako ?wiadczy Augull:ytl'
?e grzech Adama jemu tylko f?mei
mu fzkodzi?; a nie za? rodzaloW'

ludzkiemu, i ?e niemowl?ta, ktoóen? rodz?, w onym {?anie f?, w kt
.

rym byt Adam przed prze1??pftwe(ll'
Dodawa? w tey?e Kfi??ce Cele1?yuS,
?e na odpufzczenie grzechow, po;winn? fi? krzci? niemowl?ta, me d!e
tego mawili?my, aby fi" zdawato,

. It.
my grzech z pokolenia. id?cy utw,tet'o
dzamy, co daleko od Katolickze??

Od p: Odrzucaiqc poprzedzaiqce zdanie.
Podpifa? bowiem Liberyufz form u

t? wiary wedtug fwego rOzumienia

Katolick?; ale nie wed?ug rozumie
nia Arya?Jkiego. A?e podpifat i na

z?ozenie Atanazyufza, to dla tego,
i? rozumial, ?e jego fprawa ?adne

go niema zwi?zku z fpraw? wiary,
ale raczey jakoby za wyfr?pki, o

które by? o1kar?ony, przeciwko kar
no?ci i obyczaiom.

N akoniec ze mia? rpo?eczno?? z

Bitkupami wpó? Arya?1kiemi; dla

tego, ze oni fi? Katolikami by?

zmY-I
slali i Aryufz& I

pot?piali. A daymy fenJu jefl &c. Kfi?g? tedy mó",l,
t?, W kt6rey tak jawne herezye c1-'i?
ta?y 1i?, ?e Zozymus nazwa? bJ

to: 7Jeby i to wfzyftko uczxni?, jak
zarzucai? Heretycy, czy1izby ztqd

Kato-
" "

I

"
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KatoHc?? ?wiadczy ?ugufl:yn S. a,:: wafzey .swi?;tobtiwo?ci o zupetney

zatym Jawna omylnos? Papie?a.

\
ioieree Celeflyz?rzCJ examen ( i znowu

Odp, Zezymus Kfi?zk? Celef?yufza ?
dodaie o oIkadycielach Celefryufza )

W którey. Celeftyufz przeczy? o Czem1A4.i: a.? UJ drztgim Miefi?cu ?Jrzy-

,grzechu p?erworodnym, approbowat chodz?, którzy przytomnego obwi-

J,alto Katolick?, to jeft: przeyrzawfzy

I
niai? , ?e on inaczey pifze, ni?eli W

Jego kweftye zlosliwe i te dogma" l(fz??kach wyrazi!, albo ?e nic niemEJ

ta b??dne , aby t? rnysl? approbo- nad to jawntgo i oczew{(?ego, o czym
wa?

',
tak rozumiec niepozwatan? ap.. mówil? zk?d wafza Swi?to?? nie-

bacy;
. approbowa? mai?c tylko fam chay pozna, ?e fi" on uJJpakoit" wl?e

?zg ?d na affekt i fpofob rndwie- nie affekt, ale Kfi?g? approbowal

11!3 Aut?ra, ?t6ry te fwoie b??dy Zozymus Papie?,

llleu?ln1? tWierdzi! ? ale jakoby po- Odp: Ukazui? vÓ7.nic? UJ tym wniofou:

??tplwal?c tylko do roztrz??nie ..

\
approbowal mai?c wzgl?d na inteu ..

?la podaw?t ??dai?c by? nawrdco- cy? i affekt ,
i dyfpozycy? czyli go

..

rym,
fwoie zdanie pod wy tok Sto- towo??, pozwalam tak wnofi?. Ap ..

lC? Apoftolfkiey podrzucaj?c i oka- probowa? mai?c wzgl?d ua nauk?
ZUl?C H? by?

.'. l' Kfi
•

t'
?

pot '?' gotowym: ze to mla1. w tey l?zce zawar ?: nzepo'Zw","

Na ?r .

1
o?rzuci?, cokolwiekby lam tak rozwnie?.

y '!"'. 0ycIec odrzuci?. albo po..
W tym tedy Cenfie nafzey dyftynk-

pr?WlenJa. potrzeb? oC?dzi?, ?e. mó.. eyi czyli roztrz??nienia za appro
..

/

tl?, .ta?0'YY godziwy affekt jako howan? Celeftyufza Kfi??k? by?
atoItckt, l gotowo?? wyczytawfzy

I
rozumieli Affryka6fcy Bilkupi, któ-

,

\V
t?y ,Kfi?dze approbowal; tak ro" t"zy (jako ?wiadczy S. AuguaynnS'

2umlec approbacy? naft?pion? po.. lib: 2. ) do Bonifacyzifza Papie?"
jak?

?UJalam. wnofiti ?crlob?: ?e niedo?? na tym,?1aglJ
A zatym jawna rzecz, co Zozy. i? Ceteflyufz ogulnie wyznawat: ?l

?r??'
ÓW!I tl\us Papie? móg? approbowa? i fi? z liftem Papiefkim zgadzal; ate

iPewnie approbowa?; bo tak' i potrzeba, aby jawnie wyklina! to ,
co

ftyI1:
iune:

iow-1
?t6re
ktÓ'

ve(1J·

:yuS,

In
u,gu.il:yn S. o teyze approbacyi UJ fivoiey Kfzq?ce z!ostiwey uczy t, aby

?aO.Wl " Fvagnienie poprawy, a nie fnad?, gdyby tego nieuczynil, wielu

?2e

s

Jatfzowanie 'nauki approbowa- IUJdzi mato rozumiei?cy nief?dzili: ?e

?1frfl, i dla tego jl!go Kji??ka na- one trucizny willvy od Stolicy .I1po-

pOUJ?:a Katolick?; poniewa? ta j efl flolfoiey J? approbowane.

sliby fio?? , dujzy KtJtotickiey: i? je- III. Rzeczefz jefzcze: S. Auguftyn po-

tniata nad?, inaczey cokolwiek rozu- ty?, jak ju? ex?uzowat.Zozyma p?-
? ?t;

wJzyftko nt?el? ?pvawd? wyci?ga, to pieza, tak m6wI: " J]eslzby, czego me-

wi?, ale
nteJuz za nieomytno flano" day Bo?e, Rzymjki Ko?ciot appvo

..

Je"

rzuci? Odkryte t ukazane bl(dy od.. bowal Celeflyufza i PelagiufzlJ CJvty-Flie'"

II. Rzec?eJz

\
kuty, z tego? (amego Rzymj1tiemf&?itgO

;wj? ?cie do B·?odobno: Zozymus W li- Ko?ciotowi bytaby ptama zaciqgmo-

fze 8'?.d?iI?pow., ?ffry.k??ikich pi.. ?Za" Oto? i Auguayn pow?tpiwalc?1t
bJ

/

"

IsmY1 'lZ Jej) JU? wiadomy o Papie?a nieomylno?ci.
( ?F



Odp: 1. Odrzucam takowy wniofe,1l: ten
;;.

bowiem fpofob mówienia jef? za

kladny i nietwierdzi za rzecz ?o
dobn?, aby fi? Papie? omyli?. Cz?
fto bowiem mawiamy tak, i o rze

czach, o których wiemy, ?e f? nie

podobne, jako gdy pofpolicie mó

wiemy n. p . .lesliby niebo upad?o,
&c. W którym fenfie mówi? i Apo
fto] Pawe? do Galatow I. C!1esliby i

,Aniot ? nieb!l i1laczey want ewan

gelizowa?; niech b?deie Anathema

przekl?flwo. Z czego wnofi? nie

mo?na j ?e przeto Apofrol rozu

miar: jakoby Anio? dobry z Nieba

;Pden z Tróycy cierpia? i ukrzy?o·
wany jefl UJ ciele, kt6r?to jedna?
fentency? Jan II. naft?pca jego

1

Synod Ekumeniczny approbowa]-
Odp, Ze Hormizdas pot?pi] te pr?"

pozycY? niejako ona fama w [ob?e
jeft, ale wed?ug zlego rozumienia

i t?umaczenia' Eutychia?fklego ; b9'
wiem rozumieli, ?e W Chryfrulrf
jedna tylko jeft natura ze dwuch
natur zmierzana z Bofkiey i czro'
wi czey, jakoby W nim ani Botka

-ca?a ,
ani czfowiecza cara, ale z tycb

dwóch jedna miefzanina ; a tym (a"

mym m?k? i ukrzy?owanie ro?ci:y

gali rozumieniem fwoirn formal:
nym i rozdwoionym i do Boga

(

do czfowieka, zaczym jako ciele"
frremu Bogu, niejako file myslneyr
niezmierney, niedotkliwey, niede!e'
fney przypifywaH \V cierpieniu Ja'

kow?? podleg?o??, niemoc, i ro?'

dzielno?? i zepfutno??, nad które
rozumienie C twierdz?c ?e Bofka
natura cierpiar? fama przez fi? t(1

naczey móg? ewangelizowa?.
Odp; II. A W refzcie pozwoliwfzy i na

te wfzyfrkie fa?fzywe objekcye
przeciwko Zozymowi, odrzucam

wniofek; wiadomo bowiem, ?e Zo

zymns approbui?c prywatnie Iif?y
Celef?yufza, i pifz?c lifty prywatne
do Bifkupow Affryka?fkich, uie

mówi? w ten czas do powfzechne
go Ko?ciora, ani onego obowi?zy
wat do wierzenia, ?e niemafz O:J.

?wiecie grzechu pierworodnego, a

tak uiernówil: z Stolicy. W ten czas

:za? mówit z Stolicy, to jeft; z zu

pdno?ci w?adzy do powfzechnego
Ko?ciofa, kiedy po odkryciu zdra

dy Celeftyufzll i Pe)?giuCza folen

I?ym Dekretem pot?pi?.

na fobie formalnie) nic fzalcflCze

go; a?e i my Katolicy mówietny
ze Syn Bo?y cierpiaJ, to mówiern'y,

rozumiei?c i wierz?c, ?e Syn Bo?y
zupe?nie przyt?czywfzy fobie drug?
natur? cz?owiecz? wiecznie od o(?"
by fwoiey nieoddzieln? , w[zyfikle

jey czynno?ci i cierpliwo?ci za rwo'

ie przyiol i ub61hvlt niefko?czon?

godno?ci?· Jeden Gofpodarz :w?
dw6ch fwoich naturach Botkiey

t

cz?owieczey, jedna ofoba w?ada-
..

i?ca oboyga czynno?ciami Syn Bo"

,$. yIIf.
Zarzut pi?ty

Przeciwko tym Heretykom, ktorzy ob

winiali o bl?dy Hormi?dlf., I17igitiufza,

I
g.y, który jen: drug? orob? z po"
mi?dzy tr?ech orób Tróycy Nayfs:

•

i Honot'yuJza Papied:ow.
A takie rozumienie teyze farnej

propozycyi w fenfie Katolickim g?d"
ne approbowania 1 bo Chryftus uW

cierpia?

l.
H.ormizdas Papie? pot?pi? ja

ko heretyck? te propo?ycy?:
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cierpia? formalnie i rozdwaiai?c m?- •

k? Jako Bóg, i jedna z Tr6ycy 0-

fo?a; ale ,tylko ci,erpid jako ezlo
wIek: ,dWle bOWIem f? w Chry
fiufie Je?nym przy jedney tylko je
f;0 Ofobie

.natury Bofka i ludzka,

doreta , i czylitez one pod ich imio ..

nami powinne by? pot?pione, ta"

kowe za? pow?tpiw nie niebytu
nieroftropno?cl ,

ale raczey rof?ro

pnego dzie?o.

III. Honoryufz Papie? by? pot?pia
ny jako Heretyk na VI. Synodzie
Ekumenicznym, wi?c by? omylny,

l te cale zlednoczone i niezmie-
fzane.

'

V Jabn l?a? U, i Synod powfsechny Odp: Zeby by? pot?piony jako przez'

fi? Heretyk w fentencyi czyli w

fwoim zdaniu i nauce, natoniepozwa
lam ; bo Honoryufz nieby? takim

Heretykiem, ?eby fam 'miar fenten

cy? albo rozumienie b??dne o wie

rze. A?eby by? pot?piony za farne

fprzyianie Heretykom jako Here ...

tyk, czyli przyiaciel Heretykow ,

tm,k rozumie? pozwalam. Honoryufz
bowiem tym tylko pokaza? fi? by?
przyjacielem Heretykow: ?e ka

za? milcze? jedn? albo dwoift?

czynno?? czyli operacY? woli VI

Ch ryftufie.

, ra l W ? r...
•

niu
enne czyli w rozumie-

,
materyalnym i wfkazui?cym t

Pprzez któr? natur? móg? cierpie?, a

rZez któ
.

'?' r
b

\ l f:
:? nlemog, i fpo 10 przy-

li' a
,ZCZel11a cierpienia i ukrzy?o-

;va?nla u??za1i rozumiany ,przezpo ecznosc nazwifk to J' efr' ze gdy
obiedwi

' .,

e

natury zupe?nie przy??-
czone do J' d B

'

\V C'
e

ney ofoby Syna czego
" n,ryfruile mia?y fwoie czynno-SCI ro?ne r. " '

b
' Ip01eczne na Jedn? ofo-

? zleWa?y nazwifka tak ?e mo?naja
ro?"

tóre

oIka
? tr

?rze'

etnJ

?rnY,

:o1.y
i'Ug?
0(0"

I?: Ide

'wo'

mn?

mów" B'
,

.. le, o? ukrzy?owany j czlo-

?Je? c?ywiai?cy Chryftus, i cier

P!?tlt.wy przez cz?owiecz?, i nie

CIerpI?tliwy przez Bofk? natur?
tenze jeden Chryfius Bóg.

Ale daymy to; ?eby Honoryufz
by? pot?piony jako Heretyk.: po

..

niewa? by? Heretykiem jako pry

watny cz?owiek, niejako naywy?
fzy Papie? mówi?cy z Katedry;

uczy? bowiem b??du ( jesli tylko

A W tym rozumieniu t?? fenten

?y? z? Katolick? of?dzili i appro-

n.
GWa?t.

Pie?zeczeJz podobno: Wigiliufz Pa

rz

z
.

raz apprcbowa?, drugi raz od-

\
naY?} trzy f.fa'Yne Kapitu?y, które

De
za?y do wIary, byry za? uzna-

to prawda, ?eby uczy!) nie przez

Konfiytucy? folenn? na powfzech

ny Ko?ciol rozci?gnion? : ?le ty!"
ko z prywatney fenteucyl 1 zdama

przez prywatny lift, prywatnym
imieniem pifany, i do prywatnych
ofób namierzony. Co fi? okazuie

lt\ ,za dogtna?a; wi?c niebyt nieo- .

Od.Y ny.we

\V???·?ucl1m poprzedza1?ce zdanie:

ollY?hufz n?gd) nieapprobowaItrzech
ZUtnie ?apItul co do literalnego ro

dZie?()\11? textow, co jef?: w?a?ciwie

e)'
i

ada· -

Bo'
jak z pifania liftu, ?tór? Jeft 00 S?r

..

giufza, tak zt?d, ze memaczey Jak

tylk? prawie we 40. l?t. po ?mier ..

ci Honoryufza z ArchlwlUm Kon ..

fiantynopo)fkiego oft lift wyi?tY
jeft, przed którym to czafem led

WO od ko?o by? wiedziany- .

pO"

lyfs: dzi! ok ??rnatyczne, ale ró?nie

f?-j
dora z?

Cl

orób, czyli ofoba Teo-Olej
Jod"

przekl?ft???eg? powinn? by by?,
.

Ule" llll loko10 Plfma Teo
/

?. IX,



byr pytany; ale tylko o to: izali chrze?

dany od ?yda lub poganina jeft
w?zny? ?ud2ie? nie jef? to Artyk?r
Wlary, zeby Chrzeft dany w jJl11e

Chryf?ufe nieby-I wa?ny: f? bowiem

Katoliccy Teologowie, którzy liCZ?,
,ze jeft wa?ny.

s IX.

Zarzut fzofly
Od tych, ktdrzy zadaj?: :1:e Grzegorz

JIL Stefan 11. Mikolay L Stefan 1711.

Sergiu[z 111. pob!qdzili.

I. Grzegorz
III. odpifui?c Bonifacy-

IV. Stefan VII. Akta Formoza Przod,
ka fwoiego irrytowal, czyli za nie'

wa?ne uczynil , i od niego po?wir
c;on?ch znowu ?wi?ci? kaza?. Teo'

dor II, i Jan XIV. naft?pcy StefaJla
Akta tego? Stefana naprzeciwko
FormozoWl irrytowali, i potym Ser'

giofz III. Akta Stefanowe appi"obo-
wal; wi?c albo Stefan i Sergiur?
z iedney frrony, albo Teodor i Jan ?

ufzowi Mogunty?fkiemu mówi

to, ze m?? ?on? opu?ci? mo?e, któ

ra dla f?sbo?ci niemo?e oddawa?

powinno?ci; tudzie? mówi, ze, któ

rzy f? krze?eni od Pogan, albo od

iydow, powtórnie powinni by?
krzczeni; A poniewa? jawno to jef?:
?e to f? b??dy; wi?c Papl??e f?
b??dni,

.

O?p: Ze Grzegorz mówi wed?ug po ..
,

fpo litego rozumienia o niemocy nie

tey, która po ma??e?f?wie przyby?a;
ale o tey, która ma-?Ze?ftwo poprze-

.

dzi?a
,

a takie rozumienie i wyrok
rlofy? zdrowy a niebl?dny j zaczym

Gr?cyan nief?ufznie to za b??d po

czyta.

drugieyf?rony pob??dzili,
I

Odpowiada SjJondcmus; tak jeftpo'
b??dzili, nie b??dem przeciwko wie

rz?, ale gwaJtownym okrucie.?
ftwem; Stefan bowiem z nienaw"

.

?ci przeciwko Formozowi ,
które

go koniecznie chcia? of?dzi? za nie

nale?ytego Papie?a ,
ale jakobY

gwa?tem i ?wi?tokupftwem wtr?

conego, kaza? z ziemi doby? jegO
ci ato

,
i w Tyber, rzek? w?zuci.f,

i jego Akta za niewa?ne of?dz1tl
i od niego po?wi?conych powtóf/
nie ?wieci? roikazlI, nie ju? wf
rok dai?c z Stolicy, ale fwoiey nie

nawi?ci pobIa?ai?c. Sergiufz p?
tym umyflem zaj?trzonym równIe
na Formoza, przeciwko którefl1t1
na Stolic? napada? kufit fi?, i któ'

rego radzie Stefan iluzy! przeciW'
ko Formozowi, tego akta za nie'

Wa?ne of?dzit, a za? akta Stefan'

potwierdzii. Co do po?wi?cenia jed'
nak: formaln? not? niebyfy one

po?wi?cenia powt6rzone co do iiCr
ty i natury Sakramentowale ty"

Na drug? kwej?yq. odpowiadam: ze

Grzegorz mówi, ii okrzcz?ni od

Pogan, .albo od zydow powinni
znowu by? krzczeni, do tego byt

pobudzony z tey ofrrózno?ci po

w?tpiwai?c fna?: izali fzczerze i

zachowawCzy powinn? form?, oni

niewierniey krzeW?
.

II. Stefan II. ( powiadaj? ) ze appro
..

bowar Chrzeft przez wino dany.
Od. Ze ten odpis jeft fa?Czywie pod

?o?ony i Stefanowi II. przypifany.
nI. Miko?ay.1. do rady Bulgarow w

.

Roku I04. uczy, ?e Chrze.lt dany w

imie Chryfiufa jeR: wa?ny; wi?c
zb??dzil.

I

.
,

Odp: Ze Miko?ay to mówi?, uie ?

Katedry wyrok wydai?c, ale z pry

watney fentencyi ? ani bowiem o to

ko

.:
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fiamenta nie inaczey, jak tylko je ..

sliby nie pi?ciu, albo fiedmiu ?wiad

kow podpifem niebyty Ilwierdzo

ne ,
rozerwane czyli za niewa?ne

of?dzone byty; A to za? jef? fa?fz,

aby od Prawa Bofkiego to zdawa?o

fi? by? daleko, wi?c w tym pobl?-

?o wed?n? pewnego wzgJ?du, to
;:,

Jefl::: dotozywfzy pewne ceremonie,
Iktóremi, jako pretendowa? Stefan

:eft

jeft
kul
[l'lie

PO?wi?cen,i O? ForI?oza wolne fwo?
IIch Stopni uzywanle odbierali. /

leIll

:zq,
s x.

Zarzut jiÓd112Y dzi?.

?dl tycl.dl, którzy zadaj?: :i?: CeleflY11us 111. Odp: I? to powiedziano jef? od nay-'
.

?:xa'??/r Ul Bonifac1jufz ViII. Bo- wy?fzego Papie?a nie jako wyrok,

tt'.Jac1jz':Jz o: ;Jan ,XX1L SyXt?4S V. ale jako prz?czyna.,,:yr?ku;. t'!
bo-

b d
wiem of?dzil Papie? nie lUZ na

po Iq zili.
caty ?wiat Chrze?cia?fki, ale tylkol.

Ce1efl:ynus nr, of?dzi?: ?e gdy na f?an Ko?cielny: ?e, dwóch alb Q

kto z ma??onkow wpada w he- trzech ?wiadków dory? jen: do

re?y? ?
w ten czas Ma??eMhvo roz- wa?no?ci Tef?amentu co do fpraw

WJ?zU1e fi?, jakoto okaznie fi? z pobo?nych. My za? ufi?uiemy do-

I?nocencyufza Il I, C capitulo 4· de wie?? w propozycyk i? naywy?si
dlV01·tiis ) i Alexander III. ?wiadczy Papie?e nieomylni f? w wyrokach,
\ cCl'P.itu1o: licet de [ponfa duorwm ) nie zawrze za? w przyczynach wy-p0'

"ie

le?
lwi- ,

)re

nie'

oby
tr?'

egO
de,
zU,
tÓf'

wy
nie'

pO-

ze. ?lektórzy jego przodkowie of?- rokow ,
które cz?ftokro? nie ob o ..

QZllt: ?e, je?eli po M/a??e?ftwie wi?zui?.
U?nanym ale niewykonanym ,dru.. III. BonifacyUfz VIII. of?dzit: ?e

gle nowe Mar?<::?f?:wo wykonane wfzyftkie Królewftwa ?wiata Rzym-
??dzie, pierwfze fi? rozwi?zuje, obo- fl{im Papie?om f? podleg?e w do-

Je za? b??dne b?dzie; wi?c w tym czefnych rz?dach, a to (wym liftem

pob??dzili. '

dekretalnym zaczynai?cym fi.?: unam

Odp: Ze nie wfzyftkie Papiefkie odpi- janftt1/l1Z, utw'erdzit; wi?c pob??-
. f Y na .prywatnych ludzi pytania, i dzH jako omylny.

ladzenta fi? na rozl?dze:1ie pry- Odp. I. Odrzu?am, poprzed?aiqce z1a-
\Va?nych, przypadkow Cumnienia nie: To bOWIem falfzyWle pod ?ozo-

S31? byc rozumiane za wydane z
no jefr, co fi? onemu dodaie, i W

d
t?licy. Cz?fto bowiem odpowia? wfpomnionym li?cie znayduje, te

?lJ? Naywy?fi Papie?e wed?ug pry- i?owo: de nece(fitate [alt?itis. z potrze
...

\V?tney . op.inii, nierozf?dzai?c ze
by Zbawienia"; ,Co famo ukazuie:rnie

?!11 \J f }yftkl.eml folenno?ciami przyna-

\
?e wfzyil:kie Królew{?wa

podle,
gte

j?Ytetrl1; ale po proflu otwiera.. f? naywy?fzemu Papie?owi W r??·
I

?to'"

ny Kys1 fw()i?'? jako ukazui? uczó': , dach Duchownych.;iw'

nie'

:an'

jed-
one

{?o"

ty?"

gicis )onoll (hu: 5. de lods Theoto? Odp: II. Niechby i tak rozf?dzit,

II. Aley.and

\
przecie? nie ju? dla tego ?edtug

de tejt;· e? TU. ( capitulo= cum pffet zdania m?drego Teologa HIscynta

rzecz ??1l{;:,) mchvi:. i? daleka jeft Serryufza, wykroczy? przeciwko

Tom 1
awa. Bofi{lego, aby Te- wierze.

,

?

y
IV
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IV. Bonifacyufz IX. ( jako ?wiadczy :'? tycze, przeto ten zarzut nic naS

Bernardinus Koryufz w Hi f?oryi

"\
nie przekonywa.

Medyola?!kiey ) pozwoli? indulgen
- VI. Syxtus V. Edycy? fwoi? po

,P
rs-

cye: aby, którzykolwiek w Pa?- wion?, czyli Pifma S. u?ywanego
ftwie Wice-KomeiTow pewn?by przet?umaczenie rofkaza? pod kar?

fumm? pieni?dzy ubogim wydali, przekl?ftwa przyjmowa? jako an-

od wfzelkiego grzechu rozgrzefz e- ten tyczne , któr? jednak edy-.:y?
ni byli, chociaibyte? ani fkrufzeni, wiel? omy?kami zaprz?tnion? {tal

ani fpowiadani byli; wi?c W tym rat fi? poprawi? Klemens VIII. od

ci??ko pob??dzlt. daliwfzy dyplom? Syxtufa; wi?C
Od p: Daymy to, aby ta powie?? by?a pobl?dzi?.

prawdziwa; tedy Bonifacyufz ro- Odp: Ze Syxtus W tym nie zgrzefz?1
zumia? o rozgrzefzeniu od grze- przeciwko wierze, przeto: ze

chow co do kar Kanonicznych od omy?ki, które w jego Edycyi znay:
Ko?cio?a za znacznieyfze zbrodnie

\
dowa?y fl? ,

nie obra?a?y wiary anI

of?dzonych; a nie za? co do kary, obyczaiow ; ale by?y albo wady
która miara by? od Boga zadana.· grammatyckie, albotez jakiekolwie/
Przyczyna za? gruntowna takowe- mate ró?nice od textu GreckiegO

1

go rozumienia ta jeft: ?e wfpo- Hebrayfkiego, jakowete? znayd\l'
mniony Bernardinus Koryufz doda- i? n? Klemenfa VIII.
je: ze ta indulgencya by?a nadzwy- §. Xl,
czayna.

Zarzut ojmyV. Jan XXII. pob??dzi? oko?o wi

dzenia Boga twarz? w twarz, któ
reto widzenie o I?d z i?, ?e bywa od

Io?one do oftatecznego cia? zmar

twychwf?ania. Tudzie? ten?e nay

wy?fzy Papie? pobJ?dzi? oko?o pa
nowania , albo w?a?ciciel ftwa Braci

Minorytow, albo je?eli on nje b??
dzi?, tedy Mikoby HI. pob??dzi?;
przeciwn? bowiem W tey mierze

l.
Leo

IV. Can: si compeienter. aau-
. fa 2. q. 4. lnnocencyufz III. feC"

mone 2. de confec: Pontif: KlemenS
VI. In dipl: Grzegorz Xl, in Tef?a'

mento: i insi naywy?fi Pspie?e
(a

mi fi? wyznai? by? omylnemi. I

Odp: Ze ci PapLze wyznai? fi? byt

omylnemi W dyrpenfach albo w pri?'
wileiach pozwalai?c one w przyplld'
kach pllrtykularnych, albote? i ,v

rzeczach wiary, ale jako Doktoral
wie prywatni, nie za? jako Pl?i??'
rze powfzechnego Ko?cio?a f11o;
wi?cy z Stolicy. A ni fi? to oka???
rnoze, zeby Grzegorz XI. wyZ!111t
wat to, ?e G? omyli? m6gt na\Ve,
W I\onfyftorzu; ani bowiem tert?a
czy, które w Konfyftorzu by",alj:
traktowane, zawrze z Katedry /?I
wai? rozf?dzane. Aprzeto ci? lt

rzecz oC?dzit
Od p: l. Co do widzenia Boga twa

rz? w twarz przew?oki, nigdy Jan
XXII. z Katedry nief?dzit, i ow·

fzem podobnieyCza jeft: ?e ani

jako prywatny Doktor twierdz?c
o tym nigdy me naucza?.

Odp: II. o W?a?dcielfl:wle panowania
Braci Minorytow; poniewa? te ba

Ganie ciekawe zgo?a wiary fi? nie-

chwa·
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ch\?'?lebni Papie?e o jego nieomyl- {,

--

Tak S. Piotr
, kt6rego przyk?adnosci

.w zdaniu z. Stolicy mocno ob- i f?owa Pelagiufz wfpomnianyprzy ..

ftawah. Tak' Innocencyu{z HI. w?afzcza
, wfzakci W Dzieiach Apo.( E?: 19· ad Patriarc!1: S. Cun- ftolD{ich I r. Braciom fprzeciwiai? ..

.I?antmopo?: ) mówi,:" Pioira naj??p- cym fi?, ze :fi? do Braci uda?, nie
cy ?d Wla1·Y. ](atolickiey 'nigdy zad- wfpornniawfzy fwoiey nieomylno?ci,
neg? ?zasu mezhl?dzili" zaraz zupe?n? fatysfakcy? z fiebie10z

.

farno
wyznaie i Klemens dat Ani jednak dla tego fiebie wVI.

,ml?dzy Artykuiami, których przepowiadaniu wiary b??dnym by?
POd?Ir:1nla ??da? od Orrniariow o nie- uzna?. Tudzie? ten?e l. Wikaryufz

II
omy no?ci Naywy?fzeao Papie?a, Chryf?ufow w li?cie t. w R, z.• Ale

rzeczeJz: Adria? VI. fuper chce, aby wfzyfcy wierni byli go
..

4· re?t?ntiarum dif?in : 7. tak pifze: towi do odpowiedzi wfzelkiemu
"QJezell p?zez Rzym(/d Kosciot ma ??dai?cemu przyczyny i wyk?adu Q

fi? ?'OZU11zze? glowa?fego ( to jeft Pa- oney wierze. ktdra w nich jef?,
?lez ). pewna. rzecz .1efl, ze mo?e

1'0,- Ani jednak wiar? Chrze??ianow bl?-t??ZIC, naWet w tych reeceath., kto- dom by? podleg?? rozumia?.
'

?el" tvczq wiary, nie zalf}fze Jwoi? IV. Rzeczejz znowu: Przynaymniey
t

e

7rnmZacYQ albo delwetalny wyrok Francufcy i Tuscil Bifkupi rozumie-
UJlerdzqc; wiele albowiem byto li, i? Pelagiufz mógf pob??dzi? W

??ymfoich Papiezow Heretykami." potwierdzeniu V. Synodu Ekume-
i?c Papie?e farni fi? wyznai? by? nicznego.

()doIl1Y?nemi.
.

Od p: Y có? zt?d ,
?e ci Bifkupi rozu-

6=
Iz on to piCat, kiedy jefzcze nie mieli, ?e V. Synod Ekumeniczny od

G(:?: y?. Papie?em, ale zoftaw[zy Pa- dwóch Papiezow potwierdzony po-. p1ezem wyrok fwóy odmienit A b??dzi?! C7-y dla tego? juz jeft nie-

?e??: \Vfzak?e daymy to,
.

?eby on, i zo- zawodne ich zd::mie przeciwko nie-

?,e Ot' ita,,:fzy naywy?fzym Papie?em, W omylno?ci Synodow Ekumenicznych?
teyz: fentencyi trwa?; atoli tego zaifte bynaymniey. Jako tedy ci Bi-

?.' b':/ III?Qanl? z Sto!icy niepotwierdzit fkupi ni;p.owinni by? wi?cey .nadl

w' Rzeczefz Jejzcz('! Pelagiufz I. o caty KOSClOI llucham okoro nleo-

?rp?);' l1j?erze podeyrzany dla potwierdze- mylno?ci po,:"fzech?ych Syn??ow;1

i ,<J go
y. Synodu u Króla Francufkie- tak am przecIwko meomylnoscl Pa-

0/ h?
l. U B

fkupow Tuscii wymawia? pie?ow.tOr
1\ ??:e 'Nfpominaiac fwoiey nieomyl- V. Rzecz?rz: S. KoIllmbanus pe?en)a{??; OSCl W" ,

l'
, . . ,.

k
'r

t I'ft df11o? '\)?)dl' l?C fam ficbie wyznawa? ze Z,yWOSCl l pogroze p]?a
? O

<a?sG ()dp: ???ego by? b??dom. ?ol1ifacyurza IV
.. prze!o zeon fprzy ..

11?!1?; bOWie:??lt?con nctft?pny wnio(ek: zt?d Jal V. 'SynodowI; Wl?C uzna? go

?a\vet ?wiadc
'

z,e kto daie o fobie przy- by? omylnym.
?rte' ftlSpic;enl? na zro?enie z fiebie z?ych Odp: S. Kolumbanus chocia? byt ?wi? ..

?\Vaj? <)n wie1: 'flle
naft?puie to wnofit(, ?e tobliwo?ci? ,znamienity; jednak zbyt

r b>': leglytn.1zy l1ebie by? b??dom pod- fprzyia?niony byt z Obro{lcami Scl;iZ:
[atJ'J matyl,ami trzech KapItul. Co f1f2 1

Y ij, innym
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ny jefl w kweftyach dzie/m dogmatycZ
nego. Poietore : id: naywy?fzy Pa

piez nieomylny jefl w Kanoni:zoUJll'

niu Swi?tych.

innym wielu cz?f?o ?wi?tobliwym ;:?

M??om przytrafia?o, za których po·

budk?, a ofobIiwie Agelurfa Króla

Longobardow i Teodoliny Kró

lowey ten?e
I

lift of?ry i pop?dliwy

pirat, który tym farnym ?adney wa

gi nie ma, ani pok?adany by? nie- ,

--

XII.§.

rowinien, ale wiecznym milczeniem o Zwierzchno?ci naywy?fzego Papie??
ukryty. ,

nad Synodem powfzechnym.
VI. Rzeczefz na oflatek: Azyatycy

fprzeciwiali fi? Wiktoryufzowl oko- fOt'zeflroga
1. Nie jefr tu mowa o 5g-

/

lo ?wi?cenia Pafchy , wi?c uznali nodzie powfzechnym, który.weo-
go by? omylnym. Tudzie? Synod bie zawiera z zgromadzonemi 'BiCku'

Arelate?fki z roz,kazu Konfl:antyna parni oraz naywy?fzego Papie?a;
Cefarza pod fwoy f?d podrzuci? ,tak bowiem rozumiej?c powfzech'
fentency? MelchiadeCa Rzymfkiego no?? SYNodu, jawna i pewna rzec?

Papie?a w fprawie Celel?yna;wI?c &c. jef? : ?e tym fpofobern nie jef? {(ar?

Od'p: Na obydwa te trafunki pozwa- fzy naywytfzy nad Synodem pow'

lam, ale wniofek rozumienia z nich fzechnym; poniewa? tak bylbj
odrzucam; w ?adnyl'Jl bowiem z tych fiarfzy nad farnym fob? , i owfzetJl

9boyga przypadku nieby?o trakto- tak rozumiany Synod jef? co? wi?'

wano o wierze; poniewa? w pierw- cey?
nad famego naywy?tz ego ,P?'

fzym by?o traktowano czyli Parcha pieza, przynaymniey rozchmtosCJ?
miara by? ?wi?cona, zwyczajem ?y- zdania i powagi. .

dowfkirn miefi?ca Nifan 14, to je!b Ale tu kwefrya jefr o SynodZIe
l\larca na jakikolwiekby dzie? generalnym rozumianym pod ten

przypadara , czyli za? w Niedziel? czas, kiedy farnych t?'lko I?i1kup?\V
blifk? naft?pui?c?'? a takowe bada- ?gromad?onych zwaza, nieogl?dH11?
nie do nauki, a nie za? do wiary na- fi? na przytomno?? lub niebytnOSC
le?y. W Drugim przypadku by?a Papie?Cl9 to jeft: nie rachui?c oneg?
kweftya: izali Cecylianl1s Elemozy- razem z Bifkn parni; a zatym py:$

l1y na wy?ywienie \Vyznawcow nie jefl:: izali ?ad tak
rozlltll?i

zgromadzone fobie przywlafzczal? a nym Synodem generalnym Rzym
takowedziela f? prywatne i oCobifte. Papie? jefl: ftarfzym powag? ijuryS'

Tu te? poznay z S. Auguftyna ?wia- dykcy? ? albo te? przeciwnie : c?j?
dectwa : ?e zgromadzi? Synod Kon- li Synod generalny fradzym Je

fiantyn, nie ?eby tego by?a potrze-
nad Papie?em Rzymfkim ? .

ba, ale uchylai?c fi? chytro?ciom Przeftroga 11 Je?eli f?d naywyi-
Donatyftow i w[zelkim fporobem

-

fzego Papie?a okolo kweftyi \VJa.r?
i?dai?c tak wielk? onych zuchwa- i obyczai?w jefr nieomylny i JJ)?
lo?€ pow?ci?gn??. odmienny ( jako ?aifte takowYb

Az tego wfzyftldego wrofi? na.. onego by? wy?ey okazali?my ) a'e?
l,

.,
".(. P d 'c: P

.
, nI

ezy: lZ naY1i7!JzJzy ap?e:l: nieomyl- co o tego naywyz zy aplez

podlef?;aI
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podl?gat Synodowi, ale nad to na- ."?

fr?pul?ca propozycya powinna nam I.
otw?rzy?: izali CI) do praw, ordy
nacy1, Statutow, nauki albote? i

ale nad ca?ym Woyfkiem jeft prze"

Io?ony ; wi?c i Papie? równie nie

pojedynczo tylko nad ka?dym z

wiernych Chryf?usowych , ale nad

calyrn Synodem powfzechnym, któ

ry cdy Ko?cio? Chry1tufow repre
zentuie

, prze?o?ony jeft.

f: P'J
'

amego ap!e?a ofoby nale??cych
rzec?y, Pa?lez czy podlega Syriodowi ,ta?,. zeby Synod jego ftatuta

??ofic,
l

J,ego farnego popra wia?,
.

? z ?, ztozy?, jednym Rowem: moc?1

p,rzymufern przeciw niemu czyni?

-

ie??
§. XIV .

Zarzut pierwJzy.
rnogt? albot' l'

..

p.

,

.

ez
czy l przeCIWnIe a- t17 Naft?pni?cych przypadkach Ko

v\' ?cio] mo?e zlo?y? z Tronu nay-

pJez Synodowe Statuta wvroki ,

ordynacye rozf?dza? i' te?' farne
zgromadzenie Powfz;chne rozfypa?
lub, potwierdzi?, lub te? odrzuci?
llloze '?

wy?fzego Papie?a. I. Iesliby Papie?
fzkodliwy byi Ko?ciotowi ,

i onego
chcia? obalr?, 2. Jesliby by? zabra

ny w niewol?. 3. jesliby wpad?'
w fzale?f?wo , wi?c Synod pow"

fzechny, który w tych przypad
kach zaradza? powinien, ftarfzym
jeft nad Papie?a.

?. XIII.
p n. O p o z y c y A.zetl1

wir
P8'

Nay'lfJy:J.[zy p
. ?

';n ., Co do r. odpowiadam. Jesliby nay

wy?fzy Papie? uIHow.a? o?ali? Ko

?cio! W WIerze, pOlllewaz W ten

czas by?by jawnie Heretyki?m, tym
farnym odpad?by od Papiefkiey god
no?ci, i na ten czas 11ale?y tylko
jawne ogtofzenie do Ko?ciofa, aby
mu byto zabronione poilnfze?ftwo;
Jesliby za? by?a trudno?? Ko?cio

?uwi, niektórzy odpowiadaj?: lZ

mogliby wierni obronn? r?k? one

mu fprzeciwia? fi? bez do?o?enia

tey kary, aby fna? dla ?ego tra

ci? mia? zwierzchno??.

d

•

apzez JeJ? powaqq z 'Uha-

?? 'nad wjulkim Synodemb jlarfzy.
J?ci?

probuie fi? ta prawda tym wfzyfrkim,co

,\?pr;;ód rZeczono jeft o pierw?
fzer:fl:;vl? S. Piotr a i RzymfkicgoPapleza 1 o jego nieomylno?ci, i?
on, wedtug Pifma S. i Tradycyi J'eft

Idzie
tell

pO\"
jHj1?

ca?eg' 'r.
h K'

'

nOsc

nej{°

JytfJ:
f}1i?:
rn?1

lr)·S·
c'Pf

o 1 pow/zec nego osciofa glu-

\?\, P?!?erzem, Oycem, Nauczy
??: e:. 1.Wodzem; A poniewa? glo
jed

ad mfze cz?onki ..nie ty lko po"

uw??czo brane, ale te? i razem

?e n z?ne, fl:arfza jeft: Pa frerz tak

\l\va? oW?ami nietylko poiedynczo
ca??zanernl, ale te? razem i nad

Tak jesliby Król Francufld, kt?,
ry ?adnego nad rob? ftarfzego me

uznaie, w doczefnych rzeczach

chcia? Królewftwo do upadku przy

prowadzi?, mogliby ludzie onemu

obronn? r?k? fprzeciwia? fi?: jed
nak?e dla tego nietraci?by godno
?ci Królewikiey.

jea
l)iety\?zod? ftarrzym jeft, Oyciec
ale te.? nad tym lub

owym Synem
ciel t?d ?ad ca?? famili?' Nauczy-

.,;vi-
,jary

nie'

7V)lrJ1
?bj

nie'

Z\e'"
d

'

tylko Ue ? nIe na tylb lub owym
l ZOle b fi? e nad ca??;n ywa

, ilnowjony ,

Jednym lUb Zko?,; w(?dz .nie nad

dWoma zollllerzami, Lecz odpowiadam z Toma.fzem S. W

takowym
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gli' Bifkupi albo Synod rozf?dz??,
ale ich wyrok nie b?dzie mia? qfta-

teczney nieomylno?ci i twierdzy,

p? b?dzie. potwierdzony od, na??'

pui?cego Papie?a,

takowym przypadku nale?aleby u-
,:,

cieka? fi? do Boga, aby onego po

prawi?, albo te? in fz e W tych oko

liczno?ciach opatrzy? frzodki; albo

na koniec odpowiedzie? nale?y: ?e

gdy Bóg ofobliwfz? opatrzno?ci?
rzadzi i zachowuje Ko?ciol fwoy ,

niedopu?ci
.

zapewnie , jako i dot?d
?ie dopufzcza?, rakowego na Ko?cio]

fwóy przypadku, albo jesliby z

niedo?cig?ych fwoich S?dow chcia?

co podobnego dopu?ci? , zapewnie
nie odwlecze poda? frzodki i po

mocy do tego ra tunku {l0tree
bne,

?. XV.
.:?., ,

!

Zarzut drugi.
-:-

I? W
fzelka ca?o?? jef? wi?kfza, niz/'
li jey cz???; a?e Synod Ekl1'

menic?ny jeft niejaka? calo?? tll°'

ralna czyli obyczayna wed?ug P?'
fpolitego ludzkiego rozumienia, kto'

regoto Synodu Papie? jeft jeJ,na
cz???. chocia?by zacnieyfza ; Wl??
SyllOd jef? wi?kfzy i itarfzy oa

Papie?a wed?ug onego g?Oft1el!;o
zdania S. Hieronima; [esli o p011'ia,g!
pytamy, wi?kfzy je} ?wiat, ni;?8ti 114111'

fio ( Rzym)

I

O.,. Na 2. przypadek: Jesliby Pa

pie? by! zabrany' w niewola ; po

winny odprawowa? fi? mod?y do

Boga, jako czyniono za Piotrem

S. od Ko?cio?a, kiedy byt w wi?
zieniu tzymany od Heroda, ani

tym czarem nieprzef?anie by? Pa

pie?em ,
ani mo?e by'? z?o?qny od

Synodu. Tak n. p. Król Francqfki

b?d?c w niewoli nie przeflaie by?
Królem, ani mo?e by? q?tronjzo-

Odp: Tf=n f\rgnment nlefprzeclwle (J!
nafzey propozycyi; poniewa? t1ar?

propozycya ( jako rzeczono je11 ?
prz ef?rodze ) nie jeft o SynodZI;
generalnym t1wa?8i?c Z ni mora

z??czonego Papie?a; ale tylko
o

Synodzie generalnym, z kt6ry'?
ra?em nie ??czy t? Papie?. MÓWIli

my tedy, Papieza w tym ?y??,
ozie czy to przytomnego czyl1 111

'/J

przytomnego nierachui?c razelT11
Synodem. Jesliby za? pytanie by 0:
jak rozumie? o Synodzie powrze9h?
uym, z którym razem rachuie J
i uwa?a ii? Papie? z??czony;

te ?
mówiemy: ?e.. tak uw:dany Sy·pod
z Papiezem jelt co? wi?J?fzego PIp"
Papie?a, przynaymniey 'li) rozciqg

de
?ei zdania i woli wyrokow, a 10,
w zdnz?erzeniu w?adzy i powagi; P

t
niewa? cala powaga Synodu odJl?a,
wy?fzego PapiE-za fp?ywa na ?yl1 pj{
A W tym zak?adzie rozum!??lll

wany od ludu.
.

Odp. Na 3. przypadek: Jasliby Pa

pie? zllwfze cierpia? fzale? 1tWQ, na

ten czas powini?n by? .ro?umiany
?a um?r?ego; pooiewai ten cz?o

wiek, który jeft rz?czewi?cie fza

lony, zawrz;e jefl: ju? rzeczewi

?cie i umuty co do ?ycia rozum

nego, 'A tak ?o?ciQ? powinien fo

bie zaradzi? oko?o obr:mia nowe

go Papie?a; tym q:a(em jednak w

t'ym i' w popr?edz3j?cym pr?ypadku
Ko?cio! fam ni? przeft?ni? mie?, ale

zachowywa? b?dzie nieomylnD??,

I fobie oznaczon? czyli zoHawion?.
Jes?iby wi?c tramy fi? fprzeczki
ok?lo wiary i QPy(,z?iow'? b?d? qlO:-

ple?
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piez jeft ?z??ci? ale panui?c? i,:, Odp. II. Daymy to: ?e Papie? obo

rz?dz?c?, Jako gr,owa jef? cz??? wi?zany jeft zezwoli? na pof?ano
da?a nad ca!ym CIa?em panuj?ca iwienie nczynione od Synodu ge'"

onym rz?dz?ca, a tym farnym ta- neralnego, gdy on fam na nim nie ...

kowa cz??? wzgl?dem ca?o?ci nad by? przytomny, nie natl?puie jed-

k????tJ>anuie, niemoze by? po?ag? nak -z t?d wnofi?: ze dla tego Pa-
nizrza.

'piez jeft mnieyfzy od Synodu; ale

H,A za? naprzeciwko textowi S. tylko to wynika , ?e Sy.nod nale?y-

?ft°mma do?.? przypomni?? .S. Au- cie co pof?anowil. Tak i Synod
g yna przecIW JulianoWI pifz?ce- Efeiki powinien by? zezwoli? na to,

II
go w. probacyach 11. §fu. co poftanowi? by? Synod Nice?fkl,

• /l7m8fieJz ztqd : Wi?c wedtug nie dla tego jednak by? od niego
Wafzey fentencvi Biikllpi na Syno- mnleyfzy,
dach nie zafiad?i? jako S?dziowie: IV. RzeczeJ:?:! j?rzcze: Naywy?rzy /

?le tylko jako Poradnicy Papiez- Papie? jeft Syn Ko?cio?a; a ponie-

O
ey. wa? Syn jef? mnievfzy od Matki:

dp: ,Odrzucam ten wnio(ek: ponie- wi?c Kanonicznie mnieyfzy Papie?

:.?? r, prawdziwi S?dziowie, ale od Synodu.

i?h 1, 1

,podleg}i Papie?owi , kt6ry Odpowiadam z Piufem II. ( in But!C?

rni
zdanie moze rozeznawa?, exa- retraftationis dala 1463. )" ze cha-

lU
IncWa? i poprawia?.

.

cia? Syn jeft Ko?ciola dla odrodzenia,

du R,zeczeJz znowu: Powaga Syno- jednak dla godno?ci za Oyca jej!

t
]efl: od Boga, czvli z Bofk? miany, i jako p'rzez wzgl?d Sqnoia-

z
?czona i mo?e mów(? jako Sy- ftwa powinien on fam Ko?ciot Jza-

:

??d Jerozolim(ki" zda?o fi? Ducho- nowa? jako lVlatk?; tak przez wzgl?d

p? ,8" i nam" wi?c Jeft wy?rza nid przeto?e?ftwa wyzJZ1j jeft od niego f

llaKleza, a zacyrn Papie? powinien ja,ko Pajterz nad trzod?, jako Xi?"
.

Qzi? zezwoli?/chybaby chcia? zbl?- ?e nad ludem, jako rzqdca nad fa ..

?lizf; o? Duch?1 S. a tym farnym mili? czyli d01'J1.em"

Gdp' zl Jen Papie? od Synodu. V. RzeczeJz: Ko?cio! mote obiera?

Jl?\\>.' S?nod, którego Bofka jefi: Papie?a; wi?c wy?f.zy od niego.

D?tctll,a! 1 ?e mo?e mówi?: zda?o (t? Odp: Ze ma moc obierania Papie?a,
, tOUJl ("I • •

d' l b d
r.

?
' •

zany'
l,). Z nam, Jdl: Syno uwa- ,. e a y zt? wnOJ]' mozna ZWIerz"

?em tk.o razem zY?czony z Papie- chno?? nad Papie?em, tego niedo-

ftyi ) 'n

()

kt.6rym tu niemafz kwe? p1?rZCzC1m : pOlllewa? przez elekcy?

zany ll,to pozwalam. Synód uwa- ftaie fi? g?ow? i :fl:arfzym nad Ko-
, tlIera h

. .

P'
, .

r f:" d
za: 1Zll t .C Ul?C Z mm aple· SClO ern, a tym amym lUZ na

Synod CI n?epozwalam. Zk?d n. p. nim Ko?cio! niema w?adzy, ani

IJon 28.
la

:edoi1fki ftanowi?c ka- mocy przymufzai?cey; tak Kapitu ...

l1ia fi? pon?lledblai?c na fprzeciwia.. la mo?e obiera? Bifkupa, jego jed-

g<? rozrypa?? Papidki?h, ? kt6r?- nad, raz obrawr?y, z?o:iy? niemo-

W1?: zda?o fi
. Leo, n ?em()g? mo'" ?e.

? l)uchoWl S. .

§. XV I?
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nie jef? f?arfzy ,
ale (potrzeba ) j:lkO

mówi S. Tornafz : udek/iti! fi? clo Bo

ga, którY{1Y onego albo poprawi!, albo

ze [rzodkuJ oddali!"

§. XVI.

,

Zarzut trzeci.

Papie? je& to brat; ma albowiem

z nami jednego Oyca, to jeft: Boga,

wi?c j?sliby zgrzefzyt, a nie byt {ho

fowaniem poprawiony, Qowinien by?

doniefiony Ko?cio?owi. a zatym ma

by? of?dzony od Ko?cio?a. Do tego

przy!?czctm: a poniewa? ten, kto od

kogo bywa of?dzony, mnieyfzy jeft
od niego, '\vi?c i Papie? mnieyfzy od

Synodu, który jef? Ko?cic?em f?dz?-

§. XVII.

o PierwJzelfj?wie Papieza RzymfkiegO'
I

Lutrowie,
i Kalwiniilowie, od StO' l

.
licy Rzymfkiey pot?pieni przeci\V

pierwfze?f?wu Papie?a Rzyrnfkie?O
fprzeczk? wynalezli, przeciw kt6rytJ1
naRowi ii? ta

p R o P o Z y C Y A.

cym.

.

Odp: T? Chryf?ufowe 1?'owa: '1'0-

wied.?; Kosciototoi , niernai? by? rozu-·

miane o Towarzyf?wie wiernych albo

R:?;ym(ki Papie? ma pierZfjr?dlj?wo teJ/a

dz? f p?wagi 'na caty f1o?fJfzechn1j
=

SClOt z to do, Wim'y '}(alezy trzyrnac.
o Synodzie generalnym; nigdy bo

wiem to nie by?o W u?ywaniu ? by?a
by rzecz bardzo (zp?-tna grzech brata

J]iepoiJ'ufznego dorwfi? przed mnó

ftwem wiernych, albo na to Synody

generalne zbiera?; ale tylko t? [?o

wa Chryf?ufowe m?i? fi? rozumie?

o Pra?atach Ko?cielnych; jako bo

wiem zwyl??o fi? m6wi?, ?e H? to
I

donofi do miafrll, co f}.? do Magif?ra
tu donoli , albo do Cefarf?wa, co fi?
do g?owy Cefar?wa donou lub do

Cefarza, tl:tk fiS; te? ma rozumie? te

f,towo: 'Powiedz I(o?cio!ow?, to jeft:
donie? gtowie Ko?ciofa czyli przeto
zonemu.

Probuie fl? P1'opozycya: Cala powa'

ga Piotra ile Pafterze i rz?dcj
ca?ego Ko?cio?a, która by ta naywt?'
fza ,

zlana jen: na jego namjefrnlk?

czyli naf??pc? ; a poniewa? RzynlD"
Papie? jea naft?pca Piotra: wi?c

pa

Papie?a zlana jeft powaga PiotroWe'

go pierwfze?lhva.
'

.
Ogulnieyfza cz??? tego argument?

pwna jen-; poniewa? gdy Chry!?o?
Ko?cior fwóy ufundowa? maj??1
trwa? na wieki, tym farnym ObOW1W

??)? fi? w tym?e Ko?ciele' form? r?q'

du albo wzdr pofianowi? nieultan:,

ny czyli wiekuilty, aby po ?mierc!,
\

piotra nieufl:awal rz?d, ale na jego
ll?'Przelo?ony' za?, kt<)ry nie ma Su

periOl'a, jakowy jef?: Papie?, mo?e· zai ..

fte po bratedku z pokor? i uCzano

waniem by? poprawiony, i z tey mia

ry ma mieyCce i w nim ta fentencya

Chryf?:ufowa. Ale nie ma mieyfca ro-

I
zumiei?c: ?e i Papie? powinien by?
doniefiony czyli ofkarzony przed Ko-

j?ciorem; poniewa? ?aden nad niego

i??pcach przeby\vat ,

,

Co do
•

fzczeguJnieyfzey tak?e ?)t
sd tegoz argumenm, ta pewna Je,

piotr a?bowiem, ?e ofiadl w Rzyrll!?:
jawno Jef?: z Chronologii ?ywota o

Piotra, kt6ry prawie ca?e lat 4' Jei
m?ce Chryftufowey miefzkal w JU

Zydo'W"

/
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Zydowfldey ziemi. Roku 4. (który by? n Ktary to l?(t ?e tam ( to je.ft w R"'y
rok] Tyheryufza Cefarza Rzymfldego tnie) przepijany okaza?, gdy miafto
(}?atni ) Piotr do Antyochii :fi? prze- one, odmienieniem flowa, Babiloni? na

lHóf?', i tam St?1ic? fwoi? podnióf? (ja- zywa" II. S. Hieronim W _ Katalogu
koto jawno Jeft z kronik Euzebiu- Pifm Ko?cielnych mówi: " Piotr 1J'!

fza i Alexandry,na ) ?am?e lat 7. miefz - li?cie pierwfzym pod Imieniem Babylo ..

?a? A?tyochl?1kim Bilkupem (co nii figuralnie (czyli domysInie ) Rzym
Jawno Jeft z Plfm Grzegorza S. lib: znacz?c, pozdrawia uras., mówi, Ko-
6. Ep, 37. ad Eulogium ) zt?d udar ?cio!, ktary je} W Babi/o m e zgroma-
?? Roku n. po M?ce Chryftufowey dzony." .

I powrocil do Jeruzalem, gdzie od Poniewa? imieniem Babilonii w H-

Herod? do
w}?zienia wtr?cony W fa- ?cie S. Piotra niemo?e fi? rozumie?

me dni
przasnikow, zk?d ma?o co Babilon AffyryHki; gdy?, jako ?wiad-

po?m
od Anio?a byt uwolniony. czy Józef Zydowin lib: :rS. antiq:

ego? roku, który byt rok Klaw- cap: 12. wfzyfcy Zydowie, którzy by-
dyufza d?ugi, do Rzymu fi? uda?, i li w Babilonii Affyryifkiey za czaru

tam. St?ltc? pofianowi? mai?c? trwa? Kajufa, byli albo wygnani, albo po-
??wlekl; Roku Za? fiódmego po rwo- zabijani. Ani mo?e fi? rozumie? Ba-
lm

przemiefzkaniu w Rzymi-e, który bylon Egypfki, który to pod ten czas

to by? Rok Klawdyufza dziewi?ty, a by? ciemnym mieyfcem ,
i od Strabo ..

hO M?ce Chryftufowey Rok o?rnna- na lib: J7. nazywa fi? Forteczka.
y, Z Rzymu uf??pi? by? przymufzo- Zoftaie tedy konieczna potrzeba ro-

ny Za rozkazem Cefarza na wygna- zurnie? przez Babiloni? Rzym w tym

!pe wfzyftkich Zydow wfkazui?cym. )i?cie. Babiloui?jakoby zamiefzanie; po-
ego? Roku do Jerozolimy by? przy- niewll? te? miafto Rzym, gdy wfzyft-

f?edr i tam Synod zgromadziwfzy, na kim panowa?o narodom Poga?lkim,

ttn byt przytomny, po ?mierci za? wfzyftk ich te? narQ(?'ow llu?y?o b??-

-t
llWdyufza powróci? do Rzymu i dom i fektom, wed?ug ?wiadectwa S.

tam M?cze6ftwo podia! Roku 14. i Leona, który to Rzym i S. Jan in

. e?o oitatniego Roku Nerona, kt6ry Apoc; pod imieniem Babilo?ii wyzna-

?lS? byt Rok jego Stolicy w Rzymie cza.

y.

\V?:nS dCp1wod 'wyi?ty z Kronik Zy- §. XVIII.
-

Pifj
. iotra. Drugi za? dowod z

g()? ?zyli Lifrow: I. z Liftu fame- Odpowiedzi na Zarzuty.
w 7i? PIotra S. tak bowiem w li?cie r.

,?Ciot 1-, mówi: Pozdrawia was ](0- 1.
Nie jeft to przyczyna, czemuby

dzo1:y ?()yy .iefl w Babilonie zgroma- S. Piotr wta?ciwym imieniem

przez Ba?arek Syn rnóy. A poniewa? nie nazw ar Rzymu; a zatym takowe

czy bO\lJiltoni? rozumie Rzym; ?wiad-

\
liftu rozumienie dowodzi? niemo ..

cze? kt6?rn S. Papias Apoftolfki u.. ,?e.

?. H{ftoric?
\l Euzebiu fza w Kfi?dze Odp: Odrzucam p'opf'zedzaiq,ce zdan!e,

Tco r[Ut\\ \V R. 14, tak mówi" i dai? takow? prz1fczyn? zNatalif"
In

•

Z .A/ex"n-
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miafla Bif/mpem i naypierwJzym
'Chrze?cia?foi1111 Papie?em zoflaie"

.?11exandra: S. Piotr w?a?ciwym ,:.

imieniem dla tego 'Rzymu nie na

zwa?? poniewa? ?wie?o pod ten

./

czas z wi?zienia Jerozolimfkiego
ucieczk? falwowa? fi? , a zatyrn nie

chcia? miefzkania fwoiego wfzyi?
kim okaza?, a tym farnym zaradzi?

??da? Chrze?cia?fkiey ca?o?ci tych'
ofobliwie Chrze?eian

, którzy W

Rzymie miefzkali; aby fna?, jesliby
fi? w Rzymie jegn lift \V r?ce Po

ganow dof?a? , uf?yfzawfzv, ?e fi?
wielu Chrze?cian znaydowe?o w

Rzymi'e, nie wzrufzyli przeciwko
nim przesladowanla.

S. za? Hieronim w Katalogu pifm
Ko?ciefnycb H Szymon Pioir, (mówi)
po Bijkupftwie Antyochefifkiego 1(0'

sciota
; i przepowiadaniu ro{pro!r.e

nia onych, kt6rzy z obrzezania uwie

rzyli byli w Poncie , Galtacyi, !(appa
do c,!! i , Azyi i Bytynii druaieao ro

ku Kla1fJdyuJza na zwalczenie SzymtJ•
na czarnoxi??nika do R!?:ymu po'

fzedt, i tam 2$. lai Stolic? Kapta?
fl,Y'Ja trz1jm?t, az do oflatniego Roku

Nerona to Jeft '14. ktorego roku 11'W

cze?flwem uwi?czony jeft,? ?

Rzecz?rz II. Jesliby S. Piotr imieniem

Babylonu oznacza? Rzym; trzebaby
okaza? przyc.zyn? w?a?ciw? Rzy
mowi: czemuby nie infzym imie

niem, i przez coby Rzym podobny
by? do Babilonu, a to powinienby
Rzym tak jako i Babylon by? za

pl?tany w bf?dy wfzyfi:kich Cekt,
czyli w?ar hr?dnych; a?e podobno
na to mezezwolicie; wi?c niewta
?ciwie Rzym ukazywa? przez Ba

biloni?·

J a? tedy rzecz pewna: ze m?'

cze?ftwo w Rzymie Piotr S. pod'"
jor, tudzie? i to wiadomo: ?e VI

Rzymie Ko?ciot fundowa?, i onego
-

Stolic? trzyma?; a poniewa? nifk?d
wyczyta? nie mo?na, aby gdzie iw

dziey a nie w Rzy,mie, opu?ciwr?1
Stolic? Antyochenfk?, mial fwoH!

Stolic? ; wi?c a? do Cwego fkonfl'

nia Stolic? Rzym1k?. trzyma?. ?
tym ?wiadczy Tertulian Scorpiact•

?

cap: IS. Hegefyppus libr: de ex?l?
dio Hierofol: cap: 10. Euzeb.ius hb:

2. HiO:: Hieronim za? S. in cath::?'

logó Scrip: Eccles: opifawfzy Pio"
,

tra S. ukrzy?owanie gtow? na d6r,

przydaie: ?e pogrzebiony jeft W RzY"

mie bliflo iirQgi t"yumfalney, i CfiJle?

go ?wiOlta ztjzanowa1ziem bywa czczo'

'Wy.

Odp. Kiedy S. Piotr imieniem Baby.
lonu Rzym oznacza?, nie Ko?cio!

zaifte, ale miafto, ale miafl:o Rzy?
Ikie ukazywa?; powiedziano bo

wiem w tym li?cie: Ko?ciol, ktory
jeft w Babilonie. Na to za? pozwa

lamy: ?e pod ten czas miafto

Bzymtkie wfzyftkich narodow hf?
dom iluzyJo.

Nad to probuie.fil(. prawda tym Jpo'
Jobem: Ile byto Oycow, którzy .Ka

talog Rzoymfkich Papie?ow fpify\"?'
li, pocz?tek Sukceffyi od S. Piottl?'
wyprowadzai?·

Probuie .fi? jejzcze teJ: Piotra S.

mieJzkanie ? Euzebius (in Chyon: ad
annttm Xti 44. ) tak mówi: " Piotr

./Jpoflo! urodzeniem Gatileyczyk: gdy

I
pierwzey An!yocheyJki Ko?ciolufundo
wat, do Rzymu, fi" udat, gdzie Ewan

geliq przepowiadt'?.iq,c 25- latl tego?
/

Opta?us bowiem Mileovit!?On;
( libr: ?,cont; Parmenianum ) t?

, p?fze;
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pi?ze: ." K?tedra jefl jedna ( mówi ) ?::
ktora Jeft pzerwfza Z podriatou. ...

go którego Ewangelifty n. p. ?e

Chryftus niebyt obrzezany, a to

Jiedzi pien()fzy, pierwf:?:y Piotr, po któ

-?'?m nafl?pl1 Lynus, po Lynie '?laft?
pz! Klemens, po lal?111en.fie nafl?pil
Herakletus ?c. po eluliufzu Libery-

I'Ufz, p? Llber'!fufzu Damazus , po
Domtuzie

Syrycyu (z dzi? ktÓ1'Y J'eA

,

czemu? bo nie wfzyfcy Ewangeli
ftowie o tym wfpominai? , joko to

nie wfpomina obrzezania S. Mate.

ufz. Powtóre: ?e Chryftus niebyt
przez r?ce Symeona offiarowany i

przed Bogiem ftawiony, czemu?

bo o tym milczy S. Mart=:k. A jako
zt?d by?by wniefiony fa?fzywy do

wod na fprzeczenie prawdy, dla te

go tylko, ze ci nic Ide wfpominai? ,

chocia? drudzy jawnie o tym ?wiad

cz?, i tamci, którzy f? nie wfpo
minai?cy ?wiadectwu drugich nic

przeciwnego nie pifz?.

'JICf/Zy'l11 '1' J- , 'l"

t' ".J: .lOWC?1·zy{zem z którym eaty?ZfJlL7t I. 'l',
.

r. ot, 2{C?l:rn7ctZfJen'Z prawd w}ed'?l1jm
-JP

peczn?s?l tOUJarzyftwie zgadza fi""
E

odobllle? ?wiadczy i A uguf1:yn S.
p. ad Generofum po Pietrze na-

fi "ll
"

%Pl ??nus, po Lun:« Klemens, po
A.en1e1?/U! A1lakletus &c. po Damassie

1.?U'ryc?lt.rz? po Syrycyuf:< u AnCl:ftazyusz
?c'r Zk?d wfzy(cy Oycowie SS.

S 0p?.C? Hzymi]{? nazywai? Stolic?

fi'
lO tra, a Rzymfkiego Papie?a na

p?pc? S. Piotra; a zatym jawno: ?e

Tak równie zt?d wnofi? ( ?e ka? ..

dy wfzyfikich rzeczy nie opifuie,
anitez nic przeciwnego infzym przy

?wiadczaj?cym nie wyraz a ) fobie do ..

1
Wtr S. W Rzymie fiedaia? i Ko?cio

d
et;l Rzymikim a? do ?mierci rZ?
Zl!.

, wody przeciwne infzych ?wiadec
{wu. Otoz tam nic nie zwalai?

dowody nie wfporninai?ce, gdzie fi?
znaydui? dowody z infzych ,firon
ftanowi?ce i twierdz?ce ..

In.
Rzeczefz podob'?lo z Lutrem, i

Kalwinem: Przyi?cie Piotra do Rzy
mu ?przeciwia fi? Pifmu. Nayprzód
b?wiem S. Pawe? pifz?c do Rzy
nUan w R. 16. roikazuie wielu po

??rI\Wia? imieniem fwoim, a za?

k?otra S. nie wfpornina. Po wtóre,

b?ed? Pawe? przyby? do Rz) mu, za

'a?elgh mu Bracia, o czym w dzie-

Odp: li na pierwfzy zarzuJ. Lift do

Rzymian by? pifany, kiedy Piotr
S. by? jefzeze na wygnaniu z Rzy.
mu za wyrokiem KIawdyufz3; po
niewa? z Rozdzia?u ofiatniego te

go? liftu, gdzie Apoftol wfpomina
nieI,t6rych Koryntczykow, okazu

je fi?, i? ten lift jeft pifany w Ko ..

ryncie, kiedy tamtedy przechodzit
id?c dQ Jeruzalem, gdzie by? je
fzcze Piotr S. który z PawIem i z

infzerni by? przytomny na Syno
dzie, ktc5ry pod ten czas by? cele.

browany o zachowaniu obrz?dkow
Moyzefzowych, i chocia? ju? pod
ten czas wieI u Chrze?cian do Rzy
mu powróci?o, jako jawno )eft Z

tego? R. 16. .pie n10?na Jednak

J Cl R . •

d
.

ki : n'. a l tam za .:ey wzmlan-

Od
o P1etrze nie marz.

t?.'.T· Dowody nic o rzeczy nie

\Vlerdz? ,

d
..

Wag'
,ce, hm za ney Dlem?l1?

n? ?' gdzie fi? na przeciwn? ftro

czylil1taY?Ui? dowody, fianowi?ce
I w1erd

. ,

PUsciwr z?ce, Inaczey zas przy-

nione Zy takim fporobem uczy
Ila ofl;bl·Per?Yfz.roby ?atwo dopu?ci?
'7' nIe 1" . .

??k odwai ,a]eml1lc Wlary nafzey.
yhby fi? wnofi? Z jedne-

WnQfi?Z ij l'

;
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wed?ug natchnienia Ducha S. dla

rozfiewania Wiary Swi?tey niemi!I

wychodzi?, i ztamt?d znowu do

Rzymu powraca?, zof?awiwfzy taIll

w niebytno?ci fwoiey za Wikary'
ufzow Kleta, i Lyna C jako ?wiad

czy S. Epifaniusz Haresi 27 )

.

wnofi?, jakoby i piotr powróci?; ;;.

poniew ? tym farnym, ze by? Ipraw

c? nawrócenia Zydow do wiary,
dla którey by? wydany wyrok na

wygnanie ?ydow, nie powinien by?
zaraz fwego powrotu prcyfpiefza?
c?o Rzymu.

ReCzt? wiadomo?ci, jesli ci fi? pO'
doba? b?dzie mity czytelniku, znay
dziefz

,
tak w Hiftoryi Ko?cielnej .

Nad to z tego? argumentu nic fi?
nie wnofi przeciwnego; poniewa? Pa

we? pifz?c do Efezow nie pozdrawia

Tymoteufza, pirz?c do Zydow nie

pozdrawia Jak6ba, a przecie i Ty
moteuf? w Efezie by? Bifkupem ,

i

Jak6b by? Zydow Bifkupem,

Alexandra Natalis ; jakote? i po
/

innych przezacnych Autorach.

Tuby zaifte wed?ug porz?dku ns

le?a?o i o V. regule wiary, to jef?:
o jednomyslney nauce Oycow s. i

Doktorow ca?ego Chrze?cia?f?w!

zupe?n? poda? wiadomo??; ale ?e

kr6tko?? te?o dzie?a nafzego nie do'

pufzeza wfzyftkich zda? wylicza?;
przeto tylko dory? narnieni? przed
nieyfzych w Ko?ciele Bo?ym Do'

ktorow , których tu przy??czam Re"

,

.Odp: na d-:-ugi text : Nic ca?y Ko?ciol

Rzymfki wyfzed? fpotyka? Paw?a

przychodz?cego, le niektórzy tylko
imieniem infzych; poniewa? pod
ten ezes jefzcze trwa?o

przeSIado-1I nie, albo (na? pod t? por? nie znay4

C?owa? fi? Piotr w Rzymie; niebyt

lbowiem tak do mieyfca przywi?
zany, aby fna? do ró?nych krain gef?r,

...

RE-
/

z:
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R,EGESTR .TEOLOGOW .

.,

Hebragfc!l t?J?o Egipscy. ?
S. Izydor •

.

S. Maxyrnus.
Rabbi Moy?efz Egipcyan. S. Jan Kaffian.

S. Fulgencyufz.
S. Bernard.Arab/ey.

'

Awicena. &c.

S. Leon Wielki.

W. Beda Kaplan.
\

I

S. Profper.
Chrzc?cianie Greccy Teologowi!_ Awreli.

I
Boecyufz,

Rychardu?.
, Tertulian.

S.
Dyo

.
.

S B ll?Zy AreopagIta.•

O;zyh Widki.

Hugo Victorinus.
Alanus de Rupe,

S C
ygenes.

S· hryzottom.
S· Damafcen.

1
Alcuinus.

S· ??egorz Nazyanze?lki. Piotr Blefenfis.

S. Piotr Chryzolog.
Ayl1lo.

•

rem Dyakon.

?aci?Jcy ChrzeJcianjcy Teologowie.'

l
Walerynfz BUkup.
N eftor Opat.
Innocenty.
Remigiufz.

SS. llieronim.
• A ....

b
"

S. A"l rozy.
S. T?guftyn. I

Laktancyur?
Cezaryufz.S G

marz z Aquinu.•

rzoO'
lko

I
S. Piot r Da mianns.

Kaffiodor &c. &c. &?
S.

Cyp
?orz Wie l.

S rJan
· l?1I

•

ary.

KONm?
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KONTROWERSY A

UZYW ANA POD CZAS MISSyr BAZYLIANSI(IEY,

Z WYI(?ADEM, X. BOSKICH PRZYKAZAN.

R o Z D Z I A ? l.
_.< Niep?dzieJz mia? Begoto cudzych prze-

D PierwJzym Bozym Przykazanht, któ- demnq.

re jefl: Ja jeftem Pan Bóg twdy, I.

przeciw temu przykazaniu grzeri?
Tego

Przykazania, ile jef? rofkazu-
'

. i?ce i zezwalai?ce , materya wla

fna
, uczynki, fprawy , cnoty, bo

goboyno??, nabo?e?ftwo, uczczenie

Boga. Ta za? cnota jeft moralna, co

do obyczaiow nale?y, przez któr?

wn?trzna i zewn?trzna cze?? oddaie

:fi? Bogu. Uczynki wn?trzne, f? urny"

fiu poni?enie, którym niefko?czon?
dobro? Bofk? czcimy. Uczynki ze

wnetrzne, które zewn?trznie fi? 0-

?wi?dczai?, jako jeft: Modlitwa, ofia

ra, czo?obitno??, i infze. jednemu Bo

gu b?dzie[z ji? ktaniat. :ro je?, ani

mysI?, mow?, nczynkiem , zadney

rzeczy fl:worzoney od Boga, na Nie

bie, na ziemi, morzu, ani r?k? ludz

k?, jako f? ba?wany ryciny uciera

Iley, ulepioney: lecz jednemu Bogu,
Duchowi Duchow , Duchowi nay

wy?fzemu, wfzyfi:kich duchow dycha
j?cych we wfzyf?kich ?ia?ach , Nie

bieikich, Ziemfkich, wodnych, ciele

Cnych i duchownych, b?dziefz :fi? k?a

nial.

,?Czyfcy, którzy fi? zabobonat111

bawi?; zabobon bowiem jef? faI{zf
we nabo?e?f?wo , albo cze?? niena'

le?yta , uczyniona temu, który l1!e
jef? Bogiem. ?p;Ui'Us. Zabobon rnQ?e

kto wyrz?dza? prawdziwemu Bogtl:

kiedy go nienale?ytym fpofobem CZCJ,

albo czyni to, czego tym fpofobeJll
czyni? nie powinien, albo czci Bo?s
tym fpofobern , którego Ko?cio? .nl?
poda? i nie opifa?, Zabobon pope?nI?bY
teraz, któryby Bogu wed?ug ftare1
ceremonii obrzeza! fi? ,

baranka ?a·

rz no] , kt6ry przeznacza? Ch ryftU [a I

gdy? tamci waznie offiarowali
\1/

przyi?cie jego, teraz ta figura nie'

wa?na, który fi? ju? fam ofiaroW?r,
Przeciw temu przykazaniu zabobo11'

I

nie grzefzy Laik, gdy by niepo?wi?co'
nym b?d?c wa?y? fi? byd? publicznyf,
CerkwIe albo Ko?cio?a Minif?rem-

a

bo fprawc?, albo adminiftrnj?c S-i
krament Pokuty, rozgrzefzenia, f1I

Offiary: co jeft zaw?dy ?miertelny,

gr?echem. Suarez uczy. Tak?e pt?e
fiW
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'eiw temu przykazaniu grzefzy, kt<5-
i?

bo m?zyk? do lu?ie?no?ci, do fzpetnychry zmysliwfzy jak? rzecz. powag?

I
mysh pobu??al?c, g?os wyda,,:s?.'Wtafn? podaie do czynienia, jako Taka Superfl,ztl?, zabobon cale Jeltby ta by?a od Ko??iola ku czci Bo?ey,

I
??zechem smlertelnym: tak LaymanGrzefzy, kt6ry Jakie cuda zmys?a, 1 infi,

falfzywe relikwie podk?ada, albo kto
II.

y,
Zll1ysla jakowe

rewelacye, objawienia "dla z'y?u a,lbo dla pobo?no?ci przy- Nie b?dzie/z mial Bogow cudzych prze-czynienia , Je{t ?ywego rodzaiu grze-

'

demnq.chern ?' -

ra
. fillertelnym, gdy? przeciwp wdzle

walczy, prawdzie krzywd? Powt&rnie ? przeciw temu przyka
zaniu walczy

I w}efzczbiarftwo ..

wiefzczbiarf?wo zas jef? , gdy kto

pomocy diabeHkiey fkrycie, albo wyG
ra?nie wzywa, a?eby pozna.w??, rze

czy, które h? tra??, mog? ?
1 ktore f?

wolne, przyfz?e l maczey {kryte, 1

wed?ug natury fwoiey niepoznawa
ne które je?eli f? takie, kt6re farne ..

m? tylko Bogu do wiedzenia przy'"
zwoite , wnofz? baIwochwa!ftwo,
wkt6rym diab?'o wi daie :fi? czes? Bo

fka: je?eli za? f? takie, które diab:? ?a?
turalnie wiedzie? mo?e, albo z JakIch
znakow, i infzych fpofobo?" n?y

...

fkrzytfze mo?e pozna?, takz? l
?le?

Je ludzkich zamy1?ow: tak ?elr,lO 4s
c. 2. qu?: .Sanch?z. B:z w?tplema to

fi? niegodzI ,gdyz tak! ma ?tn?w? z

Bofkim przy11?glym meprzy]ac]ele?"
która z?o?? wprowadza ?

kradzle ..

ftWO) odft?pienie od Boga: Jako uczy;
Bonacina, i S. Thomafz 2. 2. q?re:.

I.

Wiefzczbiarftwo za? jeft dwoJakIe,
jedne, J?tóre fi? dzieie przez wzy.wa
nie diabla, albo przez czarowmka t

drugie które fi? dzieie przez znaki)a
..

kiego' po?o?enia albo wzi?cia, t: 1 te

walcz? przeciw temu przykazamu.

??zy?o?, Nabo?e?frwo fundui?c n?.
fi

arn
. \VI?, 'cz?lto jednak wymaWIa

l;S nIeWI?domo?ci? profloty. Lefiius,

N.

. I. Cap. 4· Sanch: mora?: ?. c. 17.avarrus.

n.
Qlrt?

"a mi Zabobon jell: CZe?? zbyteczno?ci , -na

p?zyk?ad: ceremonia, Rucha? Mfzy
frze wfcbodem f?o?ca

, z pewn? licz-

(tY'
?na'

? pottanowienia ?wiec, albo Ka
pran, który nazywa fi? Janem, ?ebyodprawowa?

, albo który ma ftatur?Chryfrufa; albowiem taka cze?? z fa
Iliey fiebie pró?na jeft, i do Ducha

?Zblldzenia jeft niepo?yteczna. Zabo-

nie

10#

)gO,'
:zcJ,

b elll

?oga

,t1?? jefr po?ci? Niedziel? infzych
?la?o\V nie pofzcz?c, tak?e przy Mfzy
krz ,poltanowienie co przydawa?,
przlc?O\V wi?cey czyni?; bo? to jeft
?ciol1:V poltanowien.iu Cerkwi i Ko

inte
a, te Za?

rzeczy czyni?c dobr?
mi n,c{?, Powfzedniemi f? grzech3-
r\l?

Ja

lO Uczy: Tole1. Leffius, Navar-

nie

IHby
irt1

1/a.?

uCa,

i ?

nie'

w?!,
I

ka 'rnataYl11an. Albowiem jeft lek-
baW'

?Co'
ny(!1

ery ,

.r..
b'

.

z?y' Z
w'

a I Uczynek z Ile le tue

Zab?bon ??!l. wymawi.a fi? proftota.
teIny, ed bS Jeft cale 1

.gr?ech ?mier
rzecz j?k? ?

z famey lIebIe z?a by?a,
offi.arowa ' '. p. rzecz ukradzion?
ikOCZlly l p1esni Ko?cieln? na ton

,1'

Sil:
t

11 III.

lJr1'
r'te' P, otrzec?e ? jeieli kto z p1anet ?

gwiazd, fnow,_ tak zawi11, ?e

prawie

, ,zpetny, ?piewa? uftami, al-
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pral'ie wfzyftkie fwoie fprawy i ?y- ;:: ?e o to Bo?e priyk?zanie: Koft1d nie' ,

wot wed?ug nich rz?dzi? umysli?, ten

\
kiedy wolno pufzcza? z potrz?by,

?miertelnie grzefzy ,
winien przeciw i gdy poczciwo?? wyci?ga, kiedy JO?'

przyk?zaniu temu. Leffius ,Sanchez. czey w?tpliwo?? niemo?e byd? ufpo'

Nie jeft grzechem z fizognomii cia?a, kojona, byle by?o z uprzedzaj?c?

poftawy, fpofobno?ci czlonkow, ta?- Modlitw?, poi?em i od Boga faroego

?e z rokowania fnow, które pocho- oczekiwaniem fporz?dzenia : jako ??

dz? z melancholiey; melancholi?om obieraniu Saula I. Reg: 10. Maciej'

bowiem fni? 'fi? pogrzeby umar?ych, na mieyfce judafza , winowaycy p"

flegmifremu wody, d?dze , pluty, trzenia, jako na JonaCza: Bonacyr"

Krwie pe?nemu ognie ?ni? fi? ,
zda- .Sanchez. Koftki czyli lo[y?ozdZW.

mu fi? ,
?e po górach wyfokich cho- lai?ce ,

bez ?adnych zabobonowi
I

dzi, Cholerykowi ?ni fi? , ?e f?? wa- bez grzechu cz?fto byd? mog?:
n. p'

dzi, pojedynkuie. Te nie f? grzec11y, Dziedzicowie zgodzi? fi? niemog?'

,

z nich fobie rokowa?, jaki kto jeft a pozwol? na to, godzi fi?, giy? nic W

dyfpozycyi cielefney: takie nie jeft fobie niemai? , tylko k?ttakt do rzeczY'
,

grzechem, gdy ludzie z ptaf? wa ,
z do którey k?trakt mai? , a?eby tegO

,

bydl?t mai? do?wiadczenie, kur gdy rzecz by?a, na krór'ego Koftka pad,

cz?fto pieie , odmian? powlen za ro- nie. Tak?e gdyby wielu od S?dziegO
kuie. W ót gdy do Obory idzie, .iiepo- zofluiy?o na ?mier?, a owfzern dl.

god?, gdy za? w pul gumnifk? le?y, m?odo?ci nie?darzylo fi? wfzyftkj??
pogod?. Tak?e naturalna Aftrologia wygubi?, mo?e on da?, kofrki rzuC1t'
jeil: bez grzechu, jako maj? cz?fto dla pokazania, który z nich ma umr?el

pro?ci ludzie dochodz?c, ze wiatry i byd? zabitym. Napomnienie rze!d?

b?d?, d?dze "
albo pogoda, po Nie: ?? cz?ftokro?; gdy? w obieran,iu' }\O,

ble, po sroncu wfchodz?cym, czyh sClelnych ofob Duchownych D1egod?,

zachodz?cym, owr?em. z planety, pod fi?. ! .. ayman. Bonacyna. Tak te? ur??t
któr? fi? kto zrodz!I, pkley komple- dy swiatowe, nie przez koftkl: leC,

:xyi, do czego kto fldonny, nie f? t o z fpofobno?ci ofob mai? byd? da"'?,

grzechem, gdy? z frzodkow propor-
ne

?
acz mi?dzy wielu godnych i{P(}

cyonalnych nazywai? fi?: tak uczy fobnych mo?e koftek za?y?. LeWll$·

Leffius.

v.IV.

Nie b?dzieJ:z: mial Bagow cudzych ,(tlJ

IG rzefz? przeciw temu przykazanIU,
którzy Cyganow do fzcz??cia ra

dz? fi?, a do tego, je?eli to jeft nie

z dworftwa i ?artu, lecz z wiar? fiat?
i z gorfzeniem ?miertelnie, je?eli za?

dla ?miechu, cie.kawo?ci, ( jako po

fpolicie czyni?) powfzednie, grzefz?·

Fillucius, Sanch. Koftki ocierai? fi? tak-

demnq.
.

Batwochwalftwo ,przeciwi fi? te.?:' I

przykazani?, jeft grzechem ?(l110,
telnym, czyli kto materyalnie, ?jl
wierzchownie k?aIlia fi? 'ba?Wana\ ,

/

a.lbO
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?l.bo tey :zec??, .któ:a nie jeft Bo- ;:}
fzatana: czary tym fi? r6zni? od czar

glem, z bOla?m smlerc1,. czyli ten, ktd-· nokfi?f?wa ,
?e czarnokfi?ftwo na ,po-

je'

by,
nI'

pO'
?c?
egO

ry:G? k?ania formalnIe, to jeft: z kazaniu jakich fortelnych, dziwnych

wn?trznym a ffeJ:.t e m
, oboie ?r?iertel- rzeczy, fztuk, czary zrnierzai? dla

:nym, ta? S,. Augu,tryn. Pró?ne prze- zafzkodzenia ludziom. tu« li b: 4·

!trzegame '.
1 to Jei! przeciw rernu

\
j??ltiucius ?4. Czarowania ró?ne, jed-

p:zykazanm,
z

p?Zypadk.
u niefpodzie::- ne fporz?dzai?-ce cielefn? {pro?no??,

W

iejs Wal!ego dochodzI?, co fi? przyd?? dufzn? pdeymui?ce czyfto??, niena-

rnoze,. ?.
p? rano wychodz?c, zbi? wi?? mi?dzy powinowatemi ? braci?,

?i??:/ie ? tego ?azad tl? wróci?, mie? czvni?ce w zdrowi? 1 W obfito?ci zbo-t

elZ? c' z
,?leR niefzcz?sllwy , wycho- ia, by<Ht: Izkod? ,

co wfzyf?ko cza-rl1)\

. ,?
f

pro.znym wiadrem potka? i wró- rownik czyni pr?ez diab?a , który w,zie'

?,
\

?

Cle l?, mle? ?yda za omen fzcz?sll- ludzkiey fantazyj fprawnie, i pobu-

'r,e,
a gdy frotka Xi?dza ?a ni?fzcz?- dza, nic j?dnak przeciwko ludzkieyn· V'

>g?'
,c

?

s
I,we, pr6z?e, i z grJ?echeJ11 glupie woli czyni? nie ?o?e. ?k?d pozna?

:lerz?cego Je? poO:rzeg''lOie: takze je?eli czarami ?ara?eni w grzechy

rzedz fi? w pI?tek paznokciow ob- wpadai?, ze prawdziwie grzefz?, nieczY'

tegO'

pad, r7\?na?,
ch uit pra?, zoli?, bia?ych": pr?eto; ?e. f? fzc,?aro?ani, ?ecz dla ?o:

?d
w

fze?tunek b?ogofiawie?ftwa na brey woh, ?torey lm dIabe? Odl?C
:iegO

jele?l?zenle chorob za?ywa?; takze? pi? ?o?e.
.

dll

?y?h ni:pto trzy?a, ?e Mfzy za

u??rh· VJI·tkic?
uci?,

'r?eC,
,eld?
,

1<0'.

fi d
Ohlaga1?, az potrzeba na me

re
m ?wiec' z pewnemi kolorami i Pyt: (:zyti ji? godzi przeciw Cz?Yom

I?zb?, tak?e z fied?iu bra.? Ko?cio1oW czego zazyt?

f1af!<u,z ?iemi pod czas Ko?fekracyi t •• ;' •

?kze ?wl?coney wody, ?a Jak? rzec.z
.

Od: GodZI fi? zazyc Crzodkow, Jako

? zczol, byd?a ?,achQwame. Nie gam? to le?arftw od Medykow,

led?,ak nabozeM?wa, ani miep za

\
Exorcyzmow, i Sakramentow Ko?ciel-

1od?1
?r??'

prClzne poftrzeganie, ,gdy niektórzy nyc1, ofiarowania [l? na mieyfca S.lect
la\\'?'

i {pO' ?? t?l11arJych fwoich poftrzegai?, r.e wz/wania .•
SS. n? p. Jer?e.goi infzyc?,

j?
zydzlefiu Mfzy za nich od prawU·

kto rym ('zary ?lIefzkodzIlt. CZ!lfy nt·

to 'fi W?d?ll.g S. Grzeg. W. z zwyczaju

\
f?czej? l gdy ?epfowane by?ah? zna ..

?lUS.

p

? dZIele, albo Panie nabo?ne, gdy }tl przez ktore on fzkodzl, Jedn:lk

krzy porodzeniu dziatek J' akie reli. c7atownikow infzych, ani czarycza-

WIe na r •

'
, .

•

fi
I'

d' fi
7f.T 'd b·

t\\i fi .lo,ble J10fz?, paikow, ktore- rami zno tc ?lego
Z1 ,l?: J.Vav?r?us n,.

?Y\V?i X:?.za przy Mfzy opafui?, za-

\
4. Czarowmka g9?Zl.

fi?.
za?y? pro?-

?, linCze. &c. b?, albo przekuptemem, pIenI?dzmI,

VI
czyli gro?b?, biciem, albo m?kami

Czary, C· jakiemi przymufi?, niegodzi fi? jed ..

p
?cwowanie przeciwko temu

\
nak ?mierci?, albo zapiciem, je?eli

C
rK:'!)kctzaniu walcz?· nie chce, tak Lugo, Dia'?ma par: 8· re ..

zary za? f? tno (k d
., .

f:
fol: 52. Chociayby dochodzi?, ?e ten

z
umow?, i z ??

z o z.le ,lO zYfim czarownik, który oczarowa? nowe-

Tom I .. rzyczymeOlem l?
•

Aa
mi
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mi czarami znofi? b?dzie, jako. od f.:

lichwiarza wyci?ga? wzaiem do Iich

wy: RCLcya. Gdy? to poczytano by?a

fiflcuie
, a je?eli ?o do Dziedzico.w

wefz ?o
, i na dziedzicach rekwirul?.

A?e czarowniki takowe cz?fto robl?

z?o?ci, ?e ich ?adnym ?ywym fpO
fobem nagrodzi? nie mog?, za fira,t?
tak wielu ludzi, byd?a Zcz:Howan1e,

gr!daOli zbo? wybicie, takim zadll'
wa? pokut? cielefn?, jako zab6ycoflll

z z lo?ci lichwiarza, to jeft Czatowni

ka, je?eli w tym z?e pofr?pi. S?nchez
lib: 7. Filliucius II. Leffiu« lib : 2.

C·44·

VIII.
mordercom, wydziercom , po y

. .

.

ft da'
P. Z Czarownikami, Czarownicami, jak ?ywotne, umartwienie cia?a, codzie"

ny jaki dobry uczynek, Krzy?em le?
?enia

, dyfcypliny, dalek? peregryn?
cy?. Parochom takie nale?y fwole
owce examinowa?, a?eby przeciw te:
mu przykazaniu nie b1??zili, ?tórz;.oko?o byd?a, owiec, wiele mat? g;J'110 w

"

?eby im wilcy niefzkodz-"

fi? ma Spowiednik Jl'rawi?? I

Od.
Tacy zwyczaynie przyft?pui?c

, do czarta zarzekai?:fi? Boga,
Chryftufa , Sakramentow, mai?c dia

bla za dobrego fwego Przyjaciela, i

trzymaj?, ze nie b?d? pot?pieni. czy
li fi? tego dopu?cili z lakoml?wa, czy
li z pomfty przeciw bli?niemu, ?eby I

mu zafzkodzili, pyta? fi?: Takie z bluz

nierftwa przeciwko Bogu i Swi?tym,
o Swi?tokractwach, .na z?e ?o?T1em
za?ywai? rzeczy Swi?tych , ?Wl?CO
ney wody, Ewcharyftyi: takze fpo
Ieczno?cl i fprofno?ci z dlabl:m, z la

tawcami, i o fzkodach Iudziom po

czynionych: tak Bonaciua, Sanchez
,

Filliucius,

Tak?e konowa?y oko?o ?oni ?ho?z??:czafem f1ów z Pifma zazywa1?, Ja?
e

wym umyllem to czyni? baby, ktor•
tak?e przy narodze?iu ?ll?j? Ii? , zn?kow jakich naby waia , jakim umy1Je
i te czyni?, mai? examinowa?.

;::%% co: 1':O:l.:o-JCD: ??,%)':):,o:t:

R O Z D Z I A ? II.

Takowe dofy?uczynienie tacy mai? ,

narp;z6d: Napomina?, ich po?rzeba,
jezelt mal? umow?, fp:aw? z dlabfe?,
a?eby fi? wyprzyfi?gh, I rozerwalI,
Kfi?iki fwoie, pirma, karty, w?z?y i
jnrze in'ftrumenta przekl?tey nauki

fwoiey a?eby fpalili. Je?eli za? dia
bel ma fam od nich zapis, jako to od

czarownikow, Czarnokfi??nikow, / i

tych, którzy mu :fi? zapifui?, nie trze
ba H? wielce turbowa? o tego odyfka
nie; gdy? zmowa doltatecznie rozry-

i
wa fi? przez pokut?. Szkody tak?e

aby nadgrodzili ,gdy? i f?d ?wiecki

zwyczaynie Czarownikow dobra kon-

o Drugim Bo?ym Pr.zy?azctniu. it
Nieb?dziefz wzywat ImIenIa P. Bag

twego nadaremno.
,

'e'

Przeciwko temu Przyk!z!niu BoZ
a'mu grzefzy, przyfi?gai?c bez ?,c

le?ytych okoliczno?ci, przy[j?gaJ,1?
fa?fzyw? rzecz, albo ?e jef? rzecr?k?amliwa wiedz?c, zt? rzecz na

k[Z??oblu??ierftwa , zIe ?ycz?,c f(?bie, \r?blizmemu fwemu. Takze 1 na do
byrzecz przyfi?gai?c, jako to na

fzJ?Y"Zakonne, z?ym umyflem, niedotrbó?mania fzlubow, poflufze?ftwa,
u

1-'tftwa, czyfto?ci, takow? krzy?o1ft?'fi?l?wo, bogoboyno?cl przecJ,W
kto ..



\(

-

k?6re I

znacznie walczy. i wprowadza ,'t fzey niew?tpliwey prawdy na ?wiadec ..

niecze?? Bogu. Drugie krzywoprzy.
\

twa jakiey rzeczy: to za? wzywanie
n?ftwo, które zmierz::a do <riieucaci- na tym zale?y ,

?e przyii?gai?cy, jako
?vo.?ci rzeczy Bogu po?wl?coney, jdl: z fiebie jef? , ??da, i pragnie, chce,
s\Vl?tokradztwem, albo ?wi?tokup- a?eby Bóg to, co on przyfi?ga, po-

ftwern, o tym na (wyru mieyfcu, ?wiadczy? i pokaza?, je?eli onemu po·
do ba? fi? b?dzie; tak pofpolicie Do

ktorowie. Bonadna. Rzek?o fi? po
taiernna , wn?trzna , to jef? ,

i? kto

kolwiek ocz?wi?cie przyfi?ga, ma

n. p. wewn?trz intencj?, przedfiewzi?
cie uformowa?, a?eby fi? uf?a z fer

cem zgadza?y, a nic przeciw fprawie
dliwo?ci nie poczyna?y.

Pyt: l. Co je.fl jlm[zenie Boga?
/

Od.
Skurzenie Boga jef? ? to jeft: mo

B
wa, uczynek, którym kto flrufza

aga.' n. p. czyli jeft Bóg m?drym,

f.0t??nym, mocnym, milofiernym, czy
i

n?e widzi, co ja fkrycie czyni?,
?zyl? ilyfzy pto?b?, wzdychanie mo

?,]e?e,u.w?tpi o jakiey B?fkieyd?- Czyli fi" godzi przyfi?ga??III.Pyt:
ona?oSC1, a to J. eft fkufzenie wyraz-

Ile D
. .

k 6 Od.
przyfi?ga je?eli nale?ytym fpo-

.

rugte powik ?ane fkufzeme, t -

re

a?z wyra?nie niezmierza kufi? Bo"
ga, ,Jednak pufzeza fi? w niebezpie

?e?ftwo, z które?o ci??ko wybrn??

, fobem dziele fi? , godzi fi? ,

jef? z wiary, i jeft uczynkiem ?wi?
vtob liwyrn , jako ucz? w fzyfcy ; wten

czas za? nale?ytym fpofobem dziele

fi? , gdy w przyfi?dze te trzy zacho ..

wane bywai?. Pierwfza: f?d, który
wyci?ga, azeby z roftropno?ci?, uwa-

*

g? i poczciwo?ci?, a nie bez potrze

by dziato fi?. Wtóra: z fprawiedli
wo?ci, która to wyci?ga, a?eby to, co

fi? przyfi?ga, fprawiedliwe byto, god
ne i poczciwe. Trzecia: a?eby rzecz

prawdziwa by?a, albo przynaymniey

.oze, chyba cudownie, n. p. frz odki

naturalne opu?ciwfzy chcie? cudów

?ie od Boga, z wyf?ka fi? Ipufzcza
J?c bez fznurll" chorui?c, a lekarffwy
?a:dz?c, nierozvmnie zdrowia fpo
?Zle\Vai?c fi?. Navarrus, Le({ius. Tak-
Zel l\ fi

. . ..
'JJ

. 'rro y l meumlel?tny bez przy-

goto?ania U?, gdypy infzych chcia?

?c?yC, ufadziwfzy H? na Rowach, Chry
_L? O?ych: nie myslcie co b?dziecie

.
"

'""?OWI? d fi b d'·
,

z przyczyny powa?ney rozumian?

hyla pra\'(dziwa.
wi? ! a l? wam, co ? ZleCle mo-I?e'

na'

li?c
eC't

t!lrt
lbo

br?
•

dr
.

'

nIe, 'Wy, lecz Duch S. w was b?-

?l??e h ?°"Yi?: taki iadnego Bofkiego

b??? ?I(:nla nie maj?c, nie tylkoby po

chez ZI,.! ?ecz Boga kufiI. SZtCtrez, San ..

Zt?d taka rezolucya, ?e ten ?mier ..
,

teInie grzefzy, który zwyczaju z fie ..

\
bie niewynofi przyn?gania fi? nie

rozmyslnego, {bn, takich jefr w ?mier-
,

??a12tS. "

Pyt: II.
telnym poftanowionY· II. Smiertelnie

Co jefl tedy Przyfi?ga? grze(zy , który na z?? rzecz przyfi?-lby

'tY"
oó?

Od.
prz fi . ?a,

za b??. k?go, obc!??; albowie?,
r

y ?ga Jeft potajemne, wn?trz- Jefr cz?zkle meuczczeme Boga, fieble

Wanie
. le.,

. CZyli jawnouftne wty- obowi?za? na grzech, tak?e fi? dwa'tf

i?'
?mlenla

Boikiego, jako pierw- grzechy fchodz?, jeden, z? chce ?re?o,i
Aa ij •

drugi
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drugi, ?e na zfe za?ywa BofIdey n 1lów wed?ug pofpolitego raZiumjenia?
powagi. III. Grzefzy ?miertelnie, kto- uczy Toleius: gdy? nie ma przyczyny.
ry przyfi?ga dobrey rzeczy nie uczy.' a?eby 'llów za?ywa? oboj?tnych. H.

ni?: D. p. pewnym ubogim ja?mu?n)" Ci??ko grzefzy, który za?ywa obo·
nieda? , albo do Zakonu nie wll:?pi? ? i?tno?ci , kiedy przyfi?ga f?ufznie by-
albo nieprzyiacielowI nie odpu?ci?, po. wa Wyci?gana jako od S?dziego, alb?
niewa? przeciw radzie Ewangeliczney Prze?o?onego, w rzeczy powa?ney.
czyni. Bonadna. Je?eli co z lekko- wielkiey , tak Bonaetna.

. I

myslno?ci, albo pop?dliwo?ci czyni 9
.

UI. Godzi n? oboi?tnle przyfi?gaC,
8uarez. Layman. za powfzedni grzech je?eli priyfi?ga nief?utznie wyci?ga?a
rozumiei?. • bywa ? je?eli ten

, kt?ry wyci?ga, n1e

Tak?e ?rzeizy d?iko _ kt6ry wyG ma mocy prawa, prywatny cztowiek,
el?ga przyfi?g? z tego, o którym wie, albo S?dzia ? nienale?yty , albo je?e'
?e jef? krzywoprzyfi?zc?? oprócz je- li nie zachowui? porz?dku f?dowego,
ieliby 1lufzna przyczy na i potrzeba tak?e gdy przez gwait, krzywd?, wy
wyci?ga?a; poniewa? w ten czas krzy- ci?gai? przyft?g?, n, p. gdyby mat-

woprzyii?f?wo z famey krzywoprzy- ?onek przyfi?gi wyci?ga? o taiemne

1i?gai?cego z?o?ci idzie ? Wiod?cy za? cudzolófrwo; je?eliby zbóycy wt
takiego przyczyn? nie je1t; poniewa? ci?gali dd tego j przy którym nic lUB

twego prawa za?ywa , co jednak nalez1i, ?e im ma nagrodzi? potydJ?
oprócz f?du rzadko n? daie rnieyfce gdyi jako od niego gwa?townie i nie?
W prywatnych ofobachr tak S? To" llufzriie wyci?gana przyfi?ga, tak on

mafz D. A. Suarez, Sanche:t. "Nie.. z niemi mo?e llufznie wedtug Pra.WI
krzywoprzyfi?g?, który przyf1?gt; pof??pi? f bywfzy wolnym; L?Ozus.
?e W farney r?eczy jeft rzecz faICzy" Trut: kt6ry zewn?trznie przyfi?gl
wa ? co on dobrym umyllem i mnie- bezwoli wn?frzney I nie obowi?zl1"
maniem rozumia? byd? rzecz praw- je fi?; gdy? taka przyfi?ga nierotJ
dziw?· mysIna raczey nazywa fi?, chybabj

.

z woli ?gorfzenia, gdyi nie przyfi?gl,
Pyt: IV. Czyt? fi? godzl oboi??na Przy.. lecz wyfzydzil do ptzyfi?gi wiod?c;"

fl?ga?

I
go; powierzchownie jednak tnOZ;bydi przytnurzon , ieby zachowa'

Odp. porpolita Sentencz'a Doktorow 1 tak Sanchez.
ze nie godzi fi?: tak chcia? nie ..

zboiny Aryufz podey?? SS. Oycow, Pyt: V. ?aka Ponna Prz!ffi?g! Pratl?
i Konftantyna Cefarza zdradzi?, fwóy dziU/ey'?
heretycki fzparga? w· zanadrzu mai?c,
a Katolicki W r?ku, nie na ten, co

Jnid 'w r?ku, lecz na ten co W zana

drzu przyu?gl. I. Ci??ko grzefzy za

?ywai?c oboi?tno?ci, kiedy niepro
{zony, lecz dobrowolnie przyfi?ga;
poniewa? powinien W ten czas za?y?

Od. l.
Forma pra?dziwa Przyfi?gi,

te S?owa: swiadcz? Bogler11:
albo wzywam na ?wiadectwo Bog?'

chybaby urny1l przyfi?gai?cego jn(?1'
gdy? wielu tak mówi: to ucz?o.]l;
których jednak umyil nie jeft ?ClS

to



Z \VVl\.?ADEM x, BOSKrCH PRZYJ{AZA6

topt'?y??gad,lecz jak?by gnlewai?c'?? ? zumne odbieral?cego. Azor. Trult: 20

to. o?w/adczy?. II., F otiny one Bdg c. d ub: I.

?le, Bóg widzi, Bóg po?wiadc?y cza- II
..

Sz lubowal kto, w?tpi?c, ,czyH
. u,r\?ego, ,prze.d ,.Pahe?ll Bogiem to z dafratecznym umyf?em i za?ywa ..

mOW1?, Bog wldz!al moi e fumnienie, niem rozumu dla lat dofkona?ych, je-
zda.dz? H? te ,tlowa zapieraj?ce fi? , ??li ,cd fzlubowa? przed fiedrni? lat,
a

n?e wyzn?wal?ce, dla tego nie f? .fzlub ten nie obliguje; zaczym nie b? ..

?:!fi?gaml, ?ni f?r:na?i:. l;a1jman j dzie miar, wiadomo?ci o ,dofkonatym
fi t1cma,; Sua?&?j ,?}e f? tak?e przy? za?yW'an?ll ro?un:u ? .gdy? go "f ty?

?g ? ktore fi? mow/?, na kfata?t t?- Prawo Ule' oblignie ?
1 mmernanre I?oi

?'f:?la ??" h? p. Sta.wi?gr?W?. l??i?" za wolno??; j?i.e1i .za? po iie?miu .Ia?
n'

c mr nos
, ufzy , urzn?; jesli to fzlubowa? , obliguie ,

albowiem JUz
te prawda ?

.

Sanchez. Nieprawdziwie w tych latach dochodzi, ?e ju? mial

?rzyf??ga, który, przymufzony ,

' ?de.. rozeznanie i w tych latach fzlubowi

-:r1. l1?kdt , ,Pr?yfi?gj; _triówi: przez tlc?yhi?neinu ma dory? uczyni?. Pata:

d !. ,

o

przyfi?gam, przez co mog?, Dzanna.
.

ft?:< ?adney rzeczy. n.ietnafz; pr?,ez' . IIi., ??luhy tic?y:nlone w pija?fl:wie_

llrz li y fi?
.

bez pott:eby -. go?zllo by bylI 1 przed upICIem ,fi? prze;:rzane"
!le

y ?c, »takl ma bydz rozumIany; tlle f? Wazne, cho(by Je ? chuCI? czy-

fi?
pr?ez zadn? rzecZ nie chcia? przy..! nil: gdy? rtie f? dobrowolne, i Z fa ..

c.

mych {jebie proftowane 1 dobra rzecZ

O S ? L U B A C II'. za? niebywa wzbud?ona, tylko ze

:Nie b J
',r. , 'r • I

P"
wi?yfl:kich Aron teby by?a dobra. Tak ...

{«zlej:?: wZywa! 1mzenta • Boga ?e fzluby uczynione W boiazni nie za ..

twego nadaremno. dartey, aieby tym tamym fzlubowal,

})
nie przymuf?ai?c, jednak wa?ne f?,

? tego Wt6rego Przyk??ai1ia Bo- albowieMl t? dobrowolne i rozmysllle:

},Yd?ego fzluby tutlez? jakie?kolwiek jako 11. p, W niebefpiecze?frwie od. nie ..

feff;? mog? ,t czyli roletlne przez Pro- przyiaciol t?lubuie kto; albo w mehe-

obietn'i czyh t>r?watnE' j przez, prolte Cpiec?nym ptyhietliu ? tanieniu, o.bie
..

:fiewz' c: f obowI?zek z dobrym przed- cnie poll: dozywotny t W ten dZIe?:

Boze???e1Tl poftanowi? Jaki ku czci fzlub !ta? hoiazni? wymozony, wyci-
2 umYlleobro\Volnie •

i na 1i?, przyi??; ?niony; a?eby fzlubowa?t niewazny
jilts.

Ql
Wykonanta. Bonacma, Les.. jeR:, nie pr?eto ?e nie by? dobrowol ..

1. Do I'

t
?

ny ? lecz ?e albo prawo taki fzlub ka-

'Wa\1ie
IZ ubu lata i rozumu zazy'" fule, !tnofi, alboli te? B6g takiego fz?u-

dObreg?otrzebne f rozeznanie z?ego i bn nie przyimuie, nie dai?c mocy nie-

rolenny' ?w?.afzcza prywatnego; gdy? fprawiedliwemu wymozeniu.
pewnemi. ? ]e1l: wazny przed latami

Zupe?nym r
zlub nie obowi?zuie z nie- Pyt? Co f? ma Izlubowa? Pan" Bogu'

g?ym umyll?Zlt\yslaniem, n. p. z llli ..

zapalczyweg Poitanowieniem, albo Z O.
Materya;

do kt6rey fi? kto obo-
Q

\lJnYllu, za?ywanie ro- wi?zuie, nie t?lko ma by? do-

bra,
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bra, lecz i nader lepfza, koniec fzlu-
,:'

co b?dzie lepfzego na ja?mu?n?, Inf?a
bowania, uczci? przez to Boga, ze za? jeft fzlubowa? Hetmanom, zoInW

za? byd? nie mo?e
, chyba co fi? mu rzom, w fprawiedliwey woynie, z Iu'

ofiarnie, t:.:la byd? wdzi?cznego, to mu pow obróci? wfzyf?ko na chwal? Bo'

ma ofiarowa?. Sanch: lib: 4. Loqman. ??. L C?yman, Nauarrus.

Navarrus. Zk?d b?dziefz rezolwowa?: IV. Niewa?ny, i powfzedny grzech
1. Szlub jef? pr6?ny, niewa?ny , przywodzi, n. p. lepfz? rzecz nad pO'

uczyni?, nigdy nie grzefzy? powfzep- dleyfz?, albo do lepfzey przefzkads"
nie, gdy? to fpofobcrn obyczaynym iac? , obiera?, n. p. zv? w ?wiecie,

niepodobna, infi za? tak chc?, tak o?eni? fi?, i?? na chleb ?otniedli,,
.

fzlubui?cego tym fzlubem , lepiey a?e- fwobodny, ani?-Ii zofta? duchownvn"

hy fi? obowi?za? ftrzedz ?miertelnych Naoarrus , Santhez, jezeliby za? cO

grzechow ,
i grubfzych powfzechnych. mnieyfzego, dobrego, a bezpieczniej"

tak Nauarrus, Suare», Sancher: fzego zda?o fi? komu, n. p. wzi?cie
H. Niewa?ny fzlub fzlubowa? jak? ftanu Kap?a?fkiego , fobie niebefpiect'

rzecz pró?n? ,
albo niepo?yteczn?, nego widzia?, ma fi? raczey przy nie"

obof?ronn? ,
ani z??, ani dobr?, chyba po?wi?ceniu. ani?eli w niebefpiect'

_

Z okoliczno?ci jakiey miaraby byd? do: nym po?wi?ceniu zatrzyma?. Bonacin{?,

bra , gdy? obmierz?a, obludna , g?upia V. Mar?e?fiwo niewa?nie fi? fz?o'

jeft obietnica, nieprzyiemna, taki buie, gdyz nad nie jeft lepfze bez?eb?

grzefzy ci??ko: i ten powfzepnie ftwo, jfl?eli za? fzlubuie fi? dla oro'

grzefzy: n. p. z konia fpadfzy, fzlubu- bliwey przyczyny, n. p. ?e nie flyfZY
.

ie nigdy na koniu nie je?dzi?, Navar- fi? byd? pow?ci?gliwym,. wedru? S.

rus. Nie jeft za? rzecz pró?na, i nie- Pawia: Lep?ey (i? zeni?, cmii:t!ti grzech?
po?yteczna, gdy kto cz?fto ponofi niel:eniqc ji? dopufzcza?.
fzkod? na zdrowiu: n. p. dla pija?i?wa
fzlubuie od pew yeh uapoiow wfirzy-
ma? fi?, które mu fzkodz?; gdy? taki

przedw wyft?pku cbzarftwa czyni,
za rad? Ewangeliczn? idzie: Strze?cie

fi?, azeby fe?ca warze ob??'1:ftwe1n ,i opit

flwem oIJciqzone nze byty, t fla'rauzem te

o Obowiqzkach S.?:tubu.

Do cudzych fzlub?? ?aden nie jei?
obowi?zany. n. p. Ociec fzlubo'

wal po zmar?ey ?enie do ZakonU'

wolnym fyn od tego fzlubu. chyb:!'
by dobrowolnie fyn Oycowfki fz???
chcia? ratifikowa?. Infza za? m6Wl?1
Cciec obieca? kielich, albo jako infz?

rzecz do Ko?cio?a, Syn powinien tell

fzlub po ?mierci wype?ni?, ml?i?'?
Dziedzictwo.' który fz 'ub obieca?,'

d?ugo przeci?ga, ?miertelnie nie grze'
fzy, acz tym czafem grzefzy n· ,P;
kt6ry, fzlub Jczyfto?ci obiecawfzy, nIe,
rz?dem fi? bawi, ma jednak na Sp'°"
wiedzi do?o?y?, ze fzlubem oboWI?

go ?wzata.

III. Niewazny fzlub, fzlubowa? zt?
rzecz, n. p. dot?d po?ci? b?d?, az go

zabij?, takim 1z1nbem obowi?zani na

S. Pawra Roz: 50. w Dzieiach Apoftnl
ikich, kto za? powfzepny grzech
fzlubuie, powfze?nie grzefzy. Cajeta
nZts, Leffius. Niewazny fzlub, którego
koniec z?y, n. p. da? ja?mu?n?, azeby
go widziano, dla pró?ney chwa?y:
niewazny, id?c kra??, fzlubuie da?,

?any
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z?ny jefrem, je?eli o tym Spowied- {, man rib: 4. Tak?e kupowania, prze-
lHk ?ie wie, poniewa? taki zto?ci? da?vania., kontraktowania, k.upli za-

twolak? obci??ony. fzlubu, przeciw- wodzenia , chyba ze zwyczalu, albo

,o 'któremu ?rzefz;, i cudzo!oftwa, jakich przyczyn wymawiaj? fi?,
W kt6rym zoftaie. .

?ech P. II. Lo fi? w Niedziel?, je?eli obeyS? ji?,
niemo?e, god:?i?

;::?::.e::%??CO'::??CO';lc.o;::,:?
R O -Z D Z I A ? III.

pO'
Jza"

cie,

·ild,

yl11,

? Trzecim Bo?ym Przykazaniu. o. I.
Muzykantom godzi {l? gra?.

Paml?tay, a?eby? dzie? Sobotni Swl?- byle nie przed Nabo?e?

f?wem
, lecz po obiedzie, inaczey

grzefz?, oprócz tak?e wefelnych a

ktow, infzvch czafow , niedolo?ywfzy
fi? ?arochow, karaniu pod?e'gai?. Na

uarrus, cap J3. Totet, Lay1'11d!/;n, de Fe-

cir.
cO

Dzie? Sobotni od Cerk?i S. jefzcze

'Nie:a, czafow Apoftolfkich. na dzie?
.

d
' ?Ielny przelo?ony, W który praw

ZIWle Syna Bo?ego po pracach i m?

?? odpoczynek w Grobie, i zrnar

. ychwfi:anie obwo?ane. Dzie? ten

k?r?p?fzYBdl1io\V, które?o na Pocz?t-

ieY'

?cie
?ct'

nie" ,

ecZ'
flo cap. 27' \

, II. Tak?e godzi fi? piCa?, przepi
fowa? , cho? to za nadgrod?. Tak Lo

pez, r?rmiil«; malarzom malowa? go
dzi fi? , niegodzi fi? jednak farb trze?

na kamieniu, Cerulikom. ile do zdro-

? ;nrJ"

zlo-
,an

ag dl Kf M
'

fza fi ' we ug l?g oyze-
,

'Y0rzy? Niebo i ziemi?.
Pyt: l. Które fi? fprawy tym Przykaza- 'wia, godzi :fi? wCzelk? robot? czyni?,

krew pu[zcza?, lekarftwa robi?, t?uc,

fmazy?, byle potrzeba tego by ta ,

bez potrzeby ma fi? od tego wftrzy ...

ma?, gdy? potrzeba niewolnicza. Ja
ko i Malarzom pomienionym bieli?

?ciany, farbo:wa? niegodzi fi?; bo jeft
robot? niewolnicza. Drukarzom tak?e

po naboze?ftwie godzin? iktada? li?

tery, nadgradzai?c czas frracony, wy
ciflu? za? w prafie niegodzi fi?. Lay-

.niem zctJlazui?'? \

<l.

n'
,'.

f: lk'?lla SWl?tecznego, W ze le

to' fpnwy lluzebge z?kazui? fi?,

ze?ef?: które chodz? okolo materyi

dynkn?tl'zney, czyli okoto roli, bu*
0\\7 R "1' l' l

llieyf:
' zemles lucze, czy l WU ,

w' PC?f:' Malarikie; albo które od l1ug
bYWai ?echny dzie? ci?zfze czynione
rowie

? .

lak pofpolicie ucz? Dokto·

wyma?i. ?Y1nctn lib: 4, Filliltcius. Nie*

.robotp ?i u?, którzy llu?ebnicz?
czyli ? z ?ra\Vui?, czyli z nagrody,
owey inYt

u,
.czyli z rekreacyi , tey i

man, Escop: Cap. 4. ,

III. Takze za niewolniczy i llu?e ..

bniczy uczynek infi byd? ni'e rozumie

j?, gdy kto dla uchronienia fi? prózno
wania, albo czego gorfzego, po na

boze?frwie z chartami idzie w pole, z

ptakiem, albo z rekreacyi ryby ?owi,

encyl l' b' 6
'

Jley. Kajetan.'. czy J po ozney, pr z-

te? Uczynki
. z

Laymah. Zakazuj? fi?
dnak public?nacz nie f? lluzebne, je
kramne S?d

e, jako f?: kupiectwa
I

byle te rzeczy by?y z pomiarkowa
niem, bez umordowania konia, flebie,
i ludzi, godzi fi?. liiUiucius J

Bonac? ..

d k
'

Y na
' . ,

e
'retowanie k '

smlerc, nakazane

kc ?wieckie 't ?o,re mog? byd?, ja
, a

? Puchowne, Lay- na I /Vot: 25.
IV.

/'
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IV. Na ob?ów za? fieci zaf?ana- ,', a f? wolni, i niepoddani , mai? tacy

wia? na zwierza niegodzi fi? ; bo to

,.

l1uzb? tak? odmieni?, a bogoboy"
rzecz f?uzebna, ci??ka i nieprzyzwo- nych Panow fzuka?, tak uczy:

Sz?ct·,

ita Swi?tom. Wie?niakom godzi fi? w rez , Laqman. Ubodzy nie grzefz?,
Niedziel?, kupne zbo?a wywie??, prywatnie co robi?c, którzy fi? i03'

przeda? , drew tak?e gotowych, po- czey fufi:entowa? nie mog?, je?eli
rs-

trzebnych rzeczy fobie QO domu ku- zem kilka ?wi?t przypadnie, jedne Od,f
pienie; wymówk? bowiem .mai? f?u- ?wi?ciwfzy , w drugie robi?: Bone:

fzn? , ca?y Tydzle? na Pany robi?c, na N. 13. Kucharze, tak?e PiekarZe,

po po?udniu tak?e mog? kop? z?o?? Rze?nicy w Miaf?eczkach ludnych;
bez grzechu do domu zwie??? fnopy zwlafzcza gdy fi? ?wi?ta dzieli p?

z?tego j?czmienia wi?za?, r- tego ich pniu zeydzie , Hutnicy, Cegielnicy,
I

nie tyl?o pa?fzczyzna, lecz ? niepogo- wapna pal?cy, których robota nied?'

?y wymawiaj?. Layman. Cap: 8: palona pfuie fi? ,
i niemog? porzuCl,l

?Zum:
7. pe;z fzkody, M?ynarze, ?eglarze, kto'

TZy na wiatrach polegaj?, Rybacy sle'

?.. IJI. Które uczy'nki wymazpiaiq p? dziow , pyrek, którzy' czafow pe\l"

zachowanipl ?wi?t'? nych Iowi? ?Ci, którzy moftow pll'

bficznych pilnui? , Przewo?nicy, gdy
potrzeba nag?a, w ?wi?to pr?ewoZIC
im wolrio, Filtiucius cap: ?7.

O.I! Wymawia mi!o?? ku bli?niemu,
w Niedziel? od Ruchania fa

Pley M Czy i Kazania, n. P.. choremu

uf?ugui?c l
wielkie to jeft przed Bo

giem dufzne, ?yp?trzne, ?abo??{1!?wo,
mie? kompafTy? nad bli?nim.

V. Wymawia od ?miertelnego gr?e'
cha ma?e roboty

p albo wzi?cia ttl?'

lego czafu w ?edzie??, nie pocz)'ta
za gr?e?h ,?miertelny, godzi fi? p?

pracowa?, ofobliWie, je?eli praca
nIe •

II. Wymawia tak?e zwyczay; al

bowie? gdzie zwyczay kierrnafzow,

targow, w Swi?ta przygotowanie do

przeda?y piE;rogow, placl\ow, chleba,

obwarzankow, i przeda?? r?eczy dro-

ci??ka je?, bez ufatygowania ciafa,j8k?
to m?k? przefia?,. bia?? chl1f?? zafZ)'('

zwalk.ow,a'?, ow[zem pot?pia onych:
ktqrzy nic nierobi?c w Swi?to g!:?e ..

chow fi? d??kich dopufzczai?, a ot1(
..

li tego, który z potrzeby godzio?ro
bi?. Laynzan.

bnych. BO'?lClcina, Laymcm.
.

III. Wymawiaj? fi? podró?ni, ?zy

li piefi, czyli konni, którzy drog?

zaczet? kon?i?, ze im na mieyfcu
czek;? trudno dla uy?cia fzkody.
Filli1tcius c. 9. D. 170.

o SWJ?TOKRADZTwrE.

Swi?tokradztwo walczy jako pf':ze1:
wtóremu, tak i l'wzeciw temu Pr:t9

zaniu.

IV. Wymawiai? fi? fiudzy, l f?u?e

bAjce od Panow fwoich przymufzeni
do roboty,. jako i Rzemie?lnicy, gdy
im ?o?nierze w Niedziel? robi? ka

??, nie grzefz?, gdy robi?, Panowie

za to dadz? rachunek Bogu, jednak?e

gdy ich cz?fto do tego przymufzai?,

l.
Swi?tokradztwo jeft zgwafc?O?e;

rzeczy Bogu oddanych, czyh la'
r? oddane przez fzlub, czyli beZ (z

pll
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bu, czyli przyfi?g? obowi?zany, jeft {: dotyka?a, tJ:m, przeplu?awfzy purifika-
grzechem ?miertelnym z rodzai u fwe- toria, dawa? do wymycIA; Tauoorus tak

go; left za? ?wi?tokradztwo trojakie: uczy.

()f?b.y, W którym fi? gwa?t ofobie V. ?wi?tokradztwo pope?nia, któ-
dZlele Panu Bogu oddaney: rnieyfca, ry na wefelne gody, uchoway Bo?e,
?dy mieyfce' Cerkiew, Klafztor, po- z gfupfiwa, Kielicha, Patyny , appara-110ft opp.re?y?: rzeczy, gdy Swi?te tu po?ycza, mo?e jednak niektórych,
rze,c?,y kJ?l?chy, Appararnenta, mai?t- jako to lichtarzow, kadz id?a , po-
110SC KoscIelna

, wydzierana bywa: ?wi?coney wody, towalni , która bli-

ta\l' ?o?afz D. A. uczy. fko pod Kielichem nie by?a, pozy-
.

W!?tokradztwo pope?nia nie
czy?,tylko ten, ]{tóry gwa?tem Cerkiew-

ll? rzeczy bierze, lecz kto je niegod- o Grzechu Sw.i?tokupflwil!.
?l? adminift.ruie, w grzechu ?rniertel-
.

) m
b?d?c! Sakramenta rozdaie, albo 1.

Simonia,
albo grzech ?wi?tokup ..

?e przylmUle, a nie tylko w grzechu f?wa, walczy przeciw temu Przy.
smlertelnym, lecz

mog?c fi? uczciwie kazaniu Bo?emu trzeciemu. Simonia,
na ten

?za.s zachowa? od rzeczy, któ- albo ?wi?tokupftwo jeft chciwe kupie-
ra fi? s\Vleckiln godzi niepow?ci?ga nie, albo wola chciwa Kupienia, albo
fi? w ten c

'
.

k
rz :ft .

zas, gdy do Sakrarnentow przedania cen? doczefn? , Ja ? rzecz

p
1 ?PUle, nie pornni?c na Oz? one- duchown?, albo duchowney rzeczy

?o, t?ry
Za to wed?ug Doktorów, dot- podleg??: tak S. Tomafz 2. 2. q. 100.

llOW zy fi? Arki, fkarany. II. Sirnonia nie zaw?dy polega na

III.. Swi?tokradztwem grzefz?, kt6- umowie, lecz dory?, gdy fi? kto fpo-
rzy ?lfrno falfzui? ?wi?te, na Here- dziewa doft?pi? tego, i'tego, refp?kf"
?y?kte b??dy n8ci?gai?c, albolite? Ko- tern jakiey uczynno?ci, cho?by ona

S?lelnych i?ów, pie?ni na [woie blu?- i niepietJi?zna by?a, tak Bonacina. Ze

tl???wa, ?miechi naci?gaj?c, Prawa· jefr namieniono cen?. do?ze?n?, czy
..

Fil?cl?lne, Legacye faHzui?c, tak li to darowizn?, czylt obletmc?, czy.

l
tellts, Regina/d: tib: J9. li to j?zykiem, pod?hlebftwern prz??

kt'V, Swi?tokradztwem i ci grzefz?, llugui?c fi?, a drugIch nagan? rom"

ft?;zy na Ortarzach och?doftwa przy- zai?c.

fzpf>?Pg() nieprzefirzegai?, nietylko III. Ze jeft namieniono w definicyi
lec? ?' brudne obru(y, towalnie, Duchow7l?, z którego imienia rozu ..

?l\ai orp_oraty i infze zafzpecone mie fi? rzecz nad natur? poftanowio-

j?Ci?h
na O?tarzach krzywych, chwie- na do zbawienia, czyli ona jeft rze ..

cina. 1f1? ?dprawni?, tak uczy Bona· teInie taka, jako laika i dary Ducha

wn?trzn'kze ten?e uczy, nie tylko S. czyli z flmtku wynikai?ca, jako to

czyfio??
a

.. le?z i zewn?trzna ma. byd? Sakramenta, Modlitwy, Kazania, czy-
\

odzienia :1\? l?rzych do Kapla?fkiego li f? Sakramentalne, jako jeft roz?

:fi? tylko :()?z?cych, Kielichow, i co grzefzeniem, po?wi?'::eniem, blogo-
fi? tego r?ka Yta ??u(;haryftya: azcpy flawie11ihvern. dyfpenfowaniem, uczeft ..

Tom l
!-tuzka biat9giowika nie- nictwe?, wybranielp, pr?zentow'

..

B b nIem"
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niem , potwierdzeniem, daniem, ofia-
{, chy Zydom wyda?, przeda? ,Ludzka ?,

rewaniem jakich dóbr, gdzie zacho-

I
Simonia, zakazana przeda? dóbr Ko' I

c

dzi [prawa juryzdykcyi Cerkiewney, ?cie lnych, U rz?dów za pieni?dze, n.p,
<l

IV. Ze fi? potrzeci namleni?o do

I
Z1\kryfrya?frwa, Prokuratorftwa, Ek.o'

.1'

duchowuey rzeczy przyleg??, to jeft: nomf?wa , i infzych znacznieylzych,
które nie f? przez:fi? duchowne, lecz Tak?e Simonia , da?, albo 'wzi?? za rOZ'

do duchownych rzeczy przyleg?e , ja- grzefzenie z grzechow ,
za dyfpen(Oiko f? Kollatorftwa , wzgl?dem dóbr, wanie od fzlubu, od przyG.?gi, ?

rzeczy ?wi?te, wzgl?dem Sakramen- przefzkod m2t?e?ftwa, od bezczy[1/:{?:
tow, czyli co za tym idzie, jako to: ?ci , mo?e jednak wyci?ga? na klzt!':,
praca w Admini.ftracyi Sakramentow ,

i winy, a te rzeczy na jaki dobry ucZ)

po?ytki, które dai? fi? dla Urz?du du- nek obróci?. Layman not. 10.

chownego, Zk?d pozn-a? z?o?? ?wi?to- VII.· Simonia nie jeft da? co, wyk?:
kupf?wa ,

?e zawif?a na nieuczciwo?ci, pui?c fi? od przesladowania tym, ktO,
któr? pope?nia, gdy rzeczy duchowne

I
rzy ni,efiufznie niedopufzczai? do S,

na kfzta?t ?wieckich fzacowane bywa- krarnentow w potrzebie: tak Le/Ji.Il!'
i?, i kontraktom podlegai?, wprowa- Suarez , Laqman. Albo od niezb9ZJl\e
dzai? grzech z rodzaiu fwego ?mier- broni?cego elekcyi, wybrania, albo d?
te?ny, ani mo?e byd? powfzednim z ,otrzymania poffefyi dóbr, do który?,
ma?o?ci materyi, gdy ?aden dar ma?ey kto ma prawo, co ii? przydaie, jeze,
?atki nie mo?e by? przedany bez nie- li ma prawo I

w rzeczy, mo?e wy?u"
uczciwo?ci Boga. Mo?e jednak byd? pi?:fi? od przeslado wania przefzk?d?!,
powfzednym dla niewiadomo?ci ,i i?cego. Racya tego: gdy? nie dale J:
fprawy niedolkonaro?ci. tak Suarez. cena, równo wa??ca rzeczy duchO\?,
Tom: 3.

'

ney, lecz a?eby drugi do urz?d u ouz;
v. Simo-oia, albo ?wi?tokupftwo mania byr rrzypufzczony. ?'troiakie L?Uius nazywa: Pierwfza umy- VIII. Simonia nie jeR:, wzi?? r?? i ,

fl:owa, gdy komu kto CQ 'Koscielnego n? Penfy?, za Mfz?, za Kazan???
daie, umyf10w? intency?, obligui?c za inrze prace duchowne; poniewaZ pl"
do oddania za to, bez ?adnego po- daie mu :fi? cena, jako rzeczy ducho??,
wierzchownego obowi?zkn. Druga Si- ney, lecz ?erfonie wzgl?dem jego 9r? .

monia nazywa :fi? zmówna ? która ce, i nie jeft jatmuzn?, lecz drugIe,
przez zmow? powierzGhown? pocho- fprawiedliwo?ci onemu winney. raf
dzi. Trzecia rzeczywifta, która zawi· man Lib: 14· , 10
na 11a zobopolney umowie, gdy kto IX. Simonia nie jeft Prawa BOZJ?l'komu daie co duchownego,. a?eby fo- zamieni? kielich na dzwon, rzec? .?[- Ibie zt?d nadgrodzil, i ta trzecia dwie chown? za duchown?, grunt K05C;bO I

on.e pierwfze zamyka. ny daleki? za grunt ?wiecki blifld, ,1

0'

VI. Simonia dzieli fi? na te, która dace co doczefnego za duchownegbY ,I

zakazana z Prawa Bo?ego, i która za- na kfztait darowizny dobrowolneJ,' $'
kazana z Prawa ludzkiego. Simonia z byto".z nadziei? pohudki oddan?a C?I
Prawa Bo?ego zaka?ana,? jako jeft dar duchowny. Racya: gdy? wdZ'?ed'
(?ecz niezbo?na, n. p. Hoftye, Ki?li- no?? nie ma w?gl?du, przeftr:::.a

1

-
,
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nak w tym Suarez, ?e oftr6?nie w
., wy?fz? . zacnieyfz? -dufz?: jako go,

tym pof??powa?, ?eby leguj?c co do- wed?ug cia?a f?worzy? , na podobie?-
czefnego, dla o?wiadczenia co fobie ftwo ziernfkiego cz?eka, chuci bydl?-
?uchownego, ?e by ta rzecz nie by ta' ce w fobie mai?cego , a jako dufz?

,!efpekte.m zaw?zi?cZtnia, lecz wza- ftworzy? na podobie?ftwo z góry zft? ..

le? dania
prZemIany, n. p. gdyby Ociec pui?cego, i do góry mai?cego fi? , Je.

?blecar co SynoWi, je?liby ucz?tacza? ?eli tedy w powrzednie dni cz?owiek
o Sakramentow. '

,

reprezentuje przez chuci bydl?ce po-
__ dobie?f?wo bydl?t; przynaymniey w

E Niedziel? powinien, odft?piwfzy od
X H O R T A bydl?cych, przyf??powa? do duchow ..

o

Swr?CENIU NIEDZIELI. nych i niebiefklch,

Zk?d g?upi Faryzeufzowie cz?flo
'

Pamipta1J 'b ? d
. , er'

,..t.
.

l' P J (
.,

t
. ..;:;, aze y z: en uUJz?ty sun?ct • przymaWia l snu ezu OWI, ze gwa

..

P
.ci] Soboty; nie rozeznawali bowiem

raW?ziwa Ni?dziela nie na pró?no.. slepi ,
co jeft robota cielefna ,

i co jeft

t?nlU, nie na nic nierobieniu ?cis?e da fzna
,

od robot cielefnych pow?ci?-

??, e?y,
lecz poihnowiona, a?eby ga.li fi?, a o dufzn? robot?, która na.

b
l? ?g? chwalono a?eby W ni? do. dobrych uc?ynkach zale?y, nic nied-

b?ofz,le[.?,,:a jego' rozpami?tywane; bali. Uczy? tedy Chryltus g?upich,

nier e?:
I

,Ysmy za?o?yli Niedziel? na Rowem zdrowie chorym dai?c , fkur-

ta dO. l,enlU, wfzak wfzyftkie zwierz?- czonych proftui?c, rozmaite niemocy

z d zlkl? \V larach to robi?, pracami fi? lecz?c, a wfzyftko bez lekarftw czy.

} nenu nie bawi?, ani ptafz?ta fiei?, ni?c materyalnych, a?eby onych, i

j??, korz?, do gumien fprz?tai? ,Ja nas wfzyftkich napomnia?, ?e w ten

.?e l1:>k onym nikt przypifa? niemo?e czas Niedziel? Swi?t? ?wi?cimy, je?e-ze cal d""
,

P d fi
t

Y ty Zlel1 SWl?C?, a to czemu ? li jako slepi oczy do ana po no lemy,

j:?U' .?elb?z?rozbum?emfi
i fprawami, i przeziera? z slepoty dufzney poczy-

gIt
',In , eze

, aWl? 1?; tak, kt6ry namy, je?eli kto w kl?b flmrczony
BolPl fi

Cz?owiek Niedziel? obchodzi, przez z?o?ci rozmaite, w proftego

po?\]? podoba? niemoze, nic fi? nie- cz?owieka, jako Bóg ftworzy? fpra ..

tórnG, a,cQ.rano podiadfzy zafnie, pow- wiedliwego ,
ftaie fi?, fwoim co mu

d10tal? ?kOdladfzy i zafnie, w fzak to by- da? Bóg kontentuj?c, fi?, cudzego nie-

ZUcllln
a

<;zyni?: n?fz? za? ludzka ro- pragn?c.

l)rac
a

Niedziela, nie ma by? taka. To? t? jeft ?wi?ta Nied?iela, nie
rO
1

docz??alo przez tydzie? cia?o okota dzia?ay zlego, a nie opUfZCZlly dobre.:;:
I cuie d?r?h, niech?e w Niedziel? pra- go, krzywoprzyii?gle?, blu?nite?, nie ..

,o
przez ty z: .G?olo wiecznych ferce fi? dzialay?e ju? tego z?ego, przyfr?p do

.

? Zlen k' f: l b
.

b·· d
"

CIa n

nalez? przy ?adalo do rzeczy dobrego, z u Y czym?c, o letmce o ..

l}
,

po?niefie ??ch t niec.hze fi? to ferce dawai?c, blogoil?wi??, 'Y?zn?wai?c:1

?akl koniec fi", Boga, l przypomni na Pana. R?ce rozmattemI z?osclaml' zma-

Jako UlU nad t?
orzyl Pan Bóg cz?eka, za?e?, zmyfl i cia?o bezecuemi grze-

,

cZt?? ni?[z? cia?a da? chami fplugawite?, Niedziel? uczyli
Bbij fu??
f
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fobie, niedzia?ay?e wi?cey z?ego, ,:: " fprawiedliwym, jesli fi? do ,niego
oczy?? durz? i cia?o przez fpowied?, " ucieka? nie b?dziefz , nie (P'Odzlew?.Y
?al, pokut?, dofy?uczynienie, od- " fi?, a?eby? co odebra?. Owfzem, l?!e
poczni i ty od z?ych fpraw fwoich , ja- "tylko nic nie przyczynia :fi? niewdz!?'
ko Bóg od dobrych. " cznemu, ale i to, co wziol od Bo'

A je?eli Pan Bóg gniewa:fi?. cz?f?o

f
"ga, poczyta fi? za przefl:'?pfrwO:

za g alcenie Niedzieli, Swi?t ,
ze roz- " niewiernym w mal e f?ai n?, wziolf'

mairemi plagami karze, zbo?e grad a- "Czy, a nie dzi?kui?c za to, nie b?d#?
mi, budynki ogniem, byd?o powie- "za godnego policzony, a?eby"
trzem: za czafow IVIoy?efza za nie- "wzio? wi?cey ; niewdzi?czno?? DJ,

wielk? robot?, trzafki zbierane, ka-
"

wiem jeft wiatrem pal?cym iwYO!'
zal ukamienowa?, có? jakiego karania

" tzczai?cym zrzódlo pobo?no?ci, :0-
niefpodziewa? fi? onym, którzy acz "fe mi?ofierdzia, i f?rumienia rant!' I?
nic r?cznego nie robi?, jednak. grze- Pozna? mo?em ten dzie? Niedzielny'
charui rozmaitemi w Niedziel? Boga Iafkawo?ci Bo?ey, ?e we? zakaz vl ni;

obra?a? nie przef?ai? ? Wiemy z podo- tylko na pniu ftoi?cych drzew, leCZ

bie?f?wa ,
?e poddany od Pana zaw- na ziemi le??cych r?ba?. ,

?dy czafu fpofobnego, dla przyfr?pu la- Nam zt?d nauka taka: zgni?e? czl?
fkawego upatruie ,

acz to u Pana Boga wiecze , zbutwia?e?, le?yfz jako
o

nief?u?y , a?eby by? czym infzym za- walone drzewo, przez cielefne rp:'?'
trudnionym, zaw?dy d niego jako wy, fuchym jef?e? ,

i prawie na oWe
bogatemu, tak ubogiemu przyf??p wol- zgotowanym, przez z?e chuci t\VOI?r
ny, który jeft jednym uchem, jednym id??e , je?eli nie chcefz W dzie? inr?.?;
okiem, jednym f?uchern wrzyfrkim: w Niedziel?, w ten dzie? nie kg?

1 fi: VI'jednak?e nafzey ludzkiey u?omno?ci drew wyfieka? fiekier? przek ?
\

1'0

wygadzai?c, dzie? Niedzielny ofobli- który larom materyalnym czyni? te?el
wie pof?anowi? , je?eli nie codziennie, zakaza?, uprafzay, a?eby ci? jako I1S?'jako to pracowitym ludziom, by przy- p?odne drzewo podci?? niekaz.a?,

naymniey w Niedziel? fwoi? Panu czo- pUkuy o rof? mi?ofierdzia Boie1?:?obitno?? oddali. a?eby onemu fwoie azeby fi? zmi?owa? raczy? nad gn1o'
potrzeby, mizery? prze?o?yli, a?eby ?ci? twoi?, cielefn? fucho?ci? ,

bet ?e
go w fwoich potrzebach dufznych i brych uczynkowo Sruchay napolll\1'\)1
eielefnych uprarzali. nia S. Grzegorza mówi?cego: W d?lee'

Taka tedy niewdzi?czno?? ludzka i Niedzielny od ziemlkich rzeczy P\?
(11

niebaczno??, która wiedz?c, ?e bez fta?my, modlitwamj, przeprafz.a,nl?e'
bfki Bo?ey jego i opatrzno?ci, na ma- Boga za grzechy, nafze dufze 05"

f
?'y czas ?y? nie mo?e, i \V ten dzie? caymy. Z zmartwychwLta?ym Cbrd(1
ferca podnie?? do Boga zaniedbywa. ftufem z nafogow pow11:awayl1l)" e"

S?uchaymy, co przeciw takim mówi fiódmego dnia odpoczynku wiec?ll
narz S. Jan Z?otoufry: "Acz, mówi, go po?piefzaymy, Amen?

" Bóg {ta?cu fwemu ?wieci? ka?e na

" zie, i na dobre, na wdzi?czne, i na

" niewd?i?czne, jednak cho?by? by? i

ROZDzri\}::.
I ,
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nje?O ?::
ka za ciebie" Zna? fi? do tego i S. Al).

guftyn, co by? winien Matce fwoiey ,

mówi?c: Nie mog? doftatecznie wy

mówi?, jak? ku mnie Matka moia

mi?o?? mia?a, i z jakim trofzczeniem

fi? mnie zrodzi?a dufznym ? którego

cia?em porodzi?a. Ozdoba bowiem to

jeft Synow, mowi S. Ambro?y, mie?

boja?? Bo?? m?odemu, cze?? dawa?

Rodzicom, czyf10?? zachowa?, ko

cha? fi? we wftydzie i {kromno?ci; i

ten jeft wed?ug Salomona Prover: 19·

wieniec Iafki, i tan cuch drogi na Czyi.

R O Z D Z I A ? IV.

eW?Y

n, nie
o Czwartym Bozym Pr:?yka:?aniu:

Czci Oyca twego i Matk? twoi?, aby?'
by? dtugowiecznym na ziemi któr?

Pan BÓG da tobie. Lev:?.?. I?.

.rd;ó?'
I Ho'

frwo:

ziolV'
'

)Cd#e
'

S;:?tob1iwe
te Bofkie Przykazanie,

to? °7
nam zaraz ka?e, po fobie po·

}'i1%?ty ,Rodzicow, fzanowa?. Sami

Rod
'

OWle Poga?fcy uczyli tego, ?e

Iy
?'

? Dcr,

""yO\'
,

(1)'
ZICom M 'fi: B

•

d

nie
'

, agI rom, ogom za en

:1,

nazmoze god?ie odwdzi?czy?" Philo

ttJ' Yta, RodzlCOW Bogami widome-
aDd:,1
elny,l

'lI nli

lecz'
w" . tory?, wielce jdte?my obligo- IV czym grz.fz? Synowie przeciw Ro-

.am, od nich mai?c iftno??, wykarmie-
deicom.

nie \,;
I •

.

' ,?ycwlczenle i dla tego onym

wmmsmy m '?
I,

'
,

'

G
f: S

.... R d
o

itar
' .

l ose
, pof?:ufzenftwo, 1 W r. rze z? ynowle przeciw

° zi-

osci
ony h

.

d'

\
'

'}' ki
" .

jezel'
c wyhodowame; g yz, .

com, Je?e
l zna 1 nienawisci po"

rz tal
z

natury maj? niejakie Zwie- ka,zUl?.,
furo WIe fi? obc???z,?

w ?o'" )

pe?
,

pt,afz?ta, jako O Bocianach Wie, Jakoby w menaW1SCl Je mal?c.

rz
?na, Ze gdy fi? Oycowie ich fia. z. Je?eli ich nie ratui?, w ci??kich ich

,el?, m?odzi na fkrzydlach ). e nrze-

\
potrzebach, czyli dufznych, czyli cie.-

n01z?
•

6'
,

t'

h J 'l" k a

d'
,coz m WJC o rozumnych 1u- leinyc. 3·

eze 1 me wy onyw l?

k zlac.h, którym Bdg, i natura pr:r.y- onych teftamentu; co legowali, b?-

l'?Z?l? fwoich Rodzicow fzanowa?? d?c ju? Dziedzicami. 4· Je?eli Rodzi.

C?
nie do tey rzeczy B?ogoftawiony com ci??kiego przypadku; pr?dfzey

tni:tzolog: ?dy, ?6?i, .p,'o,,!ie? odey- ?mierci ?ycz? ? Nauarrus. Regina/d.

-pot

z od flonca, SWleClC me b?dzie, Lib: 20. FiltzuctZtS, Cap: 20. ) Prze ..

od ?k od zrzódla, i wyfchnie, ga??? ciwko uczciwo?ci grzefzy iyn, je?eli,

la i ?ze:ya,
i uichnie, cz?onek od cia-

\
chociazby po malu, popchpoI Oyca.

od g?l1?:
tak gdy odt?czyfz Syna uderzy?, albo r?k? podnioil, zafmu-

Syn?(} azuo?ci ku Dycu, jut nie ieA: cil ci??ko, n6w ufzczepliwych za?yl:

O?' •

je?eli by ubogich Rodzicow ma1?c.

tn\.n
ymze farnym Ekkleziaftyk upo- mia? je za nic, albo nie przyznawd

"fet?aW R. 7. v. 29. "
Ze wfzyfrkiego

\
fi?, do nich. ReginCltd? num: 24· Bo-

"zapo??wegCl czci Oyca twego,
a nie nacina. za? wymawia fyn?, który z?-

"pornni1l;"-y ft?kania Matki twoiey, cnym zoftawfzy ? pOWlerzchowme

"przez' n?eby.? ii? byt niezrodzir: by nie wftyd?i fi? Oyca, lecz potajemnie go

" tobie. A 1'.' b,oddaway im, jako i oni

\
ratuie, wfpiera ? gdy? to z przyczy·

wi, jako ;: ?afz do Syna: "Pomni; mó- ny, a nie z ch?ci czyni.

re i jakow:
z

byd? pami?tnym, któ- Przeciwko poilufze?ftwu (yn grz?·

przypadki ucier,Piala Mat- f?y? ?eni?c fi? nad wol? Rodzicow, me

wedlu g

•
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wed?ug fwego ftanuf krainy f
nie mo-

u
bo ze fzpetne, albo ze ich po doftat-

?e jednak dla tego byd? ,ni: ?y?zie- ku mai?. Bonaci'?l?f Fitlucius Cap. 2T.

l1ziczony. Grzefzy Syn, [e?eli mech- II. Matka obltgowana tylko pod
ce bra? tey, któr? mu ,Ociec radzi, powfzednim grzechem karmi? wla-

/ bez wa?ney przyczyny, b?dzie za? fnemi pierfiami dziecie fwoie, chyba ma

wa?na przyczyna; je?eli nie rowney f?ufzn? przyczyn?, w ten czas pod
familii, chora, fzpetna, nie obyczay- ?miertelnym grzechem powinna pa-

na. tak Sanchez, Grzefz? tak?e f y- trze? dobrey mamki, ?eby dzieci e ze

riowie f podkradaj?c Rodzlcow ,
albo z?ey karmicielki z?o?ci nie wyfratO:

dobra ich mieniai?c, w cudze r?ce Bonadna dub: 8. Tak?e ma karmie

przenofz?c. Winni te? Synowie Ro- dziecie do Roku trzeciego, zupe?nie
dzicow ftarych prowidowa?" karmi?, wed?ug praw, potym po wykarmie-
tak ich obliguie mi?o?? Rodziciellka, niu .. ? do wypufzczenia z Oycowfkiey
?e ani do Zakonu mo?e wfr?pi? fyn, w?adzy. Do Oyca nale?y wychowa"
drugiego brata, albo ,frofrry niernar?c, nie Synow, oprdcz gdyby byt OcieC

nierno?e ; chybaby Oycowfka potrze- ubogi, i mniey frarai?cy fi? ,
a Matka

ba uprzedzi?a Profeffy?. Fillucius 45. bogata, i przezorna. Filtucius, Lay"
Bonadna. Je?eliby za? potrzeba Ro- man , Reginaid.
dzicow ?clfne?'a po Pro fe f(y i

,
a ta by- III. Ociec powinien potomf?wcr

I la oftateczna, ma na czas wyfr?pi?, nie tylko fzlubne, prawne, lecz' i te,

profz?c o to, wolny, chocia?by od które zrodzi? przed fzlubern opatro:

fiarfzych nie otrzyma? pozwolenia; wa?, podczciwe mu da? rzerniof?o, ch)'''

jesliby za? Rodzicielfka potrzeba nie- baby zk?d in?d móglo fi? ?ywi?; tak"

oftatnia ale tylko ci?,?ka by?a, w ktd- ?e i córkom ma da? pofag. Grzefz?

rey jako?kolwiek ?y? mo?e
,

nie ma ci??ko Rodzice pchal?c niechc?cych do

dls tego wychodzi?; W pierwfzym Zakonu, .albolite? ich pchai?c do Mar?

przypadku obliguie fi? ifi:ot? regu? ?e?frwa, za fiebie niegodnego ,
tak

obferwowa?, zaczym nie dochowa Ro- Azor, Bonacina. Albolite? ?e Cyn Ka"

czica, i do Klafztoru fi? powraca?. planem zoftat, nie dai?c mu wiana,

LejJius, lib: 2. C. 41. dub: 3. ktc5re z infzemi da? mu powiniet1•
Grzerz? Rodzice, je?eli Synow, córek

Rodzice co powinni ku Synom. od okazyi z?ey nie odwodz?, w do"

mach podeyrzany.ch zoftawui?c, ?ebY

l.
Obligowani

f t! ci??kim obowi?z- miefzkali, Trull: dub: 4. Grzefz?'

kiem prawa naturalnego, a?eby je?eli z?? rad?, z?ym przyk?adem fwo'"
,

cali dzieciom wychowanie poczciwe, im prui?, je?eli nie ftrofuj? fwaWol-

wy?wiczenie w dobrych obyczajach, nych, nie karz?, Sotus, Silvefler, Eq6
w boiazni Bo?ey, i jesli ich franie, nacina. Mai? Rodzice da? \Volno?
W NaukRch, tak AZQf', B01lcfcina. Ci??- dziatkom doroilyrn, oko?o obieranls
ko Rodzice grzefz?, ktorzy bez flu- fobie ftanu, zk?d grzefz?, niecbc?"

fzney przyczyny potomfrwa pod go- cych do Ma??e?ftwa, albo do Z?k?"
?cinne domy podrzucai?, na publicz- nU gdy wpychai?, przymufzal'Uci
Ile mieyfca? zarzekai? :fi? onych, al- albo te? odradzai?, owfzem Trydel1

Synod
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-Synod exkomunik?' na takich kradnie. ," Grzefz? nayprz?d Panowie, gdy cze ..

Sejf: 25· którzy przymufzai? fynow
.. '

ladzi w Niedziel? na Nabo?e?f?wo
niechc?cych do Zakonu. zabraniaia, a w Wielkanoc do Spowie

dzi, Nauarrus. Grzefz? , je?eli grze-P. II. jTJó?e(i kiedy byd? Syn od Dyca fz?cym dyfiimului? ,
nie napominaj?,

UJ Dzzedzfctwie ukrzywdzony. niekarz?. Bonacina. Grzefza , je?eli
czelad? ci??kiemi krzywdami okry-0.1.

M?ze z

fi?rzney, pr.zyczyny: wai?, diab?ami karmi?, pfami nazy-

T i? maczey me moze, 1 to ma w wai?, chybaby nierozmysln o?ci? wy-

n

e
amencie wyrazi?. ta za? przyczy- mówieni: w pokarmach, w zap?acie

k

a

gUfzna: Pienejea niewdzi?czno?? onych krzywdz?c. Leffius, Azor, Na ..

kU yCD, je?eli by Oyca ci??kie mi uarrus. Pan nieobowi?zany f?udze za.

p??1tdami ucifnol
f

nie raz pot?uk?, ten czas, przez który choruie, p?aci?.
, albo zdrad? pod nim knowa? lecz je?eli l1uga nadfadzonv choruie,na

zdrowie J' ego dobra Oycowfkie ma mu zap?aci?. Molina lib: T. dub: 28.zna' . ,

11 cz?e rOfprafzal, uda? fi? w czary;
?u tahy WO, tak Bonacina ,

dub: 3. o Obowiq,zftach flug ku, Panom?
uanc ez Az 7rJT

P
?

Jzelib 'M ar, Molina, otetore e-

Srud?y, czelad?, poddani, i infi obo

wi?zuj? fi? fwoim Panom, Przeto

?onym, tym?e farnym (porohem, ja
ko Synowie, mi?o??, uczciwo??, po

f?ufze?f?wo wyrz?dza?. Przyczyna
jeft jafna z mowy S. Tomafza. 2.2.

PUfz/z ? acoch?, ?on? Oycowfk? do

wi fi

a h? grzechu, je?eliby Oyco-

"

?,

o '. uryatowi pofadzonemu w wi?-
)?

ZIennI n' h'
fi ,lec cIat da? pomocy, r?cz?c

r??
Za

nIego; je?e li by Oy'cowi cho

d
mu przefzkadzat do Sakramentow,

0° .czynienia .dy?pozy?yi, mo?e te?
• CIec SynowI UJ?? Wlana wiedz?cZe

fi k'
,

,

ci
\l\u l? z ?d m?d dobrze dzieie a

:?

o

r ..

\ q: 3or. jako i z Pifm2 dowod 3.

Reg: ?e fl'udzy N aamana Syryjczyka
k

l
nie Panem, lecz go Oycem nazywali
f\-voim, z mi?o?ci jego kl1 fobie i fwoiey
kil niemu. L Grzefzy czelad?, je?eli
nie Jlu?y wiernie, winni f? do nagrody
fzkod, je?eli ci??kie fzkody czyni?,
Albo z ich niebaczno?ci Panom fzko-

.

a?
drugiemu ubozfzemu. Bonacin?.

o

OboUJi?:?kach Panow ku S?ugom'?

Ja\c:) I? d
•

ku
f?:

o
Zlee ku Synom ? tak Panowie

obo\Vi?ugQ? jeynemiz obowi?zkami
nie

\l\ai Z?I. Panowie grzefz?, je.zeIi
dy fi? dziei?. Navarrus, FiU: Regin:
LelJius t. 5.

Jarne S? arania o l1ugach, poddanych.
Ten, któr:;a S. PawIa do Tim ? R. r,

l

"II. Grzefz?, je?eli bez wa?ney przy- ( ,
?

.

czyny przed terminem Panow porzu

caj?, b?d?c za? niemoc? zrozeni, wol

nemi f?, je?eli odchodz?, Reginatd:
not: 517' III. Grzefz? ci??ko, je?eli
Panow w rzeczy potrzebney 1?ucha?

niechc?. Bo'nacina. IV. Grzefz? je?eli
dobrze w zapiacie prowidowani, f?o
fobow jefzcze fobie z Pa?fk?ch dobr

part fil(
o /woi'ch nie 1na flarania, za-

S
.' lbZctr I

? Wl?tego S !{. Przykbdem onego
o czeladzi et?lka maj? mie? .ftaranie,•

,
, l\le t lk dlm wIernie f?: ,Y o w ten czas, g y

ka;h ,gdy chz? '. lecz i w przypad
dZ1eie. ,OtUl?, zje fi? z niemi

pa.-
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patrz?., Nie grzefz? :a?? je?eli u Pa-, ,:, I? ?o?nierz mo?e, owfzern po?i.
na niedyfkretnego fJ'uz?c, ktory tylko niem fta? na f?ra?y ,

acz pewnym Jeft:

befzta , taie, a nic nie daie, fpofobow ze zginie. L'ltgo duoio 10. Tak?e ?o-

pot?iemnych patrz?. Molina, Fillucius, ?e dla podpalenia nieprzyiacielfktey
not : 36• Byle tylko f?uga nie wziot wie?e, albo dla zguby nieprzyiaciot,
nad to, albolitez fpofobu nieby?o wy-

\
acz wie ,

?e go wie?a przybiie, \ ten'

profi? : je?eliby tylko zgorfzenia nie- ?e ogie? pozrze , jako uczynit Judar?

byto, i fzkody ,
n. p. ?e nie zap?aci?, Machabeyczyk f?onia przebiiai?<::,

03

okradfzy Pana , ujecha?, Bonacina, de którym wie?a f?ala , którym fam przf

reflitutione duh : 2. num: 26. walonym zof?a?. F/U: Lawm: Lugo.

i:<?co:,CQ:;c.c:>:co:::.cn:o:co:c.o-?':?
II. Pannie niegodzi fi? do zachow"

nia czyf?o?cl famey fiebie zabi?, g?'
dzi :fi? jednak na pewne niebefpieczetl'
frwo ?mierci poda? fi? roflropnie , ?

pokazanlu ,
?e na to niezezwala ; gdy?

czyf?o?? ta bardzo powa?a fi?, Lc.,y

man cap. I. num. 5. W obronie pa'

nie?fr:va fwego, gdyby zabi?a 'naft??'
c? ,

me ma j? S?dzia na gardto f?dZ\C'
gdy? fam Bóg takich gwaltownikO\?
kuze mieczem. Tanner:

R O Z D Z I A ? V.

o Pi?tym Bozym Przykazaniu t

Nie b?dziefz zabija?,

Tym P'l·zykC4.'?:Clniem zakaz?tie Eóg wfze
lakie Fzto'llJuka zaboy.ftwo, obci?cie czton

koto , jkaleczenie ,bicie frogie, i infzy
podobny niefprawiedliwy uczynek, o ktd

rym ?abóyJtwie pytanie, ktore, i jalwwe,
III. Winowaycy wolno nrencie'

ka?, owfzem d'obrowolnie frawi? M

farnemu S?dzie-mu pod miecz, fameJl1?
za? zabi? fi? niegodzi , uchodz?c ci?!'

fzey ll??ki, czyli ?mierci, albo chocbj
mu to od S?dziego by?o zlecOno,

i kiedy jefl 'rfiefprawiedliwe.

Pyt: Czyli fil( godzi fa112ego .fiebie zabi?,

albo jkat'eczyc ?

Od;Bez wladzy na to daney od Boga,
niegodzi fi? farnego fiebie cale i

i intencyi zabi?, racya: albowjt'tn to

jeft przeciw mi?o?ci famego fiebie, i

jeft krzywda Rzeczypofpolitey i Ho

gu, który fam jefr prawdziwym, pow

fzechnym Panem zywota ludzkiego.
Rzek?o fi? bez powagi Bozey, dla

Samfona, i niektórych M?czennikow i

M?czenniczek, którzy z okien wyroko
!kakali, Z, gór ikacz?c, tupili fi?, co

:fi? ftato albo z Bofkiego natchnienia,

albo z niewiadomo?ci winie nie podle ..

gIey. Rzek?o :fi?, niegodzi fi? l1ebie fa

mego z intencyi zabi?, gdy? co czy"

ni?, albo opu?ci? d1a dobi'ego ko?ca,

potrzeby wielkiey, godzi fi?: tak tJ.

Tomafz,

L?Oius cap·,9. dub. 6. Vafque? c. 3·
'?

lV. Godzi:fi? cia?o poframi trnpl, (?
k,toby za? pofrrzegl, ze przez to ?;

Cle znaczn ie i zdrowie mnieyfzy'
I?

jed nak zacz?tego poftu, cZ{lcia pr?e"
fta? niechce , ten ?miertelnie grze(?yj
tak uczy LClyman, Cr;tjetan. Acz 'w ty?
z dobrego umyfl'u, i z gorliwo?ci pr?e,
ciw Bogu, wiele ti? exkuzui?, tak ?o?
'Ilacina, Fillhtciu,s; bo in (za rzecZ Je

poilara? fi? o ukrócenie zywota,
a (it1;

r. d
,. , ,

'? fi
.

'?/
't

lza OpUSCIC pOSCl l?, pler. ,

niegodzi fi?, druga cz?fto :fi? god't1bie
V. Panna wf?ydliwa." w choro

Je"

Wi?cey nad ?mier? mai?ca, azeP1'ao
kar? cia?o widzia?, nie ma :fi? ?

?Cl

mO"
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mówi?c, da? o?atrowa?, chybaby ,?: a?eby im pra\ya pozwoli?y ?wi?ckie.?i

ieft p?zez to umrze? mia?a. Eujcobius i Tur- A je?eli Narodow byly prawa, te od
'tL1CmuS. Ko?ciota poprawione, jako niezbo?ne ;

mai? jednak takowych, je?eliby fi?

nW

ieJ
ot, O tych, którzy f? [am; zabija/q: nie poprawili, do fqdu, albo ? vieckie-
en

tafz
Pyt: I. CzYfi,fil( godzi takich na m?eyfc'bt

go, albo Duchownego ódnofi?, to

I SWl?tym c!W?fJa?? CZy ni?c z gorliwo?ci, a nie z nienad
na

.,
,

wi?ci. Layman L. C.
Od: L

To zakazall Kanony Cerkiew- n. Grzefz? S?dziowie Magif?rato-zf
, ,- /e! n.p. na poiedynku zabity wi , Kfi???ta, którzy niepowa?nych,na

sbm?del>, Je?eli Za? niedobity ?aluie
,

ani wyf?uchanych zabija? ka??, acz z
ma

y z z exk '1:'
•

d'
I. ,

'f:
któ'

. omUnll\.l rozgrzefzony ,
WIa ornoser prywatney maJ?, ze ?

? r? popadl , i pochowany na tacy, gdy? z Prawa natury pobliczny

?;.ntKZ?'. Layman, Eufcobius, uC,zynek" ma by?? z, wiadomo?ci pu-

alb

-

??lZ'y ,? furoru, fzale?f?wa , bliczney l, powagI. r:aJetan-o paf{),l cl?z.kley, nagley, poturbo-' Il I. Grzefzy takze, kt6ry, na fwym
wk an?y fa} nta?yl zabijaj? {je takich za- dd'brze z.lapawtzy, z?oczy?c? nie za-

azuia c lOWa? C
,-'

,.

b" l d' d b
r.

b
'.

,
na men ta rzu , J' e?eli- Ip, ecz mu z rOWIe o e ra\Vlzy,y zas CIZ prz d

' "

'd
r.

d d
'

k' dl f
'

W 1; ,.e Slhlerci? za to za10- o r? LI po ale: ta l we ug praWle-

?;r gO?Zl, fi? chowa?.
, dliwego Prawa Prawo fw?ie t:aci

kt 'l?2elI za? jawno b?dzie, ze fi? nad ztoczyllc?, które f?doWl pubhcz-
czo }:-a 1? rozmyslnie, a w?tpliwo??, nemu nale?yte?
nl1

z

poturbowanego umyfl'u uczy ...

\
IV. Nie godii fi? zloc?y?c? nocne-

Jl

' ?edtug zwyczaiu nie chowa? go go zabija? za rzecz mat?, dla czego

t? ,rnleyfcu ?wi?tym. Op?tar.ych takie, gdy
Prawo.

przeznacza, ?e z?odzieja
,?,orJ:ch cz?fio diabe? z moHu zrzuca nocnego zabi? za nic J'efl:, nie prze-w

0Rl'
•

h b S
"

i? hen,
I

c,
0;:"0 ? ,Walentego ma- znacza w dzie? kradn?cego; bo noc-

cyc
, gOdZI fi? chowa?.

nego po?cign?? trudno: a dziennegu
Pyt: II, (z ['fi' "k

'" fatwo. Inaczey je?eliby nocny Z10-
, y 7, t? z

,7?
o god.r.z zabzc z/o-

dziey mógl byd? z?apany, nie godzi
O.

O'
czync??

fi? .nego zabi?, tak i dziennego zlo-

.procz
pl'zyczyny potrzebney dzieja, je?eliby go trudno ztap!?? by-

?otra ?',P. obrony iamec'O fiebie on lo, który wielk? rzecz porwa?, mo-

gOdzi' tl
tory mu zafiad? ?ieyrce, nie ?1)la dog?niaj?c bez grzechu rani?,

z POt2?h' chyba powarrn publiczn?, i J\;?o!i'nt1; La1)111.Cln.

?() :vid?i?? Wl?Wie Za?howanev,o, ja-
'

V. Niegodzi dfi?,,, za1bbjj\:?" jc?l-eIi
,Wl?tep;o ;,' l?g Pi ima, Exod: EL i krzywda Ci? nag:o

ZI1U a o ltez
OplO" /

?lq? t? r('%?)\Vb 00 ?zymi?n R ] 3. nol z gni:wll plerwfzego, alb? ,WinO'"
ZOWl

4\)t1y ,??,ya: NIC'?od?i fi? M?- w.aY:8 UCIek?, a

,potym, {j?/wrocl!; al-

la?rzy na nie _

I

0YCOvVl corki zna- bOWIem to nie Jeft broOlc fi?, 1 fwe-
#7'

1
I tZ3d%' b"

I
'

I

l
I

'?.r. R d.... as

,t?'wwe dob
.le za JpC, godzi fi? go fzukac, a e

, ?sct, tl?. ,0 ryqztez,
fablcl? ,nie m?i

rZe
fmo???, g?y? na T?let. Lugo z?s ,l

DZ!l'?ma ?OWl?, go-

Lom I
?

PGwagt pubhczney, dZl fi? ??odzleJ.a na komu, r?czyr?.

C C UCl?-
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uciekai?cego , gdy go dociec nie mo-
;?

(ze f? Ko?cio?em Ducha S. ktl>ry 'v

?e, czyli ftrzelb?, czyli broni? zabi?, was jeft, ktdrego macie od Boga,
s

gdy? jefzcze najazd trwa, ztapanego nie jefte?cie fwoiemi ; albowiem kw

za? niegodzi fi? , lecz go do S?du 'od- pieni zap?at? wielk?: chwalele? i n,o:
da?. Do tego Przykazania przynale?? ?cie Boga w ciele wafzyrn , Te ii? cle

nie tylko uczynkiem, lecz zt? rad?, lefne grzechy dziel? na wn?trZ?el
na czyie ?yoie naft?powa?, niewin- i zewn?trzne, wn?trzne my?l?, poz?:
nych opprymui?e , wi???c, pof?a?cow daniem cielefno?ci popelnione b?
zabijaj?c, czarui?c , plod rodzenia pfu- wai? ,

i grzech jeft przeciw prz(
i?c , zrodzony morz?c, trui?c, zabi- zaniu dziewi?temu: nie h?d:<:iejz fO,2?
jai?c, Na oftatek obyczayny, moral- dal ?ony bli?niegó twego. ZeWl1?tr::.
ny ?ywot, flaw? dobr?, reputacy? u lu- ue, kiedy fi? przeciw temu: ]Vlel,'

d
. "te?

dai o eymlll?c, zabijaj?c, którzy z dzotoz przykazaniu grzefzy, tartl,

zabóycami poczytani b?d?. fercern ,
a ten cia?em, obadwa ?lU1er,

;;\ ?<:,Cr.,CO'J:O:: ? CO;,?.o: :.o:> co: ?:: te l ni e grze fz?.

P. 1. Które J? rodeaie cie!efnego gf'J/R O Z D Z I A L VI.

chl1? -

o Szóflym Bo?ym Przykazaniu: , ?

O.
pierwfzy nazywa fi? nierz?d, 8,:Nie Cudzole?.

bo porubftwo, fwawolne zt?.c:
nie wolnego od Mat?eilftwa 7. WOln'j'

tak?e do tego grzechu nale?y narr
nictwo , które jeft nierz?dem .u :?,
wicznym: zk?d naro?nik, jako! n\1
rz?dnica, zwyczaynie, i pofpolicJe ?
mai? byd? roz.grz.efzeni , chyb\
mia? opu?ci? nierz?dnic?, albo ?\\
wiaft? poseyrzan?, kh:>rey w cl(?e?
fwoim zatrzymanie da?oby zgar ch'
nie, cho?by z ni? nie grzefzy?. Sal!

Te Przykazanie wfzelak? , cieletn?
nieczyfto?? zakazuie

, tym jeft
grzech obmierzleyfzy, i fzpet?ieyfzy
nad infze grzechy, im wi?kfz? znie

wag? i niewdzi?czno?? przynofi Bo

gu, porz?dek natury pfuie ludzkiey,
przeciwko pofl:anowienill Bo?emu,

jako ?y? ludz.iom -poftanowir, pofr?

pui?c. Zk?d S. Pawe?, te niewdzi?
czno?? ku Bogu bezecnym ludziom

wyrzucaj?c mówi: I. Korinth: 6. v.

]5. Czylz nie wiecie, ze cztonki warze
J? Clzryflufowe, wziowfzy tedy ez/onki

Cap: 8. N"lVC?rrltS Cap: 3· JW
Drugi grzech, gwa?t Panny,

a

iii
cie jey panie?frwa, bez jey \\'°i
gdy?, je?eli fi? nie bróni, nie wola,

tr

j?ii gwa?t, tylko nierz?d prof?y t

Je'"
kiey niecnocie nic ten, który ,V'

Chryflzifowe, uczyni? je cz?onkami wJze
tecznice, nie day tego Bo?e: azali nie

wiecie l i? ten, co fi? zt?cza z wJzetecz
nic? 1 fl?Jie fi? jednym ciatem'? albowiem

mówi, b?d? dwa UJ jednym ciele: a kto

f!? zlqcza z Panem, jednym Duchem

J
Jeft·

\ zio? Panie?fl:wo, nie winien, l:t?? .

fzem gdyby t!? przed Oycem,
IV

?e"
miaIa ikady? o to, mai? kara?,

c

rie
mu gwattu nie wotafa, albo {t?

Jor
brÓl1lIa. Le/jius, Sanchez, iib; 7'Czyni fi? krzywda Duchowi S. tam-

vio 1?,

•

ie. !1;all? nie wiecie, i? c?lonki wa-

Trzeci
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Trzeci grzech, porwanie, to jefr: ;':
fromotne. Lugo num. 404. Wfzelki te--

J,tdy ofoba, czyli wolna, czy Ii fz lu- ciy uczynek jako wn?trzny, tak ze ..

bern obowi?zana, do nieczyfto?ci by- wn?trzny, z ofob? fzlubem czyfro?ci
r: 'Porywana, gwa?townym fporobem, obowi?zan?, czyli jednym tytu?em
ktura za? Kobieta, z M1'odzie?cem na- Kap?a?fkim , czyli dwoiakim oraz obo-

n;ó\yhvfzy fi?, uie?d?a od Rodziców, wi?zan?, jeft ?wi?tokradztwem. San ..

me JeO: porwanie, lecz ucieczk a i nie- thez o Malze'lz: Lib: 7. dub: 22. Bo-
rz?d mi?dzy niemi. Ltieo 16: dub: nacina, Dianna.
'Ilum: 237, to? Dianna, ??nchez.
. Czwa:ty grzech cudzo?óztwo ,

to Pyt: II. Które Jq grzechy deleJne prze-

}eU::, ml?dzy dwiema, tego i tego, cito naturze ?
WOJm Ma1ie?fiwem wiafnym zwi?-

z?nemi ciele?no??: cho?by bia?ogro- Od:
przeciw

naturze nazywai? fi?
wie

cudzo?o?ney m?? zezwoli?, albo
.

grzechy, w kt6rych fi? dzieie
ona tn?.! 'f' b k d

• ,

d
k

ZOWI wemu, l acz onym o oy- rzyw a naturze, z wyromema 0-

g? rzywda by fi? w ten czas byd? browolnego p?odu, przeciwko natu-

nlezd??a, przd??puie jednak i grzefzy r.ze gwa?townie, ktdry grzech ma

prze.cl?v fianowi fwemu ,
Saluamen- wiele rodzaiow bezecnych.tOWI l Przyka

. , ' ,

I G
•

k d
f

.

i? zanlu; w tym zas ci?z- . Jrzech przeciw o naturze, g y

aZ?lJ r' gd,Y biaIogtowa cudzo?o?y, fi? nieprzyzwoicie ludzie, lecz jako

biat
ze I

m?z gdy cudzo?o?y, ternu: ?e bef?ye g?upie, z fob? fchodz? frornotnie

rn .og?ow? z cudzofc)zftwa plod przyi- z ty?u, z boku, ftoi?c, fiedz?c, pOdlIO"
1. ?\.l:?c, ?zledzica nie pewnego rodzi, fz?c fi? nie zwyczaynie, tacy be.zec-
I\'(ory nI

'

d
'

d'
,

J
'

l'"
r. k' h

t
e moze ZJe ZllZyC, eze l zas nity smiertelnie grzelz?, ta te J po

..

,e?
Z t?, a drugi z iego ion? grzefzy, dobnvch, podaie Bóg diahru na zgla-

?e zcz? .ci??ey jel?,- gdY,i ?wie krz?w-. dzenie ?ywota, jako w Kfi?gach To ..

fi ,dZIel? fi?, t W,d\':'(}laklm lVfalze?. biafza czyta?.

?:: tak uczy J;LlU.C1US Cap: 19. 11. Grzech przeciwko naturze na·

gd
l?ty grzech, kazirodztwo, to jefi: ?ywa fi? pfota dobrowolna, gwat-

a?Y/ pokrewn?, albo z powinowat?, towne wzbudzenie w fobie jurno?ci,
c3

'

••

0

czwartego ftopnia gl'zech fie lubie?no?ci, zmaza bez ?acnego zt?-
Zlele t

.,
t'.

h
?

T I
'

t
r.

'bliir' y? Cl??IZy grze c
,

im jeft czenia. en grzec] oprocz w alney

\\ty/Y, ?Ople{l, co fpowiadaj?cemu fi? z?o?ci, ma infze z?o?ci; je?eli mysli

Ll1g?7.(?C P?)trzeba, tak NClvar: cap. 6. o woln( y, nierz?d pope?nia, je?eli o

?h.<J?tlllO 16. n1f111. 312• zwi?zaney, cudzo?ózstwo, je?eli o po
..

zg\\lat<:
y ?rz('('b jeft, ?wi?tokradztwo, ?wi?coney ofobie, ?wi?tokradztwo,

()ddal1e?.nie rzeczy przf'z fzlub Bogu poprtnia. ferdeczne, umyfiowe.

rzeczy: kt . t?rz('z' cielefny uczynek, 11 J. Grzech przeciwko naturze fo-

?ibo or()?te gwa?c? fi?, jefr mit'yfce, domfki, bezecne zey?cie fi? m?fzczy-
Je{t wfzelk'; zkqd ?wi?tokradztwo zny z niewiaft?, nie zwyczaynym fpo-

wierzchc\\l
\

\1czynek cielefny, po- fobem nazywa fi? fodomia niedoflw-

fl1ieyfcu ?\V?'J, zmaza dobrowolna na nata. Zey?de fi? M?rzczyzny z M?-
l?tY111, takie dotykanie fi? fzczyzn?, jefr doikonary grzech So ..

C cij ?oJldki
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fi? z Narodami fpro?nemi l?czyli, n}e Iprzepu?ci?, lecz to przychodzi, z?
za ten grzech wiecznie karze: tak m,Y
wi-S, Pawe?: z. Corint 6. v.' IO. NIc'

mylcie fi? ,
ani wfzetecznicy ,

ani bat·

wochwalcy, ani Sodomczycy, ani ?ju'
dzieje, ani ,protnicy, &c. nie odzIer'

domfki , ktorego znaki, jako Bóg ka-
,:"

/ ra? , po dzi? dzie?) gdzie pi?? mialt

zgubi?, morze martwe pokazuie, i ta

przekl?ta do??, rno?e jefzcze mie?

drugie infze przywi?zane z?o?ci, n. p.

pokrewie?f?:wa, powinowactwa, co

na Spowiedzi wyrazi? przynal?zy. Di

anna Tom 2. Cwp: 4.
\ z? Kr61ewf?wa Niebiefk iego,

'

IV. Grzech przeciwko naturze be

ftyaliki, ten jeft nay?i??fzym mi?

dzy wfzyftkiemi, w którym ?adnego
nie marz zachowania rodzaiu, gdy
ez lo wiek z befry? I?czy/fi?, i wed?ug
Pfalmifty, czci fwoiey ludzkiey od

f??piwfzy ,
z obrazu Bo?ego bef?vorn

podobnym f?aie fi?. takim fi? ludziom

bezecnym. przydaje, co Pifmo o Sau

lu m6wi: odflqpil go Bóg, i {rzuca! go

z/y D1/'ch.

,!<,%:% ? CO;)(? <:O.J CO':; CO;) ?r:.O,i:i

R O Z D Z I A ?
.

VII.

o Siódmyl1z Bozyl1tZ Przyfla'zaniu:
.Nie B?dziefz Kradl,

Tym
/

Przykazaniem zakazule v!

wfzelkn niefprawiedliwo?? fzkoo
uczynienia w dobrach bli?niego, ktt'

ra fi? dzieje przez zlodzieyfiwo , prz:?.
niezbo?ne kontrakty, w tyrn?e i\?V. Przywodzi :G? grzech z dia

blem jako czarownikom, i czarowni
com pofpolita ,

i na kogo z ln?ni na

fz l? Iatawcow , którzy wziowfzy z

powietrza pof?a?, czyli m?fzczyzny,
czyli hia?og?owy, cielefrro?? z niemi

czyni?: wiele o nich pifz? Autoro

wie, kt6rych ?cillo exarninowa? po
trzeba, z jak? chuci?, z diabtem :G?
{chodzili. Bonac: O mat: q. 4. par: 12.

Fil: n. 162.

. przykazaniu zamyka dziefi?te: }ll?

b?dziesz poz?dat {rzeczy bli?niego
I

grzech Iakomfi:w,a.

P. T. Co jefl krctdzie:z, i jakim je} g1?:I'
chem?

O.

J
en: potajemne 'i 'niefprawledli\V?
cudzey rzeczy wzi?cie, bez \V0(l\

wyra?ney tego,. który' ma nad t?
,

zwierzchno??. Je?eli jcfi: rzecz SW1?"
ta , po?wi?cona, Ilazy'wa fi? Swi?t?
kradztwem, od kradzie?y r6zni?ciei

(

'o Karaniu. grzeclu,t Cielesnego.
'fi? rodzaiem; acz bowlem kradz;l

l,
w por6wnnniu lekczeyfza jefi:, ?Il,
zeli wydzierftwo, jelt jednak ?t11I,e?Jawno

z Pirma, ze potopem caty
I' t ?wj?t Bóg zatopi?t , afobliwia za cie

lefne fprofno?ci; widzia? bowiem' Bóg,
mówi Pifmo, 'ze wfzelkie eialo ze

pf0walo drog? fwoi?, Sodomczykow,
Gomorczykow, ogniem z Nieba {pa
lit, Pt.lcfiyn? i infze Król?wi?.wa nay

zacnieyfze, które trzymali Narody,
:wygubi? z? cielefne grzechy, onych
olbrzymow zgtadziI, Zydom, którzy

I
,telnym grzechem, jezeIi if?no?? J?e
znaczna: tak pofpolicie DoktoroWJ

I

I
B01laciwJt dub: 2. q. 8. &c.

I

P. II. Zlodzieyji1fJo kiedy nie jeJi gt'te'
chem'?

O.
Z todzi?yfi:w.o ni? jeft gr?e??:;

I

..Jz?cdzleyflum, kiedy drugI bl
,

prze?
,

,
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przez z?rt" albo dla dobra 'wygody,:, P. Il.

Jego, wiedz?c, ?e to traci marnie,

II" jakiqy cenie h'ad.Giez, g?'.?:8C!t
?lil11zy.1u1 ?miertelny?ze

d· ?. p, Ma??onk21 fkrz?tna', bierze u m?-

?a ,??laki .pie?i?dze, a?eby na kartach O.
Nav(jtrr?ts,

bardzo ?cis?e trzyma,
ze ukra?? pór talara jef? grzech

?miertelny, To/et, Medóta, LelJius, do

Czerwonego z?otego, albo d wuch ta

Iarow bitych. Infi przyft?pui?c, mó

wi?, cho?by kto ma?? rzecz komn

ukrad?', gdy mu ta bardzo jeft potrzeb-

te' ,?

lat·

ru·

er'

-

I

p_l?.anftWl? me przem,arnowa?, a fpra

,,":Ule za ?le,
CO

P.ot?zebnego do dom u,

?ll?!\r3.dn?e:, alboHt?z wino, którym fi?
UpIJa, pO?'t.efza, zeby fi? nie upija?,
albo KI.i.?zlu ukradnie heretyckie, ?e

by, H? me
zarazi!, jako Rachel wPis.

?lIeOukradta frebrne bo?ki odeyrnu- .
na, i bez niey trudno, ?miertelnie

grzefzy .

r?c y't
'

fiwa.
,c

l

przyc,zyn? d o ba lwochwal-

..'
rakze me grze[zv f?uga ,

ilu

??c
u P.3na ?akomego "gdv I z pieni?.-

I

(zy Pa?fkich daie j'dn;uin? pomiern?

L Lecz t? kradzie? nie materna

tycznym fpofo bem fzacowa? potrze
ba, nie z drogo?ci ,

j co fi? ftoi, jako
kto komu ukrad?', jak? z okoliczno

?ci ofoby ,
komu ukrad?, bogatemu,

czyli ubogiemu, je?eli tey olobie

wielka k.rzywda fi? dzieje, ? tak

zno?niey[za bogaczowi ukra?? na czte· ...

ry talary bite, a nizeli ubogiem? na

talar bity, za który B01lacinu rozumie

grzech ?miertelny; zk?d taka rezu

lucya: Ci?zki grzech wzi?? Pl1nu jak?
m2!X? rzecz, w którey fi? on kocha,
ni?eli droifz? i mniey potrzebJil?.
Krawcowi ig??, któr? on zarahia

chleba, a nie ma inszey tak pr?tko.
LflJius lili: 3. Cap. l2.

b]Jotrz?bui?cem.u, od którego potrze-
ny 11

I. •

•

re srrue profi? ; albowiem wie,
Ze Pan Ikner L

.'

'J.a• ?Dzus Cap: 12.

al?J? gr?efzy takie, który dla fiebie,

Poi?
rugiego , W ófbttli?v potrzehie

anowjnt'l b'
,/

ba . ?Jego terze, co mu potrze-
, nIe kr d

.

'k'
.

11:
a me, ?m ta I potym WI·

ben d? re:f?ytucyi. Gdy? w oftatniey

f t?zeble porranowionemu rzec7;y po
??hte f?· Lf:Uius .lib =.

12. M,alderus,-

'?nna. Dowodmey Jednak tnfi trzy-
nJ?l?, ze cho?

naypotrzebnieYlzy
\Vlp v'

f' .

'

. Omog1.7.y l?, przynaymniey W ten

la? pOWInien odda?, albo odfluiy?.

6·C1Y?l1ct,n , S. Toma/z D. A. 2.2. q:

f?7e ?I.
tak?e kradnie, który d?ugu

n ..
p;

Inaczey odzyfka? nie mog?c,

z?
p. noga u Pana bez Z?p1aty :!lu

p,o ck
a doczeka? fi?. nie

mog?c, kie?y
dof ?fku .n Pana bIerze. nieznaczlllc,

t'la
YC fobJe czyni: albo jezE"Ii od Pa-

'Tak?e wzi?? rzecz maJ? Panu, i

rnarn?, lecz on wzi?ciem tey rzeczy

wielcefi? turbuie, a winnych, i nie

winnych bi? ka?e, do przyfi?gi wie

lu PI'zywodzi; z tych tedy oIwlicz ...

no?ci ?miertelnie ten grzefzy, któ

ry t? rzecz marn? i pnwie nic uie

wart? wzio?. BoufJ.ci'llct duh: 3rZaptat b'
.

d
\Vi:dH\\llE' ?. l;rze

'd'l'
Je nak nierp.ra. II. Wi?kfzego grzechu nabywa, kt() ...

.ry rzeczy wi?kfzym :ftaraniem naby
wane, jako to: zafiewki zbo?a, mi

mo jad?c trawi. L?Uiu9. Takze ci??ko

grzr=fzy, który jednemu po k?tku u ...

kradai?c, po dziefi??, pietnaftu gro
..

naj?ty r.'
1 nle wc tug pr::lcy fwoley

!Olet' lib:'\tn fobie dory? czyni. Lay'm:
! S· 1lot·: 15.

f7-y,
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fzy, przyjdzie do wielkiey fummy, ?,: P. V. o Kradzie?y domowych, pr,zy"
albo nie jednemu, ale temu, i temu, [aciot, co tzymat?
i dziefi?temu po k?fku ukrada?

, co

wielk? fumtn? wynofi. Le[fiu,s. O.
Cajetan-: L?(jius, lib : 1. Cctp: JZ.

Wymawiai?c, czarem gdy u

flqpego gofpodarza, Ikrz?tnego, z do'

mowych rzeczy ukracaj?, byle go
do njedof? atku .nieprzvwiedli ,

a na to!
co po k?fku fkubi? ,

robili. J e?e!i zaS

Pan , czyli gofpodluz, wfzelakie de"

mowym obmyfzla potrzeby, a md

wol? jego dotn?wi ukradai? ,
na picia,

kartach, hulaniu trac?c, ?miert elns

grzefz?, na z?y koniec fprawiedliwo'
?ci gofpodarza za?ywaj?c. H. Mar:
?onka tak?e ci??ko grzefzy, jeieh

znacznie pa fwoi? ft:ron? bez wol?
m??a obraca, by to byto z wiana, l

dóbr pofpolitych; poniewa? pól
cz??ci do niey przynale?y. Ma??onek

jednak ma po?ytek oney cz??ci, dla

tfgO nie ma m??owi fzkcdy czyni?,
Trult: iib : 7. cap: 2. dnu: 8. num. 7:

powinien te? m?? do reftitucyi , je?eh
co znacznego ?enie fwoiey bierze '"

dóbr jey ruchomych. co za wypra

w? wz.ic?a , gdy? tych rzeczy woJ?e
przy zenie rofporz?dzenie. T1"zI1U: ltb:

6. cap: l.

P. IV. :Jak ci??ko grzeJzy. który
wiele matych j(radziezy popetnia,

Odpowiadai? L?[!ilts, Stmchez ,
lib :

7. Cap. 12. pojedynkowemi, one

mi ma?erui kradzief?wy ,
nie grzefzy

ci??ko, ani one wefpó? wz?te czyni?
grzech ?miertelny; gdy za? z tey kra

dzie?y przyidzie do liczby znaczney
one zatrzymuj?c, ?miertelnie grze

fzy. LeDius dub: 7. Sanchez , Bonaetna.

Lecz i tego ?miertelnego grzechu

uydzie, je?eli pofranowi odt?d i po

niewielu niebra? ,
i odda? przynay

mniey co na ten czas wzlot. Grauato,
Dianna par: 3. 'J'r>Jp. 25·

Je?eli za? przez wiele kradzie?y
jednemu, albo widu nczynione, ma

intency? po malu byd? bogatym, al·

bo wnie?? co z ?ego przez to tym,
u których bierze, ci??ko grzefzy tym

przedfiewzi?ciem, i ma czyni'; refi:i·

tucy? kr.:dziezy, pod ??iertelnym.
Leffitts lib: 9. cap: 12. n. p. Krawiec

kradn?c pbtki u róznych, m??a ta je

I?:0 kradzie?. je:O: powfzednim grze

chem, lecz ?e fzkod?. te mi ptatkami

tym wnou, albo ciafne fuknie, krc>t

kie fzy??c, co je:O: z krzywd? ludzk?,

III. Ma??onka mo?e da? jafmn?n?,
acz Mar?onek iey zabrania, za J1?"

wrócenie m??a f\Vego, ?eby go B6?

jako wykrocznego niekaraf, i za pO,'

trzeby domu. Bonctcilla, Regina/d: JJl?
.

?miertelnie grzefzy. Tak i o kupcach
rozumie?, i ° onych lokcinch mówi?,

po odrobinie niedomierzai?c, niedo

wa?ai?c, je?e1i dla t?{lfzep;o przeda
nia czyni?, powfzcdnim jeR:, je?e
li za?, nale?yt? cen? bior?c, falfzui?,
grzechem ?miertelnym j?ft.

mma. .

IV. Niegrzefzy niewiafra ikryele
przechowui?c, widz?c ?e m?? mllr?

notrawny;' albówiem 6w W on cz;:J9

krzywd? czyni Ma?'?once, cz?fto mllr?

notrawi?c, dobrze czyni niewi3.f?lJ'
co miar m?? przepi?, zachowUl?C?
Bonacina, T'ru!l; V. S?udzy. którzy i
rzeczy do jedzenia nalei?cych

farJl

W domu
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Z WYK?ADEM X. BOSKICH PRZYKAZA?, ?I r

\y domu jedz?, nie grzefz?, byle j, dzieje, ni?eli warte f? p?atki, fZtnatki,
?bytkow niebylo, lecz którzy za dom które oni kradn?c wzieli, i dla tego
l?r?ym wydal?, ci ci??Ko grzefz?; je- bez grzechu one fobie przedane trzy-zeh nie mog? dory? uczyni? gofpo- mai?; jednak?e od takich kupowa?
?arz?Wi za to, co powydawali, ma- niebe?p,ieez.na dla fu?nienia, gdy?
J? taiemn? ullug? nad termin za to od- z lodz iejowi Iat wo fobie pretext ufor-

?ugowa?, Layman, lib : r. trctct: 3. mowa?. Ten za?, który jakimkolwiek
Syn, kt?ry z

pofpolitych rzeczy zrnar- fpofobern wiedz?c, ze kradzion? rzecz
notrawij , a Ociec tego mu niepoda- kupuie, od grzechu nie jef? wolny.
rft?va;?: ma z podzia?u braci fwoiey II. Nie \Vyma?i? fi?, od grzec?1lU 'W,c.

ten, który uczef?nikiem Jei? kradzie-

?y, acz fam kra?? niechodzi?
, tylkoO Rejlitucyi albo

przywrócen/u, cu,dz?go. by? uczeftnikiem, czui?c , czyli ?pi?,'

..

czyli nie ?pi?, drabin? przyilawiai?c,
naczynie gotui?c , pi?ki, klucze; wy

mówk? za? mai? ci, którzy z mufu ,

dla boia?ni czyni? co, na przyk?ad : od

?o?nierzow kradzie? uczynion? mu

fz? wywozi?, albo bydto niefprawie ..

dliwie od ?olnierzow wzi?te p?dzi?,
L?Oius, dub: 5. num: 19-

ReCtitucya, albo przywrócenie cu-

.dzych r?ec?y, jef? dzie?o i uczynek
\praW1edlJwo?ei '

z potrzeby i
obowI?zku k

'. ,

wia k
przy azanra, ktore bezpra-

zab' . rzywdy i fzkody bli?niemu
ral1la A t k d ft'

,

1"
cud

.

a ° re itucyr na ezy

gd
z? rzecz pfui?cy , do (chowani ..

J

b
y rnu co dano, nie dotrzymuj?cy,

,
. ezpr?wnie pofiadai?cy, przywlafzcza
J?cy nIenale?ycie. y wlzyfcy infi, któ

??y r? fporobem, przyczyn?, do fzkód

k
?gIemu, w tych ?l? flowach

zamy

k?;'
co do, reftytucyi nale??, to jeft:

chle r?fkazUle, radzi, zezwala, po

llik
bla, o,br,on? daie

.na z?e, uczeA:

llGf. kradzlezy, wydzlerftwa, niedo

ey ??cy ??oczy?c?, nie fprzeciwiai?
cenj??, nIe objawiaj?cy, ci do powró
da fra?'?vrzyfcy ty?, którym :fi? fzko-

Re.flitltcyq, przywrócen?e komu nC?le?y
cZy1ti? '?

o.
Z fprawiedliwo?ci temu, kt6ry

fzkod? ponió1?:, gdy za? rzeczy

wzi?tey odda? nie moiefz, ?e on da

leko, któremu? krzywd? uczyni!, po
..

winiene? ubogim za niego oddae, je
?eli wierz, ?e pomarli, któryche?
ukrzywdzi?, powiniene? za durze

onych odda? ubogim, tak pofpolicie
Doktorowie. S. T071ZaJz, NavarrZ?;S,

Layman. Je?eli za? wiefz o jego po

winowatych, krewnych, tym powi ..

niene? odda?, co jeil bezpieczna czy.

ni?cemu. Tak nabytki zy.fkowne ,z cu

dzo?ózfiwa, z kradzie?y, lichwy, je.
:leli tych, u których lichw? wziole?,
ukradte?, nie mafz, na ubogich za

ukrzywdzl)nych durze powiniene? od-

da?.

l '. przynalez?·
fZ)?k Nlewymawiai? fi? od grzechow
naw ??re, karc?marze, k?órzy od Sy'
przyitnul?odadklch ,kradzlOne rzeczy
mawia t?'t{-aym:, llb: 3. Sancftez wy

Cechmiftrz ' ktorzy od Krawcow,

kupui?, ?eO\v., albo Mayfirow pJatkiol '
• acz f: n.

'k
.

k,!zlezy, WJlne' . ? uczellnl aml ra-

Ze fi? tych .z?

t'll
J,ednak f? dla teQ'o,

Pt?cle c??fto krzywda
Refly ..
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R O Z D Z I A ?? VIII.
Refl1jtuc1jtl za odi?cie jlOLwy jaka ma

-:::

byd?? o Ojmym Bo?ym Przykl;lZCiniu·:
Nie b?dziefz falfzywle ?wiadczy'! pr?e·

ciwko bli?niemu fwernu,O. L '7 ?
za oflawi?ni: n'J.?;zy odda?

.
,?;raw?, of?awieuie zas zwyczay

lilie odwo?aniem przed temi llagradza

fi?, przed ktoremi of?awiony, alb'o prze

profzeniem; je?eliby za? oflawiony

ponióf1 na_ fortunie f?kod? , powinien
mu flaw? i fortun? n'llgt'odzit'. II. J c

?eli kto kogo do grze"chu wprowa

dzi? rad?, pofr??kjem niefprawiedli

wyro.
ma go wedfug fumnienia wy

wo?a? do lepCzego f?anu
,

i poftano

wienia z mi?o?ci, a nie zfprawiedliwo

?ci, tak Lf:[liu'S, lib : r. cap: 10. Lay
'I11Ol·n cap: R.

Tym Przyka?aniem. zakazule fi?

wfzelka niefprawiedliwa obraZI

Stawy i czci bli?niego, ofobliwie wrze'

laki fa?fz i k?amf?wo ,
- i obraza 11o\v'

na, ?tóra bY":3., czyli na f?dzie far'

fz)'w1e o?tarzal?c, albolite? prawd?
tar?c ; tak?e fekreta

,
talemnice obja'

wia,i?c, fzko?liwie k ?amai?c r tak Bo'

'i?acma,
o rejtztucyi dub: 3. q. I. L ay111 al:

hb: 3. trafi!: 6. par: 2. cap: 5. F ail'z 1

klarnt?wo przeciwko dwóm walcZY ?

przecIw Bogu, który jef? prawd?,
\

przeciw bli??ie?,u, kt6remu fi? krzy"'"
da przez fa?fz l k ?amf?wo dzieje. Wje' \

III. Je?eli za? kto kogo do grze
chu wprowadzi! zdrad?, niefprawie

dliwym podfr?pkiem, ma to uczyni?
z fprawiedliwo?ci, gdp? ,ka?dy ma

Prawo, a?eby nie fl:nfznie nie byt Czko

dzony w dobrach Duchownych, kc'>

go abrazir, ma byd? ta j)uchowna

fzkoda nagrodzona, ten?e Autor

tamze. IV. jczeli kto kogo od doi1w

na?e?o ?ywota n. p. Zakonnego No

wicyackier,o' odwiódt, jedlIak.' bf"z

gwa?tu, i podey?c-a zdrlldy, !?ez ci?z

ko zgrzefzyt, to bezrozumnie c:zy

ni?c, jednak je!! obowi?zany, a?eby
mu powtórnle radzi?, zeby' wfr?pl1 ,

z mito?ci, a nie z prawiedliwo?ci, gdyz
na onego Nowicyufz??adnego Prawa

je[zcze Z:lkon nie 113 byl Layman Ub:

3 G1p. 8. Je?eli za? ZakolHl,ka, Pro

feiTa do Apof'razyi, oJn?pfhva z Za

Konu przywiódf. ma mu radzi? nie tyl
ko z mi?o?ci, lecz· z fprawiedliwo?ci

dzie? z Pifl?a, jako ten 'grzech przed
Panem Boglem obmierztv tak Sil/O'

mon w Przy./lowiotch w Ro?. 6. v. [6:

"
Sze?? ?zeczy f?, kt()rych nienawidzI

" Pan, a fiódm? brzydzi ii? d LI fza mO:

" ia, oczu wyniollycp, j?zyka klat1l/1'

" weg.o, r?ku przelewai?cych. kre\?

" niewinn?, l'erca wymyslai?cego my'

" sl.i z?osliwe, nóg pr?tkich na bieie?

"
me ku z?emu, ?wiadka fatfzywego/

" który mówi Idamflwo, i tego, kto'

" ry fi?ie rcfl:erki mi?dzy braci?·. ?

•

Tenze Salomon, Prov: 21. SWlad"

fCl?rzyw'1j zginie. Jako za? karano {a!'

fzywyrh ?'yiadkow, opifuie Moy?er?
])pZlt: 19, ?. 18: .,

A +?;dy bardzo pd11 I?

"n? WY\;'I::\?U1?C, <'?óyd? tego, ze f:?
:J.

"fzywy sWladtk mówi! klamftwo ??
p

brata f\Vego, odd:\dz? mu, jako bflY
"

tu fwemu uCEyni? myslil, aby d?"
" dzy, nflyfznwfzy, bali h?, a ?adn? P11:?.

,.

/ ?eby fi? powrócil. i tl;1dgl'odzit Zako:
powi f:tkod?, któr? w niebyciu A po

-1laty pomóR Z:thon. tenie.

• I •

l'
_.

k
I1'\JPI

" r? me snu€' l me t? .ow?o UCJ.I) , l

Wy kona? ten Dekret Bo?y V::to1e
?

Jlad
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nad oneml nieczyfh'mi Starcami, far-
n

czno?ciarni , gdy? Inaczey b?d? ofohll
'\

?y.wle przeciwko Zuzannie niewinney
,

wemi ?wiadkami nie czyni?eemi zupel ..

sw?adcz?cemi. Jako za? Pan Bóg karat .nego dowodu. Swladkowie mai? by?I fam
of?b?iwie Jezabel, która fa?fzy- tacy bez wfzelkiey przywary. po-e-

wych ?w!adkow na Nabota przywio- deyrzenia, nieprzyjaciele pieni?dzy,dla
J nie Jeft ;to tayno W Kfi?gach Kró- ani za chlebem, ucz?f?owaniem , ?e ...

l?w Iz raelfkich, Falfzywi ?wiadkowie by fi? niefk?aniali, Kondycya: pof?a? rn?"ure

t?l?o , t?m grzefz?, ?e przeciw fk?, lata "upatrowa? potrzeba, roze ...

praw
dZ

e

S\?Iadcz?, lecz i- tym ? ?e znawal?c fl'aw? dobr?, poczciwo??
rraw ? ttulllI?. tak o nich Izydor Pe- wiary godno??. Do przyfi?gi niegodzi

k?zYftta=J,Jedno, mówi, mai? win?, gdy fi? przypufzcza? dwudzief?u Jat niema-

t? am: W? mówi?, drug?/gdy, prawd? i?cych, w k-ryminalnych, w potocz ..

';1?J?, Jako k?amcy chc? zafzkodzi? , nych mo?e: niegodzi fi? nieprzyiacio?a

J? o
prawd? .t?umi?cy nie doporna- tego, przeciw komu ?wiadcz?, po-

??c. B?ogoflaW1ony, który ?wiadec ..

I krewnych, domafznych J oprócz nie ..

()?
ant od

wfze!akiego wyf??pkn bywa

I
kt6rych przypadk0'Y' ,L?Oiu.s cap: I+ ..

b zy??z?ny, 1 któr?go ?wiadectwem num: 38. tib: 24. Do ?wiadectwa zbrod ..

? r.odzl-?n bywa oqkryty. ,FaHzywe niow , z?ey f?awy nieprzyimui?, krzy ..

SWla ertwa zl d fi
'.

fi
'

I'..a

Ala t; \? l? rodz?, odpoWJa- woprzy l?Z,COW, towarzylzo,,: wyu?p-

W' tnze l,zydor:" Nie b?dzie, mówi, na, kow, g?upIch, fzalonych, mefpofob ..

?oJe .u fa?(zywych ?wiadkach fchodzi? riych.
-l

' Jezelt fi? po ftole za?wiec? pieni?-
'.

.'., '

f. ,.

d?Ze, którzy z ..

?

,6 't
•

dl bo Pyt: I. Czyli powinzen, l Jako, ,do stena •

Ja' i
? .. s, m. WI enze, ?. ..

'2

t z? zWierzchno?ci prawd? taj?, od czyc •
,

/?ze pra?dy gn?e,,: na fiebie z Nieba O.
Zaden

nie ?bl!gowan'y ?wiadczy?,
hP .Owadzftl?; alboWIem wi?cey, kto fi? chyba lm?os? wycI?ga dla od-

o? cz?eka, dozna gn\ewu Bo?ego." 'wrócenia ci??kiego z-lego bli?nim, albo

??·Wi?ty za? Ambro?y o fa?izywych od Rzeczypofpolitey, albo gd? przy-
trz

ladkach mówi =" Na dw6ch, albo na kazanie S?dziego, albo prze?o?onego
?le

ech ?)Viadkach ftoi w(zeJka prawda, rofkazuie, w którym przypadku gdy-
ray l1al?llych?wiadkach, którzy wczo- by fkryr fi?, albo zfzed?, utai? fi?, nie

ani k?
o

ongi nie byli nieprzyiaciohmj, grzefzy przeciwko fprawied1iwo?ci,
, zeni P: ,z?rzkodzi? pragn?, ani obra- dla tego? ani powin?en do reftytucyi,

Qo ?w' d
SCI? fi? myfzl?, nale?y tedy jako przeciw wielu piCz?: f/alentia, i

cZYtn ?a. ectwa umyfl' przyj::t?ni ni w L?Uius racy? d?i?c,'. ?? je(zcze ni? r.o
?\\!iadk?\(?bra?ony,,, Co upMrowa? w {kazano, jezeh zas Jakle prawo rosme,
nie zna.l? i

to, a?eby faHz W llich fi? to z przykazania na ?wiadectwo ro-

dwóch ??.' Upatrows? potrzeba. mie? ?nic, Owfzem który do ?wiadectwa od

wn?trzny?dkow, a?t;.,by zezn?1i: ?e S?dziego pozwany ucieka, i :Odoni?

dzieli, Co Ztnyf?em to flyfzeli, wi- fl? zdrad?, obligowany jeft do refty ..

01. d zezt<'a' p t'"
• ? r.

•

dl'
,.

l z?ca wa mai ',l?, 'ow Ortlle, ze tucyl, me z Jprawle lWOSCl, ecz e

Uczynku, w?ft S",jadczy? o' jednym przeciw pof?ufze?fl:wu zgrzefzyl. LcJ--
Tom l, ?Pku, z tem.!i ol\o1i? jus dub: 2. cap: 13. Bonacina.

D d P. II,
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,. :' ms go publice bróni?, jako niewi?"
do SUJza-

.. e

nego, Rscya: powinien w fzkodzlePyt: II. Czyli ka?dy powinien
dectwa pozwany '? • , ,. '.l zO'l?d.równey mlec.

na
mewmn,!sl? ;V.'"'. ?

Rzek?e H? wiedz?cy; gdy z je?eli ftr?
O'L ugo dub: 39. num: IO. By pier- I

'd
.

(TO nie
ny rzeczy oney swta ectwo Jen-J

wey by? kto przywo?any, a?eby
?wiadczy?, nie zaw?dy powinien
?wiadczy? W przypadkach naft?pul?
cych: Je?eli kto ma wiadomo?? z po
wie?ci nie pewney, je?eli wzio? kto

pod Cekretem naturalnym, jako: Rayca,
Patron

, Lekarz, byle tylko nie by?a
potrzeba dla z?ego odwrócenia, od do

bra pofpolitego. albo .bli?niego, w

ten czas godzi fi? fekret odkry?, cho?

by przyfi?gl dotrzyma?; gdy? takowa

przyfi?ga nie obliguie. Je?eliby z ?wia

dectwa niebefpiecze?ftwo tobie, abo

twym powinnym mia?o uro??, nie

mafz ?wiadczy?, chybaby fzkoda pu

bliczna, al bo prywa tna
, cudza mia?a

przewy?fzy?. Lugo dui» 39. Zt?d p,o
fpolicie nie ma ?wiadczy? przeCIW
krewnemu, je?ell wziol wiadomo??
od rn??ow nie tak wiary godnych, W

ten czas mo?e fi? mie? jakoby nie wie
dzia?. Tak?e je?eli uczynek zrozu

mia? kto przez krzywd?, otwieraj?c,
n. p. Ilifty, albo przymufzai?c dru

giego do odkrycia fekretow. Lay: l.

3. t. 6. c. 4·

przekona?o. n. p. ?e przez ?wiadec

two innych cara fprawa za nic pofz?a,
tak, ze S?dzia z tego'?wiadect,wa 111?
wzrufzonym, do niczego b?dzie pr?i
nale?a?: Le(]ius lib : L Ca», 70.

Swiadek 'wczym naybardziey grte'
.

Czy'? I. Grzefzy, je?eli twierdzi o czy'?
fam w?tpi. 2. Ie?eli to, co mia? zatal?'

J
'

l'
. ,

b 1111objawia. 3. ez e l zaptera, ze y
,

byt profzony w przygodzi.e, kiedy ?,
?wiadczy?. f. Je?eli S?dziemu pra,l?,
nie pytaj?cemu nie jefr pofl:uiznym. J

Je?eli zap?at? za ?wiadectwo bIerze.

Nie b?dzieJz fatJzywie ?wiadczyt?

W

'Tym?e
Bofkim przykazanie?, z.' ()

zuie fi?· nierozmyslne bhz111e{ol
pof?dzenie , Racya; gdy? przez ta

?f
we pof?dzanie , Czlowiek farf?X\,
?wiadectwo czyni przeciwko bLtZ??,
mu fwemu. O tym ztym wyft?? V?
tak mówi S. Auguftyn: " wielce wJe

t11

"cz??? ludzkiego rodzAiu niebaCZt1YiSI
"rozf?dkiem jeft pr?tka do por?d?e?ce

,co fi? zakazuie, kiedy nie tak fi?
c

00
:,od in fzych, ?eby go f?dzon?, jak? I tS

"chce infzych f?dzi?. "Niezbozn.osc ie
od pocz?tku oiiad?'a ferca ludzkte,

\v

P. III. Co ma czyni? ten, któr1j fatJ:?y-
_

wie po?wiadczy!'?

W cudzym oku widz? zdzbto. ?kll
fwuim nie widz? darna, od

pocE?a\?z?e z?y Kaim f?dzi? o Ablu, jrJlt
o Jakubie, bracia Jozefowi o

?ie,
Marya o Moy?efzu, Heli o AI10\fi?
Saul O Dawidzie, Faryze?i?in?1
o Chryftufie , i Swi?ci.

nle
Motl:

nie ubiegli j?zykow ludzkIch,
{htS

:"

11 V 18 mówi fam pan Cbry

O.
Kto przez farfzywe ?wiadectwo

by? komu fzkody przyczyn?,

powinien przed S?dzi? retraktowa?,
albo napraw? wfzyftkich fzkod, któ
re z jego ?wiadectwa i przyfi?gi uro·

fiy, tak?e powinien odwola? z rów

n? Cwoi? fzkod?, owfzem z niebeCpie
cze?ftwem ?ywota, je?eliby o1kar?o

ny mia? Fonie?? .krzywd? W ?ywocie, '. •

p zY·
'1

r

J
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I "Przyfzedl Ian ,
ani pij?c, ani jedz?c :', "pliwym, boiaz1iwym f?dz?. Je?eli

"j mówi?, diabel??o ma, przyfzed?
..

"fprawied?iwo?? czyni, niecierpliwym,e

"Syn cz?owieczy, Jedz?c, i pii?e { mó- "je?eli prof?? idzie, g?upim go. byd?I.
"wi?, ob?erc? jdl:,. i pijanic? wina H' "mieni?. Je?eli fratecznym, flegma-

.

Z?o?? ta ??m0"YI1ka tak ferca ludz- "tykiem nazywaj?. Je?eli rad kto gada,kle
prz?wrocl?a, ze

cnoty za niecno- "dyfzkuruie, konwerCuie, rofpuf?nyra,
ty., a niccnoty za

cnoty radzi poczy'" "j?zycznym. Je?eli towarzyfkim, na

t?lI?, tak o tym Sydoniufz Apolloni- "?wiat wylanym. Je?eli Zakonnym
.11fz,. w K???ach 7. lhtu 7. mówi:" kto "fzczegulnym, je?eli gorliwym kto w

fi?. me wHydzi,. widz?c, ?e fi? zafzpe- "Chwale Bo?ey, mówi? chwaty prd?-

C?l? cn.oty, od obelg niecnotlIwych ? "ney patrzy. Je?eli przefianie' do-
g y WJdz? pokornego, nazywai? go "brze czyni?, mówi?, talenta ?ako ...

w?gardzonym, odrzuconym. Je?eli "py?a, niedba?y. Je?eli ?a la?? ?
lu ..

Cr

le

JI

obacZ.? na umysle wfpanialego, na-
" dZI, pochlebc? nazywaj?. Jezeh pOe

Zywal? go pyfznym, hardym. Je?eli "chlebowa? niechce
, prawd? idzie,

1na?, .uc?onego, godnym go f?dz? "mówi? hardym jeft." dot?d Swi?-
wysn:laola ? Je?eli kto uczonym, na- ty Chryzoftom.

.

?Yi?al, go. nad?tym. Je?eli kto karnyJe

'1
Ze nIe znofi z?ych od druzich ?ako jelJ fizkodliwe,

.

niefozm.Jstne "O-za o rrut ik 'n,. eJ' :J" :; t:

widz
rn a

pOczytally bywa. Jt>zeh
.

fqdzanie'?
z

.? .te,go, ktory rad przepufzeza ,

rt nleUml?fego radzi f?dz?. Je?eli pro- Z Przyczyny, ze tego, którego te ..

?' przezIeraj? go jalw bydle. Jezeli raz f?dzifz bydi z?ym, on jednak'
? {Y'. poczytai? go 2ia chytrego. Je- llad mniemanie twoie bycli mo?e do ..

)/

rf

Ze l
pIlny, baczny we wfzyftkim, za brym, a nad ciebie daleko lepfzym,zabobonnika go mai?. Je?eli mniey a których teraz rozumiefz byd.i dobre ...

o co dbai?cy, za niedbalego. Je?eli mi, znagla fta? fi? mog? zIemi, tak,
?rz.ezorI1y, mai? go za chciwego. Je- ?e na (prawy ich patrz?c J g?ow?Zeh kto fpokoyny, za gnu?nego po- . zwiefi? mufifz. lucce J 8. v. n. Fa,ry-
;Zftal?. Jei?li ofzcz?dnego widz?, za ?eufz f?dzH byd? jawtlogrzefznika W

:a O??go lIcz?· Je?eli kto je, pije, wielu grzechach, który jednak dla

dni? Ze.rc?· Je?eli kto po?ci, za ob?u- ikruchy ferdeczney Bogu by? przyiem ..

of?d:'
l

pró?ney cllwale llu??cego nieyfzy nad niego. Symon z?e trzyma?

czyta? W1tyd, za grubia?flwo po- o bia?og?owie grzefzniey, która Cpra ...

J::hai?
.

?ftrych dla oftro?ci nie ko- wiedliwfza nad niego by?a, i ?zy jey
nia f?()?f afka?vi. u nich dla obcowa- przyiemnieyfze. Tak czfowiek patrzy

mieniony ?dnjeh:" dot?d zwyfz po- na twarz, Bóg za? pogl?da na ferce',

Podob
\

ydoniufz. wit:Je jeft ?wi?tych przed Bogiem, któ ..

"toufly:
nYIll

f?ofobem j S. Jan Z?o- rzy nayni?fzemi by? fi? mniemai? u

"czy W p?kJezE'li, mówi, kto :fi? ?wi- ludzi, i na przeciw; a?e wfzyfcy pod ..

f, nikiem go
orze, natychmiall: ob?ud- legli odmianie, nie mog? by? ftatecz ..

,

,;
Wefo!ym t ?azYWai?. Jezeli widz? n? ludzkie zdania. Lucyfer upad? W

, e. y of(Zczer??? Je?eH cier- Nlebi?, ?dam W Raju, Ju?afz w zgrQ\'

Dd ij mad?? ..
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adzeniu Apof?olow, Dawid zgrzefzyt ,:. diufza
, który by? j?zyka fwierzbi?c?"

mi?dzy Prorokami, Salomon mi?dzy go, taxui?c (prawy ludzkie ,
ftawlt'.

I?drzcami , Piotr mi?dzy Apof?olami , mu dufze jednego zm .rlego Mnicha,

i wfzyftko nieftateczno?ci podleg?o. którego on rad byt pof?dza?, mówi?c:

Zadnego niemafz befpiecze?ftwa w lu- oto umar? on, którego? ty cudzofai ..

dziach
, ?adney pewno?ci f?dow / J u- niklem cz?f?o mówi?, teraz co z jego

darz pot?piony, Piotr zbawiony, Mag- durz? ka?efz czyni? , czyli do Nieba,

alen ufprawiedliwiona , Faryzeufz czyli do Piekla? ZawftydzH fi? ci??ko!
drzucony, Jawnogrzefznik przyi?ty zrozumiawfzy , ?e to jeft f?d Bo?y'

i wyf?uchany, a nie ludzki, odt?d pokutowa?, nie na

Niebefpieczna rzecz tedy mówi?, pof?dzeniu, lecz na praczu ?ywot
czyli pomysli?: ten jel?: taki, a ten ta- fw6y k?cz?c,
ki. Napomina S. Pawe? n 6 vi?c : "Któ? Sw.?ty Franeifzek Saleziufz tak?

"jeft taki, ktury cudzemu f?udze f?- nauk? odwodzi od tego powietrza durz'
s>

dzi-? Psnu fwemu ftol , i Panu fwe- nego, mówi?c: H Nie mów, ?e tell

,) mu pada, a b?dzie ftal; mocny bo- ,,?grzefznikiem cz?owiek, acz go r:?t

"wiem B6g pof?awi go. "Nieznai?cy "widzia?e? pijanego, ten nie rz?dem G?
fi? przychodz?c do domu rzemie?lni-

" bawi, ten zfosliwy , jeden uczynej
a

, widz?c krzywe drzewo gardzi, "
nie daie rzeczom przezwifka. Acz ra?

" ,

lecz rzemie?lnik, kt6ry fi? zna, nie- "fralo S?o?ce za czafow Jozuego,
jak? ftatur? wyrobi? mo?e. Tak da-

H
i za?mienie cierpia?o pod czas m?:

Ieko wi?cey Cz?eka na Obraz Bozy "ki Chryftufowey , jednak mówi? fi?
f tworzonego ?aden pró?no f?dzi? nie- "nie mo?e o f?o?cu , ?e jeLf ftoj?c?,
ma; albowiem acz n czaS niepo?y- "iciemne. Podobnym fpo:obem raz up;l
tec zny,

.

p=-ó?ny hyd? zd:l fi?, jednak " fi? Noe, Kazirodztwa raz Lot dopu?CI!
v r?kach naywy?rzego rzemie?lnika "fi?. Piotr raz ucho ufiek? Malcha

..

jeft inakfzy, który mo?e z kamieni
" fowi, i zapar? fi? Chryftufa. niemo"

Synow Abrahamo'\vych wzbudzi?. "?e fi? o tych mówi?, ?e pijacy, ?a"
Z???d porywczym dó pof?dzania P1- "zirodzc)', blu?niercy byli, gdy? Je'

l11I?ta? potrzeba na fl'owa S. Paw?a. "den upadek, nie daie naz\ aka. S1'"
I. Korinth 4. v. I. A tak nie f?d?cie " mon tr?dowaty acz M .. ,ry? naz?a[
przed czafem, azby czas przyfzed?, " grzefznic?, zbf?dzir jednak; ponIe"
??t0ry te? o?wieci zakrycia ciemno?ci, ,. wa? ju? nie grzeCznie? lecz paku"

i obja:vi rady ferc, a tedy chwata b?- "tui?c? by?a, dla tego Zbawiciel ie1
zie ka?de JU od Bag .... : "ftron? trzyma?'. Jako gtupi ka?dy'

Na te llow-a p"omni?c Doroteufz I "kt6ry bez 1i?ci? widz?c drzewo" (tY

Abbas "Bracia potrzebn?, mówi, rzecz "dzi, ?e jeft ruche, i na nic, bl'ldz1(t,
nas famych opufzczamy, nas farnych Z8.-

I "poczekay mato, nie tylko zielon?'
pominft.m), a cudze fprawy fzperamy, "?ci?, lecz owocem okryte b?dzIe:
przetr.c.?flmy, o których niewierny, a

I ','
Tak w"?cey rozumnego cz?eka fl

" (ze, z których nas fumnienie ftro- "dzi?, jeft gtupfza, którego fam ty
'"

fuie, zaniedbywamy. "
Tak napom- "

ko B6g wie, co fi? w nim wew??tr
?ial An.io? jednego Mnicha1 II Palla- '1 dziel. 1 upad? przed oczym:l Jego,

mocen



ZWVK?ADEM x. BOSKICH PR?YKAZA?

h mocen go pof?awi?, " Naylepiey on
* Sofroniufz pifze ,

?e jeden fkar ..

wygra?. z diab?em, któremu gdy Re- ?yr.G? na ten na?og w obmawianiu
g?{h ?le maty grzechow pokaza?, "dt·ngich;" Przeto drugich, prawi,obma ..

n?
nu i?c ?? czym z?o?y?, wyrzek?: "wiafz; bo? farnego fiebie nie pozna?,

" raWds, zem to wfzy1tko zgrzefzy?, "gdyby? w domu fwoim widzia?, ?e

"l?czem ?? to pokutowa?, napifano te?" "mafz b?ota wiele, nie zagl?da?by? do
1, nie f??ZCle, nie b?dziecie f?dzeni, nie "domu cudzego, gdzie mato jeft
" P?t?'playcie, a nie b?dziecie pot?pi?- "?miecia." z Scetim przyfzedl

_

"nl, p aczem wiele zgrzefzyf, nie Mnich do Moyfzefza Opata, powiada-
"pamI?tam jednak, a?ebym kogo dai?c mu o upadku drugiego Mnicha,

? rozmyslnie, .pof?dzi,t.." A .tak wol- C? gdy uflyfza? Moy?efz, wór pe?ny

dyr; o? napascl fzatanl1uey, l od S?- piafku WZlOt na ramie , a fpytany co

Z

u

O?ego zof?a?, o tym pifze w by c?yni?, odpowi?ziat:" ,Gl'zechy
?WOcle S. Anaftazego Baron/uJz "mOle w?afne ledwie znofic mog?,

Om 8. Anno. 599'· "jako? o cudzych grzechach mam

" f?dzi?." B?ogof?awionego Pafterza

Opata fpyta? Mnich:" Co mam czy
"ni?, a?ebym ?yt fpokoyniej s, Odpo
wiedzia? Paf?erzr j, otrzymafz pokóy,
H je?e i uf?awicznie do :fiebie mówi?

" b?dziefz ,
co ty jef?e?? i nikogo nie

"poC?dzifz . ., Blogof?awiony Dorot? ..

uCz pifze: ?e brat do ftarca przyfzed?
o upadku drugiego oznaymui?c, co

Ryfz?c, rzewnie p?aka? poczot, m6-

, wi?c: "Ach mnie, on dzifiay upad?!
flkto wie, czyli ja do jutra fta? mog??
"nief?d?my go Bracie, lecz upad?fzy
"na kol?na, a?eby powiUt, módfmy fi?
"za niego. i za nas" a?eby nas Bóg
"od upadku zachowat"

Lekay.ftUJCJ P?·zeciw oumowiftu.

I{??
ten

przekl?ty zwycZrty ma, dru

tni?t
Jego fprawy taxowa?, niech pa-

a, co S B d
,.

k'
por d

? • erna r mowi : tor;
r h za, ma diab?a na j?zyku, a kto

:, frucha pof?dzai,!cego, ma drugiego

d
U ach. S. Auguftyn tak fi<;: brzy

?
Zlt temi, którzy w tym diabelfkim n: _

fagU gnii?, i? dla takich Kaza? na ftole

?oim, na którym jad:lf, napifa? tt)
,)

Zowa : "Jezeli l\to fi? kocha cudze
"

Y'Voty g?oda?, nieCH wie, ?e taki
"Ula t ft

I

? rb· k
p?' en. o 10 te za azany." Za

S\?? takIch, a nie za ludzi mia? ten

()nil??y; ?t6rzy, gdy infi cicho jedz?,
3??z ?SCl g?oz?, i ludziom fpokoyne
gdy e?e rozrywai?. Chry1?us Pan,

CUdzt)t?ryzenfzowie biatogtow? na

li, acz ?fl:wie znalazfzy, na ni? fkady-

Swi?ty Grzegorz Turo?fki piCze, o

G. Bryxiufzu BHkui'ie, ?e pod Dwór

BiOmpi zfosliwi dziecie podrzucili,
jego fprawc? tego czyni?c, on oczy

..

rzezai?c fi? w lmie Pa?fkie dzieci? ..

ciu onemu kaza? wyzna?, czyli on

by? jego Oycem, dziecie rzek?o: nie

jefre?. Agdy zli ludzie wymagali po

Swi?tyrr., a ?eby wyzna?, kto by? je
go Oycem, odpowiedzia?: Dofy? na

tym, ?e mnie Pan Bóg przez te dziecie

oczy?ci?. A gdy ??l? niezbo?niUzacla..
-

I zez\\ a1atk w famey rzeczy by?o, nie

fZern za'
a ni im odpowiada?; ow

Kto Z lOCt?r?erz;nic? fentency? podal:"
na 'Idq ka,

e:{;
,grzechzlJ, niech pierwjzy

ez 1t1ef/.' ,

ytn cz.?Qo' '·Zttcz." ucz?c, ze w

?ocku fzuni lln,rzych f?dzh1'lY. W tym
ezerny•
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li, ?e przez czarowanie uczyni?, i:, "godzi'? Mówifz, ze ja oczy pufzczam,
kaza? fobie ?aru ogniftego W p?afzcz " a nic r?k? fi?gam ,

nie zakazano mi;

nafypa?, i tak z nim pofzed? do gro- "a?ebym nie patrzy?a, ale ?ehym nie

bu S. Marcina
'. mówi??: ;'

Jako ten ?,jad?a. S?uchay?e Ewo, to? acz wi-

p?afzcz od ogma, tak Ja jef?em czy- "ny nie ma fpoyrze?, ale jeft winy

ftym od uczynku tego. Prze kl?ty taki " przyczyn?, i do przewinienia ci?"

???yk nazywa S., Jakub Apoftot w Li-. "gnie; przez twoie albowiem mysli i

scie fwym, ktorym Boga b?ogof?a- "oka zapufzczenie do zakazansy rze ..

wimy ,
i bli?niego l?ymy, fzkalui?c, "czy niebacznie w?? w ferce twoie

albo obmawiaj?c." "jad zapufzcza, boja??, wfiyd, odey ..

, ?:<?co:eo;co:c.o:>CO;CO:<%%<:.O:?:? "muie, do grzechu prowadzi. Mów!
,

"cz?fto, bynaymniey nie umrzefz, tym
R O Z D Z I A ? IX. "przymna?a f?arania , ciekawo?ci, gdy

"podaie po??dliwo??; zatym podale
o Dziewi?tym Przykazaniu: "rzecz zakazano, podaie jab?ko, od ..

Nie b?dzieCz po??da? ?ony bli?niego "biera Ray+., dot?d S. Bernard.

twego. Gdyby tedy po??dliwo?? Ewa pa fa ..

mym wf??pie zwyci??y1a, ani przyczy"

ny do zlego nie dala, tymby farnym pa

po??dliwo?? nie zezwoliwfzy , w?

?owi g?ow? ftarIa. Bardzo tedy od

Boga zbawienne te przykazanie poda"
je fi?: Niebedziesz poz?da!

-

zony bli

?niego tiorgo : nie tylko wol?, lecs

i po??dliwo??, i wyobra?enie oney od ..

ci nai ?c. Sami Poganie ?wiat?em nil"

tury o?wieceni ftrzegli fi? te?o, ma"

j?c za dowod pewny: ?e niewiafta

rn?fzczyzny jeft nawa?no?ci? i poto"

pern, pokoiu rozerwaniem., ?ycia nie

wol?, i po;maniem, fzkod? rnHofn?,
mi?o?ci? fzkodliw?, nienaryconym
nieprzyiacielem, bitwa z przegran?,
im pi?knieyfza, tym fzl<odliwfza, gdy
kogo ?Jafka z fir, z fllbfiancyi" poczci"
wo?ci obna?a j nifzczy. Author Theat:

O Tym fi? pifalo w Przykazaniu
fz6fiym: Niecudzole? , gdzie fi?

namienilo
,

?e cudzotr.zf?wo nie tylko
zewn?trzne, lecz i wr ?trzne ! myi?o
we, po??dai?ce ,

zaknz.iie BC1g, jako
fam Chry f?us Mat: 5. v. 28. mciwi :

flyJzeli?cie, ii: powiedziano flarym, nie

b?d zie]» ,cud,zotuzyt ..
t1 .ta powiadam

uiam ,
iz kazdy, ktory pClt1zy na Nie ..

wiaflf?, aby j? jJoz?dat, ju? j? zcudzo

?ozy! w Je-rcu (woim. Nadobnie na te

mieyfce mcJwi' S, Bernard, ze fpoy
rzenie befpieczne rodzi w fercu ludz

kim po??dliwo?? cielefn?, i imagina

cy?, wyobra?enie oeoby, turbuie

umyi1 czyf?y ludzki, czego fi? dla dUl'Z4

Jley i cieJefney cz.yfio?ci ftrzedz po

trzeba. Ten?e S. pod podobie?frwem
Ewy tak? rozmow? czyni!" Ch o ..

"way o Ewo, co? polecono! a czekay,
"co? obiecano, na co fi? na twoi ?

"?mier? tak po??dliwie zapatruiefz?

"czemu to tak cz?fto b??kaj?ce fi?

"oczy w?cibiafz ? na co fi? mafz na

?f
to ?atrzy?, f;:zego fi? ???yw?? pie

Politici. Nadewfzyfiko ?dy Ducl?

Nay?w'?tfzy napomina, do?? na tytt1
wfzyitkie dowody ufiai? Pyov: 6. v?
27, ,. Czyli moze cz?owiek zachowac

ogie? W zanadrzu, -aieby Czaty nie gO"

rzaly'? " jako to niemo?na ,
tak wi?'"

c.ey nie mo?na, ??eby lubif;>?no?? W

fercu



fercu mog?a byd? zakryta, i dur?y nie ?:: "czarem ?rzelco:v r?k. u,ch?dzi, nic

fzkodzi?a, S?uchay ,ako radzi Job "zt?d pozytku mema , je?eli pof?rze-

"f?rawi?dliwy. R. 31• v. J. "Uczyn"i- "l<?na, gdzie W lefie umiera: tak idu-
l ,

"tern przymierze
z oczyma, a? ebym "

fza wziowCzy od befpiecznego wey·

"ani o Pannie pomysli!; jako? b'J- "rzenia ran?, i po??dliwo?ci; acz ?

"wiem tn?afby cz?fl:k? we .mnie B6g "poftrz'ttem pozwala fi? odey??, jed
..

"i dzied.z;lctwo Wfzechmog?cy z wy.. "nak?e farna fi? pfuie ,
i gubi" S.

"foko?d?" Grzegorz pifze o UrCynie Kaptanie ,

.

Zk?d ?. Chryzofrom. Ma?o, mówi, który od wielu lat, rozf?czywfzy H?

?a tym jef? , je?eli cia?o niefka?one od ?ony wrarney, gdy byt blifko

Jeft, gdy ferce w fobie Ikaz? ponofi; ?mierci, a ona przyfz?a, rzek? do

Jako bowiem w drzewach ,gdy Ichnie niey: Odfl?p odemnie niewiaj?o, od-

Korzenie, fchn? i gd?zki, za nic ca?e fl?p odemnie , jfjzcze ogie? :l:yig, ple ..

drzewo, tak i w cz?owieku, gdy fer- w? na flron? oddal.

te- przefrawa ?y?. pró?ne jeft i cia?a .:,??:.cn:o?:oJ:o;CO';)??".1
.zdrowie. Gdy wo?nica ginie, i wóz

?? wywraca', i Lonie, gdzie ich slepy

lmp,e,t wiedzie, bieg?; albowiem czy-

R O Z D \Z I A ? X.

ftosc dufzna jeft cnota, dla tego u- o Dziefi?tym Przykazaniu: .

myll ?a byd? naC?ewfzyfrko czyftym: Nie b?dziefz po??da?' domu ,bli?niego

?!Dyll Jell: Oblubienic? Bofk? od wfzel- twego &c.

l?y zmazy ma byd? zachowany.

Tym fi? Przykazaniem po??danie ?a-fo uwa?ai?c S. Bazyli. 8 wiele o

panie?ftwie pifz?e, m()wi: " Pannie

" ze wf(-yfrkich. ?iar ?iegodzi fi? eu

" dzotozy?, 8m J?zykIem, ani okiem

"ani uchem, ani dotknieniem ani
"iadnym zmy{lem, lecz Panna' ma

"b?d? fluchem, weyrzeniem, dotknie
,. nIem, zupe?n? i czyft?, i cia?em

,?ca?ym ma byd? jak.o Ko?cio?em i

"pr?ybytkiem Bo?ym. Du(za ho-

. kazuie; bo wiele jeft takich, któ

rzy nie kradn?, niewydzierai? cu

dzych rzeczy: ale tych maro, ?eby
nie pragneli, co fi? i w ubogich znay"

duie, którzy widz?c infzych, ?e fi?
d o brze mai?, pragn?, zazdro Czcz?

O takich S. Pawe? mówi: I. Tim: ?

"v. 9. "Kt6rzy chc? bogatemi 1ta?

"fi?, wpadai? w pokufy, i fid?a dia ..

" belflde, i w wiele, poz?dliwo?ci nie"

"po?ytecznych, które pogr??aj? cz?e"

"ka w przepa??. i zgub?; korzeniem

I"bowiem jef? wCzyftkich z?o?ci po?? ..

"dliwo?? " Tacy uiewdzi?czni tnai?c:

fi? dobrze, a Bogu nie dzi?kuj?c,

fI Wlem b b'
. .

fi: B 11.

k
o lu lenJC? Je O {?, kt6ra

"Ja o

nayczyftfz? ma byd?." Nie
),

\latrz?e, m6wi: S. Chryzofrom, do-'
fI cZ?fl' •

dzi ley, ktora z poyrzema pocho-
"

fzy' tr(,)fkofzy; albowiem ona, zadaw-
" llt\ Jl. dl

.

nieodl
?, czellO o atUle, ale rana

. co? gdyby mieli nad potrzeb?, jaka"

1 by pomnieli Ba Bog_ ?

"

aty
?

i?
..'

"ja. Jako \ya, cz? o zofi:ale, l zabl-

Jt.'lenica poftrzelona, acZ

KANONY
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I{ANONY· POI{UTNE

OD S. KAROLA- BOROMEUSZA Z ROZNYCH sr ..

NODOW y Z N??UK ,00. SS, ZGROMADZONE

5) la jalney tyLko w;aJpJno.?ct o ZJl'yc??f.iu pokut C
.. , (.,

/jrZCJCl a n ...

/

,

Jtwa w fterwJzych wlckach.

b ??i1_
-

Aczkolwiek
bowiem dla, flabo?ci f;: fwoiey to? oznaymuier Za prawd? nil

ludzkiey i krutko?ci ?ycia Ko- ,wynidziefz ztamtqd, a? do oflatniego
?cio? S. i dla ró?nych' fkrytych fenika wY1"lacifz. A tak znpatrzywfzy

przyczyn, Macierzy?fidm fercern ubo- I fi? na tt. wiekuif?? prawd?, na opta"

Iewai?c nad zgub? grz?fzpni:Ow, aby cenie dziatek fwoich, u?ywa kluczow

?a?demu ?atwy do nawrócenia (po" fobie danych do Ikarbu zaf?ug Chry-
fob okaza?, od pierwfzey oney o- fhifowych , Matki Bofkiey , i innych
ftro?ci 'pokut Kanonicznych nieco po? Swi?tycb ,

i udziela ka?demu pr ofz?-

folgowa?, i od I?rafznych ohowi?z- cernu
, moc? tych?e zaf?ug .rozmai ..

kow tych ludzi ( którzy ?alym fer- tych Odpuf?ow ,
które bez w?tpienia

ce? do poprawy ?ycia ufi?ui? ) praw- wyp?acaj? Zllci?gnion? kar?, te .za?

dZIwie uwolni? raczy ?, zoftawui?c Bo- odpufty infze f? czterdzief?odniowe,

ga boi?cyn fi? Spowiednikom. zu- infze roczne, infze fiedmioletne, in"

pe?n? w?adz? na7!m\czania pokut za- fze zupe?ne, których jako' gor?c?

tiofy?czyni?cych, jednak zawfze fi? ka?dy Chrz.e?cianin f?ara? fi? powi-

ogl?da? na fprawiedliwe zadofy?uezy- nien, takte? wiedzie? nale?y ?
co

nienie , wiedz?r: to dpbrze, ?e eokol- przez Cwoie grzechi zallu?yl.
wiek zwi?zano na ziemi prze? pierw:"

fzych SS. Oycow, i Synody Ko?ciel

ne, to? famo zaifte jeft zwi?zano i

"

J(ANONY POKUTN.E

W Niebie, a zatym ktorekolwiek grze- Za grzechi pr:uciw pierwfzen:u Przy"
chi jakowemi pokutami by?y zwi?/la- kazaniu.

n.e na ziemi, tak zapewnie tym?e
I.

JesI.iby
kto, odft?piwfzy od wiary,

f zdJ?ty potym fzczerym a tym nay"

wi?kfzym ?alem, za fwoi? prze"

vYr:!Jiarem., i kary, i boJu, i fmutku,'
i cza?u, m.ufz? fi? wyp?aca? ci! którzy
do wIdzenla Boga, przez uzywania
Swi?tych Sakramentow przyfi?p bio- 6

' "

wr tnos? chc?c pokutowac, powro'"
Gil do· Ko?ciora,

-

ten niech przY'"
Jlaymniey

.

J'?, ile gdy fam Chryftus w Ewangelii
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naymniey czyni Pokute lat prze? .?:: dzenia, lub niefzkodzenia bli?nie-
/' dziefi??. mu ) tedy za ka?dym razem, poku-
lI. JesIiby kto Czartu ofiarowa?, nie- towa? b?dzie lat fiedm ( trzy lata

chay czyni Pokut? przez lat dzie- o chlebie i o wodzie) ktoby za? u-

fi??.
I

, wierzy?' takowemu, i w iego ,obie ..

III. jesliby ktozwyczaiem Poga?-. tnicy zaufa?, albo uczefrnikiem by?'.
fkim czci? ?ywio?y ( to jefl:: lub ten ma pokutowa? Rok jeden W po?

o?ie?, lub wod?, lub
.

powietrze, kutne dni.
.

lub ziemi?) albo te? ktoby do X. lesliby kto w?ze?ki, i omamie. I

, .

zafiewow, do fzczepienia drzewa, nia jakowe czyni?, ten ma poku-,
do budowania domow, do zaci?g- towa? w pokutne dni lat dwie.

nieni:l Maf?e?fl:wal, jakowych zna- XI. Jesliby kto zagadywaniem czyli
kow pró?ney omylno?ci, czyli za-

.

rzucaniem lofow bawi? fi?, pokuto-
b??onow u?ywa?, powinien czy- wa? ma dni czterdzie?ci.
nIc Pokut? przez lat dwie, pofzcz?c XII. lesliby kto na kfi?zkach albo
o chlebie i wodzie, wel wfzyfl:kie tablicach, rzuciwfzy los, o rzeczach
dni pokutne. Pokutne za? dni we- przyfzlych dowiadywa? fi? , ma po

..

d??g .Prawa wyznaczone, te f?: Po- kutowa? dni czterdzie?ci.
y

medzla?ek, Srzoda, i Pi?tek. XIII. Jefliby przez In11:rument, w któ-
IV.

Jeslihy kto z ?ydem jad?, po- rym poznai? fi? obroty i ruchawo-
. "katowa? b?dzie przez dni dziefi?? o ?ci gwiazd ( czyli in Afrrolabio)

chlebie i wodzie pofz cz?c. o rzeczach przyfz?ych wró?yl ,
ma

V.
Jr-iliby kto bawi? fi? wrJ?bictwem, pokutowa? lat dwie.

czyli zabobonami, albo jakowe za- XIV. jefliby Kleryk albo Mnich, po-
Czarowanie diabelfkle uczyni?, po- fzlnbiwfzy fi? Bogu, do ?wiata fi?

. k?towa? b?dzie ?
lat 7. wróci?, ma pokutowa? Jat dzie-

.
VI. Jefliby niewiaf?a czarownica po-

'

fi??, a trzy o chlebie i o wodzie.
?,

l"
kutowa? chcia?a, tedy wed?ug go

r?cey poprawy Rok jeden, a wed- KANONY POKUTNE
?

[",
I ?ug gnu?ney lat fiedm.

VII.
, Jf-fliby kto zio?a zbiera? z za- Za Grzechi 'Przeciwko dntgiemu Bo ..O

;oWkami, 'pokutowa? b?dzie dnI jkiemu Przykazaniu.
Wadzie3cia.

VI?I.. Jesliby kto czarownikpw ra- l.

Jefliby
kto znai?c i wiedz?c krzy-

})?l? ??, albo ich do domu fwego woprzyfi?frwo pope?ni?, pokuto ..

czzYltllO\Va! tym umyfl'em, aby fi? wa? ma dni czterdzie?ci o chlebie

(!Z:?? d?wiedzia? przez ich fztuk? i o wodzie, :l nad to lat fiedm, i

.lat pi??lCZ?, ten pokutowa? ma nigdy nie ma byd? bez pokuty. Tu-

lX. Jeslib
dzie? nigdy niema byd? brany za

wichry
'Y kto naprowadzar burze, ?wiadka, a przy ko?cll Konfmuni? S.

d:'?mo ?ag?dy, i n.i?pogody ( ?rtP.?
'

przyi?ie.
jakiegok< l ? 'mÓW1C o zarnaWJamu II. Jefllby kto krzywoprzyfi???wo u ..

,

/
...

.

'7"0,11111 I) wIek b?d? or??a, dla fzko- czyni? W Ko?ciele" ma, pokutowa?.l. C TU

. E e lat
/
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Ilat dziefi?? podobnym?e fpofobem. ,',
i prawie nie wiedz?c falfzywie przy

fi?gI ( za fam? nieof?rd? no?? o

tak wielkiey rzeczy ) poznawfsy
to, ma pokutowa? rok jeden, al'

bo trzy Quadrageny.

IHl. Jeiliby kto z rozrnyf?em falfzy
wie przyfi?gI z przyrnufu Pana

fwego, ten pokutowa? ma trzy
kro? do roku pof? czterdziefto

dniowy, we wfzyftkle dni pokutne.
Pan za? któryby to rofkaza t, ma

?okutowa? o chlebie i o wodzie, i

nad to lat fiedm naf??pui?cych.

IX. Jefliby kto kogo przymufi? do

faffzywey przy Ci?gi, ma po?ci?
I czterdzie?ci dni o chlebie i owo'

dzie ,
i zofiawa? w pokucie przer

lat fiedm naft?pui?cych.IV. Jesliby kto z rozrnyflem falfzy
wie przyfi?g? ,

a tym farnym dru

gichby do fa?fzywey przyfi?gi przy

prowadzi?, tedy za fiebie pokuto
wa? ma czterdzie?cie dni o chle

bie i o wodzie lat fiedm
? i tyle?

razy za ka?dego z ofobna z tych,
których do falfzywey przyfi?gi
przyprowadzi?.

X. J"lliby kto poprzyfi??enie fwoie

którym fi? obowiaza] Królowi, al

bo Panu fwernu, zgwatclt , ma po
kutowa? w Monaftyrze po wrzyft?
kie dni ?ycia fwego.

XL Jelliby kto obowi?za? fi? przy
fi?g? na to, aby fi? z drugim pra?
wowa? lub wa?czyf, oblecni?c ni?

dy z nim do zgody nieprzychodzi?;
tedy pokutowa? ma dni caterdzie

?ci o chlebie i o wodzie, i przeZ
rok ca?y od Kommunii S. od t?'
cz ony ,

a jak naypr?d?ey z prze"

V. Jefiiby kto mai?c podeyrzenie,
?e go do fatfzywey przyfi?gi po

ci?gai?, przecie? jednak zezwoltw

fzy na to, odwa?y? Cl? przyfi?c , po
kutowa? ma dni czterdzie?ci ,

lat

fiedrn naf??pui?cych ,
i niech nigdy

nie b?dzie bez ci??kiey pokuty.

ciwnikiem pogodzi fi?.
I

XH. Jelliby kto przyfi?gaf prze?
wlofy Bo?e, albo przez gtowg je"
go, a uczynH by to raz nie wie

...

dz?c, ma po?ci? o chlebie i owo:
dzie dni fiedm, a jesliby drugi r:;tz!
trzeci jnz b?d?c upomniony, to?
famo Uczyni?, ma po?cit dni pi?t
na?cie.

VI. J efliby kto przez zbytni? po??
dliwo?? fa?fzywie przyfi?gl, czter

dzie?ci dni po?ci? powinien o chle

bie i o wodzie, i póki ?yw b?dzie
wrzyftkie pi?tki, tudzie? jes?iby dla

po??dliwosci przyfi?gt, tedy wfzyft?
kie rzeczy fwoie rozprzedawfzy i

ubogim rozdawfzy, fam do Mona·

ftyru na dozgonn? pokut? ma fi?
uda?.

XIII. Je:l1iby kto przyfi?ga? przeli
Niebo, albo przez inrze jakowe
ftworzenie ( to jeR: zaklina? fi? Nie'

bem. albo czym infzym) takie i?

po?ci? dni pi?toa?cie.

VII. Jeiliby kto przymufzony gwaf
townie, albo jak? ci?zk? potrzeb?
przyci?niony fa?fzywie przyfi?gr,
ma pokutowa? trzy Quadrageny, to

jeft: trzykroc; czterdziet?odniowy
poft do roku, i prócz tego wfzyft?
kie pi?tki.

XIV. Jeiljby kto blu?ni?, tak druga

pokutowa? ma, jak d?ugo ?yr be?

pokuty.
f

xv. J?t1iby kto Boga, albo Przecz)'''
ft? Mary? Pann?, albo któl'egok?l,
wiek Swit(tego publicznie zbluznJ!'

tako·

VIIL Je.iliby, kto b?d?c zwiedziony
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takowy za drzwia;ni . Ko?ciel?emi ,:,
albo w dzie? ?wi?teczny Aramble

przez fiedrn dni NIedzIelnych

JS.W-j
czyli ta?ce fprawowa?, ten przyo-

nie fta? powinien,
W te? czas, kie- biecawfzy p0praw?, ma pokuto-

dy fi? Mfzy S. odprawuia ,
a. of?at- wa? trzy lata.

niego Z tych dnia, powinien f?a? IV. Jesliby kto, najadfzy fl? , Mfzy S.

bez p?afzcza ? bofo, rzemie? na fzyi f?ucha? , po?ci? powinien trzy dni

fwoiey
.

powiefiwfzv ,
a pierwiey o chlebie i o wodzie.

fiedm Piatkow o chlebie i o wodzie V. Jesliby kto Kommnni? S. przylot

tylkp ma po?ci?, do Ko?ciora ?ad- po fzkofztowaniu jakiegokolwiek

n?. ,miar? ,

nieOdW?iaj?c.
1?? ? wcho-

\
pokarmu lub napoiu ,

ten ma po?ci?

d?lC; kazdey zas NiedZIelI p?Wl-
. dziefi?? dni o chlebie, i o wodzie.

rue n nakarmi? trzech albo dwoch, VI. Je:fliby kto w Ko?ciele rozrna-

"l.bo przynaymniey jednego ubo- wia? pod czas Tajemnic Bo?ych,

?Iego ( to jefl:: w of?atnim ubóftwie pokutowa? b?zie o chlebie i owo-

1v.:oie po?ywienie z ubogim po- dzie dni dziefi??.
'

dZIeli? ) je?liby za? tego u- VII. Jeiliby kto pofty od Ko?cio?a

Czyni? nie mógr. infza mu pokuta S. przykazane zgwa?ci?, ma' po-

?ro?a ma. byd? naznaczona. A kutowa? dni dwadzie?cia o chlebie

Jeshhy fi? odwa?y? zprzeciwia? i o wodzie.

?ey ?okucie, tedy do Ko?cio?a nig- VIII. jefliby kto pod czas wielkie-

y r?le. ma "byd? przypufzczony,
i go pof?u u?ywa? mi?fa bez gwa?-

po smlerc;i nie powinien mie? po- towney potrzeby, takowy i na Pas ..

g?zebu; jesli by za? bogacz to oczy- ch? Kommuni S. nie ma przyimo-

nIt, tedy ma byd? karany od. Magi- wa?, i w fam? Wielkanoc mi?ta nie-

:l}:ratu grzywnami, albo wyp?ace- pozywa?.
niem czterdzleftu Czerwonych IX. Jeiliby kto w wielkim po?cie kt6 ..

Z?CJt: a w niedoftatku trzydzieftu lub ry dzie? zgwa?ci?, tedy za jeden

dwudzieftu.' dzie? fiedm dni pokutowa? b?dzie,
X. Jef1iby kto paltu cztYl'ech czafow

jakowe f?: fuche dni i krzy?owe,
nie zachowa?, powinien po?ci? czter ..

dzie?ci dni o chlebie i o wodzie.

KANONY POKUTNE

Za
gr?echi przeciw Trzecinnu Przy

kazaniu.
POKUTNEKANONY

l.

J?fiiby kto w dzie? Niedzielny, al

jak? w Uroczyfle ?wi?to dzie?o Za g?':udzi przeciwko Czwartenm Bo ..

, ma

'We 1lu?ebnicze fprawowat, ten jkiemzfJ P'rzykazaniu.

wolz?:<:i? trzy d?i o chlebie i o

II. Jeflib' .,.'

1.

Jesliby.
kto Rodzicom z?orzeczy?,

okoto
'j

l?to w dzten N1edzlelny ma pokutowa? dni czterdzie?ci
ro I b't fi h

-..

d
katowa {

b
\)rac? za awh. l?, po... o c }(·ble 1 owo zie.

III Jcslih ?dzie dni fiedm. II. Jeillby kto krzywd? uczyni? Ro ..

•

y kto przed
I

Ko?c?otem, ..

uzi\;om, ma po,kutowa? lat trzy.

?e lJ
1l?
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J

filo, dziefi?e lat ma pokutowa?
wed?ug rozf?dku Spowiednika.

III. J efliby }; to uderzy?, albo por-;::
wa? fi? przectw nim, targnor ,lub'

potr?ci?, m po utowa? lat fiedrn,

I
V. Jefiiby kto famo ehc?c fyna [we

go albo córk?, albo rodzonego, al

bo rodzon? fwoi? zabi?, pi?? Jat

za granice ziemi fwoiey powinien
byd? na wygnaniu, a potym lat

IV. Jeiliby kto wyp?dzi? z domu

Rodzicow, tak d?ugo ma pokuto
wa?, jako d?ugo W niezbo?no?ci

fwoiey przebywa?.
I

V. Je?liby kto przeciwko Patlerzo

wi, Bifkupowi lub 0ycu fwemu

Duchownemu hardo powf?awal ,

ten po wrzyfrkie dni ?ycia fwego
pokut? w Monaftyrze czyni? ma.

dwadzie?cia pokutowa?.
'

VI. jefhby ktrira Ntewraf?a dzieci
fwoie podufila , uczyniwfzy przez
lat fiedm pokllt?, do Monaf?yru
wtr?cona .do ?mierci wed?ug Re'

gu?y ?y? powinna.
'

VII. jefliby kto przeciwko fwernu

Bifkupowi bunty wznieci?, od fwe

go urz?du ma byd? oddalony.

VII. Jelliby która Niewiafta po p"
rodzeniu Syna albo córk? udufila

pokut? czyni? ma przez lat dwa'

na?cie, i nigdy bez pokuty niecb

nie b?dzie.

vnf. Jeiliby kto Bifkupa fwoiego,
albo jego Minil?row, albo Parocha

fwego rofkazy pogardzi?', czyli
wy?miewa? 1 pokut? czyni? ma dni

czterdzie?ci o chlebie i o wodzie.

r
VIII. Je1liby która ubo?uchna- ?ie"

mai?ca czym ?ywi? dziecie?cia ns

to fi? odwa?y?a, ma pokutowa? lat

fiedm.KANONY POKUTNE r

IX. Jeiliby Niewial1:a famochc?c p?'"
ronienie uczyni?a, niech pokutnIe
Jat trzy, a jem by niechc?c , tedy

trzy Quadrageny; jefliby za? po po"

cz?ciu to uczyni?a wprzód czter

dzief?o dniami, tedy rok jeden
niech pokutuie, a je?eli po czter

..

dzieltu dniach od pocz?cia, tedy
lat trzy, nakoniec je?eli ju? po-

Za grzech; przeciwko Piqtem» Bofkie
mu Przykazaniu:

I.

Jefiiby
kto Kapfana zabi?', pokuto

wa? ma lat dwana?cie ...

II. Jelliby Kaptan Kap?ana zabi?, po

kutowa? ma lat dwadzie?cia o?m,

III. Jeslihy kto broni?c fi? od Ka

p?ana z or??em napadai?cego , one

go? zabi?, ma pokutowa? lat dzie

fi??.

rodslwfzy dzieci?, tedy ma poku
towa? jak rozboynica.

X. Jeflihy Niewiafta dla. ukrycia rwo'

iey zhrodni dziecie udufira, ma pa"

klltowa? lat dwana?cie, a jeflihy te

uczynil:t niechc?c i niewiedz?c ,

zwa?a? potrzeba jem po krzcie,

niech tedy pokutuie dni czterdzie"

?ci o chlebie i o wodzie, przefht
..

i?c na jarzynach i leguminach,
?

jefliby to uczyni? M??, prócz ter'
?e pokuty i tyle? dni do Zony fwo"

,

IV. Jefliby kto Oyca, lub Matk?
Brata lub Sioftre zabif, przez ca?e

?ycie fwoie nie m\)?e Kommuniko

wa?, chyba przy !konaniu, tu

dzie? od mi?fa i od wina wftrzy
mywa? :fi? powinien przez cate

?ycie, i za wrze po?ci? w Ponie

niedzia?ek, we Srzod?, i W Pi?tek;
jeiliby za? niechc?cemu to fi? tra-

iey
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iey przyf??pow!t? nie b?dzie,
?

prócz ;:? dzieie fi? ,
ani trupa jego z Pfalma-

tego jefzcze trzy lata 'ma

pOkutO-I
mi nie pogrzeba?.

wa? w Kanoniczne dni pokutne. XVE Jei1iby kto cz?owieka zabi? fa-e

?l

at

?n

.at

?akoniec trzykro? do Roku czter- moehc?c chcia?, chocia?by tey zbro-

C?zieftodniowy pofl: odpo?ci ,
a je- \

dhi wykona? jefzcze nie móg?, jed-
Z'eU by, to, fi? trafi!o przed .Krztem, nak pokutowa? pko rozbóynik po-

tedy oprocz wyzfzey pokuty lat winien; rozb6ynik za? powinien
pi?? pokutowa? b?dzie. pokutowa?, jesliby cztow?eka zabi?,

XI. J?iliby czyie dziecie bez Krztu zawfze przy drzwiach Ko?cielnych?d

et

rLl

e-

d?a r?czerego ?iedbalt1:wa umar?o, ten, ftoi?c, a nigdy, chiba tylko, przy
niech pokutuie Jat trzy, a jeden' Ikonaniu Kornmunikui?c ; jesliby za?
Rok O chlebie i o wodzie. Tak?e trafunkiem zabi?, fiedrn lat pokuto-
Rodzice, kt6rych by dziecie bez Sa-· wa? b?dzie.
kramentu bierzmowania umar?o, XVII. Jeiliby' kto przez pop?dliwyo·

3,

a'"

za fwoie niedbalftwo niechay po- gniew, znagla , albo przez zwady
kutui? ??t trzy. wzbudzony bez rozrnyf?u c?lowie-

,,:Xl!. Jefl.iby kto dla wype?nienia fwo- ka zabi?, pokutowa? b?dzie lat .3.

,
'

ch

?ey. lUbiezn,o?ci, albo z zayzdro?ci, XVIII., Je?liby kto za rozkazem Pa ..

l

?lena?i?ci chc?c, aby ii? z niego na. fwego M??obóyftwo pope?ni?,
?l?rodzl?y dziatki, czy to Niewie- pokutowa? ma dni I czterdzie?ci

s<;le czy to M?fzczyznie co l1czy? o chlebie i o wodzie, a przez lat

nIl!, al?o do picia poda?, ?eby ro- fiedm dni pokutne po?ci? b?dzie.
dZIC'

t l pocz??' nie mogli, takowy XIX. Jesliby kto byt wynalezc? m?-
za m?zoboyc? ma byd? miany, ?ob6yftwa, przeto, i? tak poradzi?,

XIII. Jeiliby kto Zon? zabi?,. ten pokutowa? b?dzie przez dni czter-

niec? albo do Mpnaftyru wft?pi dzie?ci o chlebie j o wodzie, i na-

?a wleczn? pokut?, alb? wfzyftkie fi?pui?cych lat fiedm. ?

lntereffa s?natowe opusciwfzy, a? XX. Jesliby kto czrowieka trafnn-
?o zgonu wltrzymuie fi? od mi?fa kiem zabi?, pokutowa? b?dzie dni
l

t?u!?o?ci, od wina, miodu, i pi- czterdzie?ci o chlebie j o wodzie, ,a

Wa, opr6ez dni Parchalnych, i Na-
'prze? lat pi?? nie ma Kommuniko-

f?dzenia Pa?fkiego, Zony fliechay wa? i w Pokarmach "rfrrzemi?zli-nleb' , ,

,

?erze,
i tylko przy koncu zy- wo??, zachowa, wed?ug rozf?dka

?

ela
Ucharyfty? przyimie. Spowie.dnika.

l?. Jefl.iby Niewiafta m??a fwego' XX l. Jesliby kto na. zab6yfrwo ze-

w? pornbLtwa otruta, albo jakQ- zwoli?, które potym wykona?o fi?,

po: infzym fpofobem o zabicie ten ma pokutowa? lat fiedm, a trzy
a w ?l?a fi?, niechay ?wiat opu?ci o chlebie i o wodzie, jesliby za?

XV" ,
tlaftyrze pok utuie. - chcia? a niemógt, tedy tylko lat trzy.

. Jezelib k
.. XXII. Jesliby za? kto kogo zranil,

takowego ? to fam fieblE.' zabIf, za
albo jemu jaki cz?onek obci0?, ten

.ftrafzliw Zad?la w?mianka pod czaS
ma pokutow?? Rok jeden we dni

'.

ey OHiary Mfzy niech nie
pokutne, jesliby by?a blizna ci??ka

i zra-

.
'
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i zranionego ofzpeci?a, tedy jefzcze ;:,
IIJ. Jesliby kto zon? niechc?c? do cu-

dni czterdzie?ci O chlebie i o wo- dzo?6zftwa przymufil ,
ma pokuto-

cizie. .

..
wa? dni czterdzie?ci o chlebie i o

XXIII. Jesliby kto tak bli?niego ude- wodzie, tudzie? mi?dzy fiedmi? lat
•

rzyt, i?by mu niezafzkodzi? , tedy pokuty, rok jeden o chlebie i o wo-

trzy dni pokutowa? b?dzie o chle- cizie. I

bie i o wodzie, a jesliby by? Kle- !V. M?? wolny, je?liby z cudz? ?on?
ryk tedy Rok jeden i Mieli?cy fze??, cudzo?ózf? wo pope?ni?, ma pokuto-

XXIV. Jesliby kto kogo bil?c przez wa? przt:z lat fiedrn
,

a niewiaf?s

gniew of?abil
, tedy wróciwfzy ex-

przez lat pi??.

pens lekarf?w?", a b?d?-c Laikiem V. Niewiafta wolna, z cudzym mat-

czyli ?wieckim ma pokutowa? dni ?onkiem pope lniwfzy cudzolózf?wo,

czterdzie?ci o chlebie i o wodzie, ma pokutowa? lat dziefi?? , jesliby
a jesliby by? Klerykiem dwie Qua- ma??onek raz tylko upadl ,

ma po-

drageny. A je?liby Diakonem, fiedm kutowa? lat p:??. a jesliby cz??ciey I

Miefi?cy , jesliby Kalllan Hok je- zcudzo?o?yI, tedy chyba przy 1,06.-

den.
_

cu ?ycia ma by? przypufzczony-,
XXV. J?sliby kto z Bratem fwoim , albo jesliby fzcz er? czyni?c pokut?

którego nienawidzi, pogodzi? fi? przyobieca? poprz efta? , tedy mu ma

niechcia? , tedy p6ty pokutowa? b?- by? dana Kommnnia.
'

dzie, paki fi? nie pogodzi. VI. jesliby kto razem ?6nk? z na?o?"

nic? chowa?, pokutowa? b?dzie

przez lat fiedm
,

i daley wed?ugKANONY POKUTNE
. rozf?dku winy.

Za g"zechy fWZf?ciw /,,,,ój?el1lzf, Bo?emu
V II. Jesliby kto z wlafna fwoi? ?on?

P1"zykl1zcmill. . wfzetecznie , ( to jefl: przeciwko ?o"

dziwemu fpofobowi mal?e?[kielll?
obchodz-I fi?,) pokutowa? ma dni

czterdzie?ci.

I.

Jesliby
?wiecki cz?owiek wolnv , to

jen: niefz lubny nikomu, z· nie

wiaf?? woln? nierz?d pope?ni?, ma

po utowa? lat trzy, a im cz ??cley ,
VlIl. Jesliby m?odaieniafzek z nant1l!

zgrzf fzyt, pokutowa? ma rok jed:n.tym vi?kfz? pokut? ma hy? karnny.
IX. Jesliby kto panienk?. albo me ..

wiaft? z lubie?no?ci dotyka? fi?,

tedy b?d?c ,kl:ry k.ier.n, pi?tn??cie
dnl, a b?d?c sWlecklm, trzy dm po"

kutowa? b?dzie, a jesli jeft Mni

chem, albo Kap?anem, od Urz?du

fwego zafufpendowany pokutowa?
b?d? dni dwadzie?cia, a jesliby rai

II. Jesliby ?Olla
I

za wiadomo?ci? m?

?a cttdzo?ózftwo popelnHa, tedy ?ni

przy ikonaniu Kommunikow .. ? nie

ma, chyba jesliby znaczn? pokut?.
czyni?a, tedy przez lat dziefi??. Kom

munii S. nie przyimowawfzy, potym

przypufzczona b?dZIe. Te cdc'?
ganie od Kornmunii zn?czy?o czro

wieka przekl?tego, i Cllfze?cianom

obmierz?ego, zk?d \vynikal ci??k.i
wity i ha?ba temu? cz?owiekowi,
i ca?ey rod?inie jego.

?

zem z niewiaft? w laini my? .D?

?wiecki cz?owiek, ma poklltowac
trzy dni.

X. lesliby kto po??da? panny, któr:Id

by
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by potym za ?on? wzlot, pokuto-;:?-

wa? b?dzie rqk jeden W dni pokut"
ne, a je?liby jey nie wzlot za ?o

n?, tedy l,at dwie.

pokutowa? lat pi?tna?eie , li jesli
Kleryk, dlu?fz? i ofrrzeyfz? pokut?
ma by? karany.

XIX. Niewiafra, która farna z rob?.
nieczyfro?? plodz i

, ma pokutowa?
lat dwie, m?fzczyzna za? za pierw ..

fzym razem jak, fi? tylko fkala?
,

dni dziefi??, 'za drugim razem dwa ..

dzie?cia
, za trzecim trzydzie?ci; je

sli za? tak nieprzyfroynie obeho ..

dzi? fi? "z foh? b?dzie cz??ciey, po
kuty mu zawrze przybywa? b?dzie
pod t?? farn? miar?; je?liby za?
ch?opcem ma?ym by? , dni czterdzie
?ci, jesli dorosleyfzy, lat pi?tna?cie;
i dni f?o,

XI. Wdowa,' która fi? wfzetecze?ftwa
dopu?ci?a> pokutowa? ma rok

jed'en, i W, drugim wfzyf?kie dni

pokutne.
XII. Jesliby kto z dwórna fiof?rami

?

nieczyfto?? pope?nit , pokutowa? ma

przez cale ?ycie fwoie.
-

XI1!., J:sliby kto kazirodztwo pope?
nI?

ll1?zbyt ?wiadome, temu infi lat

(h?ana?cie, infi lat pi?tna?cie, infi

dZ1efi??, infi fiedrn. pokuty nazna

Czai?·
xrv,

Jesliby który Kap?an córk? du

Ch0w.n? zgwatcn, godno?ci honor

XX. lesliby kto za przytuleniem do
fiebie niewiaRy, albo poca?owanieni
od niey zmaza? fi?, pokutowa? h? ..

dzie dni trzydzie?ci, a za? ktoby
dotknieniem niewi1;yd1iwyrn ikalal
fi? , trzy miefi?ce ma pokutowa?.

kutracI, i
wieczn? b?dzie czyni? po

at?·
XV.

lesliby kto Mnifzk? zgwa?ci!,
yokutowa? b?dzie lat dziefi??.X, ?. Jesliby Kap?an nieczyfto?? popel

.ruf, dobrowolnie wyznaj?c pokuto
Wa? b?dzie lat dziefi??.

XX!. JesliQy kto mysI? po??da? , a

Ikutkiem nie m6g!, ma pokutowa?
dni dziefi??.XVII. Jesuby kto z befryami fi? zleg?,

?a b?? pokut? karany lat dziefi??,
1 dtuzfz? wed?ug ftanu i ofoby.

XXrL Jesliby kto fzpetn? mow?, albo

fpó,yrzeniem zmaza? fi? przez nied

b?lft\Vo, aleby nie chcia? zgo?a
zgrzefzy?, pokutowa? dni dwa
dzie?cia b?dzie, jesliby za? za na ..

tarczywo?ci? pokofy, i poznawania
zmaza? fi?, pOkutowa? b?dzie dni
dwadzie?cia.

:XVUI. Jesliby kto przeciw naturze

Zl.e?anie fi? uczyni?, natychmiaft jesIt Jen: llug?, mioHami ma hy? ?wi-
CZ()n •

1 d' k
,.

l? ,Y I 1 at WIe po utowac, Je-

?
l Jen:

wolny, ale W .matze?f?wie

rZiUbny, to lat dziefi??, a jesli nie

{ ubny, to lat fiedm, ch?opi?ta ma-

xxrrr. .lesliby kto nierz?dem n? ba ..

wit, ( to jeft: na?o?nic? w domu

chowa?,) pokutowa? b?dz;e lat
dwie w pokutne dni ,tudzie? Kom ..

munii S. nie przyimie a? na ko?cu.

, ?a?o dni pokutowa?, ?wiecki w-

l1a??e()i?\Vie b?d?cy, jesli to ma w
gu

t dl'
"

'l'1(ler'yk'
f>

Y at pJ?tnasCle, Jes 1

f?dzon' tejy od t;rz?du. ma by? o?- XXIV. lesliby fi? która niewia:lra bieli d ..

rem, albo ja.kow? barwiczk?? chc?c
fi? przypodobll? m?fzczyznom na.

mafzczaia, pokutowa? b?dzie lat

t.rzy.

a jeslibj \,Ja,ko swieckl pokutowa;:,

I
zbrodnie

-l\s kto z bratem .taKle

?adnego PO,PQ?nit, nie b?dzie jad!
I l.lll??\Va nigdy 1

i b?dzie
_

KANO-
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!<
VII. Jesliby kto zgwa?ci? Gr6b, po

kutowa? b?dzie lat fiedm, z któ-KANONY POKUTNE

Bo- rych trzy o chlebie i owodzie; aje?
Za grzech'Y przeciwko fiodmemu

zemu Przykazaniu.
sliby za? wy?ama? Grób, chc?c

odzienia umar?ego pokra??, paku"
towa? b?dzie lat dwie W pokutne
dni,

I?

Jesliby
kto cokolwiek ukrad? z

fprz?tow Ko?cielnych, albo z

fkarbcu , nayprzód powinien to od

da?, co wzio?, a trzy kareny, i

fiedm naf??pui?cych lat pokutowa?

VII?. Jesliby z Ofiar Ko?clo?owl czy'

nlonych kto fobie utrzyma?", poku'
towa? b?dzie dni czterd'Eie?ci O

chlebie i o wodzie, albo je?liby dzie"

fi?cinr fobie utrzyma? i zaniedba?
?ddac, we czwornafob nadgrodZ1

b?dzie?,'
•

1I? Jesliby kto Relikwie S. ukrad?,

powr6ciwfzy one W ca?o?ci, po?ci?
b?dzie fiedm karen ,

albo 7. czter

dziefrodrtiowek.

1 dwiadzic ?cia dni o chlebie i owa'
,

dzie P?kutowa? b?dzie.
IX.' Jeshby który go?cinnego domu

czyli Izpitalu dozorce lub f?af?rt.

cokolwiek fobie z fzafunku przy",
w?afzczel , nadgrodzi ,

co wziol ,

l' ,

III. Jesliby kto pieni?dze Ko?cielne

ukradl , we czworna[ob odda, jesli

by ?a?z narz?dzla Ko?cielnego co

ufzkodzi? , pokutowa? b?dzie' pr?e?
pokutowa? b?dzie lat trzy. .

lat fiedm.
.

.

X, Jesliby kto ubogiego ucifno ?
,

1

jego maj?tki zabra?, odda? mu ko

niecznie powinien i pokutowa? b?"

dzie p chlebie i o wodzie.

IV. Swi?tokradca rzeczy Ko?cielnych,
napadacz przez lat trzy b?dzie od-,

??czony od Kommunii, a prócz te

go nie ma pi? wina, ani je?? mi?fa
a? do lat fiedrniu , trwal?c W po

kucie.

XI. Jesliby Kleryk z?odzieyfl:wo
g?ówne pope?ni?, iiedm lat pokU"
towa? b?dzie, a je?liby ?wiecki p??6
lat, i to, co ukradli, odda? powlU'
ni.

V. Iesliby kto Ko?ciol podpali?, albo

lila to zezwolif, nadgrodziwrey fzko

d? , pokutowa? b?dzie Jat· pi?tna-
XII. lesliby kto

?

wy ta tIlat moc? eU",I ..
'

.,

nasci? ,

dzy dóm, albo tam co ukrad?, i 1;0

zap?aci, i pokutowa? b?dzie Rok C?I
•

,

ly o chlebie i O wodzie, a jesliby nie ,

VI. Jesliby kto z?ym umyfiem, ?lbo

Z nienawi?ci, albo dla rzemfzczenia

fi? dla fwoiey krzywdy po?ar
wzniecH albo roikazal podpali? k<l

go ,
albo zapalaczowi pomagd, al?

bo poradzi? znai?c i wiedz?c, niech

,b?dzie wykl?ty, a po ?mierci nie

oddal, tedy lat dwie. \

XIII. lesliby kto kradzie? pope?ni? JllB"

tey rzeczy raz, albo dwa, oddaw'"

lzy, co cudzego jefl:, pokutowa? b?'"

dzie rok jeden.
powinien mie? Chrze?cia?fidego po

grzeb u ,
ani rozgrzefzenia póty, p6-

ki fzkody wediug mo?no?ci nie nad

grodzi; tudzie? powinien zaprzy

ii?c, ?e na takow? zbrodn,i? nig9Y

XIV. 'Jesliby kto lichwy brat, zdzier'

ftwo czyni?, zaczym .ktokolwiekb1
niewyti?ga?, pokutowa? b?dzie }llt
trzy, a jeden, z nich o chlebie 1

o

wodzie.
fi? nieodwa?y.

.

.

KANO-
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KAN'ONY PQKUTNE H kutowa? b?daie lat trzy.
,
,"?o

H. Kto po??da cudzych rzeczy, I kra ...
;Ca grzechy/przeciwko óJr:zemu Boflieniu dzie? jeft, kto cudze rzeczy mysliPrz'!fkaZa'JflU?'

pochwyci? ? zdzierftwo jeft, kto na

I,

jesliby
kto t?ierdzi1 za rzecz .praw- Ko?cielne rzeczy chciwy jef? , ?wi? ..

dziw?, 1«0 jef? fa?fzem; a farno- tokradztwo jef? , a przeto niegodzi ..

chc?c tey zb?odni dopu?ci? fi?, po- wie po??dai?c poniewa? ci?zko
kutowa? ma Jako cudzo?o?nik i roz- grzefzy" jako za grzech ?miertelnybóynik.

.
.

_....

od Kap?ana ma by? karany. .tJI. Jeslibv
, kto na fatizywe ?wia<lec? lJI? Jesli kto rzecz jak? blizniego fwe-

two
zezwoli?, pokutowa? b?dz ie go kofztown? znale?? pragnie, aby ,Iat 5· a za? ten, który falf?ywe )? fobie zatrzyma?, ?miertelnie grze";zbrodnie bli?niemu zarzuci?', m?. by? Czy, zaczym m?. by? karany jak? za

karany jako f??fzywy ?wiadek,
.

krad?iei.
JII. Jesliby kto bli?niemu jaki przy

..

Czyta? grzech, czyli pof?dzi? , pier
wey ni?eliby go upomnja}, te?y
nayprzod ma jemu zadofy?uczyni?,

KA'NONY ?OKUTNE

?a grzechy przeciwko dziefiqtemu Bo.

/kiemu Przykazaniu.
IV

a

?ot?m pokutowa? dni tr?y!
.

.

Jes?lby kto przeciw bli?niemu byt
rozwl?z?ego j?zyka, trzydniow?
P?kut? oczy?ci fi?, a jesIiby za? ba
WI? fi? mruczeniem, tedy wed?ug
ci??ko?ci grzechu .od Kapla?a kara

I, K toby ??da? pope?ni? porub:l?wo,
a ten jesli Bifkup , pokutowa?

ma lat fiedrn
, jesli Kap?an, latpi??"

jesli Diakon, albo Mnich, lat trzy,
z których jeden rok o chlebie i o

wodzie; je?li Kleryk, albo ?wiecki.
lat dwie. "

ny by? ma •

. V. Jesliby kto ,zel?ywo?? ?czewifr?,
bratu uczyui? , wed?ug miary grze

V
chu drug? pokut? karany hyc ma.

lI . .Jeslrby kto przez re? dla Czpetney
z?dzy pomaza? n?, mechay wfranie
j ?piewa fiedem P[almow pokutnych,
a w dzie? trzydzie?ci.

1.
lesliby kto ?atwo obmawia?, a W

tym falrz powiedzia?, ,pokutowa?
Vlia fiedm ,dni o chlebie i O wodzie. III. Jesliby Kleryk, albó ?wiecki przez

natarczywo?? fzpetney .nysli uro ..

nit nafienie ,z po??dliwo?ci, pOlu
kutowa? b?dzie dni fiedm.

'. Ktoby fatfzowanie i, zdrad? W

mla,rach i wagach uczynil ,. pokuto
??c ma o chlebie i wodzie dni dW21-

f:???cia, tudzie? wfzelki k?amca i

ca??e.?z .
powinien pokutowa? prze? KANONY POKUTNE

?Ycle o chlebie i wodzie.

l\??ONY POKUTNE
Za grzechy g!ówne, a '%bUwie za ob?

\ zarftwo i pija?flwo.Za
grzechy . .

fi' 'P"'?eclwko dzzew?temu Bo-
I,

'

Z
a ka?dy grzech g?ówny czyli

?miertelny nale?y pokuta lat ,I

fiedmiu, opróc.z jeslihy ci??ko??
grzechu, i ftan ofoby grz?f??cey

froz- .

I
'

lent'/,f,
P,pzykazaniu?

-

•

JesLiby kto z
.

czy i l k
?daniem cuduy rze ...

110' aI °lllU:\Vem bawi? fi?, po-
.

m
,

,

fe
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fro?fzey i dtu?fzey pokuty wyci?- *

gal, atoli nierówne rnaby? podzie
lenie; albowiem ?wiecki lat 4. Kle

ryk lat 5. Subdiakon 6. Diakon 7·

Kap?an 10. BiIkup I?. lat pokuto
wa? powinni,

KANONY P'OKUTNE

Za rozmaite grzechy.
.

L Jesliby Kap?an Mfz? ?piewa?, a nie

kornmunikowa? ,
ma pokutowa6

przez rok ca?y , a w czafie pokuty
nie odwa?a? fi? celebrowa?.II. Kap?an z nieof?ró?no?ci podpity po

kutowa? b?dzie Q chlebie i o wodzie

dni 7. jesli za? przez fwoi? gnu?7
no??, tedy dni fS. je?eli na wzgard?

prawa, tedy dni 40. a jesli Diakon,

albo infzy Kleryk podpiie, zdaniem

Kap?ana ma by? karany ; je?eli za?

Mnich pijany b?dzie, o chlebie i o

wodzie 3. miefi?ce pokutowa? nale

zy, jesli Kleryk, tedy dni 20. je?eli
?wiecki, frogo lliech b?dzie upomi
nany, i od Kaplana do pokuty przy

mufzony ..

II. jesliby Kap?an exkommunikowssf

celebrowa?, ma pokutowa? lat trtf'

ka?dego tygodnia w Poniedzia?el'

Srzod? i Pi?tek, a od wina i mi?SI

niechay po?ci; je?liby za? KaplanI
od fwego ftopnia i urz?du odf?dzonj
na zawfze odwa?yl.fi? celebrowa?,

.

nie ma bra? Kommunii S. a? do oft.at

niego dnia, i zawrze je{t. w kJ?twie,
a tylko przy {konaniu przyimi?.

'III. Jesliby kropla Krwi Chryftufow'ey
zpad?a na ziemi?, Kap?an ma poku'
towa? dni 50. jesliby za? na Oitar?, '

i tylko przez jedno tuwalni? prze
fzto , tedy 2. dni, jesli a? do dwócb
tuwalni, tedy dni 4. jesli do trzecb,

tedy dni 9. je?eli nieofrró?nie upt1'
?ci? , ehccia?by nic niegodzi\Ve??
nieprzytrafi?o fi? , tedy na trzy tnIe

fi?ce od fwoiey funkcyi adminiftro',

wania ma by? od??czony.

III. J?sli kto dla okazania ludzko?ci

drugiego upoi? ufi?uie
,

ma pokuto
wa? dni 7. je?eli za? przez wzgard?
prawa, tedy dni 30.

IV. Jesli kto drugiego zach?ca, aby
wi?cey pil, ni?eli jegQ natura zrno

ze, niech czyni i za to pokut?.
V. Ktokolwiek przez pija?!two i ob?ar-

. .
,

f?wo womit uczyrn , jesliby by? Ka-

IV. Jesliby kto przez pija?f?wo z\VOrplan, albo Diakon, ma pokutowa?
dni 40' jesliby Mnich, albo Kleryk,

tedy dni 30. jesliby za? ?wiecki, albo

Laik , tedy I5. przytym niechay fi?

wftrzymuie od mi?Ca i od wina przez
dni 3.

'

mitowa? Ewcharyfty?, tedy jes
l

?wiecki, dni 40. jesli Kleryk, dni 60

jesIi Bifkup , 90, je?li chory, tedj

dni7. pokutO)VR? b?dzie.
V. Kap?an, ktoryby byr przytomny

przy uiemnych fzlubach mar%e{!'

fkich, przez 3. lata od urz?du rwe'

go adminifrrowania ma by? odl?<:zO'

VI. Jesliby. kto z ob?arftwa przed na

le?yt? godzin? poft z?ama?, tedy po

kutowa? ma o chlebie i o wpozie dni

trzy. ? ny- .
, .

I

VI. JeslI kto pobozme legowane doVII. Jesliby kto zbytnim pokarmem fi?
obetka?, tak, i?by zt?d bole?? uczu?,
ma polutowa? dzie? o chlebie iwo
ozie. l

chody Ko?cielne wypfaca? zanied'

bywa, pokutowa? b?dzie rok jederJ
przez'dni pokutne. .

V lI. Jesliby Jll?fZCZyZlll twarz f\VOJ?
odmie-
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\VIADOMO?? O USTAWACH KO?CIEL:
./

_______ . ?--------.-------------r--------------?

odmieniwfzy , prz?frr<?il fi? po bia-
;:, VIII: Jesl! kto ?horych i wi??niow na

?ogtowiku albo nlewlafta W ftroiu I Wledzac zaniedbal ,
ma pokutowa?

ln?fkim by?a, przyobiec!wfzy praw-

I
O chlebie i wodzie dziefi?? dni.

dziw? popraw?,
ma pokutowa?ie

a?

ty

lat 3.
I

'VIADOMOSC
O OBRZi\DKi\CH CZYLI USTAWACH

I(OSCl?:LNYCH.
·

e[

r.U"

lr?, .

ze

Jeb
?cb,

pU'
ef'.,°
nie' .

POCI
o jeft Uftaw Cerkiewny'? .::

P. Jak dawno powftaty uf?awy Cer ..

Jeft Swi?ty Porz?dek w Ko?cie- I kiewne.

.

ledo fpo?ecznego Nabo?e?frwa, \
Q. Jedne od czafow ApoftoI1kich,

l pomno?enia Chwaty Bofkiey od jako to S. Liturgia od S. Jakuba

SS. Oycow
.

uftanowiony ,pod Apoftob; czary modlenia fi? od S.

pewny,? ?ymlartm
na ka?dy dzie? Piotra i Jana; inne od innych po

O?m4Wla?la, czyta?i.!l i fpiewania rÓ,?nych fl:ronach SS. Drugie za? od
tro'

p Flrma. S. l nau? J?oscleh!ych. SS. Oycow, ?v.ielkkh Nauczycie-

<>
hkze fi? dzieli ten S. Porz?dek? low ca?ego Ko?ciola.

rvO?

"o
D?ieli H? na dwa powfzechne P. Jak wiele j?zykami Uf?aw Ko?ciel ..?

.

jesl1
60

t
brz?dki, Wfchodniey Cerkwi, i ny odprawowa? fi? powinien?

ten .Jeft Grecki, i zachodniey ,
a O. Ofobliwie temi trzema, które

:edj
en. Jeft Obrz?f?ek Rzymfki, zgap

\
byty na Krzy?u nad G?ow? Chry-

?za.l? ii? one W iednomyslno?ci ftufow? wyra?one, to jeft: Hebray-

'c?l?te>, ; bo do jednego zmierzni? [kim ,
Greckim, i ?aci?fkim ; bo te

wa?' ! z jednego Pifma S. wyp?y- j?zyki naywi?cey za?wiadczai? O

slici' Ró?ni?! fi? zaifte Obrz?dki \ Od kupieniu nafzym.

nychl1t l"<lzrnaito?ci? powierzchow- \
P. A dlaczego? my Slowie?lkim J?·

nie ( eretnoniy, które to Ceremo- zykiem U ftaw odprawuiemy?

ukrad;n?kaza?o?ci przez ró?ne flów

\
O. Dla ofobliwfz?go Przywileju z Nieba,

'lenie zl?'k Zabaw i czafow podzie.. o kt6rym za?wiadczll S. Cyryl MiHi-

wani? l b' 0:v i gtolow umiarko- onarz Rutki w pofelftwie (woim do

, l 1010\\1 KrztaItowanir. Papie:iow, Miko?aja, i Adryana. O

F f ij czym
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'czym czytay w ?ywocie- SS. Cyryl- ;:.

la i Metodiufsa.
zawrze jef? dwoiaka: jedna profta ,

czyli. pod !kokiem fpie wana ; druga:
gradualna, która jak po ftopniach
pof??puie.

P. Którego?:fi? Obrz?dku trzyma
J?zyk S?owie?fki?

O. W?a?ciwie trzyma fi? obrz?dku
Greckiego; poniewa? od. Greckich

Miflionarzow wprowadzony.

P:" ?ielorakie? f? Swi?ta , czyli Pa- ,

ml?tne Czary Dobrodzieyfrw.
O. ?edne Królewlkie, które ogfafz3fP. A czemu? fi? w Ceremoniach nie

zgadza z Greckim ? j? Ta?emnice dzie? Ctl ryftu fowych,
Drugze przeczyftey Matki ?o?ey,
które Wyllawiai? 'Jey uwielbienie.
Trzecie. SS. Synodalnych, które,
Cyrku? dnia i nocy kr??kiem 't

Krzy?ykiem ukazule. Infze Swi?t3
Ko?cielne z Krzy?ykiem tylko, któ"
te do, pól dnia ?wi?ci? Kai?.

O. Co do Ceremoniy iftotnych, jako
to: co do Swi?t, -Pof?ow i modlow,
koniecznie :fi? zgadza" za? co do

Ceremoniy przypadkowych Krajowi,
nieco unikaj?c obra?enia akomo

dowa?:fi? mufi; tak Grecy jako i

S?owacy bli?fi Rzymu powierchow
ne znaki nabo?e?ftwa f?ofui? do

Rzymfkich; S?owacy za? miefzka

i?cy bli?ey Grekow, powierzchow
ne znaki nabo?e?ftwa f?ofui? do

Grekow, we wfzyftkim fzukai?c S.

mi?o?ci, i zgody ? bez którey, cho?

by kto i Anielf1demi uf?ami mówi?,
nic niewarto.

P. Wielórakie f? Pofly '?

o. Do roku Czworakie! l. Polt d(1

Narodzenia Chryftufowego zaczY"
na fi? od S. Filipps od 14. dnia No"

wernbra, a ten poLtanowiony na u"

profzenie talki Bo?ey, przez któr4

Chryftus rodzi fi? 3ci raz W (er'

cach Chrze?cia?fkich , j ten poi? zO"

wie fl? Filippówka.P. Co? w fobie zamyka Obrz?dek
Ko?cielny? II. Poft Czterdzief?odnlowy, i ten

jeft pof? ?cilley Pokuty" na poW'''
franie z GrzechoW1 na zwyci??enie
pokus, i na rozmyslanie M?ki Part"

fk'ey. III. Volt Apoftolfki, ktfkj
:li? zaczyna od Niedzieli wfzyftkiclt
Swi?tych po zellaniu Ducha S. ?

ko?czy :fi? na SS. Piotra i Pawta, i

zt?d Piotrówka. po:ltanowiony za5

O. Z?myka w fo?ie Tr?itle Swi?ta ,

czylI czary paml?tne, l czci godne.
Powtóre. zamyka cztyry Pofry
wielkie do Roku, a dwa poi?y male

na kazdy tydzie?. Potzecie. zamy
ka rozporz?dzone Nabo?e?ftwo ru

chome i nie'J"uchome. ruchome Nabo

ze?ftwo ukazui ? Tryody, poftne i

?wiede, dla tego ruchome, bu fi?
dnia miefi?cowego nietrzymai?. Nie

ruchome za? ?e na pewny dzie{l

,

jeft na rozfzerzenie Wiary S. pO

wfzyftkim ?wiecie, IV. Poi? o Czcz?"
sliwe Chrze?cia?ikie fkonanie, czy"
li raczey O wytrwanie w tafce Bo"

?ey, a ten od lfzego Auguita, ai
do Wniebowzi?cia Matki Bo?e)"
Dwa za? pofty m??e ka?dego Ty"
godnia, to jefr: Srzoda, i Pi?tek,
Trze?i za? poi? jednodzienny W

• Miefi?ca zawrze przypada? murz?,
ukazui? Meneje, Tryfologie, wedtug.

Kalendarza Greckiego; ukazuie tu

dzie? Oktoich, pilnui?c wymiaru
tygodniowego, wed?ug o?miu to

nvw powfzechn) ch. Melodia za?

dzie?

"
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dzie? ?cie?cia S. Jana Krzciciela i ?I'. O. Wfzyfl:ka Melodia Cer;ldeW?1
w dziel] S. Krzy?a.

...

fklada fi? z o?miu tonow , czyli
P. Jakowe Kf1,?gl f? potrzebne do H?afow , z których jeft 4. proftyc?i

Uftawu Cerkiewnego? maro co od czytania pr?tkiego ró? ..

9. Trojakie f?: jedne o?tarzowe; ni?cych fi?; poniewa? fpiewai?
?tóre do fprawowania Bofkich -Ta- fi? pod fkokiem

, jako to: H?as per
..

Jemnic nale??, .jako to.' Jj:wangelia, Wy, wtory , trety ,
i czetwerty.

Epifto?y, Mlzafy; Agendy; czyli i cztery f? tony gradualne, które Ja-

Trebniki; Drugie Kfi?gi ?horow?, koby po f?opniach bardzo zwolna
a te tylko fobornie czyl] fpo?ecznie pof??pui? ,

i rozci?gai? fi? , a te f?:
zwyk?y fi? odprawowa? ; bo jedne- h?as piaty , fzef?y , femy, i o?my,
go 'fila nale?ycie nie wyftarczy: a p, Jak fi? te tony dziel??

.

,

takowe f? wed?ug czafow rozr??- D. Dziel? fi? na Originalne, jakoby

d?one: Tryody, Meneje J Oktoich, farne korzenie: i na wynik?e czyli
Pia?ter?, i Irrnologion , z. którego podobne, tak?e na Ucinkowe py'"
co dzie? po notach bywa melodia. tai?ce i odpowiadai?ce , jakowe f? ?

Trzecie Kfi?gi f? ofobif?e ,
a tako- Jektenye jAntyfony, Prokimeny ,

l

wk
e f? Po?uftaWy';, i dzienniczki, w Stichiry. ' ,

t6?ych Nabo?ertftwa infze f? .

Ka& P. Wieloraka j?ft Meiodia?,
.

_
,

nonlc?ne pod gn?echem ci??kim o. Dw?iaka:, Naturalna, i Artyficiat.:-
obowl?Zui?ce Zakonnikow; ? tako- lia. Naturalna 'Wynika a Affektow
We f? Jutrznia; Godziny, i Niefzpo- I'ado?ci? mi?'o?ci., ?alu, frrachu, po-

ry.
.

diiWierlia., przeczuWania; a zamy"
"P. Na co.! G? zda?a' melodia; pOtiie- ka fi? w G?ofach, infza W nat??a-

I

Wa?
. 'Ch?yfius fekretniek?za? fi? ilych ? inf?a W p?efzczonych; gro ..

modlt?, 1 0'Yrzell1 zabranla Faty.. f? za? jedne f? otworzyfte, jakoby
zeyfkiey d?ugiey po ulicach Modli-

. Tr?by i Tubalne; infze wycieczko-
twy? we, jakowe f?: Tenory, jako to

(). Melodia jetl: potrzebna na obu.. mIody bas, j inrze przenikle , ja ..

d?enie mi?o?ci Bo?ey we wfzy1?- kowe i?: Alty i Dyfzkanty. '

kIch ferea_ch jlyfz?rych, Gani za? .Artyficialna za? Melodia je1t pew-

ihrYfl:us wielom6wftwo Poganow i ny fporob umiarkowania, i zgodze ..

f ar?zeur?ow ? którzy W mod?ach nia glorow przez poft?owanie do_

tWOIch nic wi?cey nie ptofili, jak góry gtofem? t zft?powanie do paw·

aYJko doczefnie wyliczali potrzeby, zy czyli do .umilknienia, a to dzie-

ce? te?o uftami tyl?o, a nie fer- ie fi? pr?ez pi?? gradufow genera?-
Ch

ry o:ch w alil i Boga; zaleca za? nych f czyli bardziey linii, porni? ..

m6Wi:\ls fpoteczn? M?d1itw?, kiedy dzy kt6remi, i po których g?os po-

ZgodZit 0esliby ji? dwoch albo trzech ft?puie, .bawi?c na ka?dey nocie

co tY/koo
o

wfzelkq rzecz na ziemi, o tyle czaru, wiele pokazuie znaczek;

lmie mOitopro[zCf:, C}yca moiego ,w znaczkow za? tych jeft 6. ut, re, tnt?

P. Jak fi {J?ctnle (t? zm. fa, (ot, ta. ?t: ofiada na nayni?fzym
? !?iada Mdodia Cerkiewna? g?olie I po nim drugi ftopie? re f tro ..

,

che
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che g?o?nieyfzy; po tym trzeci I?o-
,::

pie? mi, jefzcz« g?o?nieyfzy; po tym

n?. fa na drugiey przypifaney, fol
pod plerwfz? generaln?, la na pierw
fzey generalney, fa pod \ drug?
generaln?·

czwarty ftopie? fa, otworzyfty
g?os ca?? g?b? otworzon?; po tym

pi?ty Stopie? jot. a ten jef? wyro- p'. Czy zawrze jednym cl?giem noty
ko krzykliwy, i wynofz?cy fi? nad

1
infze gloCy. po tym fzóf?y f?opie?

.

id?? ,

O. Tylko W taktach profrych (petna
jedna po dru?iey wyra?aj? fi,? no:
ty: ut, re, nu, fa, fol. ta. albo tC9
Z góry na dol la, [ol, fa, mi, re, ut .•

za? w taktach fldadanych lub Iama

nych bywai? wyra?one przefko
kiem

, byleby tylko pami?ta? ?
.która

nota, i jakim gtofem / wyra?a? fi?
powinna ,' n. p. re fol. fa mi ,je[. re,

albo te? ta re, nii fa, jot fa ta.

la. A ten nazbyt wrzafldiwy; oto?

drabinka, po ktorey glos fpiewania
uwija fi?.

P. Czy zawfze? jednakowo glos po

ft?puie, i zf??puie po tych tylko no

tach?

O. Nie zawfze; bo czarem idzie

frzedni? drog?, kiedy fi? wfzyfrkie
te noty mi?dzy pi?ci? liniami cho

wai?. "'W ten czas ut, b?dzie pod dru

g?, re b?dzie na drugiey od [padu,
mi b?dzie pod trzeci?, [a b?dzie
na trzeciey, [ol b?dzie pod czwar

t?, ta b?dzie na czwartey, a czafem

fa wyfkoczy pod pi?t?. Kiedy za?

g?os idzie ci?giem glo?nym, w ten

czas ut, mo?e by? na' trzeciey, w

Ko?cielney melodyi ; a za? W mu

zyce pod czwart?; rp. na czwar

tey. mi pod p??t?· fa .na pi?teJ.
przypifui? fi? jerzcze dwie lin:y?i
górne, fzóH:a i fiódma i zoWi? fi?

przypifane, a zatym \V górnym ci?

gu k·ledy fa na pi?:ey, fol b??zi.e
pod fzó!t?, ta na fzoftey. A zas ja
górne pod fiódm?. .

fot. fCH11,i re.
. ,

P, j aki? jef? wymiar ka?dego glafu?
O. Czworako kaida nota ci?gn?? fi?

rno?e , a. to albo przez jedn? pul
czwiartk? , jakoby nagle krzyknienie,
albo fmykiem -rufzenie ; albo poci?
gnieniem przez dwie pur czwiartki,

jakoby na ca?? jedn? fuz? , albo na

ci?gnienie ewierei fmyka, i takie

poci?gnienie po,wolne;' zowie fi?
czwiartka cz!fu, albo przeci?gnie?
nia glofu na 2. czwiartki, jakoby
na pót fmy?ó, i zowie fi? pui takt.
albo zabawi? g?os na jedne)"
llOcie przez 4. czwiartki, j zowie

fi? ca?y takt, jakoby przez ca':

Iy (myk ci?gn?c jedn? not?;
Nakoniec kiedy g,ras d??y na dót

a? do grubego ncichnienia, W ten

czas fol b?dzie pod ,trzeci?, fa na

drugiey, mi pod drug?, re-na pierw
fzey, ut pod pie\v!z?, i to Vi Ko

?cielney meladyi. a za? w muzyce

pod fpodem znOWll f? dwie leniyki
przypi fne, zaczym ut b?dzie pod
pierwfz? przypifn?. re na piewfzey
przypiCal1ey. mi po? drug? przypis-

Nauka o Pacierzach Kanonicznych.

P. MOdlitw? w?eczornn co w fobie

zamyka, i co znal;zy? .

O. I. Zamyka W fobie Niefzpor, i czaS

1/
pulnocny , j Jutrzenny. II. Znaczy
Quzb? pochwaln? ca?ego Nieba:

gdy wrzyftka ziemia fpi i nie prze"
'fzkadza. Xi?zyo znaczy w[zytek

Ko"
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Ko?cin]
l

Tryumfui?cy , kt6ry na ?<

nowiu ro?nie, to Jeft: na pocz?tku

I
Jutrzennym, Ko?ciot S. fpiewa Na

rodzonemu Bogu winfzui?c z Anio

?ami, witaj?c z Niebem, z Gwiazda
mi, z, Matk? Jego wielbi?c, i oney
llodk? pie?? przypominal?c s l{7ielbi
dujza moia Pana i rozradourat fi? duch

móy w Bogu Zbawicielzt, moim; po-

_Chrze?cian, gdy S\?j?ty.ch przyhy-
?a, we f?zodku pelny" gdy W fwo

ley .ozdobie fpokoyny, .równo ma

dobrych. na NIebie, jak wiem z?ych

\
n? z"e?l; n? ko?cu umnieyfza fi? i

D1rZCZ?le , k/eay z ziemi ma?o kto, l. tym z PaCztufzkami i Dawidem pa
f?uchem , oraz i Królem, wfzvf?kie

wzywal?c ftwbrzenie na Niebie
i na Ziemi, przez laudes: Chioalci»

Pana &c. na przywitanie wchodz?
cego S?a:?ca Narodzonego

.

Jezufa.
Nakoniec Trynmfalny okrzyk na

Niebie
?

i na ziemi z Anio?ami, i

lud?mi fpiewai?c temu Panu: Ckwa-
'

la na wyjoko?ci Bogu.

a!bo nt?t. ni: trafia do Nieba, ale do

cle?,nosCl plekielnych.
.

j
SIedem planet Niebiefkich ,

zna

cz? 7.

B. jerarchiy, czyli podziaIow
SS. 13oikich, to jef? l. Aniotow, 2.

Patryarchow. 3. Prorokowr
?. Apo

ftolow. 5. M?czennikow. 6. Wy
?na,,:c?w. 7. Panien. ?vrzyftkie za?
1nne

mepoliczone Gwiazdy "znacz?

?S; durze" do tych?e Hierarchiy na

bez?ce; tak tedy gdy Niebiofa przy

?

rane W Ko?cio! tryumfui?cy, chwa

t rrzeczyfi:ym fpofobern Majeftat'

P .. Co znaczy Czas poranny, czyli ,

Czas pierwfzy ?

O. Znacz-y troifty Chrzef? Jezufow z

Krew , Wod?, i ?zy, we krwi fi?
krzci? przy obrzezaniu, z wody VI

Jordanie, z ducha c?1i ?ez, z mil

czenia na pufzczy. Tu fi? zaczyna
ofiarowanie z Ko?cio?em S. wojuj?
cym pierwiaftek wfzelkiego ftanu,
to jeft: onarowa.? trzeba fiedm lat

dziecinnych, przeprarzai?c Boga za

niewiadomo?ci i gt?pftwa dziecinne,
oraz dzi?Kui?c mu za przyi?cie do

fynowftwa Bo?ego przez Chtzefr S
.•

lub tez za pozwolenie do Anielfkie

go ?ycia, to jeft: do Zlkonu. ofia

rui?c Bogu od pierwfzey frra?y po

ranney, wfzyfi:kie godziny, i mi

nuty, tchnienia, i ft?pienia, mysli,
flowa, i uczynki dnia catego za

.roycy Przenay?wi?t, i mi?ym 0-

k?em na ziemi? pogl?dai?, póki fi?
?le o\:kn?. zlos1iwi 'grzefzniey blu

zni?cy Boga; a zt?d wieczorny i

putnocny cz?s z ca?ym Niebem na
farne

dzi??owa?lie. z? Dob,rodziey
:fhya Boikle pOSWl?Cl? nalezy, offia
tUl?C go Bogu Oycu wfzyftkich
Jlatur Stworzydelowi. Czas ten, w

kt?ryrn Bóg wyprowadzi? wfzyftko
p

,2
cIemno?ci na widok.

o'
Co

znaczy Jutrznia?' ,

"

?n?czy przyj?cie Syna Bo?ego na

S:'71at oczekiwane i poz?dane w'.

?lenlnych odchlaniach od SS. Pa- I;?k??h?w, i ProroK OW, z których
Mar

enla
wyCZ1a Jutrzenka Naysw? IfpraZ,,? p.anna, uprzedzai?c Sto?ce

lJie Sylnedhwo?ci, to jea: Narodze-

. wf?yfi(k lud dziecinny, zaczynaj?
, ey ?ycie, aby famel?1U Bogu ?yli, i

z Aniolami lln?yli.
a13' •

dd" P. Co znaczy trzeci Czas ?cioliczne ,Ozego ,
l zt? zleWl?-

Aniellkich Plenia, dziewj?.ciu Chorow

llasladuhlc W Kanonie

O. Znaczy 'Zefl:anie Ducha S. nayprzó'd
,

na Chryftufa W Jordanie chrzczone?

go
\(
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go W pof?acil ,got?bia, dla niewy: ??

mdwnev mi?o?ci. Po wtóre
, pa A po?

1?otow ?wi?tych W ogniftych j?zy
kach, dkl ?'wi?tey gorliwo?Ci, ktd
ra rozumy o?wieca p?omieniem Na<:r
,ki, grzechy ludzkie pal: gor?co?ci?
mod litw)r , umiej?tno?ci ró?rie wle

wa j??yczn? form?. Potrzecie, DlJ-
cha S. w Ewangelii fwoiey wfzyfr
kim wierz?cym pod ligur? rzeki

udziela, Tu dzi?kowa? nale?y fer

cem i affektem Naywy?fzego ?apfa
Jta Oyca S. wfzyf?kich wiernych,
fercem Kardyna?ow, BiikupoW' i

wfzy:l?kich Kaplanow, ?e im wls]
móc B6g, i dal affyftencYJ! Ducha S.
do (prawowalli" wfzyfl:kich Taiem

nic, czyli Sakr,amentow ?.wi?tych.
Tu ofiarowa? potrzeba Wfftyfl:kich
Kaznodziejow, Spowiedpiko?, i Na

uczycielow trudy, prace, i pro?by,
aby onym da? Bóg Rowo, moc, ?
flcutek nanki. Tu profi? nale?y, aby
wfzelka dorollo?? miodzieniafzKow

Ofiar? W '?ieczorniku, czyli na or?

"tarzu, .prz ez oddanie Apofi:o?om Cia'!',

la i Krwi fwoiey w Sakramencie,

,f'ott'zecie Ofiar? na Krzy tu , przea
ofi?rowanie za narod ludzki niewin

nych Ran, Krwie, .i ?mierci fwoiey,
Tu dzi?kowa(;, nale?y za tak kofz ..

towne nafze odkupienie! Tu potrze-
\ ba ofiarowa? wfzy frkich M?czenni?'

?ow bole?ci, wfzyf?kich chorych,
wi??niów, i umartwionych famo'i

ch?tnie, i pokrzywdzonych od prze"
ciwnikow utrapienia. Tu profi?,
przynale?y o zakamienia?ych. grze

..

fzników nawrócenie!

/

P. Co znaczy Czas dziewi?ty ? _

/

O. Znaczy dokonanie, czyli fpeinie ..

nie Proroctwa wfzyf?kich Proroków,
Nauk., prac, i Kielicha J1l?ki JEZU

sOWEy " otworzenie' Boka, zfr?pie
..

nie do Ot?hra6, i z martwych wfra

pie Chryfrufowe, Tu profi? nale?y
konaj?cym o mitofierdpie, a fobie o

-

fzcz?sliwe wytrwanie w dobryc4
cnotach, i dobre 1konanie. Tu na"

?e?y poleca? dufze Uodzicow, Krew"

nych, Przyiaciot, i ?[zyfl:kich VI

Czyfcu b?d?cych Sercu JEZUSOW??
?u, Amen.

i panien moc? Bofk?
.

w czyfl:o?ci i
,

w wftrlSe?i??liwo?ci ?wi?tey 'by??
zachowana.

.

P •. Co znaczy Cas fz6fry ?

p. Znaczy nayprzód ofiar? w E:o?cie ..
.

Je przez r?ce Symeona. Powtore?

'.

, '

/ 'I

/ ,

/
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RZECZY ZA WIERAI.t\CYCfl SI? W II. TOMIE.

? :????:????d

?:: §. XIII. ° IIl:ocie durzy, jeywta-
:lIaJlo.

I. od Apo?o?ow SS. ulo-

I fno?ciach i czynno?ciach, a

nayprzód co jeft dufza rozum

na wzgl?dem cz??ci fwoiey

czutey Imaginacy? nazwa-

zone. ..
_ fol'

H?no II. Synodu S. Nic;?fkiego·
1 Hano lII. Atanazyufza S. fol:

/'

[};. .

ROZMOWA

\
§. DXfv. Odpowiedzi na z.r??: 31

?z'Ynwna? fl?orzeniu, wJzyJlkich rzeczy ty
- -

- fol: l

wldo.m?c.?
, mewidomych przez wzgl?d §. xv. o fiedlifku czyli wmie-

..

na pzefWJZY Artyku? Wiary. fol: 4

\
?zczeniu Imaginacyi, gdzie one

§. I. ,O.ftworzeniu ?wiata W ogul-
JeIl:... -.

- fol: 43

_ nOSCl .. _
_ fol. 8

§. XVI. o Posledniey mocy du-

?. II. O Anio?ach _

.

tam?e
fzney tO jeft o appetycie :z;my-

$. Tll, o Iafce i upadku Anlo-
f?owym... . -.

.. tal11;?e

?ow. ..
_ _ fol: II

§. XVl?. o Spofobie, Jako appe-

$. IV. O liczbie Anio?ow _ fol: 12
tyt ?l.elefny pod rz?d rozumu

?. V. Melodya o Anio?ach _ fol: 13
t>odbl]S? ..,

fol: 46

S. VI. Zdan?? Oycow SS. i przy-
§. XVIII. o Spofobach, ?toremi

k?ady, ? ktorych fi? okaznie pil..
dufza ro?umna J>0y?U1e

rze ..

na .fl:r8Z Aniorow?Ss. oko?olu-
czy tak cielefne Jako 1 duchów-

.

ÓZ1. fol: 18
ne.

fol: 41

?.
?1I. O pierwfzym cztowle-

\
§. XIX. Co jeft du&a rozumna

$ ?iI
- -

.

- fol: lIO wz!\l?dem cz??c\ duchowney i

.DuP' Zdania Oycow SS. o
wyzfzey.

- - fol: 49

S. IX zli cz?owieczey.
- fol: lI3 §. XX. o Przednieyfzey i wyzfzey

1) ? legia o nie?miertelney' mocy dufzney to jeft o rozu-

§. X. t IU?zkiey.
- fol: liS

mie. fol: 5"

flach d?nla Izydora S. O ?tny- ?. XXI. o Drugiey mocy dufzney

§. Xl Z41?.nych.
- fol: 31

'to jeJ): o pami?ci czyli wrpo-

wieku ?l1a Izydora S. oczlo"· minaniu duchownym.
.. fol: 58

go.

t
?owilt}no?ciach je-

\
§. XXU. o Trzeciey mocy duCz-

§. XII. Elegia n_t'" d' !or1t
33 n?y to jeft; O woli duchow-

'cz?owiec?
O u\, a Zle CIa a ney i oney nale?yto?ciach do

"

,ego, • fol: 34 dofkonaley wolno?ci. - fol: 61

(4)
§. XXI?
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$. XXIII. o Innych nale?yto
?ciach do dofkónaley wolno

?ci woli. fol:

$. XXIV. Popiera i zamyka ma

tery? o woli vzgl?dem przed
nieyfzych jey czynno?ci .. fol:

,:, Zdania tego? Izydora S.' ?e wed

?ug zwyczaju ludzkiego, nie-

64 które pot?aci i nazwifka Bogu
n? przypifui?. tamzt

66
Zdania Izydora S. ?e wed?ug po ..

dobie?ftwa rzeczy ni?fzych i
ruchawo?ci ludzkich czyli 0-TRAKTAT
brotow figuruie fi? Bóg fol: 9?

. O ?edno?cz Natury BoJkiey i oneypr:t.y'"
Zdania tego? Izydora S. o Pofla-

eJl
ciach. fol: #

95'.
miotach.

Zdania tego? Izydora S. ?e w

Bogu ?adna nie ma n? znaydo-Rozdzia? T. o Imienin Bolkim fol! 70 wa? czafow odmiana. .. fol: 96Rozdzia? n. o Bytno?ci Boga fol: 73
l?ozdziar nr. o Iftno?ci i Jedno- Zda ni? tego? Izydora S. o cz a-

?ci Boga. fol: 75 fach odmiennych. tctm-te
Rozdzia? IV. O Przymiotach Bo-

§. VIII. o \Vieczno?ci Bo?ey fol: 91
?. IX. o Niewido?ci i niepoj?to-

fkich. . /;,. - - fol: 77
Hozdziar V. o Przymiotach kfztctl- ?ci Boga? -

- fol: 98tuiqctlch. - fol: 78
$. X. Ulatwiai? fi? niektóre py_?. l. o Defkona?o?ci Boga. .. tamie

§. U. o Dobroci Bo?ey. .. fol: 80

§. III. o Prof?o?ci czyli niefk?ad-

tania oko?o widzenia Boga W
,

wleczney fzcz?sliwo?ci. - fol: Io6
no?ci Bofkiey, fol: 8I Rozdzia?' VI. o PrzY111iotac!z Bo-

,.

§. IV. o Nieodmienno?ci Bo .. flich, które .fl? na kfztatt dziet-

fkiey. -
- .. fol: 85 no?ci U'lyra.1:aiq to jefl: o ro

zumie, woli, i f{Jzechmocno-§. V. o Swi?to?cl Bozey - fol: 86
§. VI. o Niefko?czono?cl Bo- sci. • .. - fol: 109,

t
'

zey.
- ctmze

§. I. o Rozumie Bozym. tamie
$. liI. o Niezmierno?ci Bo?ey tam?e

?. II. o \Voli Bozey. - foJ: Iq.
Zdania Izydora S. O przymio- ?. III. o Wfzechmocno?ci Bo-

tach Boikich. .

." fol: 90 ?ey. fol: 119 1
Zdania tego? Izydora S. o Nie

zmierno?ci i \Vfzechmocno?ci Rozdzia? VII. o Przymiotach Bo-

1kich, które .fi? na kfztdt ikron ..Bo?ev. - - fol: 91
no?ci wyra?ai?. fol: 120Zdania ?ego? Izyrloril S. ?e Bóg

Rozdziat VIII. o Prz.ynziot41ch Bo-jeil: niewidomy. fol: 9Z

I
flich, które znacz? cz,!/nienieZ ania ?ego? Izydora S. ?e z

pi?kno?ci ft ?orzenia mo?e by?
poznany Stwórca. fol:

to je): L O Opatwzno?ci 1l. o

Przez13aczenin III. o OdrZl'-
93

.

ceniu. fol: 1Z'

?', I.
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?. r. o Opatrzno?ci Bo?ey., - "tand:C" ?:: Rozdzia? VI. O Pierwfasy OCo-
I

b.?. II. o" Przeznaczeniu. .:; fol: Iz6
ie, fol: 166

§. nr. o Odrzuceniu czyli po t?-
Rozdzial VII. o Drugiey Oto-

I"bie. -
- fol: 161pieniu. fol: 134

?
Rozdzia?" VIII o Trzeciey ore ..

Rozdziat
•

IX. Zda?ia 0YC01l1' SS.
-

bie. .. .. _ fol: 170
c: .tych?e przymLOtacft Boflich
sc/?gG1Cl,cyck jif do flworzenia "J

Rozdzia? IX. Izali Tajemnica
1:Z0cotwornw one ujzczesliwia. ,Tróycy Nay?wi?t: tak jeft nad

J?,c. ..

_. _" fol: 138
rozum ludzki, ze fi? jemu prze

..

R I Z ciwi? loI: 171?.

d' , ?ania Izydora S. o m?-
rOSCI Bo?ey w ludziach. _ tttm?e Rozdzia? X. Izali wiadomo??

§ II Tróycy Nay?wl?t : jeft ko-•
" Zdania Bernarda S. o woli niecznie potrzebna do zba-

Bozey w ludziach. .. fol: 139 wienia fol: 173
?. nr. Zdania Augu<l:yna S. o

Wfzechmocno?ci 'Bozey. • fol: 1.:J.I
TRAKTAT

$.
!V·b Elegia o Przymiotach Bo ..

;
o Tajetn7,zicy lPcietenia Syna Bo

zego.
zyc •

_
.. I.. fol: :r4?

TRAKTAT
Rozdza?, 1. o Imieniu jey - fol, 174-

Rozdzia? II. o 'Mo?no?ci Wcle-
o Tajemnicy Tróycy Przenay?wi?t

,

Jzey. I
lenia. fol: 175

Rozdzia? Ilf, o RzeczywiftymRozdzia? I. o Znaczeniu tey Ta.
Wcieleniu Syna Bo?ego. .. fol: 1771ernnicy.

.

fol: I46ROZdzia? II. o Bolkich pocho- §. I. Tajemnica Wcielenia do-

dzeniach. ..
.. fol: ::rsr

I wodzi fi? Poganom. -' t"lmze
. Rozdzi ? §. II. Tajemnica Wcielenia' dowo ..

fui ha III. o Nale?no?ciach Bo-

ROZd?' '..
- .. fol:

157.
dzi fi? Zydom.. fol: 179

iQo
l?? .IV. o Rowno?ci i (pó?- Rozdzia? IV. o Poznaniu Ta

jemnicy Wcielenia. -; fol 188

- Osel Ofob. .. fol: 159.?. 1.
SYn •

I

Oycn r );-ft prawdziwy Bog
,

Rozdzia? V. o Potrzebie Wcie-
Pal1Qotnv; .. tamze" lenia. fol: 197§. II. Duch S ....

iftotny O;c' J.ell: równy i (pót- Rozdzia? VI. Izali natura ludz
ka W Chryftufie oprócz z??
czenia fi? hypoftatycznego
byla tez i infzych laik dara ..

R
.

\l l Synowi .. fol: 164-OZdZlal V
.

o

'

1kich.
•

POfytaniach Bo-

fol: 165 .

mi przyozdobiona fol.

(A2) ,Roz-



REGESTR'

Rozdzia? VII. o Za1tugach Chry- ? Rozdzia? VIII. o Tytu?ach Chry ..

Aufowych. fol: aOI l ftufowych.
-

': fob ?o?

HAS?O
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P ..

W'
iele jea Haft,'

prze?,

-

k,t6-,:"
A R T Y K U' ? nr,

re W Ko?ciele Katolic ..

\
Od Swi?tego ?akoba ?i'!.k!zego

kim wyznanie Wiary.czy;;

O Z
ni? fi? zwyklo'? Kt'6ry fi? poezol ? Ducha Swi?tego ?

• nayduie fi? onych 3. 1. Raflo od narodzi? fi? z Maryi dziewice •

. ?poftoloW Swi?tyo.h przed, zacz?- A R T Y KU? IV.
cIem opowiadania Ewangelii u?o?o

net II. 'PI'Ilfto 1
które jeft od Syno

\ "'"
.

Od Swi?tego (!JanCl
du S. Nice?f1dego wydane. III. Ha-' Um?czOn pod Po?tfklm Piratem, u-

f?o wydane I pod Imieniem S. Ata- krzy?owan umar? i pogrzebion.
nazvufza

?
A RT Y KU LV:

Raflo ? od ApofloloU!J S. uloz.on'e ea-

'

Od S. Tomafe«

myk" w fobie Artyku!oZtJ XIL z

\
Zf??piI do piek?a, trzeciego dnia z mar ...

których jefl: 'twych ?fta?.
.

A R T Y KU? II.
A R T Y KU? VI.

I

'.

Od S ,It P' t a

j
Od Swi?tego ?akóba mnieyfzego

, .
wz? ego 10 r

.

Wfr?pit na Niebiofa , fiedzi na prawi-
W??:z? \V Boga Oyca wfzechmog?

"g?)
Stworzyciela Nieba i ziemi. cy 'Boga Oyca Wfzechmog?cego. II

ARTYKU? V,II.A 1{ T v KU? H.

'

Od,
.

{ d Fil

Y J
?U)i?tego Andrzeja

O Swi'ftego i ippa

w ezufa ChI' ' '. Ztamt?d ma przyi?? f?dzi? ?ywych
nego Pana nafzeYtl:ufa Syna Jego jedy- umar?ych.

Tom IL
go, \ .

A



·!HAS?O ZBAWIENNE

1
??

na Prawicy Oyca. VII. Y znowu ma

przyi?? z chwal? f?dzi? ?ywych i

umarlych , którego Kr61ewl?wu nie"

b?dzie ko?ca. VIII. i w Ducha Swi?

go Pana o?ywiaj?cego, kt6ry od OJ"
ca i Syna pochodzi, który z Oycem i

z Synem równy ma pok?on, i wfpól
bywa wielbioJ1Y, który mówi? przes
Proroki. IX. Y wieden ?wi?ty Kate

tolicki i ApoftoHki Ko?ciot X. Wy'
znai? jeden Chrzeft na odpufzczenis
grzechow. XI. y ocz?kiwam zrnar"

twychwftania cia?. XII. i ?ywota
przyfa?ego wieku Amen.

A R T Y KU? VIII.

Od Swi?tego Baritomieia

Wierz? w Ducha Swi?tego.

ARTYKU? IX.

Od Swi?tego MateuJzC? .

W Swl?ty Ko?ciot Katolicki.

ARTYKU?X.

Od, Swi?tego Szymona

Odpufzczenie grzechow.
ARTYKU? XI.

Od Swi?tego tJudaJza Tadeufza

Cia?a Zmartwychwf?anie.

Haflo fIL AtanazyuJza SZf:/i?tego ..A R T Y KU? XII.

Od Swi?tego Macieja

Ktokolwiek
chce by? zbawion ,

naJ
V ?ywot wieczny Amen.

.
wfzyftko potrzeba,' aby trzymal

WIar? Katolick?, którey jesli kto ca

ley i nienarufzoney nie zachowa, bet

w?tpie::nia na wieki zginie. Wiara tedy
Katolicka ta jef?, aby?my jednego Bo:
ga w Trdycy ,

a Tróyc? w jedno?CI
czcili: nie miefzai?c Perfon ,

ani i.ftno"

?ci rozdzielaj?c. Infza bowiem jeit
Perfena Oycowfka, in (za Synowlka,
a infza Ducha Swi?tego ,

ale OycOW"
fkie i Synowfkie i Ducha Swi?tego jedw
no jeft B6ftwo, równa chwa?a, fp6??
wieczny Maieftat. Jaki 9YQiec, tak!

Sy?l, taki Duch Swi?ty. Nief?worzonj

Oyciec , nieftworzony Syn, nief?wo

rzony Duch Swi?ty. Niepo?cignionj'
Oyciec, niepo?cigniony Syn, uiepo?ci"

gniony Duch Swi?ty. Przedwieczny

Oyciec ? przedwieczny Syn, prze?
....

wieczny Duch Swi?ty, a wfzakie nie

trzey przedwieczni, ale jeden przed.'"
wieczny. Jako nie trzey niefrworzent,

ani trzey niepo?dgnieni f
ale jedeft

riieftworZQ.ny ?
i jeden niepo?ci?nioDi'

Raflo I L Synodu S. Nice?fliego.

I.
\\7ierz? w jednego Boga Oyca

Wfzechmog?cego Stworzyciela
Nieba i ziemi i wfzyftkich rzeczy wido

mych i niewidomych. II.Y w Pana nafze

go J ezufa Chryfrufa Syna Bo?ego

jednorodzonego z Oyca zrodzonego

przedwfzyftkiemi wieki, Boga Z Boga,
?wiat?o?ci z ?wiat?o?ci, Boga prawdzi
wego, zrodzonego, nieuczynionego ,

fpóiiftotnego Oycu , przez którego

wfzyR:kie rzec2y uczynione f?. III. Któ

ry dla mis ludzi i dla nafzego zbawienia

ztt?pi? z Nieba, i wcie?ony jeft z Ducha

Swi?tego, narodzi? fi? z Maryi Panny
i cz?owiek.iem fial fi?. IV. Ukrzy?o
'Wali?y tez dla nas pod Po?dkim Pi?atem

zam?czony i pogrzebiony jeft. V. i z

JIlartwych wftal trzeciego dóia wed?ug
Pisma. VI. i Wft?pi? do Nieba, fiedzi

Tak
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Tak te? w!zechmocny Oyciec, wfzech- ;:? z durze rozumney i cz?owieczego cia ..

mocny Syn, wfzechmocny Duch Swl?- la b?d?cy: Równy Oycu wed?ug Bó ..

ty, a w fzald e- nie trzey wfz echmocni, ftwa, mmeyfzy od Oyca wed?ug czlo ..nie'

vi?

Jy'
mi

pól

ale jeden wfzechmoclly. Tak Bóg Oy- wiecze?f?wa. A chocia? Bóg jeft i

ciec, Bóg Syn, ?óg Duch S. wfzak?e cztowiek ,
nie dwa jednak, ale jeden

nie trz ey Bo?owIe, ale jeden Bóg. jeft Chryf?us, Jeden tedy nieprze ..

Tak Pan O?cle?, Pan Syn, Pan' Duch mienieniem B6ftwa w cia?o , ale przy
..

S. a wfzakze nie trzey Panowie, ale i?ciem cz ?owiecze?f?wa w Boga. Jeden?et

to·

ly·
nie

ar

)ta

jeden Pan. I? jako ofobliwie ka?d? tedy zaifte niezmiefzaniern
-

if?no?ci,
Perfo??. ?ogiem i Panem wyznawa? ale jedno?ci? Perlony. Albowiem jako
Chr?esclanfk? ifl:ot? bywamy przymu- dufza roznmna i cia?o jeden cz?owiek.
fzeni

, tak trzech Bogow albo Panow A tak Bóg i cz ?owiek jeden jel? Chry-
wyznawa?, ta? nauka Chrze??ia?fka f?us , który cierpia? dla zbawienia na ..

nam t?go bróni. fzego. Zft?ri? do ciemno?ci, trzeciego
.

Oyciee od ?adnego nie jeft ftwo- dnia z martwych wf?a?, Wft?piI na Nie ..

-

rzony, ani rodzony. Syn od Oyca fa- biofa ,
fiedzi na Prawicy Boga Oyca

mego jefl:, niellczyniony , ani f?wo- Wfzechmog?cego. Ztamt?d ma przyj??
rzony, ale urodzony. Duch S. od f?dzi? ?ywych i umar?ych. Wktó ..

Oyca i od Syna nie uczyniony ,ani rego przyi?cie wfzyfcy powfra? mai?

Jtworzony, ani rodzony, ale pocho- z cia?y fwemi, i mai? da? liczb? z u-

dz?cy. Jeden tedy Oyciec, nie trzey czynkow fwoich. Y którzy'; dobrze

O?cowie, jeden Syn, nie trzey Syno- czynili, póyd? do ?ywota wieczne-

\V?e, jeden Duch S. nie trzey Ducho- go, a którzy z?e uc?ynki czynili, póy-

\'?Ie Swi?ci. i w tey Tróycy nie jeft d? do ognia wiecznego. Ta te,dy jeft

-lll: pierwlzego, ani poslednieyfzego, Wiara S. Katolickiey Cerkwie, którey
anI ,,-:i?kfzego, ani mnieyfzego; ale jesli kto wiernie i mocnie nie b?dzie'
?ate trzy PerCony (pó? przedwie?zne dzier?al, Zbawion' by? nieIlJ.oie.
fobie f?, i fpól równe. A tak we

?rzyftkim, jako fi? wzwy? pomienito,

ke?n:)?? w Tróycy, a Tróyca w jed-

PRZESTRO'G ?

Poniewa?
z porz?dku wynika o pi? ..

tey Regule Wiary, to jeft: o jedno

myslney nauce Oycow SS. iDokto ..

row Ko?cielnych poda? w krótko?ci

wiadomo??; przeto gdy jeft rzecz nie

podobna wfzyftkie ich zdania zgro

madzi? o wfzyftkich materyach do

Wiary nale??cych, przynaymniey te

dy o tych trzech naywi?kCzych Bo ..

fkich dobrod.zieyfrwach, które nam

H3flo Apofrol1ki? do wierzenia poda
je i przez }ttóre fam Róg co do fwo

ich dzie? widomych nay?atwiey bywa

poznany, naypr?dzey wierzony, i

Os el ma by? poczytana.

c ?c) ,chce by? zbawiony, tak o Tróy

tY Wl?tey niech rozumie. Ale po

t
r?eba Jeft do wiecznego ?ywota, aby

C?z, Wcielenie Pana m\fzego Jezufa

te? Y?u.ra fprawie-dliwie wierayI. Jeft

rz)Xi ylara fprawiedJiw3: aby?my wie

Chryftu"'yznawali: i? Pan nafz JezlfS

B()g jet? Sy? Bo?y Bóg i cz!owiek jeft,

llrodzony
z

\?no?ci Oyca przed wieki

Matki przy l;ztowiek jeft z ifrno?ci

Doikon?ty B ',alkll wiekow urodzony.
Og, -do!konaly i .cz?owiek

A? llay"
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naymi?o?nley fzukany, to jefl : jako ???
Co za? do poznawania niewidorney

Stworzyciel wfzyf?kich rzeczy, jako iitoty Bo?ey, i jedno?ci natury i tror-
I ,

Odkupiciel narodu ludzkiego, i jako f?o?ci Ofob
, to W drugim Tomie te-

Pohoi?ciciel Ko?ciota fwoiego, o Tych go? Haf?a zbawiennego dla lud? i po-

tedy nayoczewiftfzych dobrodziey- cz?tkui?cych w nauce Teologiczney
ftwach, jako nam zofiawili Oycowie, za pomoc? Bofk? ja?niey oka?emy-
SS. Nauk?, He krótko?? pozwoli, po- Teraz tedy uczyniemy Rozmow? z U"

damy tu ze traktatów Teologicznych wag zgromadzonych o pierwfzym do?

zbawienn? Nauk?, to jeft: I. z Trakra- brodzieyftwie Bofkim, to jef? : o Iafce
tu o ftworzenilJ. II. z Traktatu o Wcie- f?worzenla,
leniu Syna Bo?ego. III. z Traktatu o

po?wi?ceniu nafzym przez Sakramen-
ta ?wi?te,

ROZMO'VA

UCZYNIONA' O STWORZENIU WSZYSTI(ICH RZE-
)' CZY WIDOMYCH i NIEWIDOMYCH

PRZEZ WZGLl};D NA PIERWSZY ARTYKU? WIARY.

?_'------,?-----.------.------_.-------?

r
l aypierwfze tedy d0brodzieyfl:wo n czyli Poganie uznawali. Inf prawda

A Bofkie wfzyf?kirn widome, nie jednego Boga niezmiernego wierzyli,
wfzyftkim jednak narodom, ofo- ale troifto?? Ofob onemu odeymowa'"

bliwie Poga?fkim, byto wiadome, jeft li, jako to Zydzi. Sam tylko Katolik
ftworzenie; niektórzy bowiem ?adne- befpiecznie wyznaie: Wierz? w Bo-

go B6ftwa nieprzyznawali za pocz?tek ga Dyca wJzechmogqcego Stworzycie"
?wiata , ale drobne jakowe? atomy, la EJc.

Jakoto ciele?ni Epikurowie i bezbo?- Co fi? tak powinno rozumie?. 1. \Vie-
ni Ateufzowie; infi za? zwa?ai?c na rz?: ?e jeft zapewnie Bóg niewido
swiecie

.

dobre i zIe przygody, dwa my Oczom cielefnyrn ; bo jeft iftot:?

pocz?tki; czyli dwa Bogi wymyslil.i, Duchowna, a chocia? jego natury
"'ilkoto Manicheufzowie. Infi mnó- niewidz? ,

ale robot? jego wlzyi?-
iwo Bogow jakoto Politeufzowie kie zmyf?y czui? patrz?c na Niebo

i na
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rzeniom fwoirn natury fwey nie u

dziela, tylko opatrzno?ci? fwoi? ich

rz?dzi. II. albo z talki fwoiey nie ..

którym ihvorzeniom, jako to: lu

dziom obraz l podobie?frwo Bofkie

i na zlernie : bo fama fi? ?adna rzecz r-:

c'
-

zrobi? nierno?e-

'I
11. Wi?rz?: ?e jeft Bóg wfzyfl:kich

'

rzeczy pocz?tkiem jako Oyciec dzie

tek fwoich, jako rzemie?lnik robo- ,

ty fwoiey, dai?c tym rzeczom, któ- na durzy wyra?aj?c, ale natury Bo

?ey onym nieudzielai?c; zk?d lu

dzie mog? Boga nazywa? Oycem

fwoim przez lalk?, ale nie przez na

tur?. Il l. Albo nakoniec: jeft Bóg

Oycem rodz?c fobie Syna wfpóti

I?omego jednorodzonego Jezufa.

Chryfrufa miefzcz?c go z rob? \v

jedney?e naturze fwoiey, ale nie

rozdzielaj?c fwoiey natury mie?ci

Go zawrze nieodfr?pnie w [woich

wn?trzno?ciach. Zt?d lubo Syn Bo

zy jeft drug? ofob? w jednym Bo

gu, ale nie drugim Bogiem, nie dru

g? natur? Bo?? , tylko tym?e fa

rnym Bogiem, i tey?e famey nie

rozdzielney natury Bofkiey ,
co i

Oyciec.

rych nie by?o na ?wiecie, bytno??
wymiern?, fam w fobie mufi mie?

bytno?? niezmiern?, to jeft: bez po-

lo?

rce

c??tk\.l, i ko?ca; bo ?aden tego da?

I
memo?e

, czego fam nie ma, a zatym
on fam Jedyny wfzyf?kirn rzeczom

wymierza cz??? bycia, albo czas,

on, wfzyftko poczyna, trzyma, i

\
k?nczy, a jego bytno?? ni od kogo
nIe zawif?a ; a zatym jef? niezmier-

na.

III. Wi?rz?: ?e B6g jef? fit\t niewl

?oma Niebo i ziemi? nape?niai?ca
l

?rzenikai?ca fwoi? opatrzno?ci?,
n:llofiern?, jako Oyciec o wfzyR:
kim pami?tai?c, wfzyfrko pod mia-[.. I
r?, pod \Va??

i pod liczb? ilowem

\
fwoim czym?c i ftwarzai?c z nicze

go.

A przeto flufznie nazywamy Boga

Oycem; bo B6g jell: Oyce? Syno

wi fwemu przez natur?, jef? Oy

cern nam ludziom przez fwoi? Ia

fk?, jeft Oycem wfzyftkiemu ftwo

rzeniu przez fwoi? opatrzno??.

rv. Wier??:. ze Bóg jef? godno??
ufzcz?sliwiai?ca mai?ca w fobie

wfzyftkie dobra, a zatym dobro

naywy?fze wfzelkiego kochania,

U?zanowania, i fzukania naygod- p. Czemu fi? Bóg nazywa Wfzech-

mog?cy'?
.

V nley?ze.vda

y1i,
wa"

olik

.

J
WIerz?: naygt?brzym pok?onem

\
O. Bo wfzyfl:kie mocy w robie za-

wiera. a Nayprzód t? mOc: ?eby

rozkazem fwoim wfzyftko z nicze

czego ftwarzat, to jeft: bytno?? rze

czom nie b?d?cym dawa?, a tak?

moc? uczyni? z niciego iwiat. Pow·

tore ? aby tym rzeczom,' które

ego godno?? wfzyftko widz?c?
wiz d

.
• -

.

J
?. Zle fzanm?c, l na prawdZIe

f
e?o, czyli flowach Boikich zabe-Bo"

reie" 'p P?Czony zoftai? na wieki.

\
•

Wa ?a czego fi? Bóg Oycem nazy

j? halbo? i on dzieli dr.ie·ciom rwo

naft ,?o11t? natur? t jako Oycowie
Vie"

idO"

tota

tury

:yi?'
iebo

w cza fie ftworzy?, dat i ?ycie, a

tak ?ywi Anio?y, dufze ludzk.ie

?wiat?em rozumu, i myslami, a my

sli Rowami: tudzie? ?ywi wfzyftkie

bydl?ta,' robaczki i ptafz?t:ly
rnurz?,

O. Troiak-

\cem: I \? fpofobem Bóg jeit Oy-

gdy wiz a?\? wfzyftko poc???kui,?c,
y 1.\0 ftwarza, chOClaz frwo-

ki,
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to? i cala f61 f?ona ; a tak je?eli
cz?ftki ?wiata f? zepfutne, poczy
naiace fi? , zamieniai?ce, i gin?ce:
to? i ca?y ?wiat mia? Iw6y pocz?
tek i b?dzie mia? koniec.

ki, i rybki, i cz?owiecze cia?o zmy- ,:,<

f?arni
, tak ?ywi wfzyftkie fzczepy ,

zaHewy, rosliny trawek, ziólek ,

kwiatkow, drzewek czafowito?cia

mi, czyli miefzaniern i rufzaniern

czterech ?ywio?owo Poireecie : aby Ju? tedy rozumie? trze ba: ?e

?wiat mia? fwóy pocz?tek przez fa

mo ftworzenie, mufla? kto? by?, kto

ten ca?y ?wiat ftworzy? i teraz {twa ..

rza, trzy!-;}a i odmienia. A ten fam

jeft Bóg ftworzyciel nieodmienny ..

Zk?d widziemy , ze góry fi? umniey
fzai? , rzeki wyfychai?, ?e fzczepy
wyfilai? fi? , ilaytwardfze kamienie

j krufzce gin?: a zatym jako cz?f?
ki ?wiata nie f? przedwieczne; bo

f? fkazitelne, tak fam ?wiat nie

móg? by? przedwieczny.

r ufzcz?sliwia] rozumne f?worzenia

godno?ci? ich dobrych fpra w. Na

koniec: coko-lwiek jeft na ?wiecie

mocy fiworzonych w rzeczach f?wo

rzonych, wfzyf?kie od Boga famego
wyplywai? ,

i po odrobinie f?worzo

nym rzeczom udzielai? fi? ich dziel
no?ci.

A zt?d patrz?c na ka?d? rzecz

ftworzon?, która ma fw()y pocz?
tek, i mufi mie? koniec, trzeba ko

niecznie pomysli? o mocy naywy?
fz ey , czyli wfzechmocno?ci nie

ftworzoney, ani pocz?tku, ani ko?
ca niemai?cey; a zatym uzna?: ?e

tych rze?zy ?adna moc ftworzona

uczyni? niemo?e, które tylko fama

wfzechmocno?? Bofka czyni? zwy

kra, to jeft: I. Z niczego co rzeczy

wiftego frworzy,?, aj bo co ftwo

rzonego znifzczy?. II. Co wprzód
nieb?d?cego prawdziwym zyciem
o?ywi?. III. Niewiedz?cemu praw

dziw? m?dro?? wla?, i do ?wi?tych
a dobrych uczynkow zro5}?iw? wol?
ludzk? poci?gn??.

O. II. Swiadczy nam Pi fmo Bo?e: ?e

te Niebo i ziemia f? dzie?o r?k Bo

Ikich, a mi?dzy ftworzeniami wfzyO::
kierni niewidomemi f? nayzacniey1t
?,niolowie drrchowie ?ywi, niezro

dzeni , ale tylko ftworzeni, rozum

ni, fil n i
,

niefk?adani z cia?a, i niefka

zitelni , razem z Niebem ftworze'!

ni. A za? mi?dzy""" widomemi ftwo

rzeniami jeft nayzacnieyfzy cz?o ..

wiek ma?y zbiór ?wiata wielkiego;
bo ii? jego dUIza na Obraz Bo?y
f?warza, >ko Anio? rozumna f wo

l? maj?ca. Ciaio rodzi fi? jak bydle.
P. Czemu Boga zowiemy Stworzycie

lem Nieba i ziemi? ponie\va? ten

?wiat by? od wieku, równo z Bo

giem, jako mówi Aryftotele9'

Du fza cz?owiecza jeft fira mysIna,
albo moc niewidoma cde cia?o fo?

bte dane przenikaj?ca. a dwoiakie

ta moc dufzna ma fwoie czynno?ci,
czyli roboty, to jeft: 1. Albo we.,

wnatrz fama fiebie niewidomie I?

ufia'Wicznie formuje myslami, jak
zwierciad?o rózne chwytaj?c poi?a
ci. II. Albo zewn?trz fwoie form1b

ie zmylly cieleflJe do ró?ney przy?

rodzoney roboty: zk?d fi? forma

O. I. Fa?j? jeit slepy rozumie? to: ?eby
ten ?wiat bY? od wieku; poniewa?
jaka jen ?atura ka?dey cz?flki, ta

ka i ka?dey ca?o?ci. D. p. Jesli kro

pla wody i ca?y ftrumie? jefr gorzki,
to? tedy i ca?e zrzód?o gorzkie by?
mufi; je?eli odrobina foli jefr 1l0JUl,

cia?a
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cia?a nazywa. Jak .dy:e?tol' ?. kt6ry, t:

wziowfzy r?k? dzieci?cia ?ozne
for

muie charaktery, albo - Jako ten,

który fiedzi na koniu, ko?lkiemi no

gami, gdzie zechce, tam bie?y. Y ta

dufzu nie rodzi fi? udzieleniem Z in

fzych dufz ; bo jeft fzczer? jednoft
k? ,

nie Ik?ada fi? z cz?ftek; a zatym

Ii, rozmaitych rzeczy i llów poy"
mowani? w pami?ci. A Z tych robot

wynikai?: poi?cie , rozj?dzenie, i

przyrównywanie podobnych do pO.
dobnych rzeczy, niezawodny wnio
fek czy li dyfkurs. Zk?d oczewif?e

jakiey rzeczy w my?lach Wyrozu
mienie jeft oney dufzne widzenie:
a tak oczy dufzne f? rozum i wola
cz?owiecza ,

a?e i oczy cielefne bet

?wiat?o?ci nic niewidz?, to? ani durz ...

ne oczy bez Iafki Bo?ey , to jefi::
bez mysli ?wi?tey przychodz?cey
od f?owa Bo?ego, bez tey, mówi?,
lalki o?wiecai?cey ka?dego cz?owie

ka, ?adney wiekuiftey prawdy wi
dzie? niemog?.

i udziela? fi?, i rodzi? fi? , i zepfu?
fwoiey iii-ot Y nierno?e. Jak bowiem
tchnieniem wiecznego Boga jeft z

niczego ftworzona, i do o?ywienia
fwego data przyfrawiona, tak te?
fama jefr wieczna ,a znifzcze? na

Wet, odl?czywfzy fi? od cia?a, nie

lllO?e.

Ale ?e mówi fi?: grzech ?miertel
ny zabija dufz? na ?mier? wieczn?,
to

f?? mo?e rozumie?, ?e fi? dufza

1l10?e zabi? na fwoiey którey file,
t? JeR:: na fwoiey w?'a?ciwey robo
cle, ale nie na iflocie, tak n. p. jfto
ta oka b?dzie ca?a, oko cale okiem,
ale robota oka widzenie b?dzie za

bite
n? ?mier?, kiedy oko slepe, &c.

P. ,Albo? jeft jnfzy ftan niewidomych.
rzeczy, a infzy widomych?

.

O. Zaifte dwa f? frany, dwie naywi?k ..

fze bytno?ci na ?wiecie. I. Stan fa

rnych duchow , n, p. Aniolow nie

mai?cych cia?a
,

i dufz ludzkich

form rozumnowo?nych przy?aczo

nych do rz?dzenia zrnyf?ami ?yi?
cych ciarek.

To? famo ma fi? rozumie? i o
?mierci dufzney: ze dufza zoftanie
co do iftoty ciala zawfze i po grze
chu, ale co do fwuley roboty, co

? poznawania prawdy wieczney
? ot?ego Cwego pocz?tku Boga

·Aworcy, co do kochania i fzukallia
? ?tnego dobra, naywy?fzegQ fzcz?-

- II. Stan farnych cia? z prochu z?e ..

pionych i w proch fi? rozfypui?
cych, a taki ftan cielefny catego te

go widomego ?wiata, na któ.rym
wfzyftkie rzeczy mog? fi? rodzi?,
ud:tielai?c cz?ftk? fwoiey natuty,
mog? fi? robi? i rzemio1lem, mog?
fi? robi? i filami zniyflow, mog? fi?
pCowa? i rozfypywa?, i na pierwrzy
znikpmy proch powraca?. Ale cho?

przed okiefn cielefnym znikn?? mo ...

SCla k r.
•

k' k'
.

.

' relu 1 onc3, z torym wIecz
nIe

'

mla?ab.y fi? przez dobre fwoie

??:-ynki zi?czy?, i jemu by? podo

llii'B
Co do tey tedy roboty kocha

nierz?zg? ?miera, a z naywi?kfzytn
.

g? i znifzcze?, wfz21k?e przed okiem

Boga wfz?dzie b?d?cego znikn?6
niembg?; bo w (arnym Bogu wfzyft ..

kie rzeczy f? porniefzczone, i wfzyft ..

kie profzki jemu wiadome; bo te?,

RObo\Sclem z??czy? fi? mufie

wiczne ;0 Wn?trzna durzy: f? ufra

moWOlll zn?wania w rozllmie, fa ..

e

Cblerallia i ??;dania W wo-

które ..
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któremu cia?u Bóg obieca? zmar-,,:,

twychwfianie,?adnym fpofobem zgi

n?? niemo?e,

jef? : natychmiaf? Anio?ow f?olica.

Zaif?e pewna jef? : i? Anio lowie

.f?worzeni f? przed upadkiem Adama

pierwfzego cztowieka , gdyz on

zgrzefzy] za podufzczeniem czarta,

P. Ola czego J\iloyzeCz w fwoiey Hi ..

----
---..--------

?. I.

;ftoryi nic nie wzmiankuie o f?worze ..
o Stwo'rzenh? ?wiata w ogulno?cf,

niu ?n,io'?ow? l

0.. ?lb(nyie? Moy?efz mial namierze

Pl; OplCac fam tylko pocz?tek i po"

rz?dek r?eczy cielefnych ...

P.
CO jeft dzie?o ftwarzan'ia'?

'

O. Ogulniey bierze fi? sa wydanie
jakieykolwiek rzeczy i w tym wy

rozumieniu ( u Eeel 27. ) M?dro??
mówi; Od pocz?tku i przed wieki

}lU/orzona, [ejtem. Sdsley za? uwa?a

j?S opifuie fi?: ?e je:O: wyprowadz'e
nie z niceftwa ca?ey powfzechno?ci,

?--------.----?--?----?.??

?. H ..

Anio!qc!t,o

P. Izali ?wiat jeft ód wieku? I P., CO
rozumiec potrzeba przez irl?i4

O. Wiart\ nas uczy: ?e ?wiat nie jef? ' ,Anio1a?'
\

\

od wieku, ale w czafie f?worzony O. Rozumie fi? Pof?aniec: A,n,ioloU'J'I'la
...

jeft z niczego; albowiem (Prover,: zwijko,
\

imic jefl :ur:?:?du nie natury,

8.) M?dro?? fama o fobie tak mowie Mówi S. Grz'egorz w Horn: 34. i?/
Pan od:de'l'"zal mnie, w pocz?tku, Evang: ,zk?Q W tym fenfie Kaprani

wp'fzód, ni?eli cokolwiek
.

rojpoczot ( Matach: ?) Aniolami nazywai? fi?,

czyni?. Wi?c byra pora ta : ze nie by- i S. jan Krz?ciciel , (MoltJz: rr.') a CO

lo nic jefzcze uczynio?lego.
' .

w1?kfza fam Chryftu? Pan zowie u?

( Et Gene.s r.) Na pocz?tkzt, flworzy! AniOlem te:!bmentu, (Malach: 3- )

Bóg niebQ, i ?ieJ11i?, to jeft.: pa po- jako pon?ny do objawienia Taietll
..

cz?tkij ,czafu, jako \yyk?ada Synod ',nic lafki.

Later: IV" cap: f-irmiter: ;Jeden CCt- P. Czyli 1:.1 Anio?owie?

tey powfzechno?ci pocz?tek Stwórc,a O. \Viara
.

nas u.czy: i? ?naydui? ft?

wjzeck rzeczy 1!Jido1nych i n'iewido- Anio?owie; o nich bowiem cz?fto?

mych, duchownych f c?et?rnych, który kro? wfpomipa pjfmo S. (Gen: 2.)

Iwai? wfzechmocn? moc? f/Jtzem na Aniot Boz,!! z Niebot wota!, mówi??:
pocz?tku czaju obiedwie z niceflwa ;1brahamie, &e. ( Exod: 23') Oto Ja

wyp1'owa?zit ifloty ? a duchown? i .1!0jylam Aniola mego, fluchay glosu .
'

cielefn?, to jej?: Anielfo? i ?wiatow?, Jego. ( Math: 18.) Ani%wie ich UJ

a poty'm /z,tdzk? jakoby Ipo-teczn?. i z Niebze zatfJjze widz?,twarz Dyca me"

ducha i z cia ta zlozon?. Wi?c Anio.. go. '

?owie'ftworzeni f? pierwfzego dnia, P. lzali mo?e dowodami naturalnelUi

i jako opiewa Synod na pocz?tku okaza? fi? bytno?? Aniofow?

czafu, a tego dowodzi W. Beda ex O. Tego zdttnia jefl> wielka. liczba Te"

cap: I. Genes: gdzie czytamy: zie- ologow, i dowodz? tego ,cz??ci?
mhll by/a pro:bza, nie za? Niebo, to ? dziel czaruQkfi?Ikich, cz??ci?

?

nie-

J



o I. ARTYKULE WIARY
9-

11$ ••

niektórych czynno?ci ludzi nawie-
,:, byt, to jeft: ca?owieka Z cia?em ikra",l,

?z?nych ,
które a?i do ?oga .nale-'

I
dai?ca.e

a

n

zee niemog? ; gdyz W nich mego- IV. Mówi fi?: 'rozumna, to jeft :

dziwe i ni?zbo?ne rzeczy poflrze- moc? rozumienia obdarzeni, i

.gane bywaj?, ani do dufz roz??cz o- wprawdzie tak?: i? Anio?owie' po
nych , gdyi dufza wi?cey niemo?e profltt nazywai? fi? filami wyrozu-

,rozt?czona od cia?a, jak z??czona,' mienia; Wr?c Anio?owie f? niezep-
inaczey Iziedlloczeni? z cia?em nie futni i nie?miertelni; albowiem nie

byI?by iey naturalne, ale gwa?tów- fk?adai? fi? z cz?ftek 1 któreby roz ..

ne 1

pr?ymuf?on.e, jako rozumieli fypa? fi? mog?y. Wi?c Anio?owie

?rygenli?owie, wi?c tedzie?a przy- f? dofkonalfi od ludzi, jako fi? po-
pifa? nale?y iftotom duchownym ',kazuie z PsaI: 8. Um n ieyfzy te? gC1

J?wo:zo1Jym od dufzy rozumnej' ( rozumiey cz?owieka) mato co od

.godmeyfzym. Z tym wfzyf?kim cho-' Aniotow.
cia?

,t?n dowcd jeft naypodobniey- P. W czym Anio?owie ludzi prze.
fzy, Jednak nieprzekonywa ; albo- wy?fzai?'?
?lem bez objawienia Bofkiego mo- O. Przewy?fzai?. l. Dzielno?ci? ru ..

z?aby Ztnysla?: i? wiele durz od chawo?ci, II. Moc? wyrczumienia ;

c:a?a roz??czonych dziwaki te fpol- rozum bowiem Anielfki troiako
nrs

fprawuj? ludzkie rozumy przewy?fza.p. Co jefr A
..

"2 J. Gdy? niemal?c w fobie ?adneyOJ.
ruou

•

e.i? li?ota frworzona ?adney ma.. materyi i zmyfiow, zawfze jeR: w

teryl W fobie nie mai?ca, zupe?na i ro- czynno?ci ruchawey, nie zawfze

2Ulllna. za? w jedney; albowiem poR?-
I. Mówi fi?: iflota flworzona, aby pnie od jedney do drugiey, trze ..

za?obiedz bt??owi Pog,an, którzy ciey &c. .

. Anu??ow .Stroz?w. ( k\orych nszy- II. Nie jell: wnofz?cy rozmównie
'Wall Genmfzaml, I Bozkami domo- oko?o rzeczy naturalnych, ale ich
;vemi ) niby przy fobie b?d?cych natury iftotnie widzi, wyroki po-
Jal\o Bogow naywy?fzych czuli. znaie w pocz?tkach, przyczyny W

JoP- ?ówi fi?: ?adney materyi to 1kutkach, i wzaiemnie fkutki w

An?e ?'I'Llemaiqca, przez \ co ró?ni fi? przyczynach. Rzek?em: okota rzecz,!!

niekt .

od cz?owieka, i odrzuca fi? natwratnych; albowiem okoto nad na ..

nie O,rtch dawnieyfzych rozumie- turalnych mo?e wnofi? jednoz dru-

&c: I?? ,0: S. Juftyna, Tertuliana giego, ani Boga naturalnie niepo-
cia?a f??zy pr?ypifywali Aniofom znaie tylko odci?g/iwie.

potopetl\ t?ne., ,
przez które prze? III. Anio?owie b?d?c 'tak co do

wielkolud' dz1lt Olbrzymow, czylI natury, jako i co do przenikIo?ci ro ..

III. Món?'\';" o których Gen: 6. zumu daleko godnieyfi nad ludzi, i
w l

tl?- t b
". .

f: h f k
•

ca by?a mi d
'

zupe na, a y rOZnI- do zacnIey zyc un Cy? wy?nacze.,
ZUtnn? kt

? Zy Anio?em i durz? ro- ni, ju? to w Niebie, ju? i na zie-r,'

" ora z 'fi
.

ft .fi: b· d' D h )chown? al", .?l e Je l
?t?. Du- mi ( f? OWlem rz? camI uc a

Tc..1.J1?' 11.'''' Jllezupein?.., 1 Jeden
B

daleko wi?cey rzeczy natura}nie po""

znal?.
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czas kiedy im albo B6g, albo oCo"

ba mysl?ca one odkryie ( wed?ug

tego Reg: cal': 8. v, 39. ) Tobie Ja
memu wiadome j?/erca \SynoU! ludz ..

kich. Dlaczego za? Anio?owie nie

poymui? fkryto?ci ferc rudzkich, ta

przyzna? nale?y rozrz?dzeniu Bo

fkiemu, przez które Bóg taiernne

ferc czynno?ci ?u wiadomo?ci Czcze'

gulnie fwoiey zachowa?.

znai?. Je?eli bowiem Bóg f?warza-
."

I?c pierwfzego cz?owieka wl?? w
"

niego rzeczy naturalnych WIado

mo??, jako czytamy ( Eccl: 17- ) tym

bardziey w iftoty Anio?ow, w my

sli czyfte i dowcipne, kt6rym umie

i?tnos? niemniey jeft naturalna, jak

materya formie ju? przyfpofcbio
ney.

P. Jakim Ipofobem poznai? 'Anio?o

wie? Rz?ldem: albo otoba mystqca one

odkry!e; albowiem Anio?om jawne
f? fekreta nafze, gdy tego chcemy.
i to wiadomo nam jeft z Pi[ma S:

?e Anio?owie wzajemnie rozrna

wiai? i odkrywaj? fobie mysJne
czynno?ci, inaczey ?adnsby mi?dzy
niemi nie zachodzi?a fpoleczno??.

I'

O. Nie poznai? przez wlafn? if?ot? ,

tak, jako lftota Bolka wfzyfl:kko w

fobie widzi; ale przez poflaci wla-

ne od Boga wfzyfi:kich rzeczy na

turalnych przebywaj?cych, jako i

nam wrodzona jeft dzielno?? nay

pierwfzych poymowania rozumu

?wiate?ek, czyli prawidel., Rzek?em:

rzeczy przebywaiqcych; bo Anio?o?
wie nie poznai? rzeczy wfzyftkich
by? mog?cych, czyli mo?nych.

P. Co jeft Anielfka rozmowa f
.

O. Jeft jednego do drugiego n)y?h
namierzenie, czyli wypro1tOWamel
tak. i? zdai? fi? fpo lecz.nie rozrns"

wia?, gdy wzaiemnie do fiebie na'

t?zahi mysli fwoie; tak i my mO:

dl?c fi? , ? Bogiem t
lub AniolaJllI

rozmawiamy.

P. Izali Anio?owie poznai? naturalnie

rzeczy przyfzle?
O. Poznai?, które mai? naft?pi? ko

niecznie; albowiem zamykai? fi? w

fwoich przyczynach, które oni poy

mui? ; przyfele za?- rzeczy wolne

nie f? im wiadome tylko przez do-

P. Jakim fpofobem Aniotowie prz??
takowe mysli nat??enie nabywaH! ,

nowey wiadomo?ci, gdy namierz;e'
,

nie jeft akt przebywai?cy, a'ni wra; t '

?ony bywa W rozum ll1.1chai?cego. .?

,

myll; bo koniecznego zwi?zku z

przyczynami drugiemi nie mai?, i

zale?? od wolnych Bofkich wyro
kow, i przyzwolenia woli ludzkiey ;

dla czego tych przewidzenie farne-
'

mu Bogu w.fa?ciwe jeft. Opowiaday?
cierzeczy, które nafl?pi? maiq UJ cza

Jie przyjz?ym ( mówi Pan do bar

wahow u J zaifza R. 4t. ) a b"d,zie

my wledzieti, ze wy Bogowie jejte?
{ie.

i

O. Namierzenie te wyftal'cza do Will'
t,

domo?pi Anio?a iluchai?cego" ile l

rozwi?z.uie znaczek czyli piecz??!
pod któr? zamyka?y fi? fkryto?C;
ferca jego i tego dokazuie: i? my,ll
f? jawne AnioJowi flnchai?cemu,ja'

,ko i infze rzeczy fwoi? bytno?c 1?'"
i?ce. Takowe wi?c namierzenle1

nie jeft przyczyn? wpryw?i?c? w rO'

zum cudzy; ale tylko przyczy!1?
przefzkod? oddalai?c?, to jeft: ??

..

llon? nad fercem rozci?gnio,n?,
ktO

P. Izali Anio?owie poznai? fekreta
fetc ludzkich? '

o. Nie PQznaj? zaUle, tylko w ten

t?

'.
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z?ym z natury, ale z wfafney woli,

j?k'o .

opiewa Synod Later: IV. cap;
Firmiter:

r? zdiowfzy fkryto?ci .ferca n?etay: o::,

ne f? Aniolom ?
tak d?brym Jako 1

z?ym, jako i infze obie?ta przeby-

,,,

P. lzali wielka liczba upad?a Anio ..

waj?ce.
P. Rozmowa Anio?ow izali jeR: to? Iow ?te

:0 farno co i obja?nienie'? " O. Powfzechne jefr zdanie Oycow SS

O. By;aymni?y; gdy?. u?zel1 rO/z?a
wia z Magdhem ,

me zeby OS wie

car, ale aby fie uczy?', podobnie i

c?rowiek rozumny rozmawia ? Bo

giem.

i Teologow: i? wielka liczba upa
dra Anio?ow, atoli mnieyfz a nad t?,
która pozof?ata przy Stwórcy rwo

im; albowiem ( Apoc: ?Z. ) czyta ...

my: ?e {mok piekielny po ci?gnot
za fob? cz??? trzeci? gwiazd, to jeft:

).

,P. Có? wi?c jeft o?wiecenie, czyli,
obja?nienie',? Anio?ow.

O. Jefr rozmowa, przez któr? praw
da przedtym niewiadoma ni?fzemu

Anio?owi przez wy?fzego odkryta
bywa ? którego ni?fzy nie o?wieca:

zk?d, obja?nienie, czyli objawienie
,nalezy do nauki, co o profiey roz

mOWIe- rozumie? fi? niemo?e.

-P. Izali I .. ucyper byt p?zyczyn? zgu

by, czyli upadku innych Anio?ow 1
Ia

le

O. Potwierdzai? powfzechnie Oyco
wie SS. dowodz?c tego z Pifma S.

( Math: 25. ) gdzie mówi fi?: Ogie?
wieczny zgotowany Diab?u, to jefl:

:y

li

Ltteyperowi i Aniolom jego. Zk?d
?atwo pozna? mo?na: i? Lucyper
by? powodem tey onych ruiny.

--?--?-------?--------------

§. III.
P. Jaka kara naf??pi?a za grzech Anio

?ow?I
o ?asce, i upadku Ania/ow.

P. Anio?owie izali byli ? rafce f?wo- O. Czworaka: I. Je11: sIepota na rozu ..

mie , przez któr? zli Anio?owie po

profiu , czyli pofpolicie nazywai? n?
Ciemno?ciami (Luc: 22. v. 53.) Ta

jefl godzina wafza i moc ciemno?ci.

Siepota za? ta nie jeft wyzuciem z

?wiat?a naturalnego: gdy? grzech
nie pfuie natury; ale jeR: ogoloce.
niem z wfzelkiego ?wiat?? nadnatu ...

ralnego. Odrzucone Duehi chocla?

wyzuci fq z UJ;ze?nictwa t?/ki duchow

ney, nie jPdnak z zywo?ci dowcipu na

turalnego. (mówi S? Bern?.rd Epis:
77. ad Hugonem.) II. Zatwardzia

?o?? woli w z?ym, i niermak, czy li

obrzydzenie dobryt:h uczynkow.
lIr. Wy??czenie od chwa?y- tV. M,,
ki ognifte,

rzeni '?
"

G. Byli; bo (?oan. 8.) Chryftus o

Szatanie mówi: ?e UJ prawdzie nie

trwa!, to jeft: w {prawiedliwo?ci,
'S którey utwierdzony nie byt Zk?d

l
.

?\lguffyn ( Eb: 12. de civit: Dei

:??: 9·) tak pi fze : WrC??, jak flwo
'?'Z

'1'/,1, f?, kz? temu, od kto'?'rgo flwo- \
.

enl r{'J 'I
I '

kt 'fi
'

.

J?,:<:
J?,

?r:hoselq,
Z 01r? worze'!Zl

ud ic?palllt fi?: ? ,przeto
el ?fz?ta?l )

'fti -16' fpoleczno.I'Cl w1A!.l1.czem: z..e 1ed04
I'

?' V'liJoli .

::; ?
,

•

'I'liey od dobrey trwall, drudzy od

Ani{)?oPa?ai?c przemienieni J?. Wi?c

farnym
\\>\e nie byli blogofiawieai w

cze n?zat1e ftworzenia fwego, ina

\Vi;c Lu

e

lb.Qgliby byli zgrzefzy?.

)'

I'

I

)"
cYP?r z fwoi? ftron? nie byl

p,
,

B i j

.

?"
'.
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P. Jakim (parobem ogie? cielefny dr?- ?:?

czy z?ych dnchow?

zliczona liczba znayduie fi? Anio ..

?o? ( Daniel: 7. ) Ty(iqce, tyfl1SY
.

O. Pewna jeft: ?e ogie? moc? gor?·
co?ci wynik?ey jako?kolwiek pod
niefloney , nierno?e trapi? duchow ;

gdy? zbytnia gor?co?? w ten fpo
fob jefr fzkodliwa cia?om ?yi?cym,
ile onych pfuie cz??ci, czyli cz?on

ki, co n? o iftocie duchowney jako
jednoftce bezfk?adney mówi? nie

mo?e. Zk?d S. Augu.fi:yn ( L. 20. de

civit: cap: 10. ) pifze: ?e duchi bez

eielefne mog? by? dr?czeni kar? cie

lefn? ognia, prawdziwemi wpraw

dzie, ale cudownemi i niepoi?terni
fpofobami, które Teologowie ja
ko?kolwiek explikowa? ufi?ui?. Dla

czego Odpowiadam: Z· powfzechne
go Akademii ró?nych zdania zdaie

11? by? do prawdy podobnieyfza: ?e

fzatanf m?ki cierpi?, ile ogarnieni
t? ogniem piekielnym, tym prawie
fpofobem, którym dufza rozumna

z??czona, czyli zwi?zana jef? z cia

lem ludzkim, przez które zjedno
czenie ftaie fi?, i? z balem, a tym
payniezno?nieyfzym czuie gor?co??
ognia w!a?ne ciato po?eraj?cego.
Te zdanie potwierdza S. Auguftyn
( L. ZI. de civit: c. IO.) byleby tylko
nikt fobie zt?d niewnofi?: ?e duchi

przez te z??czenie ftat? fi? zwie

rz?tami, to jeft czyni? jedn? ca?o??

iftotn? Diabe? i ogie?, jako z dufzy
ludzkiey rozumney i z cia?a zie

dpoc?onemi powllaie jeden cztow!ek.

flZtzy!y mu G Job: 25. ) I?:Cltiz moz«

by? zliczone woy(lw.iego'?
P. Anio?owie wfzyfey izali f? jedne.

go gatunku jako ludzie'?

O. Naypodobnieyfza by? zdaie fi? :

i? Aniotowie jednego? Choru zga
..

dzai? fi? W .naturze gatunkowey,
ró?ni? fi? za? od innych ofobliwie,

je?eli wydzielone f? Hierarchie;
albowiem jako nale?y do pi?kno?ci
?wiata cielefneqo, ?e w nim fie znay
dui? cia?a ró?nego gatunkn ,

tak

?wiat myslny daleko zacnieyfzy i

wed?ug wielu Teologów w cz??ci
obfitfzy z rozliczno?ci rozumów

bardziey lub mniey przenik?ych czy?
li dow?cipuych , ró?ni fi?.

P. Izali jeft porz?dek w Anio ?sch S?

O. Jefi: i wprawdzie naydofkonalfzy
(juxta Eccl: collecTct111, ) Bo?e, któ?

ry dziwnym rofporzqdzenfem Aniel.

fkie uflugi i ludzkie rozrz?dza/z.
P. Na czym zale?y ten porz?dek?
O. Autor Xfi?gi o Niebiefkiey Hierar

chyi, i inni Oycowie SS. jako to: SS.

Grzegorz i Bernard i wfzyfcy pow'"
fzechnie Teologowie Anio?ow dzie

l? na trzy Hierarchyc, i ka?d? Hie ...

rarchi? na trzy chóry. Chc>r za?

jeft Towarzyftwo fpiewai?cych.
W Pierwfzey Hierarchyi/?: I. Se ..

rafinowie. II. Cheruóinowie. nI.

Trony. w n,-ug!ey Hiercwcltyi jq: T.

Xi?fi:wa. n. Mocarfrwa. nI. Pa?

ftwa. 1fJ Trzeciey Hiercwchyi jq: 1.

Si?y. II. Archanio?owie. nI. Anio

?owie.

------ ..... --------.--.----------

§. IV.

I. Serafinowie 'v Pirmie S. zowili
fi? fu?ciolkrzydJa?ci, o których mó"

\Vi Drexeliufz: ?e ,pokrywaj? dwó"

ma 1krzydlami oblicze fwoie? to jei?:

O Liczbie A ti%w.

P.

Jak
wielka liczba Aniolow?

O. Z Pifma S. wiadomo jeft: i? nie-
?

uznai?
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uznai? pocz?tek i koniec fw6y, ?e ;:< V. Po Xi?l1:wach naft?pul? Mocar

wyfzl! z niczego; poznai?o to i ni-
I frwa, aby dzieli?y Oyczyzn? Syonu

by witydz?c fi? nieeftwa fwo'ego,

I
dla ulubionych flug Bofkich.

?e ich ?
z n:czego Bóg f?worayt ,

a VI, Po Mocarftwach naft?pul? Pa? ..

przede ku fobie mi?o?ci? ?Z<ipalir. f?wa , aby rz?dzi?y Narodami.

Dw6tna te? pokrywaj? nogi Iwo- VII. Po Pa?f?wach nsf??pui? Sity, aby

ie, poznai?c ?e Stwórca Wfzech- rodza?om wfzyf? kim dopomaga?y do

mocny, chocia? uflug ich nie potrze- pilnowania uftawy wfzyi?kim na

bowar dla fiebie ( bo bez nich by? tnrom za?o?oney ,
i cuda czyni?y.

zawrze fzcz?sliwy ,\
i wfz?dzie przy- VIII. Po Silach naft?pul? Arohanic?o ..

tomny, i wfzyftko fam czyni?cy) wie, aby wyiokie fprawowali po-

ft:vorzyr jednak, aby ,ich ufz?z?sli- felf?wa ,
a narody Ziemfkie rz?-

WIt, je?liby w ni m a nie W fobie dzlli.

fwoi? fzcz?s1iwo?? zakradali. Dwd- IX. Po Archanio?ach naft?pui? Anio-

ma nakonie? fl?rzydhtni lataj?. J. rowie, aby w pr?tko?ci, jako ogie?

gotowo?ci? we wC?yfrkie rofkazy , _pal?cy, pofy?ani byli do ftra?y wfzel •

.2. pra?nieniem coraz wi?kfzym kiemu ziemfkiemu ludzkiemu rodza-

z??czema. fi? na wieki z Bogiem bez jowi,

przefta?ku wo?ai? i ?piewai? prze-

c?dneml g?ofy po Górach Empirey-
§. v.

flo,ch : SW'?ty, Sw:?ty, Swi?ty Pan

Bo? Zafl:?pow? jakoby chc?c m6wi?:
Melodya o Aniotaclt.

SWl?ty Oyciec, Swi?ty Syn', Swi?ty
Duch, a jedyny Bóg; bo jeden Pan I.

Za1.t?pow.

Anio? jeft iftno?? mysIna, duch bez

cia?a:
II. Po. Serafinach na1t?pui? wieIo

OCZOl Ch.erub!llOwie, którzy fi?
przypatrUl? Wlelo oczyma, albo ra

?z:y ,wiadomo?ciami i umiej?tno
SClaml wielu dzidom i fprawom

M?dro?? mu pokarm, ?ycie, mi?o??

chwata.
\

'

NiefkaziteIny ; bo W nim cz??ci
nie ma,

,Stw?rcy fwoiego, ? widz?c orno

"'? sWiata i jako z Kfi?g dziwnych
"'?c?ytui?c z fpraw jego dorkona
?ose! Boncie, na kfztalt gwiazd 'po-

Lecz okryslony jeft czarami trze-

ma.

teraz, i b? ..I Nie by? od wieku, ,jef?
dzie,,

ll{an?ych chwal? Stw6rc? (W,oiego.
fzl'

o Cherubinach naft?pU1? frr a

w??e Trony, na których Bóg pra
..

rom ';ca wieczny wrzyftkim natu-

Gdzie Bóg rofka?e, nie fam przez fi?
wfz?dzie.

Nie jeft od {k?adu zadnego za ..

wBIy;

IV. Po

raWa uftanowit

I
Bo wi?cey mo?e, ni?' hydl?ce

zmylly.
aby W??J?tach nafr?p?li? ?CiCCtlw.a,
lIli.

Y woy1kaml Nlebiefkte- Dla dope?nienia zacnych natur ?wiata

Bóg ?wiat cielefny Duchami przeplata.
Te
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Te duchi bez cia?, rozumne if?oty, ,:?
Z uczonych rozmów, z ludzi, z pta.

Si?y f? Niebios, w ludziach for- fz?t pienia,
,

my, cnoty. Niewarte nawet Aniellkiego cienia;
Gdy f? pof?ani ,

w ten czas Anio?owie, Gdy? ka?dy Anio? z if?no?ci bez

Ka?dy z pofelftwa Anio?em fi? zowie. fkazy, .

Liczba niezliczua w trzy Hierar- Pi?knieyfzy ni?li ?wiat caf y I?o
? chyle ,razy;

Z famych Aniolow dóm dla Bo- Bo ?wiat ten z profzkow niemocnych
ga wije. fi? fk?ada

,

Tak ofnowawfzy Niebios ?wi?te dwo- Nifzezeie , fzpecl , ludzi, a przepada;
-ry, ' Aniol za? ka?dy wi?cey w mo ..

Hierarchy? dzieli na trzy Chory: ment umi,
Z pierwfzey naywy?fzey Hierar- Ni?li ?wiat wfzyf?ek w t?fi?c lat

,

chyi ftrony . zrozuml.

S? Serafiny, Cherubiny, Trony. Cokolwiek ludzki narod pi?knie zdobi,
od drugiey frzeJniey Hierarchvi rz?- y co natura przedziwnie Ipofobi ,

S depm, ft S't
•

1\1 i?
To przed Anielfkim okiem p

.-

? au ws , hy, 1 ocar wa ,
z

i?czyna,
WzgTl?de? t s r.

H' h'

I
Wzgl?dem jednego fpraw ?wi,?

rzecr? naynlzlz? . I:rarc y?
t?o?ci Syna.

,
.

. dz!eh y niedziw : ?e tak cudny Anio? ka?dy,XJlcftwo Archamp?, 1. ?rzyfcy Jesli podnó?kiem onym f?o?ce, gwias-Anieli,

1
dyBóg ich poczyta za

?W.!'atto?ci
Syny,

"

.

Gdy farne f?o?ce ?wiat miewa?
M?dro?ci? zdobi wfzyftkie onych czy-

za Boga,
ny.. .. ,. Zt?d znay, kto lepfzy, podnó4Dale fi? wldzie? lm w fwey Twa-

?ek, czy, noga?rzy ja?nie, S?o?ce podnó?ek, gdzie Anielfkle kroki
Niezmiern? pi?kno??, mi?o?? , 'D

rado??, w?a?nie otykai? fi?, topniei? ob?oki.

Zk?d?e ta cudno?? AniellkiegoJak gdy Król fkarby woczach Króle-
franu?wicza

.

chce
Z Samey iftno?ci Bolkiey oceanu?Onemu C<;l rpa , wie, u?ycza. Tam Set·afillY w fzei? fluzydd gorej?

Mi?o?ci?; a za? Cheruby umiej??I.
Jak wielo oczni zwyfoka pozna"

wa?,
Wfzyfrkie ttl?dro?ci i ?wiat?a roz"

dawa?.

Morze sli:=zno?d, co my po kropelce
Zbieramy w ?wiecie, i fzacuiem

wielce,
Z jafn9?ci flo?ca, z gwia??, i oz-

j
dob Nieba, Trony, na ktqrych fprawiedliWQ??,

fiada,Z pere?, z drzew, z kwiatkow, z

woni, z fm?ku chleba. S? duchi, którym Bolka jawna raa??
.

I n!,
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III. ?:< Bezdenna przepa??, nikczemno?? ;z?ych

"A ch, jak g??bokie im r? jawne pra
...

\ G;;d:?;do?? ferca zmyll cz?owieka

wa ,

ludzI,

Tyfi?c Narodow woka mgnienin ftawa!' Z da fl?: ?e wiele cz?owiek mo?e,

Gdzie? kiedy? komu da?? ui??
umi,

nale?y?
Lecz jeden Anio? wfzyftkich

blafk zat?umi.
\

.

?adna ich rada pró?no nie .Jlbie?y.
??flf!1a" co rz?dz? rozlegle krainy
Nlebl?fkle, oraz W óyfk Anielfkich

IV.

Przecie? Xi?i?ta Niebieflde nadworne,
. Jako male?kie dziatki f? pokorne.

gmmy,
.

.

Mocarflwa f?rafzne, co im ni?fze

mocy

I ::; ?:::yci:::?:?:?ii:::Drz?c przypadai? Jak we dnie, tak

.' I
,

w nocy.
DnIem fi? nazywa zyciodayna fila,

Noc? okropn? ?miertelna mcgiJa.

w ob?oku:

A ci na wieczno?? ?ciel? fwoiekarkif

Obiedwie mocy ?mier? i ?ycie
razem

\
My w pr6?ney chwale kr?ciemy ze"

garki,
Nam fi? wielmo?no?? podchle

bna podoba,
Z czerepow ,

Z nici, i z byd!:l
ozdoba,

Stai? za pewnym tych Mocarftw

p t'
rofkazem.

y cuifl,wa, co Ziemfkie fzykui? narody,
ZnIewalai?c i .czy ni?c fwobody,

Która fi? pfuie ,
mól zrze , z?odziey

kradnie,
Sit..1f, ,co

cuda W porz?dku natury
Czy ni? : na wodach zawiefzai?c

A z ni? zwi?zana wraz dufza przepad ..

C hi N' b'
góry,

nie.o gmac 1 le lOS fzykuia w obrotach'
Ju? mi fi? zdaie s iem je!t pro

Czek drobny,
Ruch wy?ierzai? w czafa?h, w bytach:

\V cnotach.
Wczoray nie by?em; jutro nie ..

Archaniotowie, tym wfadza nad

ludem

Stanowi? Królów i Pafterzew

podobny
co fi? W oczachZnikn?; jak: dymek,

chmarzy ,

A Za'
cudem. ,

Dzi? kwitn?, jutro mey nleznayd?
1-n: l1ayni?fzym Ani%m rzecz w?a ..

twarzy. \

Przy?\V' Jesli rtug twoich takie milliony;
Jak ?e? fam wieki Bo?e nie ..

fko?czony!

jafna
leca? myfiom, tak, jak gwiazda

Mysl?c: jak wielcy Miefzka?cy
Gin? i ton? vi prze'pa?ci g??binie;
Gdy z Tob? mówi? chce w którey

godzinie.

Jak d
,w Syoniet

rabny profzek cz?ek W prze-
pa?ci tonie,

Stygf&
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Styg?a krew W ?y?ach Patryar ..

"?'o Ze blu?nifz Boga, ze Niebo

przekIinafz?. chow, ufta
, ..

\Vraz saniemla?y , twarz zblad?a

jak chuf?a,
Ni (wóy pocz?tek, ni fw? z?o??

wfpominafz?
S oro jednego kto u?rzaI Anio?a, Ze fi,;: odwa?afz z zgubnych fortun

chlubi??Có? b?dzie? kogo Bóg z Tronu

Z;\\VO?a? Ze co Bóg f?warza, ty wfzyf?ko
chcefz zgubi?'? .

Chcefz, a nie mo?efz ; darmo :fi?
fprzyfi?ga 1

Wraz ca?e piek?o: gdy twa nic

por?ka.
Jefzcze

fl? zabaw mysI? nad ruin?
Anio?ów pewnych ,

co w przepa?ci
gin?,

Chyba kto lam chc?c do ciebie przyt?a-Piekielneyoraz dowied? fi? przy

czyny, nie,
L

Boga zapomni , uzna ci? Szatanie;'Co wtr?ca w piek?o te ?wiat?o
?ci Syny.

,

Lub \V hardych my?lach ,. lub W

zmyf?ow pon?tach,
Przyldzieza tob? w f?odkich cia ..

la p?tach.

Mdwi Syn Bo?y: Aniofa widzia?em

padaj?cego niefzcz?fnym rozdzia?em.

Ch?? panowania równania fi? z

Bogiem,
Ju? ci? od??cze cna mito?? MichaIa!;
J t;tZ ci? podepta? Kr:zy? pokornych

chwa?a.

Z wóy?kiem Anio?a wraz czyni
o?ogiem:

Niewdzi?c:zno?? oraz, niepof?ufzno??

I
razem

Brzydkoftraf"zliwym zrobi?a obrazem;
Bo ?wiat?o?? w ciemno??, rado??

.

zmienilw fmutek
Mog?li widzie? Swi?ci Anio?owie

'

Wieczny gm ew , ognia niezga- Czego ??damy w tny1li, w zmys?ach,
fzony Ikutek. w fl'owje?

Swiat odartufa ducha widz?c Z barwy, Anio? z natury przy pomocy Boga
Ze bierze na ?? befryaUkie larwv ,

- Jawnie rzecz widzi; jak tania,
Ze jak Lew ryczy, ?e z?boma jak droga.

ZJzaiafzem o przyc??:;y?;ta, Zna wlarQ? iftno??', widzi wfzyftkie

ZCó? fici
fi? fialo

PtrZecud?Yk,Alniele? Zn??7z?h?ie ducbi, zna i cia? fuf?a-
es J? zanurzy W pIe Je nym po-

piele'? wy
Z k'

.
.

d
•

f
Ze mówifz: niemsfz Boga nad

roremi W Je. r;[m mtley cyn \

1

N' b'oC. jeit przy ornn

Z". ci U. u
?

h
. l,e lzaYr' r. ?

I
Przez (poln? zgod?, lu b przez znak

lY patac meuzyc o y. di?
Ze wfzyfikie tob? brzydz? fi? ftwo-

o ronny,.

rzenia'? Gdy te widoki mysI? poznawalne J

Ze? uCech! jak pie? wyci?ty z korzenia? Anielfkim filom proporcyonalne,
y do ..
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y dof?atecznle 2: myslnego ?mie-
?:.

Anio! z drugim Anio?em nie g?ofem
'rzenia rozmawia;'

S? utatwione, do jawnie widze- Lecz mysI przed nim, Jak kfi?g? przed
"

'5C
.

nia.· zwierciad?em fiawia;
Anio? taiemnie ferca n?ezna fkrytych,

.

Bo fkoro Jam chce zjawi? ch??
To jef?: rozumnych ch?tnych dzid od- rw? dobrowolnie,

-bytych z
.,.

/ Ju? taiemnic? fwoi? ?idz? wza ..

Lecz chc?c przenikn?? Anio?a lub Jem Ipolnie.
cz?eka. Ta jednak ich rozmowa w widzialno?ci

Od Boga, albo od nich znaku sferze:
'

czeka. ;- Zk?d by fi? przez ?wiat mogli rozma ..

, Poniewa? ka?de f?worzenie w rozumie wia?, nie wierz?.
-

Gdy towar?yfzy, ch?ci tai? umie,
Anio? tak jeft na mieyfcu ca?ym,:a"

y
j,

,

prawie ca?ym:dla godnosci fwey ma prawo
Ze w ka?dey cz?ftce wfzyftek i

, na to:
w k?teczku ma?ym,, By iliepoznano

mysl!?ego
z f?ra-

Gdy? fi? za plac mieyfcowy, na któ ..

??ar?n?? wolno?ci. Zk?d Bóg fam za- Ni??:??:aa:ebo jeft duch, W cz?ftki
Bez pOzwolenia 1kryte f:?dEi? zdaniat fi? niekraie.

Anio? mo?e fi? mie?ci? z Ania-'.

Atoli mo?e B6g nieczeka? woli, farni wieJ?:
,

;h
Lecz zjawi?, kogo co ciefzy, co W naymnieyfzym k?tka'; gdy? fi?

boli.
I

nozcl?giem nied ziel?:
Mo?e te? 'Auio? dociec z znakow fkut- Bo rozci?g?o?? cielesnym rzeczom jeft

ku, w?a?ciwa;)

'Jak: z blifkich przyczyn rado?ci i fmut- Duchów za? jednomyslno?? wieden,ie
.

h,
ku. -

I

,fi? punkt {p?ywa.
Jednak?e

\ przyfz?ych wolnych
Anio? dzieln? przytomno?? ma,

przygód zgadn??,

.

cho? fi? nie krysli,
Niemozna

, jesli Bóg tym nie- Jak W pewnym mieyfcu elep?o ,

,

b l d ? niech zmierzy, kto mysli.c ce w a n? •

"Anio? tak koc?a cz?eka, jak brat fiat ..

,Jzy malca, IVII.
CieCzy, uczy, wfpomaga, i firze?e

ofpalca.C????bYtn tei wiedzie? przez po

Które ??. pro by ,

P. Izali wyznacze-ni f? Anio?owie do

ftra?y wfzyftkich ludzi?
'

, ?l()tom zwyczayne fporoby? O. Pewna jeft: f? wyznaczeni wed ...

lug Pisma S. PfaI: 90. Ani%m [W04
im Bóg rozfiazal o Tobie EJc.

AnIol
l?rzyfzrych dzie? wolnych

Póty' zapewne nieftawi
, paki Bóg jemu w mysli L Dozna?a tego Agar llu?ebnica Sary'

W puftyni, lilciekai?c pr-zed gn!ewemTom II.
nieobiawi,:

Paruc
I
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"ni?hy? wfzyftko, co mO,wl?; nie ..

"przyiacielem b?d? nieprzyiacio?om
"twoim, i ucifn? ucifkai?cych ci?.

Pani fwoiey z Synaczkiem od pra- .::"

gnienia umierai?cym Izmaelem, któ

rey Anio? zrz6d?o ukaza?. Genes: 25,

r

IV. Luca 16." Staro fi? ,
i? umarl ?e"

" brak, a zaniefion jeft od Aniotow

0' na ?ono Abraha mowe.

II. Dozna? tego Daniel Prorok, do

kt6rego Anio? Habakuka z obiadem

do Lwiey jamy w Babilonie a? z

Zydowlkiey ziemi przynio1l. 4. Reg. V. Auguflyn S. " Mai? zwierzchno??

" Anio?owie Niebiefcy nad filami po

"wietrznemi, -zk?d pochodzi f?uwo.

"które tu fi? fpe?nia; widz? bo

"wiem prawo fiale, prawo wie ..

"kuifte rozkazui?ce bez pifma , beZ

" fyllab, bez dzwi?ku , I?ale za w"

"f?e i ftoi?ce, widz? Anio?owie fer

"cem czyftym, a wed?ug tego?
"prawa czyni?, cokolwiek fl? tu

" dzieie.

]9·
III. Dozna? tego Eliafs Prorok, do

kt6rego Anio? fpi?cego przyniof?

podp?omyk chleba.

--------.--------.--------------

§. VI.

Zdania Oycow Swi?tych i przyk?ady,
z Których fi" okC?Zuie pitna flra? Anio- .

V l. Ten?e Auguflyn S. in Enchyr: II. toto SS. okota ludzi.

"Znli? Anio?owie S. wyuczeni ?

"Boga, którego wiekuiftey prawd)'
"uwa?aniem f? ufzcz?sliwieni , jak.
" wielkiey liczby dope?nienia czekI

"one miafto Niebieflde' z n?roda

" ludzkiego. Przez Anio?ów Bóg

"
mówi? do Oycow nafzych ,

i onym

l.
Mówi :Job S. 33,,, Je$liby by? za

;

"nim Anio? mówi?cy jeden
"z tyfi?cy, aby opowiedzlal fprawie
"dliwo?? cz?owieka, zmi?uie fi? nad

"nim, i rzecze: wybaw go, aby
" nie upad? w {ka?enie, znalaz?em dla

"czego fi? nad nim ulitule. "fi? ukazywa?. .

VII. Hieronim S.'mowi:" .Wielka. gad"
"no?? jeft durz ludzkich: i? kaid.

" ma od narodzenia fwego do fwe1

"ftra?y Anio?a wyznaczonego.

II. Anio! Rafal do Tobiafza mowi:"

"Gdy? ty fi? modli? ze ?zami, i po

"grzeba?e? umar?ych, i porzuca?e?
"obiad twóy, a umar?ych chowa

"?e? przez dzie? w domu twoim, a

" w nocy pogrzeba?e? ich; jam offia

"
rowar modlitwy twoie Panu.

VIII. Grzegorz S. HomU: r.:f-." Gór?
"ne one Miafto ? Aniotow i z ludz?

"
z?o?one jeft, do kt6rego, wierze?

"my: i? tak wielu Z narodu ludz'

,. kiego wft?pui?; jak wielu tam?e

"zoftato fi? wybranych Aniotow'

., jako jeft napilano : ?a?o?y? kre'

"f-y naro?o\V wed?ug liczby Anio' \

"tow Bozyeh.

III. Exod: 25. " Oto ja poszl? Anio-·

"la molego , który póydzie przed
"tob?, aby ci? ftrzegl na drodze, i

"wprowadzi? na mieyfoe, kt6rem

"ci nagotowa?: miey?e baczno??,

" n.a?, a lluchay g?ofu jego, ani

"fobie lekce wa?; bo niewypu?ci
"ci? wolnym, jesliby? zgrzefzy?; at-

IX. Ten?e Grzegorz, S." Ka?dy z n?s,
.,ile Zfllo?e, jesli od z?o?ci bli?nIe'

"go fwego odwodzi, jesli wzbu'

,)dzi? do dobrego czynienia ltara M'
.

"bowiem jeft lmie moie nad nim.

?,JesHhy? Rucha? glofu jego, a uczy-
"jesli

·

I
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"jesIi wieczne Kr.ólewftwo, albo
?:?

"wieczne m?ki bt?dnemu oznaymu
"je, kiedy nowa Swi?tego przept.:l
"wiadania og?afzlI, zaif?e Anio?em

"fi? ftaie. A ci, którzy ma?o poymu
"j?, ale jednak i tez farne troche

"fta? i kres fa m' tylko ten zna, któ-

" ry j? I?worzy?, ,

XIII ;izydor S. mówi:
" Wierzemy:

"i? wfzyfrkie narody mai? fobie wy

"znaczonych Anio?ow, i to niew?t
"pliwa rzecz, ?e wfzyfcy ludzie

"mai? Anio?ów •.. Natura Anio?ów

"odmienna jeft; bo w nich jeft od

"mienno?? z natury, ale ich nczy
"nita nafkazitelnemi wiekuifta mi ..

" Io??,

" pobo?nie opowiada? braciom nie

" za?iedbywai?; ci d?z? do liczby
"An!o?ow. A którzy naywi?kfze
"T?le?nice Bo?e poymowa? zdo-
" !ll1?,

.

I opowiada?; ci w liczbie Ar

"chan1010W policzeni bywaj?. Kt6- XIV. Orygenes:" Przy ka?dym z nas

" by i naymnieyfzym, którzy tylko
"w Ko?ciele Bo?ym jefte?my, AQiol
"dobry, AnioI Pa?fki znayduie fi? ,

" któryby rz?dzi?, któryby miefzka?,
;, któryby prof?owal, któryby dla

"poprawy nafzych Ipraw, i wypro

"fzenia nam lito?ci co dzie? widzia?

., twarz Oyea , który jeft W Niebie ..

"
fiech.

" rzy milul?c gorei?, i mówi?c za

"pa?ai? innych, ci Serafinami nazy
»wai? fi?.

X. Tende Grzegorz S. mówi: H w Tym
" fi? natura Antelfka od nafzey natu

" ry {l:an? ró?ni: ?e my i mieyfcem
"wko?o

Jefi:e?tny zamkni?ci, i g?up
" frwem niewiadomo?ci ?ci?nieni.
" A?io10W za? duch mieyfcern fi?
" Z?lfre obeymuie; ale jednak ich
" wladomo?ci daleko nad nami bez
" porównania rozfzerzai? fi? i we

J' w.n?trz i zewn?trz wiedz?c ró?
" m? fi? od nas, poniewa? na f:!me

,,?r?ódlo wi.adomo?ci i, umiej?tno
-" sct pogl?dal?. .Czegoz bowiem z

XV. Bernard: S." B?d?myz nabo?ni,

"b?d?my wdzi?czni tak wielkim
.

"Stró?om uafzym; wzaiem mi?uy-
" my onych, jak wiele winni?my z

" przychilno?ci : O jak wielk? fpra ...

"wi? powinno te 11'owo ( Aniotom

"jwoim rozkaza! o tobie, aby ci? flrze-

,od-

?idl
wey "tych rzeczy, które trzeba wiedzie?,

"oni niewiedz?, gdy umiei?cego

X" Wfzyfrko, umiei? czyli widz?.

;, gti ) uczciwo??, wznieci? pobo?.
"no??, pobudzi? ufno??, dla ich

iórJ
h

Idzi ,
" przytomno?ci ufzanowanie, dla

"ich ?yczliwo?ci pobozno??" dla ich
l·

. Ten?e Gt"zegorz S.
" Dzie.wi??

"??fi: Chorow Anielfkich wed1ug
" lS01a S. to J' eft Anio?owie Ar.

" ftra?y ufno??! Oftró?nie tedy
"chod?: gdzie f? Anio?owie, aby
"ci? ftrzegli 'na wfzyftkich droga1:h

rze" .

.dz·

rnie
d

' , ,

"

?anl0?owie, Sily, Mocarftwa ,
'\

Xl' l?bt?wa, Pa?i?wa, Trony, Che->V/f

tre"

nio'

" twoich." \\' .

xn. Q]ny
l Serafiny. P. Jakie ullugi czyni? nam Anio?o ..

wie ftró?()'wie?"jeft 13 s.
,Dc?nU'tfcen mówi:" Anio?

J

"cha"" Ytno?? rozumna, zawrze ru- O. I. Oddalai? zewn?trzne niebefpie
cze?ftwa tak cia?a jako i dufzy nam

niewiadome. II. Durz? zach?cai? do

czynienia dobrych uctzynkow, i do

u nikania z?ych, ile pobozne mysli

"lefna:' B? umysl; wolna, niecie

" nie przez g: fiuz?ca. ,pr?ez ?a??
" przyjmui? atur?, mesmlertelnosc

ca, którey fubftancyi po-

Cij pny-
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f?owem Bofkim rofkazui?cym; ale·przynorz?. I L Szatanow gromi?, *

aby z ci??fzerni ull:?powaIi pckufa
mi. IV. Mod?y ludzkie ofiarul? Bo

gu. V. Modl? fi? i przyczyniaj? za

durze w fwoi? opiek? oddane. VI.

Poprawui? i karz? karami poprawu-

\i?cemi (ex S. Aug: l. 9. de civit:

c. 5. ) VII. Przyimui? z cia?a wy-

Ichodz?c? fprawledliwego dufz? ( de

Lazaro Lucee :r6. )

ziemi dotykaj?c fi?'?
.

O. Aby cz?owieka godno?? i w nim

Obraz Bo?y ja?nia?y. mówi S. Arn

bro?y ( in PCal: n& ) Zwierz?t nie

uczyni/y r?ce Twoie; ale rojkaz a le?,
niech wydaie ziemia.

P. Co znacz? te f?owa : Tchn?? ni

twarz jego tchnieniem ?ywota?
O. Znacz? dufz? rozumn? jako du

chown? i bezclelefn? , ?e ta nie by
la ftworzona z materyj, ale natchnio

na ad Boga, nie jakoby cz?fi:ka if?oty
Bofkiey ( jak rozumieli niektórzy He ...

retycy) ale od Boga ftworzona.

--------.--------------------

s VII.

o Pier1lJfzym czlowieku.

P. Czym fi? dowodzi, ?e dufza ro

zumna jeft duchowna?P.
Adam

izali by? ze wfzyftkich lu

dzi naypierwfzym? O. Dowodzi fi? cz??ci? Pifmem S.

cz??ci? ?wiat?em przyrodzonym. Pi ..

smem zaifte ( Ecd: 12 v. 7.) wprzdd,
ni?eli fi" wróci 'proch do ziemi flf}??
iey, zk?d byt, a duch ni?eli fi" WYOCI

do Boga, kt?ry go dat.

O. Odpowiadam potwierdzaj?c; albo

wiem tak naucza Pirmo S. ( Sapi
ent: 10. v. l. ) Ta ( M?dro??) tego,

?tó'l'Y pierwJzy uformowany jeft od

Boga Dyca okr"gu Ziem wfzyftkich,
gdy fam byl jlworzony, jlr:ugla. Tak?e ?wiat/em przyrodzonym: Al:

bowiem ta dufza jeft duchowna." ?
bezcielefna, którey czynno?ci czyh
fprawy i fkutki f? duchowne i beZ"

cielefne. A?e dufzy rozumney akty

czyli czynno?ci f? duchowne; UW'"

za bowiem m?dro?? i Boga farnego,

poym nie rzeczy mo?ne równie jako
i przebywaj?ce, powfzechne rdw

nie jako i fzczegulne, ma czyny
rozmyslne czyli wzgl?dne, prze?
które wyzey nad fiebie i nad wrze!'

k? matery? wznofi fi?: aktami fwo'

jemi rz?dzi, jako Pani, ani od dia'

brow niebywa poci?gana, jako ll:wOI

rzenia nierozumne, ale fama fi?

przez fi? nak?ania. Zaifte te wfzyfi:kie l

czynno?ci f? duchowne; wi?c i pO'

cz?tek, od którego pochodz?. A zt?
1tufznie i fprawiedliwi? Synod 1 '

P. Rzeczef»: (Rom: 5- v, 14.) Pano

wata ?mier? od Adama a? do Moy
ieJza nawet nad temi , którzy nie

zgrzefzytz na podobie?ftwo przefl{p
flwa, wi?c byli ludzie nienale??cy
do grzechu Adama, a przeto od nie-

go niepochodzili.
O. Odrzucam wniofek. A pofi:o? bo

wiem mówi w tym fenfie: ?e ?mier?,

którey pocz?tkiem jell: grzech, fpry
wa tak?e na dziatki dla grzechu
pierworodnego w Adamie zaci?gnio-

.

nego, i jakoby dziedzictwem na ca

?y N arod ludzki zlewaj?cego fi?;
chocia? aktualnie, czyli z wlarney
woli niezgrzefzyli jako Adam.

P. Dla czego cz?owiek nie jell: ftwo

rzony jako inne ftworzenia" to jeft:
Late ..
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Je Laterane?fki ( cit: ,cap: Firmiter) ?:<
la Religia Chrze?cia?fka.

rozkaza? wierzy?: ze dufza rozum- P. Izali mo?e dowodami naturalneml

im na jeft duchowna. okaza? fi? nie?miertelno?? dufzy ro-

m4
P.

, z:.zeczefz: ,Eccb 2. v. 19. Podobnie zumney ?

nie zyz? wfzyflkzc rzeczy, i nic cz!owiek O. Dowodzi fi? ja?nie z jey duchów ..

res, w!?cey nie,ma n?d bydle, z ziemi uczy- no?ci; albowiem ( jako wyzey mó-

su one Iq 2 W zzemi? równie obracai? wili?my o Anio?ach) ifbota inaczey

na .fi?(.: WI?C dufza rozumna, nie jeft zepfuciu podlega? niemo?e, jak ty?ko
duchowna, ale cielefna. przez rozfypanie oney: cz?ftek: a?e

du ..

o. RozY,!?niam poprzedzai?ce zdanie:

\
iftota duchowno?ci, jaka jeft dufza

by- P.od?hnte tyi? wfzyftkie rzeczy i w rozumna, niefklada fi? z cz??ci, ale

io" z?eml? obracai? fi? , co do eiata i ?y- jeft nayproftfza jednoftka: wi?c

)ty
cta bydl?ciego. pozw: tak rozumie?. zepfuciu podlega? niemo?e.

{e-
Co do dufzy i ?yCIa duchownego, nie

\
P. Rzeczefar rafka po?wi?cai?ca cho-

poz:
" cia? duchowna fkazi? fi? mo?e: wi?c.

ro"
P. Dopina? zechcefz. Na tym mieyfcu j dufza rozumna.

dodaie ,fi? : Któ? wie, izati duch /y- O. N?epozwalam na wynik?y wnioJek i

S.
now Adama wfl?puie wzgore? i izati . porównanie: Gdy? laika po?wi?ca ..

Pi .. ?ulh bydl?t zft?puie na dót? Wi?c i?ca i infze dzielno?ci duchowne f?

?ód, O
Je zcze"p?zoH:aie w?tpliwo??. przymioty, które wynikai? z {ub ..

Ij}O'"

.

K
R??r0z.ntam poprzedzaiqce zdanie: jektu przyfpofobionego, i przeto

ród
toz WIe zmyflem, nad który rzad- od niego zawHly co do fwoiey ifro ..

ko fi? kto podnofi, pozwalam tak ty i bytno?ci, tak, ?e gin?? mufz?,

Al .. r?Zumie?.. ro:?rqdkien1, li wyrozumie- gdy fubjektum zle jeft przyfpofobio-

?- ?
i '?Zzem niepozwalam. M?drzec albo- ne. Ale B?ota duchowna niewyni-

zyli
wiem P??f?d w Raz: ni?ey polozo- ka z fubjektu, lecz ftworzona jeft:

)eZ" ?ym m?wl.· Z tego, ?e w tym :tyciu/ wi?c jako nie zale?y od niego co do

.k?Y' .wfzyflklm prawie ludziom jedne:?: rze- fwoiey iftoty, tak i co do fwoiey

w a" czy nadarza?? .li? ta,? z?ym jako i do- bytno?ci, czyli zachowania.

?go, ?y?, wfzak!e b?dzie po ?mierci f?d P. Izali cz?owiek co do ciata ftworzo ...

ako lu°:t!{,
na ktorym odda ka?demu wed- ny jeft na obraz Bofki?

'

Ów" P. ? ?ego uczynków. O. Bynaymniey. ?braz Bo?y' j?fl1fJe4
•

yny tel? z? rozumna izali jeft nie?rnier- wn?trz nie na czele, a?e gdzze Jeft r04

a.
•

zum, gdzie mysI, gdzie rozf?dek do?

'ze? O. Sam t lk
'

zel" dzi. .y o Ateufz bezbozny twier- ?cigania prawdy. M?wi S. Aug: f:r:

w O'" jeft' ;re ?urza jeft ?miertelna., co 2. in Pfa?: 48. AlbOWIem rzeczy Cle ..

dia' , :Janas.Z:;lwko, Pifmu S. gdyz ( u lefne niemog? by? rzeczywifte, czy-

wo' :Ja ?ywot R.: 10. w. ?8.) c?yt?my.: li wyra?ne podobie?ftwa iftoty du ..

fi?
'?Z? na Wiekileczny ?al" zm, z nzezgz- chowney i bezcielefney, i nazywai?

(?kie I zaradza :fi.
Na ktorych to 1l0wach :fi? tylko sIadami Bo?emi.

pO" ja tl?, czyli fundnie uadzie- Obraz za? w cztowieku dwoiaki

zt?d
zmar wych ft'

.

f: r jeft.: 1. Naturalny i iflotny, któr?
We

. ,:v anta, l zcz?s t-

IV' Y WlecznoSCl, boja?? f?du, i, ca- ?maza? fi? mo?e przez akty ?

-

czyll
uczyn-

.
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ney f?abo?ci tak wn?trzney , jakO i

zewn?trzney nie by?o.
uczynki niezgadzai?ce'fi? z prawem ?::

natury rozumney, ale zepfu? fi?

?adn? miar? nierno?e , jako i fama

dufza, II. Przypadkowy, który zna ..

czy dary nadnaturalne, a ofobliwie

W tarce. po?wi?cai?cey, przez któr?

fprawiedliwi frai? fi? uczeftnikami

natury Bofkiey (2. Petr: c. r.) Syno
wie BoJcy przyJpoJob?eni, i podob'l'ti
obroexno! Syna jego. Ten obraz

przez ka?dy grzech ?miertelny zgo

fa fkazi? fi? mo?e.

Dobry albowiem rz?d wyci?ga?:
i? jako duch Bogu i cia ?o du?howi
pof?ufzne byto, tak aby ftworzenia

ni? (ze
,

n. p. elernenta ,
roczne nie

pogody, i wfzelkie zwierz?ta jako
do ullugi i wygody cztowieka ftwo#

rzone by?y, tak na jego naymniey
fze fkinienia gotowemi do wy p er ..

nienia rofkazow ftawi?y fi?. Wi?c

pierwfzy cz?owiek W tym fzcz?sli
wym f?anie jako móg? niezgrzefzy?,
tak móg? i nie umrze?; albowiem

grzech jefr przyczyn? ?mierci, wi?c

gdyby Adam by! niezgrzefsyt , fpra
wit.dliwo?? pierwotn? zla?by by?
na wfzyftkich potomkow Iwoich.

P. Pierwfi Rodzice izali byli frworze

ni w rafce?

O. Byli. (.Eccl: 7. v. 30') Stworzy! Bóg
cz?owieka prawego. (Ecel: 12, v. 6. )
Wiat w niego m?dro?? ducha i wyro

zumieniem napetni! [erce ich.

p" Izalibybyl zawrze na ziemi miefzkal?

O. Bvnaymniey , ale nieumieral?c za
..

lblby przeniefiony do fzcz?sllwey
wieczno?ci.lakby za? druga na ziemi

mia? przebywa?, wcale niewiadome-

P. Sprawiedliwo?? pierworodna i ?ali

jef? jedno co i ?afka po?wi?caj?ca'? / \

O. Bynaymniey: gdy? przez Chrzeft

i pokut? rafki ze wfzyftkiemi cnót

darami, któr? w Adamie utracili?my
do nas fi? przywraca, nie za? fpra
wiedliwo?? pierwotna: wi?c fpra
wiedliwo?? pierworodna wi?cey w

fobie zamyka, ani?eli laika po?wi?
caj?ca.

P. W f?anie niewinno?ci czyliby byl
porz?dek mi?dzy lud?mi ?

O. By?by zapewnie, ju? to: i? (pole"
cze?ftwo, czyli towarzyftwo nie

mo?e by? bez porz?dku, ju? to: ?e

m?? 'naturalnie jeft g?ow? niewiafty.P. Co? wi?cey w fobie zawiera '?
• I

P. Na ukaranie grzechu C Gen: 3.) m6 ..

wi fi?: i on bfdzie panowal nad to·

b?: wi?c przed grzechem nieby?ab)'
onemu podleg?a.

O. Dofkona?? podleg?o?? c7.??ci ni?

fzey z wy?fz?, tak dalece: ?e jftko
rozum pierwfzego cz?o?ieka zupe?
nie by? podleg?y .Bogu, tak cz???
ni?fza, to jeit: zmyfl:y we wfzyft
kim zgadza?y fi? z rozumem. Przez

pierwotn? tedy fprawiedliwo?? zad-'

nego nie byto w cz?owieku niewin

nym zmyllow buntownictwa, ?ad

nego chuci wzrufzenia, patrye, czyli
nami?tno?ci ani roznmu nieuprze
dzaty, ani onemu rofkazui?cemll
niefprzeciwialy fi?, cia?o nieo?ci?
zalo dufzy, ale dopomaga?o, ?ad-

•

O. Rozr611iam wynik?y wniofek: Nie

by?aby onemu podlegia co do przy"
kro?ci i karania, które ta.raz cierpi?
niewiafty pod wtadz? m??ow, pa'

zwa??rp. tak rozumie?; te bpwietfl

przykro?ci f? kar? za grzech. Nie

by?aby podlegta podleg?o?ci? nat?"

ral,n? i przyjemn?, jaka fi? .

daie ?1:
dZle? W cz?on kach tego? cia?a, tlI?

pozwalam. Tak O W??u wzmi.pj·
, jeft
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jeft w tym?e Rozdziale. Na pigrflach ;:; P. Pierwfi Rodzice izali odpufzczenia
twoich czo?g;a? fil(. b?dziefz, n ie prze- winy dof??pili ?
to, ?eby przedtym" wprofr pof??po- O. Odpowiadam potwierdzaj?c: o nich
wat, ale iz ów czo?gania fi? fpofob bowiem tak wzmiankuje fi? ( Sap:
nieby?by

r
onemu ukaraniem.? jako IO.) Ta (rozumiey M?dro??.) tego,teraz jeft przez nienawi?? i ftrach który pzerwjzy ztjormoUJany j'1! •.•

ku niemu powzi?ty. flrzegta, i uwotnifa go od winy Jego.
P. Dopinajz: Pierwfzym Rodzicom je- Powfzechna tak?e je?l: tradycya: i?

fz:ze w franie niewinno?ci b?d?cym Chryf?us, gdy do piek?ow zft?pit.
dale

fi?. moc panowania tylko nad wyprowadzi? onych ztamt?d.
wfzyftkJemi zwierzl"itami: Wi?c ?ad- P. Jakim fpofobem doft?pili odpufzcze-
n l

?
. nia ?ey \V adzy niewzieli nad ?adnemi

O. Przez wiare W Chryf?ufa przyj??lud?mi rozumne mi. ....

mai?cego; niernafz bowiem w kimO. Rozró?niam wniofek. W?adzy pa- innym zbawienia. (a?t: 4. ) i S. Au-
notoania, ktara

przynofi niewol?, po- gui?yn: (Ep: 102. ) " Nawet ci fpra-z'Ya1am; albowiem S. Auguftyn mó-
"wiedliwemi fiali fi? , którzyWI: ? 1.

29-.de civit: cap: 14-) rJarz- " wprzód, ni? przyfzed? w ci.ele,.
mo nzewolnzc:?:e wina zaci?gn?/a nie

"wierzyli, ze mial przyi?? w CIele;?atu1"a. W?adza xtoierzchno?ci , ta? bowiem wiara jeft i nafza
,

ide potrzebna jef? do zachowania ;; onych; gdy? oni to wier.z'yli,. ze;/

porz?dku, niepozwalam tak rozu-
" b?dzie, co my wierzemy, lZ fi? JUZ

em1

mo-
mie?. .

ft
1-

P " a10.
. W franie laiki izali ludzie rozmna- P. Dla czego Syn R??y pfzyfzed! d!?byl Zali by fi? przez cielefne rodzenie?

uwolnienia cz?oWieka raczey mzO,. Przecz?li niekt?rzy z Oycow SS. Anio?a?
'

Jako to l S. Auguftyn, ale odft?pit O. Niezachodzi infza odpowied?, jakfwoiego zdania., i pofzed? za pow- tylko Apofro?a: (Rom: II.) Kto po-
?e

fzechnym. (1.2. retraa: c. ID. & lib: zna./ zanzyfly Pa{Ijkie? albo kto. bytfty.
nó"

to.-

de Genefi ad lit: c_ 3· ) " Niewidz? , poradnikiem jef,o?- Przyfta!oby Jed-" ( prawi) coby wzbrania? mog?o, nak wnofi?: ze grzech Amot?w ?yl"aze?y mieli ludzie nawet w Raju ofobifty, ani ca?ey natury AmeHlueyaby
"rtla?ze?fkie ligi i ?o?nic? niepokala- niezarazit, jako grzech Adamow." ?? Za dozwoleniem Bo{kim wiernie
" l

fprawiedliwie ?yi?cy, aby bez
.,

?pa?u poz?dliwo?ci, bez ?'adnego

I
?. VIII .

"

zCl.luh
i

pracy zrodzenia, dziatwa Zdania Oycow S1lJi?tych o Dzifzy Cz/o

wieczey.

"le
fi' .

p Je' l
na l?nta rodzlb fi?.•

Ze ih
f: \

ItOlllkoJ· ?rna Ewa zgrzeCzyfa, po- r.
"Nu?e?, (wola Augufl:yn S.) o

bie zaci?le lzaliby byli grzech na fie- "DuCzo Chrze?cia?fka, ockniy
" fi?! a jesli w tobie I jeft jaka moc

" mi?o?ci, która wfzyftko wy trzy
" wilie, krokow Pana twoiego na ..

O gne!i2
.' Bynaymnie : .

.

llie?lwierar?' .alboWIem w ?Wle1
l? Jakoby W g?OWIe.

" sladuy
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" sladuy l uwazay, jak wiele tyfi?cy ;:, "go od Boga, nape?ni? niemo?e,

"M?czennikow utorowali ci dro- VI. Ten?e Bernard S. mówi:" O du ..

u g?! Przefzly Panienki, przefzli " fzo zafzczycona obrazem Bofkim.

" M?czennicy, przefz?y ch?opi?tka i "ozdobiona podobie?fi:wem, zaslu-

"dziewcz?tka, [a ty jefzcze oba- "biona W wierze, wypofazona W

"wiafz fi? ? wfzak?e ile uczy ten, "duchu, odkupiona krwi?, policzo-

"który jeft droga, prawda, i ?y- "na z Anio?y, zdolna do fzcz?sli·
" cie: droga nleb??dna , prawda nie- "wo?ci, dziedziczka dobroci, ucze:

" omylna, ?ycie nieuftai?ce: droga "?nica rozumu! có? tobie z cia?em

" w przyk?adzie, prawda W obiet- "za zabawa, nad które ?adnego

" nicy, ?ycie w zap?acie. "plugawf?ego nieznaydziefz gnoju?
i II. "A wfzak?e? Oyczyzna durzy jeft VII. ;Izydor S. moioi: " Dufza gdY,

"fam Bóg, oko durzy jeft mysI, "o?ywia cia?o, dufz? jef? , gdy chce 1

"dufza fprawied1iwego jeft I?olica "??da, umys!em jeft; gdy wie i po'

"m?dro?ci. Dufza by naygorfza by- "znaie, ri2yslq jeft: gdy przypomr'

"ta, zacnieyfza jednak jef? , by za "l1a, pami?? jeft, gdy fprawiedliwie
"naylepfze cia?o;.lecz wielu jeft ludzi "f?dzi i po prawdzie rozumi, 'fO:Z'

"którzy umar?? durz? w ?ywym ciele "j?dkiem jeft albo rozumem, gdy

" nofz?; bo lubo dufza z iftoty rwo- "ona dyfze, Duchem jeft, gdy za?

"iey jeft nie?miertelna , ale z czyn- "co W ciele czule, zmyflem jefr.

"no?ci Iwoich jeft urnar?a
, gdy od VIII. s. ?an Ztotoz?jiy: "JesIi durz!

"Diab?a bywa rz?dzona. "zaniedbywamy, ani cia?a ratowa

Hl
, "Grób dla durzy fmutny jefi: ,?mo?emy; nie dufza bowiem dla

"wlafne cia?o rozkofzne; ka?da bo. "cia?a, ale cia?o dla dufzy uczyniO;
-

"wiem dufza zapewnie b?dzie albo "ne jeR:; kto tedy to, co pierwfze"

"Chryftufowa oblubienica, albo dia..
" go jeft, zaniedbywa, a co podley;

"belfka. na?o?nica. "Czego jeft, wynofi, oboie razem

IV. Mówi S. Grzegorz:" Trzy zy- "traci. Kto za? porz?dek zachc"

"wi?ce duchy frworzy? B6g w[zech-
" wuie, i to, co pierwfzego jeft,

"mocny: jedllego, który fi? cia:?em
" [prawuie, chocia?by to, co po?

" nierz?dzi ; Drugiego który fi? cia· "slednie jeft zaniedba?, przez oca

"Iem rz?dzi, ale nie z cia?em urnie? "lenie przednieyfzego oc?li fi?
I

"ra: Trzeciego, który fi? cia?em rz?? " poslednie.

"dzi i z cia?em umiera. Pierwfzy IX. Seneka lu,bo Poganin tak o duf:tg
?,duch Aniotaw: drugi duch czlowie- "mówi: Wzgore a wzgore wzyW?'
" czy: trzeci bydl?cy. "i? ufi:awicznie ducha nafzego pO'

V. Dodaie Ben'lard S. H Na obraz Bo-
" cz?tki i pierwiaftki jego w!afne,

"fki ftworzona dufza wfzyftkiemi in- X. Auguflyn S. mowi: " Zmyfl lepft1
"

nemi rzeczoma zabawia? G? mo?e, " jeft w befiyach, ni?eli w ludzillcb:

"ale zadnym fpofobem nafycona by? "dobrodzieyftw Bofkich mai? te?

"niemo?e ; bo tey dufzy, która jeft "cz?ftk? i farne bydl?ta; byd]?t?
"fpofobna do przyi?cia niezmierne· ,.uczyni? Bóg dla cz?owieka, C??OI
s,go Boga ? cokolwiek jeft mnieyfze- "wieka za? dla farnego Hebie: je?e

". .
,

"li
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"li tedy bydl?tom fh,zy dla cz?o
•• :;

Tai? .fi? (Hugo n:"'mo?(; za Tarty;
"wieka, a jako? cz?owiekowi niema Zk?d czul?c ciep?o, przeczy? mu byt:

. "i1u?y? dla fa?,?go fiebie?
.

?arty ;
. •XI. PUniuJz 11'lOWl:

" Wfzyfrklm by. Tak lubo dufza niewidoma W

"dl?tom dana jef? baczno??, beft;,i- ciele,
"kom tylko do utrzymywania zy- Przecie? iey bytno?? mo?na
"cia; cz?owiekowi za? dla prze- twierdzi? ?miele;
"ci?gnienia. Ollego?: wfzyftkie by- Gdy? j? czynno?ci myslne tak wydai? ,

"dl?ta znaj? rzeczy (obie 'potrze- Ze ?wiat przenika mysli Iwoich zgrai?.
"bne, oprócz cztowiek:t. Cho? niecielesna oney jeft if?ota,

Gdy? wy?fza -iad ?myll myslna
iey robota;

Bo tam, gdzie z okiem ucho niedo?ci ..

gnie,
MysI iey jak promie? przeydzie, wfayf?

ko dzwignie.

?

o

JV'?e:},niertcll1ey dLlzy ludz

kity.

Przefzte
, przytomne, przyfz ?e

, '.

oraz czafy,
Mo?no?c] przyczyn przenika ta-

rafy.
.

Wfzyftek ?wiat oney tak podlega zgo?a,
Ze wfzyf?kich podbi? ca?owiek fam wy

dola.

rz?

DWa?
I dIs

yniO;

l ..

11l:ota tnyslna, fila nierozdzielna
W ?miertelnym ciele dufza nie?mier
teIna.

Nietrzeba lata?, chc?c ptaf?wo Z

wyfoka
Sci?gn??; lecz dofy? z mys1?

vfze"

dley'
azetrl

Ichc"

Przyczyna durzy Bóg, wla? byt
no?? tchnieniem

•

W Ko?ci Adama z niczego two.

u?y? oka.

Dóydzie mysl W morzu , gdzie .fi? tai

jefr, per?a, I

N'
rzeniem:'

lelradz?c durzy, lecz jak piecz?? w
.

aku
Przeniknie góry, gdzie z?oto dla ber ..

li.

po"
oca

Zoitaw' Ob
•

fi?
i Nietrzeba ze lwem, mocowa? fi?

z 1loniem;
Ta raz nre natur? W znaku.

ak Bóg fwóy Obraz z Bofkich

fwych uft tchnieniem
Wraz

??czy z fil?, i z ko?ci rp o ..

iuf:tg
yWa'

Ni z byftrym d?ugo pafI'owa? fi?
!wniem:

Rzec ieniem.pO'
rne.

'p(t1
jach:

MysI to uchodzi, my l onych pod ..

biie,fa?() bytna jeft ta, któr? mieyfce
\Vydaie . Ze pod fznureczek z wotem dadz?

fzyie.1?ow 'brz ley fpraw wfzyftkich zmy
atl\?te? A lUb Uk Nieczu?e nawet muli jtucha? mo ..

rze;
dJ?t'
·zfo·
: ?.e;
,e

Przeciei r,yta ci?Ie.fnym. czerepem,
l?k

oglen w p,ecu nawet Gdy ?eglar?' ci??ar wioz?c, wio ..

14 m II. slepem Rem porze:
D Muf!
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Mufi. uA:?pi? dla ch?ci cz?owieka ?:,
Lecz dufzy koniec nie jef? W

Od fru lat p?yn?c W inne mieyfce rzeka. ?wiat", lonie;

Ogie? fi? mufi ,tak pogodzi? z Bo ,?wiat poznawfzy, fpocznie a?

wod?, w Syonie.
Jak mysI za??da onych fprz?ga? Wi?c dufzs ka?da nie z prochu il?ota:

zgod?. Gdy nad ?wiat fzerfza my?lna iey ro-

Sroki do ludzkich llów fi? przyzwy-
bota.

czai? ,

Dufza jeft Sita mysIna nieroz ..

Nied?wied? tak {kacze, jak mu ludzie dzielna,

grai?.
Podobna Bogu z fwycb fil, nie-

D?ugo??, wyfoko??, I?eroko?? ?miertelna.

g??bina Jednoftka , SUa, a 'przez trzy czynno"

Swiata ca?ego, ju?to nienowina ,
?ci

Zna? ludzkim myslom, przez pewne Tróycy podobny Obraz w fO,bie ro?ci,

wymiary,
Sila rozumna fklad przenika e iala,

Czy przez nauki, czy przez ?wiat?o .We wfzyftkich cz?f?kach ,
i VI

wiary.

.

naymnieyfzey cara.

Zmyf?ow tak wiele, tak wiele zyl, ra?

A mozez zmyfl fam tych rzeczy chow,
do?cign??? Jak wiele czlonkow ,

a jeden wod?
y tak ogromny ?wiat w momen-

duchów ,

.'
cie d?wign??? Duchow cielefnych, a tych dufzs

..

rz?dzi,
TI.

Woln? rw? my?l?, jak zechce, tak't'" •

. f?dzi..
Lecz rzu?my zmylly, wniyd?my w

prawdy Bo?e ,

Jedna jednofika ? w którey cz?ftek Dl?

ma,
Kt6rych zmyll ?aden do?cign?? nie

mo?e.
Dzieli fi? tylko czynno?ciami trzema:

Tak, jak gdy ogie? I. grzeie ?
?wieci 3. trawl, I

MysI w ciele pami??, rozum WO#

Póyd?my do Proroctw, co do lat

tyfi?ca
Spe?nia? 1i? murz?, niechybiai?c

,o?ca,
l? bawi.

Wfzakze ta f?aba z ognia jeft poda"
bno??;A to? przez jakie ftaie fi? (pofoby,

Ze farne f?owo uzdrawia choroby? Bo inna dufzy w Ifroeie ofobno??,

Ogie? cielefny z cz?ftek fi? (at1l

fpoi,
Zt?d niech wie cz?owiek ka?dy,

w lobie co ma,

I? to jeft GuCza bytno?? niewido

ma:

Duch za? bez cz?ftek, fil? fat11?

ftoi.

Lecz ze na mieyfcu 1 na którym ducb

bawi;
Juz niecielefna; bo zmyll na twey

sferze

Trzy rwe czynno?ci uftawicznie j'?
Pocz??ek W gnie?dzie, koniec W celu

bierze;
. /

Wl.

Tak
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?7

Tak Bóg jeft jeden w wielkim .:.

?wiecie ca?ym,
Po wCzyfrkicn mieyfcach ca?y w

profzku ma?ym.

IV.

,

Sliczno?? przedziwna W durzy i wrpa
nia?o?? ,

lZ I

Gdzie Byt W fzecbmocno?? ,
rozmiar

M?dro?? daie,
Ze ?wiat obeyrnie , i nad ?wiata trwa

?o??

a:

).

Tam mito?? Ducha z ca?ym Eóftwem
fraie.

Daley fi? mysJ? i iflot? wzniefie,
Co by?o, b?dzie, i gdzie jef?, do-

_ widie.lIT.

Bytno??, Opatrzno??,· Godno?? w niey

O jak podobna dufza z znakow fi? mie?ci,' .. ,

wiela Stwórca· tez fi? z m? Jak z fw? cor?

Do. Boga VI Tróycy fwego Stworzy- pidci.
ciela ! A lub z nicefi:wa wyfzla za roz-

Bóg Oyciec Pami?? rodzi mys?? . kazem

Syna, \
Bofkim , jednakie Jego jefr obra-

Durza pami?ci? fwóy te? rozum
_

zem.I.

wfzczyna.

\
Ju? znifzcze? ?adnym I niemode mnie ..

Bóg Syn jeft Stowo lub m?dro?? maniem,

iftotna,
,

Gdy wiekuiftym bawi fi? kochaniem;
Rozum te? dufzny moc do Mw obrót- Bo jesli cz?owiek, co ferdec?nie

na. kocha,

Bóg Duch jeft Wola, z f?owa i Z tym fi? fam ??czy, nad tym

parni ?ci , pracze, fzlocha,•

Dufzna te? pami??, i rozum y nie dopufzcza, aby mu wydarto
ma ch?ci. Ani przemyf?em, ni fil? upart?.

Syn mierzy, Duch A jako? bardziey gdy Bóg milo-Co trzyma Oyciec ,

zdobi, fierny.
I Rzecz ka?d? razem ca?a Tróyca robi;

Tak dufzna pami??, co poyrnie,
uwierzy,

Rozum przyczyny, iftno?? z

prawd? zmierzy.

Widz?c, ze czrowie? lgnie do nie ..

go wierny,

A Jgnie pami?ci?, wol? i rozumem,

Móg?by dopu?ci? by cz?ek zgino?, z t?u

mem?

? ola dopiero na wybor w tey chwili
o

teyze rzeczy ch?ci twole fili.
Wieczny Bóg, wieczne onego

Kochanie

Zapewnie w wiecznym trzyma
durz? f?anie.

? cala w ciele ka?d? rzecz ,20-
,

13
bra?a ,

y t
,

prawd?, dobro? we Wfzyn:
kim uwaza;

Co .z cz?f?ek Ik?sdno, to jefr rzecz roz

dzielna,
y tym {je r6'·. . Cz?frek iktad .zepfu? b?dzie rzecZ

?miertelna.13Q1ka Ofob znl:,?e l,ey mysI ?ymlernaa zas ka?da m?Zlmerna.
LecZD ij

/
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Lecz durza cz?ftek nie ma, jed- ?

no?? fzcz era,

Jak fi? nie dzieli, tak te? nie umie-

Wfzak to jef? prawda, co wfzy·
fcy, co wfz?dzie

Mówi?, z?dai? w rozlicznym ob ..

rz?dzie;ra.

Jak od roboty poznajemy fil?, Bo jak jednego nie wfzyfcy zdradzai? ,

Tak
?rze?iw jednym wfzyfcy fw?

!luz mata.

Tak tez trwa?o?ci W iftotach zawile;
Bo ?adna fila nad zamiar nied?wi

gnie, A?e ? godno?ci .fzcz??cie cz?ek

zaradza,
Ani ch?? ??da, czego nie do?cig

nie. W czym fi? ni ma?e dzieci?tko
niezdradza:Za kres fwóy daley nie po?cign? .zmy-

1ly, Gdy z wieprzem niechce je?? W j ed-

Cho?by do wfzyf?kich inftrumentow nym korycie,
.

.

przyfa?y. Rozumne w fobie fkoro czuie ?ycie.
A jako? d?wignie mysl ?wiat ca

?y z zbiorem

Wfzech natur? przeczy? niemo?

na u-porem;

Obiera znudai? appetyt napotern ,

Ni?li przeciw fwey czci karmi?

fi? mIotem.

Bef?ya fama? cho? fi? W niey z?o??

frozy,Ze gdzie ni oko J ni ucho, ni r?ka
Dofi?dz rriemo?e

, tam g?owa mal?ka
Dofi?ga mysI?: ch?ci? 1i? na

piera,

Cz?f?o fzanuis w ludziach Obraz Bo?y.
Tak wó? chocia?by dziecko móg[

,ikló? rogiem,
Z ftrachem przed ma?ym uchodzi

batogiem.

W c?ym fi? naywyzfze iey dobro

zawiera.

Daymy ze troche u?mierzony w domu,
Lecz czemu nied?wied? ucieka do ?omu'?

v.

Awfzakci ?aden zmyll tego nie??da,
Co niepotrzebno , cho? na to po

gl?da.

Czem ry? drapie?ny Paf?erza nie"

rani,

Gdy mu cho? grofem Paf?erz chci

wo?? zgani?
Niem!?a picfkom W demu Pa?1kim

per?a,
Niechce kó?kororu ant vieprzyk

ber?a,
Czemu; bo z natur nie f? ta ofoba,
Kt6rymhy Godno??, takowa ozdoba.

CZChl li? do ?mierci wilk Z-e pfy zabija,
A nierozdra?nion Pielgrzyma obmija?

Zmorzony g?odem Wilk ziemi?
po?era,

A na cz?owieka z?o?ci niewy
wlera:

Czemu? fam cz?owiek godno?ci

tfy ??da,
Gdy W jeden koniec z bydI?ty

pogl?da?

y tak: czci rozum zwierz w niewin

ney dufzy,
Ze i fpi?cego cz?owieka nierufzy,

Ow[zem W Ialkawo?? gdy cz?o"

wiek twarz kran,
Pies na? nie warczy, lecz przed'

nim fi? ?asi.

Chee by? parni?nym, ki.dy wyidzie "

I
ciata,

.

hee by z wit?zno?ci? ?y?a jego chwa-
13.

-I
Prze·
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Przeciwnie gdy zwierz VI cz?eku widzi t'?

zwierza,
Gdy ten dla jab?ka podepta? ro

{luzy,
Cz?fto, czy cz?ek to, czy zwierz, nie

dowierza.
Naf7?a ko?? z jego ko?ci ci?gnie

.

zmazy.
Tak przed fzczeniukiem niech kto Powinien rozum by? czci? Bofkie pra

wa,.

.,
twarz na fro?y ,

pozna pIes, ze to nie jeft Obraz Rozumu 1"ucba? elelefn. uflawa ,

Uf?aw cielefnych f?ocha? winne

byd?o ,

. Bo?y.
A zatyrn ,warkme ukazuj?c z?by,

CZ.bUl?..C
me cz?ek to; lecz cz?ecze otr?

y.
Bydta ?ywio?y, lecz wfzyf?ko

obrzyd?o;
Ey godno?? mi?a, godno?? dziw .. Bo wraz f1? ?wiata zmieni?a ofncwa,

Gdy w jarzmo zrnyf?ow pofzta pierw
fze gtowa.

I

nie Swl?ta ,

Którey cz?ek niezna, a czul? by.
dl?ta! Za reb chwycono, có? poradz?

nogi ?
VI.

Jak jele? w fieci, gdy za pI?ta rogi,
T?ucze fi? biedny, rwie i targa fieci,
Póki mysliwiec ze pry nie przyleci.Dwa appe.tyty: c11Ciwy j gniewliwy

Z cz?owIeka czyni? befryalfkie dzi

wy; Tak wfzyftek cz?owiek, czy na

rod fpl?tany ,
r.1ysI bowiem wy?fza ,

co fi? w

gór? wfpina
Pi?knych cnót matka, lecz ni?.

fza cz??? winna.

ru, Biedzi fi? z cia?em, mysI z zmy
..

f?em w zamiany:
!zi

Póki mysJiwiec, ?mier? i pry piekielne
Nie zac?n? cz?onki rozrywa? ?mier

telne.

Zwi??e.k z zmyflami w ofobney czyn
nOSCl

.u,

ll?

Ró?ne firafzydla beftyaHkie ro?ci,e-

Dopiero gdy fi? ta :u .. cznie katu

fza
,

..

Czynno??, co mieyfcern dufze w

ciele gnie?dzi,
Zrnyf?em fi? zowie, na którym

Mufi fi? rozf?a? z cia?em n?dzna
dufza,

Ten mysI jezdzi.

W
.zlllyfl appetyt bydl?cy nazwany,

?.lelefnych rzeczach z mysI? naprze
lany

VII.

A jak gdy ptsfzek refpl?tany z fleci,
Jeden ud?awion , drugi w gniazdo

leci,

Zwyk? robi?, ale z wy?rz? mysl-
N' nym duchem

,

'echc? fi? zgadza?, ci?gn?c ch?? Gdzie fi? u-odzll, gdzie z uA:

matki ziarnoZbeihviclle .

za brzuchem.

S?odkie po?ywa?, tam fi? fkrzy
dra garn?.

obrazie CIa?o w na.3pierwfzym
0ycu Adan-.·,

• ·.,le ,....
.

tl.k fk ? gdy fpl?tane jefz(?ze nó?ki wi?i,.
Skubie i pifzczy,) ram fi? z fob? bIdzr.

Z?e:
)

l'Y plerW1all owey a ..!
.

Tak
I

I
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Tak gdy fi? durze z cie?efney .:::

okowy

Dla innych pof?y , mod?a, i jat
..

mu?na
,

Wyrw?, a z ftrachem widz?c, ze

ten, owy

Odpuftow cz?ftka tak niebywa
prózna,

Wpadl w z?by diab?u, ju? go wiecz- Jak gdy kto oka fobie niezaf?oni

nie d?awi,
_

Od ognia, cudzey W tym po?ycza d?o

ni;Ka?da do gniazda ?pieCzy, a nie bawi ,

A którey nó?ki jefzcze sid?o ima,
Skubie przy czyfcu , gdzie j?'

/
Tak któr? durz? zmy1?y w czym

zawiodly ,

?
I fmutek trzyma. I? opo?ni?a , lub f?raci?a modry;

Tych chocia? pora ju? pod ten czaS

nie ta,

Pi rzezy zaro?nie o ratunek profz?c ,

Rwie fi? do Nieba ikrzydelka podno
fz?c, Wa?na i z cudzey kifzeni moneta.

Jednego? Króla herb na fobie.

nosi,
Tam gdzie fzcz?sliwe ju? pierw

fze f?owiki
Ka?demu wa?na gdy o ni? kto

prosi.
Wiofll? zacz?li ?piewa? fwemi

krzyki. Krótko?? ju? czafu wi?cey niepozws
laVIII.

O dufzy mówi?, ?dy fi? zmyll oddala

Do uwag dalfzych, wiedzie? co

fi? rufza ,

l'Xrychodzi drugl jelonek (pragniony,
l'V Z g6r Empireyfkich Chryf?us na-

rodzony . Jako w Bydl?tach znayduie fi?
dufza,

Z Panny Przeczyf?ey , pominow
fzy :z;ma7:y,

IX.Syn Bo?y pe?ni? chc?c Oyca ro-
'.

fkazy.
\

Czfowiek jeft cz?onek Adama, wiek
z Boga,Wpada na farne ?miertelne fztyJety,

Kt6re nas arawi? za przekl?te wety: Cia?o proch w cz?onkach, a w nich du ..

[za droga;Targa fwyrn krzy?em ?miertel

telne rozjazdy,

Wyci?ga Z piek?o w dufz e jako.
gwiazdy.

l Bo dla niey bycie powziety by"
dleta ,

By? dla: jefr bydle, fam icb

zmyfl pami?ta .

•

Tvm za?, dla których przyf??p zawa

'·IOl1Y Cielefnych Niebiosniezbrodzone tchnie'

nie,Czyfcem , by krufzec nie pierwiey ko-
JEther nazwane filne przeniknienie.

ronyN, b" Iki
•

d r. dt
, Tak jeft fubtelna materya zgoIa?

Ii duCz? ?wiata Filozof j? wora:

le Je ley o ,ze 1, az przez

ognie, m?oty:

\Pla nich w poJitku' daie o?tarz

zloty.

Ta ?ycie zio?om, drzewom, bydrtJ
daie,

Zk?d krople krwawe, ciata odrobiny
Spadai?c, p?ac? ?a ich mnie?fz? winy.

Cho? fi? w cz?fteczki drobniuchn-e ro?'

fbie,
, Ta
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Ta ?wiat przen,ika, rozdziela ?y- ."
Zna koniec bydle w ziemi, któr? CzczY.at-

wio?y ;
>.<

pie ,

Z nafion wywodzi ziele, ryby, I? zdarlfzy cz?onki, duch fi? mu ro?-wa

pfzczoly; fypie.
Ta gdzie cdoneczki zwi??e, rodzay D?wiga za? dufza cz?owieka fwe l

?Ci.1ly, cialo., '

Wpadlfzy zapala nowy dufzek w zmy- By ko?ca twarz? a?' ? N:iebie
fiy..' fzuka?o, .

Tak nIech nafienie robaczkowe Cz?owlecse cia?o iko?czywfzy utl'ug?;
J padnie Idzie w popio?y na czary nied?ugie;Na Cyf,' lub mi?fo , marz robaczka Bo tylko póty jemu Bóg niep?aci

fuaonie. Niebem; poki fi? liczba fpe?ni
Niezepfuy cz?onkow gdy zamarznie

braci.

mucha,' Jak za? fi? fpe?ni tyle oczu, powiek,
_

Wnie? j? do ciep?a, wrócifz do niey
Ile Aniolow ma zaf??pi? cz?owiek:

ducha; W ten czas dopiero cia?a W zie-

Bo fkoro cz?onki te fubtelne mi? wfiane

tchnienie Wfchodzi?, jak gwiazdy, b?d?
W mufzce przeniknie, da iey

,

przez zamian?,

o?ywifmie. Jak gdy w krzemieniach ifkra pogrze
..

bionacO
Byleby ?iepfem powietrze przenik?o, Zamar?a, póki jef? nieuderzona
Wfz?dzle te tchnienie z nafion rodzi? Hartown? fial?, lub te? infzym

zwyk?o. m?otem,
Bydle pHnuie powfzechney uf?a- Tak r6wnym cia?a na f?d wzlec?

wy: ,

lotem.
By wed?ug zmyflow wykona?oiek

fprawy;
--

Z?dza w nim wfzyf?ka do krefu gwa?- §. X.lu ..

tOwna

Póty fi
• •

?k' fi
1- Zdania Izydora S. o zmyflach c?eles-

I

nych.
l? Cl? gme f po l ha zrówna.>Y"

lch ?aley fi? zerwie, albo fi? udufi
,

dy j? nad zamiar d??y? kto
I.

"N
ie fit?, nie zrnyf?em cia?a

,
a te

.

Nie t k przymusi.

'Wt:d .

Za? cz?owiek, który ??dz? " rozumem Dufzy przewy?Czamy
M

' nIe
OZe fi

' ,J wfzyfrkie bydl?ta.
II. ?,Dla u?ywania rzeczy cielefnych

,? dory? nam mie? zmy{?:y cia?a, ale

H dla poymowania rzeczy ducllOW"

" nych ?myfl niewyftarczy. U?udze

H ni za? ludzie u?ywaniem cielefnych
,; rzeczy, rozumiei?: ?e nic wi?cey
,. niernaiz, prócz tego tylko,. co

fnadn? Wfi:rzyma?, kiedy zechce
leo

Durza
bydl?ca bydle chyli W

By fi? b
ziemi?,

[a

y? CZ?ltO podnó?kowe
plemie.

" zmy-
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" zrnyf?em cia?a poymui?. Jako prze- ,:,

"wy?fzai? fiebie cielefne zmyfly

v. " Niewinne f? niemowl?ta dla u ..

" czynku , ale nie f? niewinne dl!

" mysli; poniewa? porufzenia, któ"

"rego w dufzy trzymaj?, jefscze
" niemog? wypalni? farnym dzie?em.

" i przeto jeft w nich jefzcze wiek
'I 1laby, ale nie umyfl. Na Ikinienie

" bowiem woli jefzcze im niedo???
" no?? cia?a nie jeft pof?ufzna , ani
"tak wiele dzie?em mog?, jak :fi?
" mysI? poru fzai?.

, ró?no?ci? rnieyfc, hIt v? :e? u-

,: przedzai? fil? czu?o?ci; albowiem

" jako zacnieyfzy je.'t zmyll powo

"nienia od zmyf?u fmakowania i

"wy?izym po?o?eniem mieyfca, i

" daleko?ci? uczucia: tak ucho za-

" cnieyfze jeft od powonienia ; daley
" bowiem f?yfzemy ,

ni?eli woniarny,
" tak i oczy zacnieyfze f? nad ufzy;
"daley bowiem widziemy, ani?eli

"flyfzemy. Umyli za? i mieyfcem i

VI. " Nie bez przyczyny mysi doftab

" nazwifka zbieranie; zbieral?c bo"

" wiem dufza przypomina to wfzyft
..

" ko
,

co do fchowania pami?ci po
" wierzono, i zt?d fi? nazywa ?bie:

"rm'lt?e od zbierania. Wfzyt?kich rze

" czy ikarbiec jeft pami??; ma bo?

" wiem w!adz? nad wfzyftkiemi rze

"czoma znalezionemi fama mysI;
'I ona bowiem jeft ftró?em rzeczY

" znalezionych, ona fama i wy my"

" slonych, o którey zupe?nie co roz?
"trz?fn?? i okrysli? trudno jei?, l

,? owfzem wielka jefr bardzo onet

" zawi?o??, poniewa? ona fam \1"

" my11: je1?. .

" fpraw? wy??y nad wfzyftkie zmy-

" fly unofi fi?; w zamku albowiem

"g?owy ofadzony , czego oni de-

"
le?ni niedo?ciga ?, to on rozumnie

., ogl?d ... Wi?cey przewy?fza zmyil
" oczu n!d jn{ze zmyfly; poniewa?

I "cz?ftokro? co do innych zmy1low
" nale?y, j to uczuciu oka przyzna

"jemy. n. p. Gdy mówiemy: pa

" trzay, jak brzmi, obacz jak fma

"czno, &c.

II. "Jak oko, tak i umyll inne rzeczy

" widzi, a liebie niewidzi ; innych
"bowiem rzeczy pocz?tki, gatunki
"i wielko?ci przeziera, o Cwoiey
"za? prawdzie tak? niewiadomo?ci?
" bywa za?miony, ?e w tych wfzyfr
"

kich rzeczach nic niepewnieyfze
"go nad fiebie nieznayduie.

VII. "
Obraz od

I zmy1low ciata dalekI,

"fwoiey poftaci podob:e?ftwo zo"

"ftawuie w pami?ci: podobic?frwo
"za? nie przez obrazy, jako inn

"rzeczy, ale jako rado?? bez obra;
"

-

"zu przypominamy. Kiedy przypo'
,

"minamy zapomnienie, w ten czas

"one nie famo przez fi? jeft przy'

IV. H O cz?owiecze, który fi? dziwu-

I "jefz wyfoko?ci gwiazd, i gl?ho ..

"ko?ci morza, wnid? w przepa??
" duCzy twoiey, a przypatrz fi?, je
"sli mo?efz wiele mysl?c bez zmy

" rtu ciata, i bez obrazow ?ywych!
" umyrtem tylko widz?c ogl?damy,
" a za?, gdy ich pami?? dufzna tam

" ofadza, trzymamy: wiele te? ro

"zumiemy przez zmyfl, których
-', rzeczy j?zyk wymówi? niemo?e.

" tomne; bo jesliby famo przez fi?

" by?o przytomne, tedyby?my nie

" zapominali.
VI:I. "Spo?e?zna cz?owiekowi i bY'

"dl?to111 jeft pami??; ?adne za?.'P
"bydl?t nierozumnych rozumu Jlle

"ma, oprócz tylko farnego czJo:
" wieka rozumem udarowanego.

"innym.
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"i??ym bowiem w farney jako??- ;:?

" SCI uwagi ich, zrnyf? cia?a jef?; ?lle

"nie wyrozumienie czyli mysi jeft.

"fk? fwoi? miar poratowa? tego,
. " który przez fw6y wolny rozf?dtik

,

"móg?by zgin??.

lI ..

la
r

o"

IV. "Pierwotni Adam i 'Ewa razem

"ftworzeni f?, fzczegulnie za? po

"tym niewiaf?a z boku: M??a ufor

"mowana jef? , równie tedy ftwo ..

"rzeni f? oboie w porz?dku ofno ..

" wania, nierównie w jedno?ci cza-

?e

:n,

ek

je

§. XI.

Zdania Izydora S. o cztowieku i po
winnoleiach jego.,

z-

-:
1. "Wfzyfl:kie rzeczy pod Niebem'ni

[i? . ,,?la cz?owieka uczynione f?; "
fu. /

"cz?owIek za? dla farnego fiebie ,
i

"zt-?d wf?yftkie rzeczy, przez figu
,,:? do Jego podobienftwa ftofu

"I? ii?.

V. "M?? na obraz Bo?y uczyniony
" jeft, niewiaf?ana obraz m??a ufor

"mowana jeft: zt?d i prawem na

" tury onemu pod leg?a jeft.
II.

,,?po?eczne f? czlowiekowi wfzyft
"k?e ?aturalne rzeczy ze wfzyft
"kleml rzeczoma które f? i w czto-

VI. "
Tudzie? m?? dla farnego {jebie ?

"uczyniony jeft, niewiaf?a na po

"moc m??a ftworzona jeft.
"

rieku z?rnykai? 'H?, a tyrn farnym: VII. " Cz?owiek dla grzechu w ten czas

" podany jeft diab?u, kiedy uilyfza?:
" ziemia jefte? i w ziemil[ póydziefz;
" w ten czas bowiem rzeczono jeft
,; diab?u : ziemi? po?era? b?dzie/z.

"Zk?d i Prorok mówi do w??a:

"
Proch jefl chlebem jego; w?? bo

" wiem diab?em jeft, prochem niez

"
bo?ni f?, i oni f? pokarmem dia-

" e W nltn wfzyftktch rzeczy na

"tura
.znayduje fi? , to jeft jawno.

" W powfzechno?ci ftworzenia cz?o

".wiek jef? wielk? pewn? cz?ftk?,
,,?tymwi?kfzym ftopniem jeft nad

"Inne rzeczy zacnieyfzym, im z

"obrazu ,Bofki?go Bogu jefr bli?fzy.
"Jak zas nad Inne ftworzenia prze
"wy?fza cz?owiek godno?ci?

cno-l
" ty, to mo?na wyrozumie? z fza- '

"cun?u ftworzenia roboty; ponie
"waz g?y wf?y?kie ?zec7Jy ftwa-

"
bIa.

" Poniewa? przez z?? wol? na g??·ki,
"boko?? fpadamy, :ilufznie tedy z

" prac? do dobrego ?ycia powftaie ..

"my. CO' zapewnie niebyloby tak,

" jesliby uciecha do zbrodni pierw
" fzych, ludzi nie przywiod?a, któ

" rym do dobrego ?ycia, dofy? by?o
"

na oobrym chceniu, a bez trudno

"?ci zaraz pollufzny by? dobry
" uczynek.

o"

vO

n
" rza? Bog, mowll: flan ji?, i flaly ji?.

?, Cz?owieka za? ftworzy? z nieja-
" k?s wiekuiftey fwoiey rady prze-

"

Zo.rno?ci?, i rozwag? raczy?, m6-
,)

?l?C: Uczy?my cz?owieka na obraz
')

?h'Podobie?flUJo na/ze; My bowiem
""

Oc'
• .ljt' •

"rZe :a? naturalnie dobrem! fiwo-

"pe?? ]eUe?my, d?ugiem jednak
., tllrz/tn przewinienia przeciw na-

VIII. "Rozdzielenie i potyczka ?eby
"fi? w umysle cz?owieka znaydo ..

" wa?y, jefr to farnym ukaraniem

" grzechu, który z pierwfzego cz?o·

"wieka na wfzyftkich jego fynow
"rozfzerzony jeft, aby który nie

III. "Ja{?etrli ftali?my fi?.
"wiek .? PrZewidzia? Bc>g: ?e czto-

,·,a

zp; r.
'

k
•

" widzia? jak' rzeJzyc, ta tez prze-

Tom l11tn fpofobem przez ?a-
chcia?I

E
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"chcia? by? z Bogiem zt?czony , ,:" Znamionuie, niech nafz wzór z wyro
..

"
frat fi? fam W fobie rozdzielony, i k? czci? mno?y.

"który rofkazui?cernu Panu nie . ,

fi
hcia? by? podleg?y fra? fi? fam

Ma wdzia? wewn?trz gur? my'
" c,

l? lub ór drogi"fobie buntowniczy i przeciwny. s;, .

wz ,

,; Zk?d ani mo?e fam fobie by? po-
Tego wzwyz pod.nIefio?ym ucz?

" wolny, jesli pierwiey Bogu nie
chodzi? nogI.

" b?dzie podleg?y, i b?dzie mufia? Niech zaczyna twarz profto fw?
" fobie llu?y? nie chc?c, który Bogu wznofi? pod Nieba,
"nie chcia? flu?y? famochc?c. By fzukal Stwórcy fwego; bo mu 't

IX. "Jak rozlicznie przez ró?ne od- ferca trzeba

"miany narod ludzki przep?yno? ,

"kiedy fi? od jedney, a zawfze

"trwaj?cey Boikiey gruntowno?ci
" od??czy?; poniewa? kiedykolwiek
"jakiego dzie?a ??da, jakoby tam

"ju? odpoczynek durzy fwoiey za

"fadza. Ale gdy mu to nie wyf?ar
" cza , odmieniwfzy intency?, do

"innych coraz a innych fpraw prze

" chodzi: a gdy po ró?nych rze

"czach gruntownego odpocznienia
"fzuka, a nie znaydzie, w pracy bie,

"any, i w odmienno?ciach ?yie i

" pró?ny bez odpoczynku zoftaie;
"chocia? ta? fama odmienno?? nie

"jeft razem z cz?owiekiem ftworzo

"na, ale za d?ug pierwfzego prze

"ft?pfrwa jemu przyby?a: jednak
"ju? ftala fi? mu naturalna; ponie
" wa? pierwotnie tak od pierwfzego
" cz?owieka,jako i ?mier?, na wfzyft.
" kich ludzi przechodzi.

Wydawa? llu?ebnicze ?ycie ni

czas wfzelki
,

Tak czyni, kruchey ziemi doty?
ka Bóg wielki.

Mierz. glin? wilgotn?, fypnoWlzy po'

plotern 1

Buduie nowe cia?o fzczodra m?dro??
fpo?em ..

y ju? zamek 11a wzg6rnym wiert"
chu g?ow? zdobi,

Siedmiod?wiern? dla zmyl1o?
twarz myslom fpofobl.

W?adn?c? powonieniem, .f?uchem ,

wzrokiem, fmakiem ,
.

Dotkliwo??, fama przez nich w ciele

S?dzi? takiem;

By czu? mog?a rw? moc? po
cz?onkach ma biega?1

Tak g?tki w podniebieniu j?zyk
musi lega?;

Gdy uderza ufilniey w uf?a wi? fmyct·
?. XII.

kowa, ?

By wybita zabrzmia?a na powietrtll
mowa.

ELEGIA

Q Sldadzie

cia;? czlowiecze.Jo.

l
Z poci?gto?ci na pierfi bliIkie ,v

,cia?a b?onie,

Wznofi bli? ramion mocnych ga"

??zifte d?onie.Czas ju? zfo?y? cz?owieka, niech go
. Obraz Bo?y \

,

Ju?
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ELEGIAII.

idio,nate
JU?. przy ?ot?d?u frzodkiem co w

• mi?kkie pokrycIe,
,

cadem Latino

l.

I

Kryi?c miedz oba boki
, brzuch ogrze-

'wa ?ycie.
Fozdwoyn? cz??? chudzina ?ci

.

Nunc form.etur homo, Surruni qnem

tangat Imago
fka bliz opafki ,

By jeden drugim ru fzal krok, z
Numinis, '& nof?ram celfo donatus

honore.
-,

podw6yney, czafzki.

I
Lecz z drugiey f?rony , ktor? tenze

Stwórca 1kiada
,

Induat interius formofa mente figu ..

ram,Z tylcu g?owy podleg?y kark (p?ywa
...na

Hunc libet ere??is fublimem ince

dere plantis ,
i?c fpada.

.

Zaczyna po ful?awach fnp? ?ytyot'j"
Incipiat re?tos in ceelum tolIere vul

tus,rz?fifte.
.

Grzbiet zdrewnia?y pl?tal?c. w

wie?y wfkró? ko?cifie.
Factorem queerat proprium, cui men

te fideli
Rofptywa fi? podwoyna cz?ftka Z,ZlO?

brow rz?dem,
Irnpendat famulam Iongrevam in te m

pora vitam ,Gdzie ft? wn?trzna cz??? fldada z no-
I

Heec agit, & fragilem dignatus tan

gere terram •
wym ?ycia wzgl?dem. ,

Zyciodaynernu fercu. ,,:przod Temperat humentem confperfo pulve
re limum ,

,

llaW'

fobi,
duch da odzlenla

Naturalne: by nieczu? bole?ci

dotknienia.

1

Moliturque novum dives Sapientia
corpus.

ero ,

Po fk?adzie zewn?trz cz??ci tayna wifi

bry ta ;

,
.

JalJ1que arcem capitis fublimi in vertice
ciele fignat ,

• .Przydaie fi? i p?uca, coby tchnieniem

?yta: S?ptiforem vultum rattonis fenfibus

aptans: .

Aby powzi?te ci?gni?c oddycha
nia wolne

Olfaau, auditu, vifu, guftuque poten
..

,

tem.

Bra?a, oddai?c zdab wzi?te awry Factus ad hrec (olus, toto qui cor-

lo. fpolne. pore judex
'

\)?dz?c: dech czerpaniem przez cz?
ite kole-ie Sentiat, & proprium (pargat per mem ..

TrzYll\ '

k d
bra vigorem.

•

zrzó?t
z

pr?wey .

w?trob?, z ? Flexilis arctatur recavo fic Imguao k.rWI grzele. pa?ato ,
•Gdzie itrumie? krwie zamkni?ty Preffius in cameram pulfantls verbere

pleari,Po zyly roftaczai?
•

wn?trzno?ciach: zt?d ?ycia PerclliTus refonet modulatus in aer?

fermo,pocz?tek wydai?.
Ex:

Eij
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Ex infucciduum porre?to in corpore ?:,

pe?tus Tu wracai?fi? tegoz Izydora S. naflf'"
Spargit ramofas polt fortia brachia pttiqce zdania o Dufzy cz?owieka.

palmas.
l. " Zycie

cia?a jell: dufza , ?ycie du ..

" Czy jeft Bóg; a jako cia?o

" martwe jeft bez durzy ? tak dufzs

., martwa jelt bez Boga.

II.

Succedit
ftomacho medius, qui tegmi

ne molli

II. ,?Dufza cz ?owiecza nie jeft czlo

" wiek, ale cia?o, które z ziemi iet?
" uczynione, te tylko jef? cz?owiek:
" miefzkai?c za? w ciele dufza z fa'

" mego uczefnictwa cia?a imie czto ..

" wieka bierze, jako A pof?ot wn?trz"

"nym cz?owiekiem nazywa du

" fz?; bo nie cia?o jeft f?worzone

" na obraz Bo?y. Z?e tedy niektórzy
" wierz?: ze dufza cz?owiecza jeR
" cielefna, która przez to famo na

"obraz Bofki uczyniona jef? , aby,
" jesli niemo?e by? tak nieodmien"

" na jako Bóg, przynaymniey tak

H by?a niecielefna jako Bóg.

Inter utrumque latus foveat yitalia,
venter.

Dividuam partem femur excipit, aptius
ut fe

Alternus moveat
, dupIicato poplite

greffus.
At parte ex aIia fingit quam Conditor

idem

Occipiti fubmiffa fuo defcendere cer

vix,

Incipit & vaf?os compagibus addere

nervos

Spina rigens crebris inter commer

cia nodis,
Diffundit duplicem coftarum ex ordi

ne eratem III. "Jako Anio?owie, tak i durze ms

" j? pocz?tek, ale ko?ca ?adnego
" niemai?; poniewa? mi?dzy rze"

" czoma infze f? doczefne, infze wie

" kuifle, a infze przedwieczne. Do:
"czelne f? ,

które mai? pocz?tek 1

" koniec, wieczne, które pocz?tek
" mai?, ale ko?ca nie mai?: przed:
"wieczne na koniec f?, którym ant

" pocz?tku, ani ko?ca nie ma.

Pars interna novos vitee formatur
ad ufus.

Vivifico primum cordi vitalia tegmen
Naturale parant : plagam ne fentiat

ullam;

Maffaque congeftis pendens abfcondi

tur extis,
•

Additur & tenui pafcendus ab aere

pulmo:
IV. "Jawna rzecz: ?e dufza nie jet?

"cz?Rka IRoty Bofkiey czyli natt1#

" ry, i ?e ona nie pierwiey przeby#
" wa, ni?eli fi.? z cia?em zmierza1

"ale pod ten czas bywa ftworzonll,

" kiedy fi.? i cia?o ftwarza, z któryf11
,,:fi? ona tniefza? zdaie. Filozofo\\'

" przepiey powiadai?: ?e dufza prt?"
" bywa pierwiey, ni?eli fi.? narodzI,

" W ciele. Co ?eby bylo prawd?,

Ut concepta trahens lenti fpiramina
flatus

Accipiat reddens, reddat, quas fum

pferat auras,

Perque vices crebro pellatur anhelitus

hauftu

Dextra tenet jecoris vegetandum
fanguine fontern ;

uo c1aufum venre fpargunt per vis
ce ra f1umen.

" ?ad-

I
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§. XIII." ?adnym fl? znakiem dowie?? nie
,::

" mo?e; poniewa? jesli?my przed
"tym byli, ani fami nie wiemy, ani

O iflocie Dufzy, j ey w!afno?ciach, i

czynno?ciach.
" ktoby z lu?zi o

t?rn ?wiadczy?, nie
lo

" mamy: nie nalezy wiec tego fzu-

" ka?.i bada?
-

fi? ?
w czym farne ba- P. Co jef? Durza rozumna wzgl?dem

cz??ci fwoiey czu?ey imaginaey? pa-" d?Dle barziey JEd?: godne wy?mia-
" ma,

zwaney? __

V. " Po?anie i Heretycy o durzy fprze
"c?ac fi? ufitui?, ale jak mog? o

"nley fprawiedliwie f?dzi?, którzy
" S?wórcy ( na którego obraz uczy

"nt.ona jeft) nie znai?? i dla tego

O. Dufza rozumna, anima rationatis,
i poftanawiai?ca natur? cztowje?a,
jako cz??? jego ifiotna, je} akt czata

naturalnego, i organizowanego m??
g?cy wydawa? /kutki, albo czynnosct

?ywe, czyli o?ywia??ce. Jefl: te? ona

orze?wiai?-a , czyli ruchawa, vege

tatiua , przez fwoie przymioty; po

niewa? przez ni? mo?e fi.? cz?owiek

?ywi?. Jeft te? czuta, czyli zmyf?o
wita, fenfitiva, gdy? rno?e ,p,?ymo
wa? i fprawowa? zrnyslno?ci , fen

[ationes, a to przez ciaro, kt6re. je-

V"
wiele

rzeczy b??dnych powiedzieli.r.
H Odmienna jeft dufza nie miey

" :cowo! ale czafowicie przez rwo
" ?e n?n\l?tno?ci: cia?o za? odmienne

,

" )eG:.1 przez mieyfce i przez czas;
"

F.0
l

:--v czatie odmienia fi? ,
i miey

" c?mr r6?ni n?. A jako fi? ma od.

"mlan.a mleyfc do cia?a ? tak fi? ma

" O?nlIana mysli do durzy. Ach, ja
" kle poró?nienie z?ego porufzenia
" ? ten czas przylgneIo do durzy
"k?edy od uwagi. wiecznych rzeczy
",p1erwfzr c.z?ow?ek odft?pui?c, w

" tym ft?c n!e chcIa?, od którego z?e

"O?fi?Pl?, 1 fl'ufznym pot?pieniem
"nlefl:ateczny za rozmaito?ci? rze
"

czy
. poc?wycony rofp?ynol fi?,

na

by,
en

tak sliby nie by?o narz?dzone, czyh m

formowane od dufzy, nieby?oby
zdolne do czucia. JeH: na koniec ro

zumna, rational?s, gdy? ma fpofob
no?? do poymowania i zrozumienia

objektow. to jeR:: wfzyftkich tych
rzeczy, kt6re fi? nawijai? przed

zmylly; poniewa? cokolwiek albo

jey, albo ona czego fi? tylk? m;:sl?
dotknie, to wfzyftko dla nIey Jeft

objektem, albo krefem dotkliwym:
a poymuie ona, i htwo mO?e po?
mo wa? objekta materyalne -r6wnIe

jako i duchowne, co zwyk?a czyni?
przez p(1)znawania duchowne na

wzór Anio!ow, chocia? nie tak do

{konale jak Anio?owie.

xiiczylt ?vynlfzcza?!
.

fi" ?Vlelk? ma z natury fwoiey ja
"

bnos? ka?da dufza, ale okopcona
"

kY;va zmiefzaniem fi? z cia?em, w
"

. torytn fi? trzyma zamkn:?ta; z
" Jeo-o b' fi

"

" byt>
OWlem rony pocI?gmona

"jak:a do grzefznika u?omno?ci,

;, ktdr?fizy?Wi?dcz? S?lomon: c.iato,
" ni?a z'

? kaZI, obcl?za durz?, 1 po- II. Ta? fama dufza rozumna z cia?em

z??czona, poftanawia cz?owieka ro

zumnego, jako prawdziwy ndad na;
turalny, compofitum phyficum, w kto

rym dwie f? cz??ci, albo i? wed?ug

lelllfk' .

f:
?

"wiele rn
te zamle zkanie zmya

Ysl'lcy.

rpo-
;
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fpofobu talemnic mifl:ycznie rzek?: {<

dwóch f? ludzi w jednym fkladzie

uatury , jeden cz?owiek zewn?trzny,
homo exteriov ,

a drugi wn?trzny, in

terior. Cz?owiek zewn?trzny fk?ada

fi? z dufzy, uwa?ai?c j? tylko, jak
ona jeft rozrz?dzona w ciele orga

nizowanym, to jeft: opatrzonym na

rz?dziami dla zmyllow, a tak infur

mowana i zagnie?dzona w pi?ciu
zmyl?ach zewn?trznych jedn? pow

fzechn? zmyf?owito?ci? , czyli appe

tytem cielefnym, który to zrnyf?
powfzechny, i ??dza cielefna lubo

nienie
, otjactus, ma za cel zapacb.

Które to wfzyftkie objekra f? mate ..

ryalne, Te zmyf?y f? fily koniecznie

potrzebne i poniewolne, które gdy im

:fi? natr?ca objekt ,
to jeft: jakowa

rzecz materyalna nawija:fi? na cel,
a moc W zmyllach u?atwiona, i ?ad ..

n? przefzkod? niezaprz?tniona, ko

niecznie mufz? fwoie dzia?a?,

IV. Wyobra?enie, maiak
, imaginacya

czyli zmyll ogulny [ensus conumous

fpo?eczny wfzyftkim innym zmy'
f?orn ,jeft fila wn?trzna materialna,

czutna, fkarbiec wfzyftkich wzorow

materyalnych , które przez pi?? ze"

wn?trznych zmyllow wchodz?. Za"

Taz bowiem, jak tylko zmyll fwoi?

czynno??, albo operacY? fprawuie
obiektu czyli rzeczy uawiiai?cey {i?
wzór [peciem przypufzeza ( który,?,
tym wn?trznyrn zmysle zolbue

przyi?ty ) który to zmyll wn?trzny
poniewa? jeft do poznawania zdo?

.ny, zaraz on wzór i jego objekt,
czyli rzecz fam?, która fi? nawijal!,
poznaie, razem te? ten fam wzór

czyli kfztalt zachowuie: aby znO"

wu przez niego mog?a fwóy objekt
poznawa?, i powtórnie ten?e ram

kfztatt materyalny objektu na wzór

po?ytku, albo fzkody ukazuie appe"

tytowi zmyflowemu, który ponie"
wa? chciwy jeft: albo za nim d??y
i ?ciga, jesli :fi? zdaie by? po?y:
teczny, albo od niego unika, jes1f
fzkodliwym by? fi? pokazuie. A tO

wfzyfiko w jednym razie i bez ?ad'

f? wn?trzne, ?e jednak f? cielefne

pof?anawiai? cz?owieka zewn?trzne
go, i z bydl?ty fpo ?ecznego. Odo

wiek za? wn?trzny fk?ada fi? z iftoty
dufzy, i z oney fil duchownych, to

jeft: z rozumu, pami?ci, i woli, e;;
intelleffzt, memoria

, & ooluntaie , kto-

re f? jakoby w?afno?ci dufzy wyni
kai?ce, i ró?ni?ce cz?owieka od byd
l?t: i te onego cZlowiekiem rozum

J1ym i zdolnym do zl?czenia:fi? z

Bogiem czyni?.

i

III. Ta? dufza rozumna z ciarem z??
czona wzgl?dem oney cz??ci, któ

ra fi? czuta zrnyllowa zowie, i któ

ra tylko w?a?ciwa jeft cz?owiekowi

zewn?trznemu, albo bydl?cemu,
nie mo?e przez pi?? zmyllow cia?a

fwego nic takowego poi??, coby
nie by?o cielefnym, czyli materyal
nym objektem? poniewa? zmyfl wi

dzenia, vifus, ma fobie Zl objekt,
cel, czyli wzór farne barwy, lub ko,,:,

lory i ?wiat?o??: ftuch, auditus, ma

za objekt wfzelkie brzmienie, fzum,
fzmer, albo gros; dotkliwo??, taffus,
ma za objekt grubo??, lub ci??ko??,
twardo?? lub mi?kko??: ukurzenie,
guflltS, ma za objekt [mak.o powo-

ney wolno?? dzieie fi?. ,

V. Ta? materyalna fila wedfug rOt;

nych fwoich czynno?ci, ró?ne te?

przyjmuje imiona. 1. zowie fi?fmsUs .

comnmnis zmyll pOWlzechny
. rp?;

?eczny; gdy? poznaie i poymUI
wfzyfr-
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wfzyfrkie objekta 'materyalne, to
?:<

jel?: rzeczy cielefne fwoiey file pod
legle, które przez pi?? cielefnych
zmyilow wchodzi? móg?. n. Zo
wie fi? wyobra?enie iniag'inatio ma

jak, pozor; poniewa? poymuie
p?zyftoyno??, albo nieprzy?loyno??,

ftawi?c przed mysI? poftaci morza,

powietrza, Niebios, g??bin, na któ

rych nie daie fl? do?cign?? kres, albo

termin widomy. Tak tedy pok?ada
i?c materyalne pol?aci pod duchow
ne poznawania dufza mysli, a od

my?lenia mysIna fi? zowie.
f niezgod?, mepodobie?ftwo objektow

rnateryalnych. III. Nazywa fi? wy- ,

myil ?hantajia;' gdy? formuie fama
\V fobIe

kfztalty, obrazki, albo sla
dy rzec?y nieprzytomnych, i zje
dl???zona objekta albo rzeczy' na

W?JaJ?ce fi? fzczegulne pojedy?cze
Z

lI1?emi. IV. Nazywa fi? taxui?ca
czy 1,1 z?a?aj?ca, zaznaczai?ca tEfii
matlva &

dejiinativa albo pami??
?yd???a CZutna, i cielefus memoria

VI. Wielu jeft Nauczycielow, któ

rzy dwoiak? form? temn powfzech
nemu zrnyf?owi przyznai?: pierw
fz? zowi? wymyf? phaniasia; a dru

g? wyobra?enie imaginatio sIadow

zbieranie, albo znakow, pof?aci, i '

pozorow, majak, i dwie te formy
\V jednym zmysle powfzechnym
przez ró?ne w?afno?ci rozC?dzai?.
Mówi? bowiem: ?e fantazya przyi
muie pot?aci [pecies , a za? imagina
cya one zachowuie. Ale ?adney nie

marz przyczyny bez potrzeby roz

mna?a? mocy poteniias , gdy jedna

rutalzs (enfitiva & materiaiis; bo za

myka w fobie i zachowuie pozoryalbo poltad materyalne objektow:
?by przez tez farne ?oftaci znowu
1

powielokrotnie tez fame objekta
lllogIa poznawa?. Nakoniec nazy
:i1? ( cogitativa ) myst?ca, myslnn.;
bo gdy wyzfzy rozum duchownie

poz?ai? .o?jekta ( to jeft: farnych
m?Z?OSCl 1

?rzyczyn" i iftot rzeczy
dosclg?) taz fila do tego? farne
go obJektu duchownie poznanego

?wyta fi?, aby go poi?? pod jako
fo?? tnateryalnym kfzta?tem. Zk?d

i ta? fama fila mo?e te dwie funkeye
fkutecznie ,wype?nia?. M6wiemy
tedy, ?e tylko jedna jef? fila, a ta

zmy1? powr?echny, który nietyl?o
poznaie oblekta dotykal?ce pI?CIU

zmy1?ow, alete? i farne akty, albo

czynno?ci ich: gdy? nie tyl?o • ?&
mi?tamy o tym, od kogo rantem Je

fte?my, ale i ból, i ran? przypomi
namy.

zna"

'jekt
fam

'Vz6r

ppe"
.nie"

l??)'
VII. Akty albo czyno?ci od tey mocy

wynikaj?ce nazywamy poznawania
cognitiones, nietylko ?e od potencyi
poznawai?cey czynione bywai?;
alete? dla tego, ?e ka?dy akt poten

cyi , która ?ywym fpofobem vita

liter poymowa? mo?e objekt, nazy
wa fi? poznawanie cognitio; dla cze

go wfzyftkie akty, albo czynno?ci
przez pi?? cielefnych zmyllow wy
konane mog? fi? n?zywa? pozna
wania. Co zaifte trzebaby/z.wa?a? i

kt6r bZtnysla pofta?, albo obraz,

:tnÓ?2J y rnateryalnym fporobem

ducho,;zgOdzi? fi? z poznawaniem
Dym. ?nYtn przez rozum wyda-

D?s.:
jeslt
A tO

?ad'

no?? t'o <ld? duCza BoJk?, niezmier

a.lbo W;1Ib1e, zaraf iey imaginacya
pofta? rn?t ra?enie wytnysla fobie

kolwiek fpe7a1n?, któraby jakim
gIa Z poi?t Ob?tn ?godz}?. fi? mo-

t
I

?
1l.1ezmlernoscl?. D. p.

pamuc-

..
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dz? jakie nieprzytomne rzeczy,
albo

krainy dalekie, a widz? przez w?a

?ciwe tym obiektom albo kraiom

podobne a fobie wlane od Boga pa:
f?aci, Rozum iei? bowiem, i fa mI

fobie perswaduj?, ?e te rzeczy ni?
przytomne, i one krainy dalek?e
prawdziwie widz?, i rzeczywi?c'!
do nich jakoto do Indyi zaniefi?·
ne by?y. Ale w tym zbyt fzpetnle
b??dz?; gdy? bynaymniey tam nie

bywaj? zanofzone ,
ale tylko prze?

wy? rzeczone poftaci fobie wlane

widz?, i poznai? to wfzyftko, co fi?

wonych krainach znayduie. Dale

ko bardziey nie zgadza fi? z rozU'

mern to, aby kto za rzecz pewn?
udawa?: ?e tam w duchu przenv'
fzeni ludzie bywaj?, jak fi? pofpol1"
cie mówi, i w Kfi?gach znaczne1
powagi cz?ftokro? daie fi? CZytaLI
gdzie zaifte duch opu?ciwfzy dato

?ywe, bez niego na ?adn? ftro??
nie przenof fi? ; poniewa? duch niC

innego nie jeft, jak tylko dufza,

która gdyby od cia?a od??czy?a [t?,

zepfuwCzy zjednoczenie, trzeba ko

niecznie aby cia?o umar?o : a zatrn1

llowego wyci?ga? cudu, aby duCZ'

znowu z cia?em fi? z??czy?a, co be?

potrzeby pomna?a? fi? niepowinn'"

pami?ta?; poniewa? w wielu du-
.',

chownych Kfi?gach akty tak zmy-

'I"
f?ow zewn?trznych jakote? i wn?-

trznych nazywai? fi? poznawania,
Z których mi?dzy Nauczycielami
niejakie? zamiefzanie wznieci? fi?

Imo?e; poniewa? poznawa? jeftto
w?a?ciwo?? farnego wy?fzego ro-

zumu i jego czynno?ci. I
VIII. Wtym zmy?le pofpoIitym , ja

kote? i w pi?ciu zewn?trznych zmy

f?ach mo?e by? zewn?trzne uczucie

externa fenfatia rzeczy nieprzytom

ney ,
albo i nieb?d?cey na ?wiecie,

jakoto Antychryfta n. p. w file wi

dz?cey in potentia uisiua, która te

raz mo?e widzie? Antychryfta,
chocia? go jefzcze nie mafz na ?wie-

- eie. Co trzeba pami?ta? i przef?rze

ga? dla widokow i obiawienia; a

przyczyna tego ta jefr: poniewa?
zewn?trzne uczucie zawif?o tylko
od obiektu, ile gdy ta rzecz albo

objekt wpufzcza pofta?, albo slad

w fam? fil?, aby od niey by? po

znacy; a za? objekt dopomaga tyl
ko fkutecznie do w pufzczenia ta

kowey poftaci w fil? widzenia,

czyli w potency?. Gdy za? to

wszystko fam przez fi? Bóg

uczyni? mo?e, co tylko rze

czy które ftworzone czyni?, jako

przyczyny fkutecznie wyrabiaj?ce
fauJce ejjicientes, bez w?tpienia tedy

dory? by na tym: ze Bóg fam wla?

by w moc widz?c? pofta? Antychry

i?ow?, tak ?eby ta moc widz?aa

X. Trzeba wi?c rozumie?, ?e te ft?;
wo: i?? duchem, ire infpir?tu, OIC

innego nie-znaczy, jak tylko prze1
wlane fobie poftaci nadprzyrodZOk
ne one objekta nieprzytomne

ta
..

widzie?, jakoby dufza tam rzecZ?
wi?cie znaydowa?a fi?, ale ?adt1):e"
fpofobem bez cia?a duch tam zatlI

fio'1 nie bywa. Atoli jednak, ?e ??:
dziey podoba fi? mi?o?nikom d?1

J1e

nych rzeczy te to nadzwyc?Il)'(O'
przenofzenie, któr? zaci?tytn rpa ,

mog?a widzie? Antychryfl:a, cho-

.

cia?by on na ?wiecie' jefzcze nie

by?.
IX. Z tey tedy nieodbytey przyczy

ny okazuie fi? wielu b??dne bardzo

zdanie okolo tych durz, które wi-
bel1l
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tu bynaymniey nie okkszuie fi? , oCo

bliwie gdy Prorok tak mówi?c zda ..

ie fi? rozumie?, ?e on z cia?em by?
zanieiiony przez ducha, o którym
to duchu przenofz?cym Proroka

Korneliufz a Lapide trzyma ( in

Ezech: 3. y. 12. ) I? byl Anio?, któ

ry jako Habakuka do Babilonu, tak

i Ezechiela do Przechodu czyli prze
..

niefienia zanióf? ( Daniel ) mówi

Korneliufz., Aniol bowiem .Ezeduela

pci?gai?cego fi" jakoby przez gwa?t
pochwycil nietylko to duchu, ale i w

ciele, i rzeczywi?cie jakoby drugiego
Habakuka. Który to fpofob i?cia

?adney nie ma trudno?ci, ani do

przytomney kweftyi nale?y.

bem utrzymywa?, a upornie bróni? ?' ..

llfifui?, dla obalenia tedy b??du
','

troiaki onych fundament wyrazi?
potrzeba w nafr?pui?cym paragrafie,

albo

wIa ..

Iliom

l po:
farnt

nie-

--------------------------

?. XIV.
lekie

'i?cie

leno

etnie

I nie

)rze?

?laJ1e

?o {i?

Dale

roZU"

ewJ1?

z;enO"

fpoli"
?zne1

?yts?I

Odpowiedzi na zarzuty.
I.

N ayprzód zaf?aniai? fi? oni Pis"

mem z objawienia Jana S. (w R.
I. WIO. ) gdzie mówi Jan S. By

lem UJ duchu w dzid/' niedzielny: a

?t?d fobie wnofz?: ze S. Ewange
bita

przeniefiony by?,' i W duchu

od??czonym od cia?a przefad?ony.
Ale nie mafz ?adney przyczyny

te

mu przeniefieniu' poniewa? tu nie

mów' J'
.

III. Ale daleko zacniev ( wed?ug me

go zdania) uczony Go/par Sanchez

ex Soc: Jezu ( in Ezech: 3· y. 13·)
mniema" I? prawdziwiey ma fi? ro

"zumie?, je?liby duch wzrufzenie

"znaczy? umyf?u , albo o?wiecenie,

"tak i? jemu pofta? onego mieyfca
"wra?ona by?a, do którego by?
" wzywany; na którym w przy tom

"no?ci Bo?ey znaydowa? :fi? rozu

" mia? ( co my wed?ug zwyczaiu
"

Pifma m6wiemy by? W duchu, effi
"in fpiritu in aliquo toco) Takowy
"tedy fens jeft: ?e w zachwyceniu
"by? Prorok, i by? oddalon? od

"zmyllow, a zt?d zda?o mu fi? Jako

"by odmieni? mieyf?e, a mi?dzy
"niewolnikami ftanof" póty mówi

Sanchez, a do?? pi?knie; i do tego?
zdania cytuie Grzegorza, Dyonize

go, Hugona, Matdonata.

fi
.

l an S. o naturalnym przente-

?en?u . ducha, ani o innym jakim

'Pk
oble zafranowienia fi? W duchu,

J; t?lko o dziwnym zachwyceniu:

k

e

11lz,!,abili extasi , które cierpia?; ja-dato
?ron?

h nic

tufz:J,

ta n?,

k
o?o Ja?niey wyra?a Greckie idioma,
tore zarniaft tych f1ów: bytem w

?Ztchu, czyta:ftatem]i'!. UJ duchu. y te

Jei1: zdanie pofpolite wfzyftkich t?u

maczow Pifma, jako mówi P. Bla
fius de Viegas Soc: Jezu na to miey
f?e; '-':0 j?ft ( mówi) naywy?fze ja

?les czerplat zachwycenie, nie zeby

l
ufza od ciata rzecz? Jam? od!?czy-

)a ko"

z;at)rtll
duCZ'

:0 be?

vinno.

te {to"

u,
nic

I? li?, to, co fama phrasis Grecka ja?'Itie

II
'Wyra?a ( in Aparat: p. r. Sect: 22. )

.

R Przytaczai? oni te? i ten text u

nzech: ?roroka w R. 3. W. 13· 15,

tH?f: tez podniófl mnie, i pochwycil

gni;l?Cl?' pofzedlem w gorzko?ci, i za

lem do
lU ducha mego, i przyfzed

wnofztr?e1'?lCfienia, z któ'rego textu

chu pOch
Obl?: ?e Ezechiel W du

fzy W Jer?Yc<:ny by?, a zoftawiw

nu w duch
zoltll\ie cia?o do Babi?o-

prze?
rodZO;
1e tl?

zec'tY"
adt1)<f1l

z?tJW
'e bar"z

dziw"

IV. Druga podpora przeciwney fen

tencyi ta jeft: ?e ci, kt6rzy w duch

do dalekich krain bywai? przelliefie
..

ni, cz?fto widui? tam miefzka?co 3,vlle
CZl?)

fo"
I rpo Tom ,l przyfzedl. Ale to z tex- onych, ayfz? i rozmawiaj? z niemi;

azt?d
I

,FJl
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uwag? odtarte bywai?, jawnie G?

wydaie cho? male?kie pulfow ude'"

rzenie , kt6reby zapewnie by? nie

mog?o, gdyby cia ?o od d u rzy od??czo
ne by?o; gdy? pulfow uderzenie

ftaie fi? przez ciep?o ?ywi?ce, któ

re moc? informui?cey durzy zacho ..

wuie fi?.

a zt?d jawnie okazui fi?: ?e rze- ;:.

czywi?cie i naturalnie do oney kra

iny byli przeniefieni. Odpowiadalny
na to: ze tym farnym, gdy? oni wi

dui?c fi? i rozmawiaj? i obcui? , jaw-

, nieyfza rzecz jeft, i? nietylko w

duchu, ale i w ciele; duch bowiem

niewidomy [ef? ,
a cia?a i ko?ci nie

ma, jako oni widz? i ilyfz? ich ma

j?cych. Je?eli zna? tak jeft: ?e oni

od obywatelow tamecznych bywa

j? widziani, to by? mo?e dwojako:

raz, jesli razem W ciele i w duchu

bywai? od Anio?a przeniefieni; dru

gi raz, jesli Anio?owie na rnieyfcu
ich, wziowfzy cia?o z powietrza,
tam ukazuj? fi? tego? czafu, które

go wy? wfpomnianym dufzom po

ftaci onego mieyfca cudownie wle

wane bywai?, przez co rozumiei? t

?e ju? na infze mieyfce f? przeniefie
ni, chocia? w famey rzeczy nie tak

jeft; gdy? ani mieyfca nie odmienia

i?, ani fi? oni tam nie ukazuj?, ale

tylko Anio?owie przez wzi?te po

dobne im cia?a. Zk?d wymyslne
przenofiny W duchu, jako nowo?ci

i bayki powinne by? zat?umione.

Powtóre m6wiemy: ?e Dufza w

farnym razie, in iplo inflanti, kiedy'
od cia?a od??cza fi? , przeftaie cz.lo

wiek by? podró?ny, viator ,
i zaras

onemu powinno by? mieyfce wed?ug

fW01Ch dzie? wyznaczone, i powi
nien of?atni f?d odebra?; poniewa?
PoflctnoWlono jefl ludziom 'raz u?

mrze?,po tym za? J?d. (ad Heb: 9· 27·)
A zt?dby nafr?pi?o: i?by takowa

ofoba tylekro? i umiera?a i powita
wala ,

ilekro? by (z?a i powracata fi?

w duchu: zk?dby przyfzlo i powta"
rza? i pomna?a? f?d Bo?y, co jett
wielki b??d; gdy? jako mówi An

zelm S. (in. Ep: ad Heb: 9· 27.) po

raz umrze? zoflaie J?d, na który?1?

mai?. odebra?, co za.fluzyli, nie zoflaie,

aby powtórnie powflali, i znozVl?

umierali.

Cz?ftohy tedy ta ?mier? i powi?a"
nie powtarzane by? mufia?y, a za"

tym i f?d Bo?y, gdyby takie prze"
niefienie ducha przypufzczone byto,
które chocia? fam Bóg uczyni? mO?

?e, pofpolicie jednak, gdzie tegO

nie trzeba, nie ma by? pozwalano
rozumie?.

V. Trzeci i niby 1kutecznieyfzy ich

fundament jeft: ze w tymze czafie,

kiedy wy? wfpomnione durze w da

lekie bywaj? przenofzone kraie,

onych cia?a zoftai? zimne, ftrupia?e
i nieczule ,

co przeto trafia fi?; po

lliewa? duch na inne mieyfce prze

niefiony przeftaie informowa? cialo,

a dla tego zoftaie martwe i ?ycia VI. Na przyczyn? Z3? wy? wrpomnio"
n?, odpowiadam: ?e zoftaie cil??O

jakoby martwe i frrupia?e, to t11a
przeto fi? dzieie, ?eby miara by? ?
niego od??czona dufza, ale ?e clfi?
cierpi materyalne opufzczenie 1;
dla tego: ?e duch do wn?trzpe

niemai?ce. .

Na to nayprzód mogliby?my od

powiedzie? przez farne do?wiadcze

nie, kt6re przeciwn? rzecz ftanowi;

bo chocia? f? ciala zdr?twia?e i w

p611D&rtwe, jesli jednak: ? piln?
{pa-
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wych bowiem myslach bardziey fi?
rczf?dek ?wiczy, ani?eli przez ima

ginacye, przez widoki, poftaci, aby
wzbudza? ch?? i wol? bardzicy ro

zumnemi przyczynami i dowodami,

(ani?eli wymyslonemi poftaciami,
obrazkami) trzeba ftara? fi?,

G? rde"

nie

za"

-nie

tó·

ho"

LVI

edy
.

do'

trat

l?ug

lwi"

wa?
: U"

27')
owa

\lita"
.a fi?
wta"

jelt
An-

po

iry11?
{taie,
WUJZ?

?Ib"
za"

prze"
by?O,

ma"

tegO
?lano

tnnio"
cil?10

) nie

? od
y

·9toCI

e
fil,

r?ne1

fpo?eczno?ci ,
ad internam CO'111rmtni- n

caiionem , wfzyfrkie fily zbiera
?

Iprzez ?o zof?ai? wrzyftkie (zlonIu

zdr?twiale ,

l cia?o bez ciep?a ze-

!
.

wn?trzr:ego. Albo ?e Bóg zmyfl:y
oddala l zatrzymuje, aby nie by?y

wn?trzney fpo[eczno?ci przefzkod?·
II. Przed upadkiem bowiem

.

nay?
_

A ta? JllZ i?? w duchu, ?re in fpi
rit«, nIC

J?nego nie jefr, jak tylko
opufzczeme fil cudowne, deliquium

Jttpernaturale, albo zachwycenie, ex

ta./im ?ierpie?, pod czas których cu

downie w durz? wIewai? fi? poftaci
onego mieyfca, do ,którego od Pana.

wf'?wana bywa. Y tym Ipofobem
mat? by? rozumiane mieyfca Pifma

S.
wyzey wfpomniane-

pierwfzego cz?owieka Adama i.Ewy

by? ten zmyfl ogulny ( Imagznacya )

podleg?y rozumowi, ani móg? infzym
zrnyf?orn flu?y? oprócz tego, do

k.tórego mu rozum radzi?; po pope?
nieniu za? grzechu ten?e zmyQ
ogulny bardzo ma?o o rozumne po

rady ftoi. Na koniec ten?e zmyfl po

niewa? jef? poznawai?cy, o?wieca

appetyt zmyf?owy , który slepy jeft,
i onemu okaznie objekra zmyflowe

pod pozorem po?ytku, albo fzko

dy ,
tak i? on koniecznie, a nie z

wolno?ci? od jednych objektow

unika,
_

a drugich fi? chwyta.

--------..".---

§. XV.

o Siedliftu, czyli wmiefzczeniu Imagina

cy;, gdzie ona jeft.
1.

Naczynie, organum, albo wmie-

fzczenie, fitus, fiedlifko imagi
nacyi , czyli mocy wyobra?aj?cey
pofraci, czyli raczey zmyflu ogulne?

?. XVI.

o Posledniey mocy dufzney, --to jefl: o

apetycie zmy.flowym.
?o, fenfus commun?s, jeft W mozgu;

b? tam ?ci?gai? p? cz?onki, albo ?y?
ki zmyf1:owe c?uyne, artZfs fenforti,
przez kt6re obJektow poftaci przyi
?owane bywai?, co i do?wiadcze- P.

?le uczy; ilekro? bowiem co ufilnie

ltnaginuiemy, czyli wyobrazamy w

tn?zgu przez poftaci, mozg boli i

?lefza fi?: przetoz niechay prze-

l.

CO jeft appetyt zmyf.?owy, czyli
moc poz?dli wa materyalna'?

O. Przez appetyt zmyflowy nie ma

fi? tu rozumie? appetyt wrodzony,

który to nie jeft moc, potentia, ale

bardziey niejaka? fldonno' ?, inctina

tm, ch?tliwo??, lyropensio, potrzebo
wanie, e:>vigentia, kt6r? to ik?onno??

rzeczy miew?i? do fwey zupe?no ..

?ci, czyli wydofkonalenia, które-

'\: r7;ep';a Nauczyciel duchowny, aby

?lcWlc.zeniu modlitwy nazbyt ima-
'" 1aCY1· l

I
.

l b d
.

Prz
11lepozwa ac, a e ar Zley

ez.
r f:

' .

przyc
oz ?dek , przez zwazeme

to?ci
zYn, i fil, i fkutkow, i nale?y-

I

go gdy niedo?cign?. , w franie gwa?
towno?ci f?.; cokolwiek bowiem.

zupe?no?ci czyli perfekcyj nie m. ?

wal ..

, CZyli
.

.n
I •

idzie
ZaW1l1.0SCJ, co za czym

cz.egd oCbe
z

,?:e?o :vyplywa, co bez

ySl: n? nltmOZe ; W tako-

Fij
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gwa?towno?? cierpi, póki do niey ,:? fzkodliwo?ci, albo z?o?ci poznaie I
nie do?cignie, jako kamie? rwie fi? zmyll ogulny.
na g??boko??, a rzeka do morza; III. TIumacz.e ducha Tajemnic nazy-

tak i appetyt wrodzony z famemi wal? ten appetyt: n??Jz? cz??ci? woli;

rzeczoma ziednoczony. . nie dla tego, ?eby by?a iftotn? cz?'"

Ap.petyt za?, o kt6rym teraz jeft ?ci? woli, ale ?e ta moc appetytt1
mowa, jefi: moc wn?trzna albo ma- jeft ch?tliwa, i wzgl?dem woli wy? ..

teryalna, cielefna, która koniecznie fzorz?dz?cey, jeft ta moc zrnyflo ..

powinna znaydowa? fi? w cztowle- wa ni?fza. Potym t?? fam? moc

ku; poniewa? gdy mo?e pozna- nazywai?: appetytem bydl?cym; bo te?

wa?, które rzeczy f?jemu przyzwo- i bef?yom fpo?eczny jeft ?
ile ?e i

Ite ,
a które fzkodliwe, potrzeba te?, one ??dai? zmyllowych rzeczy fo-

aby mial w fobie moc, przez któr?- bie przyzwoitych po?ytecznych; a

by po?ytecznych fzuka?, i ?ciga?, unikai? fzkodliwych. Tudzie? na"

a fzkodliwych unika?. zywai? go appetytem: nierozmyst ..

TI. Gdy za? w cz?owieku f? dwa f?o- nym, nierozJ?dnym; bo nie rozf?d-
pnie poznawania, to jeft: zmyf?owy, ku czyli rozumu, ale czu?o?ci i

gf'adu? fensztivus, jako w bydl?tach, imaginacyi nasladuie. Na koniec na ..

i myslny rozumny, inteltecrivus, jako zywai? go appetytem materyalnyrn;
W Anio?ach, potrzeba te? zaif?e, bo z natury fwoiey jef? oielefny, ja-

aby oraz i dwa by?y w nim appety- ko imaginacya moc wyobra?ai?ca W

ty, i ?eby materyalnemu f?opniowl mozgu sIady ka?dey rzeczy, albo

poznawania zado?? uczyni? appetyt poftaci ,
i pi?? zmyf?ow cielefnych

cielefny czyli materyalny ,
a zs? f?o- formuie; ani do innych rzeczy, kt6 ..

pniom rozumnemu zado?? czyni? re f? materyalne i czu?e zmyllowe
powinien w poznawaniu appetyt ro- objekta, on to appetyt materyalny
zamny, kt6ryto rozumny appetyt rozci?ga? H? mo?e.

nazywamy: wola cz?owiecza roz- IV. Cel, 'kres czyli koniec i zabawka

mysIna, nieprzymuCzona, wolna, zupe?na, objecrumadtEquatum, do kt6 ..

famoch?tna. rey ten appetyt: d??ye powinien, jeft
Wi?c ju? jawnie odpowiadam: ?e fame wfzelkie dobro czule, albo

appetyt z myl10 wy, appetztus [ensiti- zmyllowe, bonum Jensibile, albo przy"

IJUS, jeft moc wn?trzna, l'0tentia in... naymniey pozor dobra czutego, ... a ..

Iterna, ch?tliwa, a.ffoftitJC? i cielefna ma- tio boni jensibitis. A tu trzeba wie"

terialis, mi?ui?ca dobrazmyllowe, i to dzie?: ?e lubo objekt czyli kresza"

wfzyftko, co naturze zmyllowey bawny appetytu wy?fzego, to jef?:
przyzwoito, cokolwiek pod pozo- rozumnego i rozf?dnego, jeil do#

rem dobra przez zmyll ogulny, al- bro w powfzechno?ci wzi?te, pod
llo imaginacy? poznaie fi?; podob- którym mo?e fi? zamyka? i dobro

nie te? ta? fama. moc wn?trzna uni- zmyfiowe, jednak dla wyttumacz??
ka z?ych ·r?eczy zmyllom fzkodli- nia tego appetytu zmyftowego mO'"

wych, i cokolwiek naturze zmyflo- wi H?: ?e tylko objektem appetytll
wey przeciwi fi?, i pod pozorem zmyflowego jeft dobro zmy iloWe

dla
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dla r?)?nicy woli rozmyslney, czyli ;:: doft?pienia trudne, do których tru-
dr. gtego appetytu, kt6ry ma,

z dno?ci przekonania fil nabiera i

ob]e.kt dobro W powfzechnosci, wzmaga fi? , kt6remi by mogla odda ..

czyhto zmyJlow? czyli duchowne. li? przeciwno?ci dobra onego, któ-
J

'

li
'lo

'

eze.
l zas

przez appetyt ma fi? re go moc po??dliwa dot??pi?, al ..

/rozum?e? ( Jak wielu Myfi:ykow bo utrzymywa? ??da. Dla tego md-
rozumlel? ) appetyt Swi?ty i uczci- wi S. Tornafa z Akwinu r. p. q. 8r.

\V?.' koniecznie te dwa appetyty Art: 2. ?e gniewliwy appetyt jefl .fa-fo te t? prZeciwne. do czego 11'u- koby woiennik mocny i obro?ca p.p?q ..?
) .

,ye mog? i?owa A pofto?a S. ( ad Gal. dtiwey mocy, a .przeto porufzenia5 '. 17· ) Ciato poz?da przeciw ducho- gniewliwego appetytu od nami?tno-'UJl, dl?ch za? przeciw cialu, to wfzyfl. ?ci po??dliwey mocy powftai?. To?Iw
Job?e wzajemnie przt'ciwi fil(,. Co famo twierdzi i Jakób S. Zk?d UJoy"rozumie? nale?y o appetycie Swi?- ny i fUJary mi?dzy wami'? czyli? nie

tym i
uczciwym, którego wzbudza z po??dliwo?ci wafzych, k?ore wat ..

?>rzyczyna dobroci i uczciwo?ci ze cz? w cztonkach wajzych ? (Ep: cap.Wfzelk? nieprzypuftno?ci? appetytu 4· I. ) poniewa? gniew rodzi fi? z

???o'Yego, który tylko wzbu- fmutku, kt6ry jeft akt po??dliwey
·

ni bywa od dobra zrnyf?owego mocy, i zemfta ?ci?ga i? do uciechi,
a- ??o , Ofznego, Co nie mo?e fi? rozu- która podobnie? jeft akt po??dli-
w

lee o

appetycie rozumnym; bo ten wey mocy.cZa'Ci 'd'
VI. Do cz??ci po??dliwey mocy rze??bo em l Z1e za dobrem fzpetnym

eJI
a

?myfl'owym, dla czego appetyto- nami?tno?ci nale??, jako naucza Aw
,

\V! Zmyllowemu nie zawrze przeci- nieUki' Doktor, to jefr: J. Amor, mi-:0'"

we
\VI fi?, appetytowi za? Swi?temu i 10??. 2. odium, nienawi?e. 3. Defideri-

n1 \lczci?e?u i jego prawu zawrze fi? um, ??danie. 4'- fuga, wfrr?t. 5. gaudi-'fprzecIwla prawo zmyllowego appe- um, rado??. 6. triflitia, fmutek. Trzy
'ka tytu , jako mówi Apofrol ( ad Rom: za? z tych nazywai? fi? akty do?ci-
:ó .. 7· 22. 23. ) Widz? b'Zne prawo to gania, actus prnJecutionis, kt6remi ap-
eft :

I

cztonkach moi,;h, które fi" fprzeciwia petyt dobra jemu przyzwoite mi?u-
bo f1JctwM rozumu moiego, i zniewala mnie je i popiera albo do?ciga. Inne za?

:y
..

k

o

[rau:a grzechu, które jefl UJ cz?on. trzy n.azywai? fi? ak?y wftr?tu. i
'CI"

ae
mOlch.

unikama, aEtus fugtE EJ averSlonzs,
te" V'czA,ppetyt w fobie zamyka dwie któremi appetyt tych rzeczy, które
:a" W???', c?yli dwie mocy, czyli dwie jemu f? przeciwne, unika i odrzuca:
f?: Wa fI

Os CI
, ?; których jedna nazy- Zk?d trzema paffyami czyli nami?t-

0- a dtu? tnoc Po??dliwa, c01Zcupiscibilis, no? 'ami ,?ciga dobrych, trzema za?
Jd POZ?dl?:oC gniewliwa, irrascibilis. uniK: zrych rzeczy.

I

rO d?bra Z?t\

&.

mituie, po??.da, i ?cig.a Dla wyrozumienia za? tey opera-
e· IUle Objet!tllO'Are. moc gnzewtiwa ml- cyi albo czynno?ci duCzney mo?emyI

aom przy? Zll\y1lowe nie jako zmy- Uwa?a? dobre i zte rzeczy trojako; raz
J'"

;11
""ey mocy ernne., ale jako poz?dli- jakoby ani przytomne, ani niebytne?re przeclWne i przykre, a do ne?ue prafentia, neque abJen?ia, ale od-

o

CJ? a-
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?mictloS?; przeciwnie jesli fil?c fi?
1?abieie, czuje boja??.

ci?gal?c ich mysI? od oboyga f?anu, .:::

drugi raz jakoby przytomne veluti

\
pr(JZfentza, trzeci raz jakoby przy

fz ?e quasi futura; Temi bowiem trze

ma fporobami od zrnyf?u fpo?eczne-

Te cztery akty ró?ni? fi? przez;
ró?ne apprehenfye dobrego i z?egO.
a z nich gniew •

. go poi?te by? mog?'a rozmaicie po

znawane, ró?ne te? W appetycie
fkutki rodz?-

----?--------------------------?

§. XVII.

oSpojobie, jnko appetyt cielefny pol
rz?d rozumu podbija?.

Dobro tedy poi?te w powfzechno?ci
odci?gai?c go mysI? od niebytno.1ci
i od 'przytomno?ci wzbudza w app?

tycie affekt, który fi? nazywa mi

?o?? amor; uwa?ane za? dobro jako

przytomne wzbudza rado?? gaudium,
nakoulec uwa?ane jako 'P'fzyJz!e ro

dzi pragnienie destderium. Przeciw

nie za? z?o?? albo z?a rzecz poi?ta

jako przytomna fprawuie fmutek;

a uwa?ana jako przyJz!p fprawuie

wftr?t, boia??, albo unikanie: Y ta

wi?c nienawi?? fprzeciwia fi? milo-

1.
poniewa? appetyt cielefny zwyk?

fi? porufza? od zmyf?u wn?trz'

nego, albo imaginacyi, czyli wyO'
bra?enia i od mocy myslney , poten
tia cogitatiua , który to rozf?dek,

?lbo. pozór nazywa fi? fzczegullliey?
de ze podlega pod rz?d rozf?dkow'
powfzechnemu , który jeft rozurol

Jawna tedy rzecz jeft: ?e appetyt
zmyflowy cielefny cz?owieczy pod,
lega? powinien rozumowi, jaKO
rozf?dkowi powfzechnemu.?ci, wftr?t po??daniu, fmutek ra

do?ci. Dwojaka za? jeft podleg?o?? Jub?
jeftio, jedna, która fi? nazywa pod pel'
nomocn? deJpotica, czyli niewolnicza

[ervilis ; druga za? prawnowzgl?dna
i obywatelfka polnico 8 czvilis•

Podtegtos? niewolnicza trafia fi?,

kiedy ten, który podlega, nie jell:
wolny, sby fam fiebie nie nak?ania?,·

ale koniecznie mufi 11'ucha? przymu'

:zony, jako podlega 1?uga Panu, •

mftrumeht rzemiofla rzemieslniko#

wio Podleg!o?? prawnowzgl?dna bt

wa, kiedy ten, który podlega, ch o'"

cia? ma przycz n? fiebie naktania? I

poddawa?, i pedlega?, wolny jed'
nak jcft, cho?by i przvmufzony bY!
i jesliby chcia?, mo?e h? rofkazO\?t
{przeciwi?, jako n. p. obYW8tel ]{ro"

?owi, a Syn Oycu.

VII. Akty albo paffye nami?tno?ci ap-
,

petytu gniewliwego wed?ug zdania

tego? Anielfkiego Doktora f? pi??:
to [ef? : Nadzieja, roJpacz, ?mia?o??,

boja??, gniew, któremi wfzyft. iemi

appetyt gniewliwy bawi fi?, Lecz

gdy w tym dO,bru czafem znayduie
trudno?? i odpór przeciwno?ci ja

kowey, lubo onego ??da i kocha i

potrzebuie, jednak infzym aktem,

którym fi? wzbudzi? mo?e, aby od

odnawiai?cey fi? trudno?ci niebyt

przekonany, kt6r.yto ak t nazywa

fi? nadzieja, kiedy za? niema?e

trudno?ci zwyci?zy?, wzbudza ro

!p3CZ: a za? gdy do doft?pienia do

bra a odp?dzenia z?ego nie tylko
wzbudza fi? appetyt, alete? roz

fzerza fi? i zapala, tedy wznieca fi?
II. Appetyt .tedy zmyflowy, podlef?

rozf?dkoWl t? podlegtosci? pO

tyczn?'
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tyczn?, czyli powoln?, nie za? nie-
?:< III. Takowym?e fpofobem tenie ap

..

u?hronn? czyli defpotyczn?, kt6r? petyt. mo?e by? i od rozmyslney
nIegdy? przed upadkiem cz?owieka woli podbity, to jeA:: za pomoc?eZ

o, by? poddany,. Po upadku za? zrzu- rozumu wola jako Pani i Kr6lowa
c1wfzy z.

fiebie podda?lrwa jarzmo, mo?e rofkazywa?; chocia? cz?f?o-
bunt?wnlczym przeciwko rozf?d- kro? wy? wfpornnlony buntowni--

kowi ftaI ??: a przeto? fztucznie i
czy appetyt fprzeciwia fi? i uporny

przymys!nte ma by? podbity. zof?aie ; bo gpy ten?e appetyt jeft
T? zas! aby ?atwiey wykona?, nsy- bydl?cy, a oraz w· objekrach nie

przod wzedzie? nale?y: ?e ten sp- fzuka wn?trzney i formalney dobro-

petyt zrny1?owy b?d?c slepy o?wie- ci, ale ty lko zewn?trzney i mate-

Cony bywa i
prowadzony pr?ez fan- ryalney rofkofzy , cz?f?o nie prze-

tazy" czyli moc, sIady, albo wy- f?aie na perfwazyach rozumu i fan-

obrazenia i pof?aci przed mysI zyi ,
ale na kfztatt wyuzdanego ko-

.1?awiai?c?, jako appetyt rozf?dny nia na fkopu? cielefno?ci pop?dliwie
przez rozum. Wi?c kiedy rozum nara?a fi?,

c?ce? znietvoIi? appetyt zmyf!owy A przeto ka?dy Nauczyciel Du-
o o o

onych objektow , w których chowny powinien zwa?a? ,
?e W

nn
z?e albo nieporz?dnie fprawuie takowych ludziach, którzy gor?ce-

??' potrzebuie u?y? d? .teg? zm:>:- mi nami?tno?c?ami czyli pan:yami
powfzechnego czyli Imag'nacyl , appetytu bywaj? wzrufzeni ,

zaden

i ty? przyczyny wi?kfzego po?yt- przernyfl, ?adna racya, czyli per-

?'
1 roJkorz zmyflowego objektu fWJzya niezdota fpokoyno?ci uczy-

11. aZOwa?; ?zym przeko?ana ima- ni?, przeto do infzych frzodkow
glOacya moze appetytoWl zmyflo- trzeba :fi.? uda?.
Wemu wyperfwadowa?, aby zamynow rozf?dkowych pilnowa?. Co

wrz?rlrko zaifre (prawi? mQ?e przez
?. XVnT.

f
WOl? fzlac'hetno??, ile ?e j?il: rz?.

o Sp%bach, któremi. Du/za. t"oz?mnC?
dz?cy rozum innemi wfzyftkiemi po- poymztie rzeczy tak cIelesne Jako 2 du ..

te?yami cz?1i
filami. chowne.

potr{bindu ryi czyli przemyllu nie I.

natu
e owal rozum w franie caley

Ada?Y' to jeft: przed upadkiem
?ci d ?'

w kt6rym franie niewinno

WOl: potyczn? fubjekcy? czyli nie

llow;cz? podleg?o?ci? appetyt zmy

naturyPOdlega? mufiat w Stanie za?

tyczny?pad?ey niety?ko tym poli
mufi aletZ?radzeniem wfpiera? fi?
tiie ;nayd e? cz?fi:okro? ?adney -rady

Dwoiako
durza rozumna poymuie i

wyrozumiewa rzeczy tak cielefne

l
jako i duchowne. A to albo przez

(parob wra?o,ny poftaci! per Jpeciem

impreffam, ktora fi? wraza od kogo

innego w durz?; albo przez pofra?

"

!?

rl

\
wyobra?on?, pet" speciem expreffam
czyli z zewn?trz wydan?, kt6ryto
fporob tak w naturalnych fifach,

jak i W nadprzyrod onych pofilkach
Bo ..

Ule d
•

l·
tytu fwego.

Q zmewo enla
appe-
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Bofklch koniecznie jeft potrzebny, ::.

kt6remiby poftaciami wfzelkich ob

jektow mogla do?ciga? i dotyka?.

?ona nie jeft formalny czyli iftotny
Obraz objektu, ale tylko wirtualny
czyli fiJnodotkliwy.

III. Mówi fi? powtóre: fluteczne 1'0-

dobie?flwo; poniewa? ona fama jeft
pocz?tkiem fkutecznym czyli wy

rabiai?cym podobie?1l:wo formet/1l&
intencyonalne, które jeft poznanie,
przez które bywa poznany, i ukr'

zowany objekt , to jeft: wfpoll1a
gai?c i prowadz?c fil? dufzn?, a?eby

przez pofta? ta? fi?a z??czy?a fi? ?

objektem, i zrodzi?a pof?a? wyra?'
n?, która jeft wyra?nym pode
bie?ftwem objektu.

H.

P. Co jeft pofta? i fpofob poymowa-
nia?

O. Polta? jeft to pewne a niejakie?
fllne i fkuteczne u?o?enie podobien
ftwa objestu. M6wi fi? jitne, ale

'lZiezflotne; poniewa? pofta? nie jef?

podobna objektowi, tak jako kopia

pierwotnemu wyrazowi, ale tylko
Je1l: przymiot accidens albo jako
\VO?? ró?na od objektu , która z

natury fwoiey zmierza do wfpoma ..

gania fi?y dufzney, tak i? z oboy ..

ga f?anie fi? jeden pocz?tek ca?ko

wity wydai?cy z fiebie wyra?ne i

?ywe podobie?fl:wo objektu; ale

?adnym fpofobem nie jeft podobna
objektowi; przeto pof?s? bia?o?ci

nie jeft bia?a, jako l czarno?ci nie

jeft czarna. Racya za? ta jeft. gdy?
pofta? przeciwney barwy n. p. bia

?o?ci i czarno?ci f? razem w tey?e
famey mocy; poniewa? W tym?e
farnym czafie mo?e oboie widzie?;
a jako ten?e w;dok czyli objekt nie

mo?e by? razem i czarny i bia?y,

IV.

P. Jak fi? dzieli pofta? wra?ona, jpt'
des impreffa'?

O. Dzieli fi? na pof?a? wra?on? ,na"

teryatnq i duchown?. Materyal'?'Za po

jta?, jeft j.?yzymiot natzwatny imatery"

atny od famego materyatnego objektl'
wydany, któr? to pofta? wydaie 'fi

powietrza, zwody, albo zJ inne?o
jakiego cia?a l'rzezroczyftego, i J?
formuie we frzodku oney odleg?o"
?ci, któr<\ jefr pomi?dzy obiektem
a fir? dufzn?, z którey przybli?ai??
fi? bywa przyi?ta do durzy. Ta zas

odleg?o?? powinna by? proporcyo'
nalna ; poniewa? jesliby daleka by;
la, ni e zbli?y G? pofta?, jesliby zas

zbyt blifka, tedy pomiefza fil? du"

rzn?, jak nas do?wiadczenie uczy"

.

tak nie mog? by? \V tym?e farnym
fubjekcie czyli mocy razem prze

ciwne poftaci: a zatym ani pofta?
bia?o?ci jeft bia?a, ani czarno.?ci

czarna, ani pofta? glofu jeft g?os,
ani koloru kolor; poniewa? gdy te

pofraci f? przymioty, nie mog? in

fzego p,rzymiotu wydawa?. A tla

dewfzyfiko pofztoby za tym ? ?e

jesliby pofta? koloru by?a kolor,

tedy mog?aby by? widziana, co 0-

czewi?cie falfz jeft i do?wiadczeniu

fprzeciwia fi?: a zatym po1ta? wra-

,

I

Pojta? wra?ona duchowna, jefl111e?
Jaki? przy111,iot natZtrC?tny, ale ducho:j)'

ny, nie od objektu wydany, ate od (O"

zumu, który to rozum do imagio'"
cyi czyli fantllzyi, jakoby do 1k9rb?
wfzyftkich poftad materyaloYc1,
przyfl:?pui?c, odci?ga od materY?
llO?ci, któr? mai? W fobie poi?aC'

i for'"

"
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?

i formuje pof? s? duchown? ukazuj?- .::?

c? objekt matery?lny, ale ju? obna

?ony od wfzelluey materyalno?ci,
za którey to poft?ci pomoc? .rcdz i

pozna;lie,
ktore Je/! i

nazywa fi?

chocia? cia?o w tym fldadzie cdo.ny

'ny wlecze jef? cz??? iflotna cz?owie

ka z dufz?; poniewa? if?otnie f K?a.

da fi?, cz?owiek z cia?a i durzy re

zumney, ule jednak z tych rzeczy,

ce?my mówili, nie nale?y do famey
ii?oty dufzy, przeto o niey famey
teraz pomówiemy.

,

\

, wyrl'lznym obrazem objektu du

?hownym rP?fobem ukazanego, i

Jeil: pC.Jd,oble.nf?wo formalne, czyli
rZ?CZY,Vl?e 1 obraz jego Ta rozumna dnfza jeft dzie?o fa

rney r?ki Bo?ey ,
od niego by?a

ftworzona, i przez niego z ciarem

z??czona, chocia?, aby je formowa

?a, czyli rz?dzi?a, u?ywa do tego

pomocy Anielfkiey , albo ludzkiey;
ale j? fam przez fi? Pan flwarza z ni

czego bez ?adney materyi, wyci?ga.
j?c j? od f?anu 'niebytno?ci, do f?anu

butnosci, przez fam1 tylko wol? Iwo

i? i wfzechmocno?c, któremi wfzyft
kie rzeczy ftworzone z niczego na

?wiat wyprowadzi?. B6g tedy ftWlirza

i wydai? dufz? W onym pierwfzym
momencie, kiedy materya CZ?owie

czego ciala do informOWania fi?
przyfpofobiona jeft, zaifte w ten

czas ani? p"etwiey j? B6g ftwarza

i ziednocza z ciarem.

V. S? tez. mrze pofl:aci wra?one tak

ma,t?ryaIne, jako te? duchowne,
k?ore fi? n?zy:vai? 1Uzdprzyrodzo'ne,
?le, t?k UJ iJ!oete, jak w [parobie; bo
leh

?le r?bl?, ani wydni? wlafne wi
dokj

, ani ?rodzona moc dufzy, 'ale

B?lka fila Ich
Wprowadza, i w?a?ci.

WIe a przez :fi?. od fam ego Boga
wlewane bywai? W zrnyf? ,

'albo w

/
.

fil? dufzn? .' , . ,

d
•

et, !'lle
zwazal?c na za en

porz?dek
naturalny, ale prz?dw

nJ:?1 porz?dkiem nad ten, co?my mó.
wIlI; czafem' bowiem W zmysle,
czafem W 'cluchowney file. O któ

?ych to .poft?cia?h zw?iy? uale?y:
ze pomewaz, me zaWlfly od obje ..

ktow,. ale od lJoga bywai? ftwo
r?one ? vylew?ne., prze?o ani pny
t?mnOSCI, a?:l Ulebytnosc" cbjektow
llle potrzebU1?.

II. Ta dufza, jefr niejaka? forma ijlot
na, która ( wedfl?g S. Auguftyna in

cap: 7. Gen: ad lit:) nie ikiada fi? ja
ko inne iftoty z m?,teryi i formy,
ale tylko z formy famey, bez mate

ryi tak cielefney, jako i duchowlley.
A za? S. Tomafz mówi: ( I. par: q.

35. art: 5.) Jesliby dufza fk?adanl?

by?a i materyi i ?()rmy, ,?adD? miar?
nie moglaby przylffiowac maczey po

ftaci, chyba tyl!w jako nierozdziel

ne ,
ani ich poznawa?, chyba

w fzczegulno?ci, jako z wy kry zmyfly,
Ik?óre przyjmui? poftaci rzeczy w

ll?rz?dziu cielcfnY?I' co fi? nie tI.a:fi?
,durzy; ponic\yaz. ona przyimule l

---

§:, XIX.

P .

I.
.

CO J?1l:" dufza rozumna wzgl?dem
O. 'P

CZ?SCl duchowney i wy?fzey'?
z oznawfzy jU3, co jeft dufza ro

c??n?. wzgl?dem niifzey fwoiey
z:Sq l Ul l

•.

1
Jl.

\Via aterya ncy, 1 Ja \ ponana-

tOtn ?zt?wieka ?yi?cego, a byrl1<t-
PO?le ft

. .

mr5wi? go, zo ale teraz o Illey
" Wed ?u· ,., r:
l duchow

\
g Jey CZ?SCl wyzlzey

. n?'1' .

k ft
.

?wleka roz
J , l Ja po ana'V/JU (;1; 0-

bydl?t \l?l:\nego nj?ni?l;ego fi? od
, a POl) 1 1\

•

t
'T'

. 'OuliClTO 'ln101mU y
"'Om II. b

•

G pozna-
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wyrówna? jedney formie materyal
...

ney; jesliby za? z dworna rzecZO•

ma mi?dzy fob? rozdzielonemi zt?·

czyta fi? ,
nie ju?by jedney tylkO

materyalney formie wyrówna?a, ale

wielom, zk?d by nie mog?a by? nie"

rozdzielna.

poznaie pofraci w powfzechno?ci i ?:,

bezwzgl?dnie,. a przeto nie mo?e fi?
fktada? z materyi i formy ,

ani z du

chowney ani z cielefney.
Dlaczego nie mo?e by? cielefna ,

a nad to, ?e jeft pocz?tkiem ?ycia ,

tym farnym ju? nie jef? cia?o ; ale

akt albo czyn rz?dz?cy cialern , ja
ko ciep?o, które jef? ""Pocz?tkiem za

grzania, nie jef? cia?o ognifi:e, ale

akt cia?a ogniR:ego. Do tego rzecz

cieleCna jeft co? przyrodzonego ,

co ma cz??ci rozdzielne i rozci?g?e,
tak, ze jedna cz??? za drug? bywa

po?ozona ; ale dufza rozumna jen:
nierozdzielni ,

i nie mo?e mie? cz?

?ci rozdzielnych i roz?ci?glych r

gdy? jeft cala w ca?ym ciele i ca?'a

w ka?dey cz?ftce jego, zk?d nie

mo?e by? rzecz? cielefn? , jak wie

rzy? poftanowiono jeft na Syno
ozie Latcra?1kim pod Innocencyu
fzem Hl.

IV. Ta? dufzs jef? wieczna i niefka"

zitelna po twoim fi:worzeniu, apal'
te poft,. i przeto mówi • Dyoni
zy ( de Divin: nam: c. 4. ) Du/te
ludzkie z dobroci Bozey ma?? to, :te

J? rozumne, i ?e w 'nich jefl iflotne
?ycie nieflazitelne. To? famo uczg

Pirmo, i Wiara Katolicka, i rozum

radzi; bo ( jaku mówi S. Tomaft:

('"

)

I

I. par: q. 75. Art: 6. in corp:)

DuJza je} forma przl!bywai?ca, któ?tf
ani fama przez fif, ani przez trafu"
tuk flazi? fi'! nie mo?e, Jawno bo'

wiem jeft: ?e to, co komu przeZ;

fi? przyfroi, jeft nierozdzielno o?
niego, by? Za? przez fi? przyft?1
formie, która jeft akt czyli {kuteK

bycia; gdy za? dufza z natury fwO'"

iey jeR: akt: wi?c iey przyftoi i byt
..

no?? i trwalo??; poniewa? materY?

tyle ma bycia, ile ma form?, a ?aS
utraca fwoie bycie i pruie fi?, kle'

dy ntraca form?. Gdy za? niepodob'
na jeit, zeby forma rozdzieli?a M

fama w fobie, b?dzie tez niepodob
na: ?eby forma, która ju? prze
bywa, ufta!a przebywa?. Gdy tedy

dufza rozumna kit forma przebf
waj?ca, zgola utraci? niemoze byt'
no?ci fwoiey przez znifzczenie .. d-

III. A toli chocia? nie jeft rzecz?

cielefn?,. jednak fi? ?'?czy? zwyk?a
z matery? ro?ci?gl? i mai?c? cz?

?ci, to jeft: z cia?em,. i dla tego

mo?e by? W wielu cz??ciach, jako

jeft w cz?owieku, na wzór Anio?a,

chocia? ten jeft bez zr?c?enia. Zwa

?a? za? potrzeba: ze, aby durza mo

gla fi? W dwóch cz??ciach rozdziel

nych znaydowa?, które zaymlili?
ró?ne mieyfca n. p. W plecach, i w

goleniach, potrzeba koniecznie, aby
obiedwie cz??ci by?y z??czone z

ciarem ; jesliby bowiem jedno ra

mie by?o od ciata odci?te, dufza

\V oboyga ramionach nie mogtaby
fi? z??czy? z niemi; a to dla tego:

poniewa? durza rozumna jeft nie-

V. Wfzyftkie durze rozumne f?Jery
nt>go? gatunku; ba gdyby bY

...

ró?nego gatunku, tedyby poftatl!\ ..

.

,. ,..

fi
tllll

wla1y rzeczy rozm?ce 1? g'l
byli

kiern; a takby Piotr i Pawe?
r rit

ró?nym gatunkiem, co jefl: g
u

, rozdzielna,. wi?c z fwoiey dofko

na!o?ci i f?lachetno?ci mo?e tylko
tO"
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rozumienie. Atoli chocia?. wfzyf?- ,)

kie durze rozumne równe fobie f?
kt6rych fila imaginui?ca, pozna

wai?ca, i pami?ta i?ca f? lepiey przy

fpobione , f? te? zrJatnieyfi do zro

zumienia, a gdyby ta iftotna i wy
dzielna nierówno?? nie by?a przy

..

pufzezona ? mo?naby mówi? r ?e

dufza Judafza zdraycy w. fwoiey
iftocie by?a równa du fzy Maryi
Panny, co fi? niegodzi mówi?, Du

fzy za? Chryftufowey przyznale fi?
wi?kfza zacno?? nad infze durze fiwo

rzone; poniewa? dufza Chry Itufowa

przebywa przez bytno?? Bofk? , in

fze za? dufze przebywai? 'przez

bytno?? ftworzon?. o Tym te? na

mienia Salomon Sap: 8. 19. 20.

Dzieci?ciem bylem yoflropnym, i otrzy
matem dufZ'l dobr?, a gdy bardziey
bylem dobrym, przyfzedlem do ciata

niezmazanego. Kt6remi 1l0\vy wy
ra?a: ?e gdy dufza jego przyfz?a
do ci ala , j1.1? by? lepfzym nad in

fzych ; wi?c pierwiey, ni?eli przy
fzed? do ci ala , ni?eli wyrofl, ju?
by? lepfzym: wi?c nale?y pozwo

li? nier6wno?? dufz, nietylko co

do lepfzego fkradu cia?a, alete? na

wet co do dolkona!o?ci iftotney i

wydzielney.

W doilwnalo?ci gatunkowey; jed-
llak nie f? równe W dofkonalo?ci

ifi:otney i wydzielney, pominowfzy
uwag? gatunku. A to dla dwóch

przyczyn; .
gdy:' akt i forma by

wal? PyZ.yl?te na materyi wed?ug
z?olnosC1 .materyj, a gdy niektóre

cla?a f? lepley przyfpofobione, przyi
mUl? d.urz? wi?kfzey fity do ro

z?mJenJa 1 kochania. Mówi bo

wl?m S. Tomafz ( r. par: q. 75. Art:
7· In

corp. )" Im lepiey b?dzie cia?o

"przyfpofobione, tym lepfz? otrzy
,,?nU1e dufz?, co fi? jawnie okazu
"Je W tych rzeczach, które f? wed
"rug gatunku rozdzielone; a przy
"czyna tego jeft ta: ?e akt i for
"ma

przyi?te bywai? n a materyi
"w?dlug zdolno?ci materyi, zk?d
" ?ez gdy W Iudziach niektórzy ma

"J? lepiey przyfpofobione cia?o,
"otrzymui? durz? wi?kfzey fily w

"wyrozumiewaniu, i zt?d mówi fi?
"w drugiey Kfi?dze o dufzy: ?e lu
"dzie mi?tkiego cia?a zdatnieyfzey
" f? dufzy "

zet

od

{?oi
mteK

fwo"

i byt"
tery?
a zaS

V[. Ale choc'ia? ta nierówno?? nie
od iftotney zacno?ci dufzy, lecz
()d leptzego przyrp?{obienia cia!a i

?ernperamentu zawilla; w drugim
Je?llak fporobie przyznaje j? Aniel
iki

??ktor. Ta za? zwyk?a by? z ftro ..

bY .n!zfzych iH, których dufza potrze-

kie'

,dob

a M

,dob-

:>rZe-

'tedy

VII. Ta? fama durza rozumna ma

fw6y patac miefzkania cale, cia

to cz?owieka, i ze wfzyfikiemi jego
cz??ciami ( bez których niemóg?by
by? cz?owiek ) z??czona jeft, a to

dla tego: ?e durza informuie cia?o

organizowane, zk?d wfz?dzie jed
nakowo z??czona jeft ze wfzyftkie
mj organami zmyf?ow; bo wfz? ..

dz!e ta? dufza fprawuje jakow??
czynno?? ?ywotn?, która nierno?e

tam dziata?, gdzie nie jeft przytom

na, jako naucza S. Tomafz (tib 8-

At·t: I. fed contra) Atoli ple jej}

:ebf

byt
..

f?\e do fwojch czynno?ci, jako to
,

•

Zda?noty i zdatno?ci Durzy: zk?d'eJ' \e il .

"

ó'
.

?yry j?fi: 'f\:
? rozurmec, ze ta r znJca

tnaf? Cltna i wydzielna ten?e S. To

prZytr ?(iwi?c: infzyrn fporobem
'al1!\"

tUlli r. al'la {l •

J1..n. • ,

?zych fi?, ??! to Jell: z
nrOlly nlz-bJ.Ii

lipIe Je do r, .t()rycll rozum potrzeba-
lWU1ey

, .

c'
,

cZy1,l,nC?Cl. l
zas, W

Gij z! -
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zl?czona z mlekiem
'.

z .w?ora?i, 'z
,:.

z?boma ,
i z

paznogclaml;, ?dyz te

cz??ci nienale?? do Ca?OSCl bydl?-

sle czyli w fantazyl z?o?onych, i

od nich odci?gaj?c, czyli od??cza
i?c materyalno?? , wyci?ga poRa?
duchow n? , która duchownym fpo
fobem okazule objekt materyalny ,

kt6ryto objekt przez te fantazrna

by? ukazany jako pot?a? tak ??fll
i?cfi? do moc:y dufznev , IZ Z

ob Dyga, to jen: z poftaci i mocy fl:a
ie fi? jeden pocz?tek naturalny
poznawania objekta, i tento je?
fpofob poznawania naturalny. A zaS

\7 nadprzyrodzonym fpafobie i po'
rz?dku poznawania nie potrzebnie
uwa?a? fantazmatow, jako uczy S.

Bernard ( [er : 3r & 41 in cant)
.

_

eia ,
a bez bole?ci i gwa?tu od nie

go oddzieli? 1i? mog?.

§. XX.

o PrzednieyJzey i wyzfzey mocy du

fzney, to jefl: o Rozumie,

l.

co jef? dur?a wzgl?dem fwoiey ift?- \

ty, ile mo?na, poznawfzy , nalezy
jefzcze pozna? jey przedmeyfz? fif?
duchown?, która z niey famey
wynika niezawisie od cis ?a. Przed

nieyfza tedy' ?ra d??zy jeft rozu?,
?ntelleitus, czyli wyzfzy l powfz=ch-

II. Rozum dzieli fi? na czyni?cy 1

cierpi?-y, intelleiius diuidiiu» in, age,rz"
tem Ej patientem , Mówi fi? CIerp/c/''''
cy 1"OZUlr

prz;to; ?e przyjmuje. po"
fta? od niegaz famego wyrobJO??.
Mdwi fi? czyniqcy rOZU?l'J; pOnIe:
waz furmuie pofta? duchown? 1

przl?z ni? poznaie., Co z,tHre tro

jako czyni. l. O?wiecaj?c fantazma-

, ny rozf?dek , [upertor Ej ?niversalis
ratio

, przez który cz?owiek od by
dl?t fi? ro?ni

,
a Bog\!' i Aniolom

podobnym fi? ftaie. Ten tedy ro

zum je} moc pozntJwai?ca duc1zow
na przez wzglqd na janta<:matIJ czy-
li i112aginC!cye.

•

,

ta, to jeft: formui?c poHa? Du'"

chown? objektn, przez kt?r?by do'"

fkonaIey poznany byt ob]ekt. n.

Czyni?c wyrozumi?lne rzeczy
W

!kutku albo w mocy, i uiatwiwfzy
a wyprowadziwf7.Y tfo{t.? i je)'
poznanie llaiywa n? rzecz wy"
rozumi? lna W !kutku. nI. OdCl?'

ci?gai?c od fantazmatow.

Przez te flowo moc poznawal?
ca ( co jeft rodzay). z?adza fi? z

my
fl'a?i zewn?trznem?.

1

WlJ?t:zne.ml.,
ktore, jako?my wyzey powled?leIJ,
nazywai? fi? mOfY poznawalqce,

przeto, ze mog? ?ywym [porobem
poymowa? objekta.

Przez te nowa: przez wzgl?d na

,fa1ztazmata ukazuie ii? ró?nica;
ró?ni fi? bowi-em rozum ludzki od

rozumu Bo!kiego i AnieJikiego,
które do poznawania nie pc;trzebu:
i? faotazmatow; rozum zas ludzki

aby naturalnie poznawa?, powi?
nieo fi? udawa?

..
do fantazmatow

czyii imaginacyi, to jd?: do poftaci
materyalnych W powfzechnym zmy-

III. I{ozum tedy ma trojaki akt cZY"
li fporoh czynienia, i te f?: L. Po:
i?cie apprehcnfio 2. Rozf?dek Judl'
dum, 3. Rozmowa diswrsus.

T. Poj?cie jen dwojaki!;:: jedne pro"
fle '. d'rugie nay,Pro!.fze. !roft.e pO/f:
de Je/? te, ktore poznale WIele ob

jektow przez jedne prone rozu11I!1?

weyrzenie l nic ani twierdz?c,
aI11

prze-

I
'
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przecz?c w obj?kde, ale na niego >;:

popro1tu pogl?da1?c. Nayproflfu
po??cie t l?Lór(; jeden tylko objekt
PIZ:z je?1J.e ro?umn,e wejrzenie po:
znale, nic .takze me twierdz?c am

przecz?c.,
1 ten akt regularnie by

?a nal?z?cy do kontemplacyi, jako
ley wtaSCl\vy.

no?? wCrzód miefzkai?ca, afiio immc

mens , czyli wyrozumienie, które

przebywa z??czone z fwoi? przy

czyn? rodz?c?, i dla tego fi? na

zywa wfrzód miefzkai?ca czynno??
czyli termin wyprowadzony lub zro

dzony, terminus prodztf(us. Zowie

fi? te? f?owo myslne, verbum meniis

kt6re jeftto jakowo?? wynik?a z

rozumu przez on? wfrzód mie

fzkai?c? czynno??. Zt?d SS. Oyco
wie i Teologowie terminy fwoie

wzieli, któremiby nam wyk?ada?
mogli wiekuifte Stoma Bo?ego Z1'O

dzenie przez jeden akt rozumu Oy
ca przedwiecznego; bo jako w Bó

f?wie rodzi fie Stotac Bofk!» ifrotne

przez jedn? ?zynl1o?? wfrzód mie

fzkai?c? if?otu? , t<1k w du fzach ludz

kich rodzi fi? ilowo przypadko vet

które jei? jakowo?ci? przez jed
n? czynl10?? wfrz6d miefzkai?c?,
która tak?e jeft jakowo?ci?· Zk?d
rozum do poznawania nic wi?cey
nie rodzi ?zyli nie wydaie, jak tylko
t? jakowo??, która jeft aktem czyli
fkurkiem wyrozumiewania.

IV. 2. Rozjqdek jelt akt. przez 1?t6-

TY, rozum poznaie objekt co?kol-'

;'Iek W nim przecz?c albo twier

Bz?c,
do którego nale?y poznanie

oga przez Teologi? twierdz?c?
albo

prz:cz?c?, jak ob :zel'l1ie uczy
S. ?yOOlzyufz, i temu rozl?dkowi
?zy1t aktowi rozumnemu prJ'?ypiru
je. fi? nayprzód ob]' ekt J' ('<TO ca?ko-
Wit t

' h

h
y, ,o Jeft: prawda, albo falfz,

c OClaz od
.

t fi
f? Olego nie wyl?cza 1?

i??k
e

al?o nayproftfze poi?cie; gdy?
oIwlek pozn3wa? j'llt? praw

d? ?lbo faflz wta?ciwie nale'?y do po
tWierdzenia albo fprz(·czenia rozf?d
ku

rozumnego, a profte i nayprof1::
fze poj?cie nic nie potwieldzl, ani

przeczy; jednak wyzfzodzielnie
?111.?neute? W fo?ie farnych zamyka
J? p?H\':-lerdzenle, albo fprzeczenie;
bo Jeshby rozumowi poymuj?cemu
byto pytanie o objtkcie, zaraz o

?:awdzle albo f..t?Jzu jego wiele zda-

ie"

?
i

ro"

na"

Ju ..

do"

VII. Nazywa fi? ten konrept czyli
pocz?te zdanie llowo, verbwn, a to

bardzo pilnie trzeba zwa?a?; bo jeft
naypotrzebnieyfze do rzeczy nacJna ...

turalnych ; gdy? chocia? to, cu jeft
flowo, jesliby ?cisle bylo rozumiane,

tylko przyfroi farnym gto?nym fio ...

H.

W

rzy
je)'
vy"

:i?"
V

Ula
Uczyn Hby.

• 3, Ro.?l11oUJa nakoniec jeIl: akt,

pr:ez który rozum 'albo twierdz?c
? o

przecz?c do?ciga, wyfzukuie, wom, w?a?ciwie jednak frosuie fi? i

do tego konceptu rozumnego; gdy?
do oklzania, które chcemy objll?ni?,
Rowa wewn?trz formuj? fi? i poy

mui?, i ten koncept czyli zac7.?te
zdanie podobnym fporobem dzieie

fi?, jak kiedy rozum fam z fo.b?
rozmawia, fobie objawiaj?c i obp"

iniai?c objekt, który poymuie. Dl.

"OZrn·
' ?

Rie aWla, albo wnofi jedno z dru-
Ro w b' k

' .

to a.? ,

o Jt· cle poznanym, 1 ten-

VI. 7..Ja??H: w?a?ciwy medytacyi.
ffu,s, od \: Wynikt€', concf'ptus prodtt
poi?a? kO?umu czypi?cego przez
fi! 't(>r'l 'k

.
.

1euie prz
. et on Ja o clerpl?cy na

-Yltnu' k'
,

cept czyli Zd.,e., ta I, mow1?, kon-

?nl? nazywa fi? czyn
...

czego
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ma reflexy? ku fwoiemu fpofobowi,
na dwa objekta rozfypuie, to jeft
i na rzecz przedfiewzi?t? , i na (po
fob fwego poznawania; a poniewa?
fila z??czona mocnieyfza jeft nad

czego nie jeft to rzecz niew?a?ciwa
,:?

takowy koncept czyli zacz?te zda

nie nazywa? I?owo myslne, verbum

meniis, Co wyra?nie potwierdza
Pifmo S. mówi?c: Pijarze i Fary
zeufzowie mówili w/obie ( Luc: 5· y.

\
z r. ) & alibi: nempe Math. 9. V. 3· )
Mówili niezbo?ni farni w fobie my

sl?c. Oto? rozum rodz?cy takowy
akt myslny f?ufznie fi? mówi: ?e

rodzi f?owo my?lne.

fam? fiebie rozfypan? , idzie zatyrn'
?epoznMtie profie (w którym wfzyR"
kie fily f? z??czone) daleko dofko

nalfze i ufilnieyfze jeft, ni?eli pa'
znanie rozmyslne.

IX. Z tey niewiadomo?ci bywai? frra

plone durze Bogomyslne, kiedY,
ufilui? trwa? w bogomyslno?ci 1

ikutecznie uwa?a? ifrot? Bofk? l

gdy? cz?fto im fi? nadarza, ?e nic

nie poymui? o jego Iftno?ci Bofkiey
to jeft : nie poznai? f

?e uwa?aj?
Iftno?? Bolk?; ale tylko czul? cie"

mno?? jak?? fpokoyn? i cich?, l du

cha W g??bokim milczeniu jakoby
Bolkiey rozmowy f?llchai?cegO•
Zk?d bardzo miefzai? fi? roz01Y"

slai?c: ?e w ten czas nic nie cZY"

ni?, i jakoby czas nadaremno tra"

c?, ale pró?no ten (mutek mai?; bo

w ten czas dolkonaley i umniey Bo"

ga puznai? przez poznanie profto
mierz?ce ,. kt6ryto fpofob pozna·
wania nie mo?e fi? od nich rozezna?

VIII. Z tych aktów czyli konceptów ro

zumu infze jeil: poznanie prof?e, cogni
tio direEta, infze rozmyslne, cognitio

veflexa. Poznanie profle jelt te, które

profto poznaie objekt ,
nie zwa?ai?c

czyli razem z nim co wi?cey poznaje.
Poznanie rozmqslne jef?, kiedy nietyl
ko rozum poznaie objekt ,

ale j fam

fpofob fwego poznawania uwa?a,

to jeft: ku fobie fi? reflektuje. Zk?d

kiedy rozum poznaie objekt przez

farne profte poznanie, w ten czas

on fam nie wie, ?e poznaie taki ob

jekt, to jeft: ?e fi? na nim?e fa

rnym taka pofta? wyra?a, i owfzem

tak f?dzi, ?e nie poznaie; bo ?eby
chcia? pozna?, fam w fohle potrze
buie poznania rozmylnego czyli
reflexyi na flebie, i obeyrzenia. fi?
na fporob fwego poznawania, któ·

reyto re:flexyi je?eli nie ma. a przez
famo profte poznanie objekt uwa

za, niepodobna je1t: ?e go czyni
podobnym fwoiemu poz!,aniu. ?

i?:.o
nie mai?cych refltxyi na fie'

X. Sumnienie cOllscientia, jako uczy ?.
Tomafz J. p. q. 79. Art: 4. nIe

jeft to moc, ale ikutek, albo czyJl
rozumu, i nazywa fi? od S. Ba?f
lego pobukka rozf?dna, diftamen JW

"

Aczkolwiek i to jeft prawda: ?e

przez profte poznanie daleko h? le

piey rzeczy poznawai? bez ?adney
reflexyi na fporob [wego pozna

wania; bo w ten czas ufilniey objekt
uwa?a maj?c wfzyftkie fi?y zgrb
madzone i zjednym tylko objekteffi
zl?czone, które W ten czas, kiedy

dicicr'l'izm1; poniewa? pobudka do c?f
.

nienia zt?d nale?y do rozf?dku rO?

zumu, Mówi fi? fumnienie, upomnie?
nie rozf?dku: ?e to albo owo po·
winien koniecznie czyni?. \

Dzieli fi? fumnienie l. na pe\voe,
coscienntill certa II. na z&adY,w?i?ce

Opl"
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opinativa III. na w?tpliwe, dubia ?:? wiara r. na Boj1u! 2. Anielfo?· i 3"
vi,
dl:

IV. na b??dne, erronea V. na boja?li- ludzk?·

we, scrupu,lofa l. Wiara Bofka jel? w ten czas, kie-

?. Sumnienie pewne, kiedy rozum, f?- dy co wierze my dla tego: _

i? tak

dzi zapewnie, co nate?y czyni?, albo' objawiono jeft od Boga.

czego ?y?rzega? fi?, 2. Anielfka nazywa fi? w ten czas,

II. ?Umnlen,le zgadywa??ce, albo domy- kiedy co wierzemy przeto, i? tak

sl.al?ce fi? Jelt W ten czas, kiedy cho-od Anio?a jeft powiedziano.
'

oraz r?z\1tn f?dzi, ?e co fi? godzi, 3. Ludzka nakoniec w ten czas, kie-

alb.o I ?Ieg,odzj, jednak ma niejak?? dyto wierzemy dla tego: ?e od

bo?azn:. ze przeciwne zdanie be- ofoby godney wiary co zafwiad-

fplecz?Ileyfze jd? albo prawdziw- ezono byto.
-

fze,
_ Infzy jeft akt rozumu, który fi?

III: . S.umnienie w?tpliwe, które wla- zowie poznanie czyli wiadomo?6

selWIe nie jeft furonienie , nazywa fi? pewna, cognitio certa ,
a ta bywa

tylk? dla tego: ?e rozum co? po· troiaka l. pewna obyczaynie, certa

?n?te 1?rzez prawd? albo falfz, cho- moraliter. 2. pewna dowodnie czy-
ciaz do ?adney firony nie ?mie na- li naturalnie, certa .philosop.hice ?
k?oni? fi?

\
physice. 3. pewna nieomylnie czyli

IV. Sumni;nie bt?dne jel?: kiedy ro- iftótnie, certa infallibiliter & meta-

zUrt;I W poznawaniu rzeczy b??dzi, physice.
to Jeft: wierz?c dobr? rzecz za z??, l. iJ7ictdomo?? pewnaobyczaynie, ?i?-
a zf? Za dobr?.

\
dy f?dziemy wedlu.g roftropnoscl,

V. Sumnienie boja?lhae ( które nie- i? jakowa rzecZ Jeft pewua. II.

w?a?ciwie fumnieniem :fi? nazywa) Pewna nattwa.lnie albo filozoficznie,
te jeft: kiedy pobudka rozumu kiedy wed?ug filozotli z prawidel

wynika z pró?nych przyczyn i lek- albo z przyczyn naturalnych i ko-

komysInych zadatKow, czyli fnn- niecznie z rzecz? zwi?zanych ocze-

da?entow, i tam fi? trwo?y i fpo- wi?cie 6owodziemy, i?
-

jakowa
dZIewa ftrachtl, gdzie go nie ma. rzecz jeft pewna. III. Pewna nieo-

Nakoniec inrze jeft (umnienie do- mylnie i wedtug ifloty, w ten czas

?Qnl.e, co1lscienUa fpewlativa, które jeft, kiedy co tak za pewn? rzecZ

S.

je

rll

?dZl W powfzechno?ci albo w od- mamy: i? ani cudownie inaczey

C;?gni:uiu, in abflraEco, co fi? godzi, rzecz by? nie mo?e. Y takow? to

a bo nIe godzi. ItI (ze jefr (umnienie pewno?? mai?. wfzyftkie akty wia·

?(.konYWai?ce, conscienti/;"t praffica, ry Teologiczney.

fi?Ql'e>
z okoliczno?ci nawijai?cych Trojak? te? znayduJemy nieo-

fi? ??d p.rzy famym dziele f?dzi, co mylno?? l. która wynika od nieo-
)? .

Infz;I,.
albo me godzi. , mylno?ci objektu n. p. gdyby Po-

nazyw
JeG: akt rozumu, który fi? ganin twierdzit: ?e Bóg jeft m?dry.

ktc)ryr: :P-?ara, i ta jefr rozr?dek, II. Nieomylno??, która wynika od

czem \Vlerdz;my co, albo prze- farnych prawide? czyli przyczy
y przYZWi\lai?c jey. Dzieli fi? fprawuj?cych akt obefpieczai?cy.

tak
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tak, i? aniby cudem inaczey rzecz
.:>

\

fta? fi? nie mog?a ; a tak ubefpie
czai?ce f? akty wiary Teologtez
ney; poniewa? wynikai?z t?y cno

ty, która poDje na nadprzyrodzon?
pomoc?, ?adnego falfzu wyda? nie

mo?e. III. nieomylno?? jef? ts, któ-

przymiotami ? z pomi?dzy nich nie

.które f? farne p, zez fig czutne, pet
fe [enfibili«, jakoto n. p. tt', które
od zmyllov,,· pG? mowane by? mo

???, i ?akowe przymioty rozu?
poznaje przez w?a?ciwe !>oltaCI,

pe'f proprics !pcc/cs, chocia? fpofo
bern ducho wnvm, lnfze f? przy"
mioty nie czutne przez fi?, ale przy'
padkowo, per aicidens jen (ibifill ,

n. p.

r? maia dufze Swi?re i bogomysl-
ne o Bofkich doikonafo?ciach , któr?
z do?w}a.dczenb. otrzymui? z daru

m?dro?ci,
/

jakoUJo?.;i, których nie poznaie ro

zum przez w?afne pof?aci , ale przes
przyrownania, per com-paYOltiones, albo

prz?z fprzeczenia, per negationes.

Jefzcze jefl: infzy akt rozumu,

który fi? nazywa poznanie widocz

Ile, cognitio intuitiua , a te bywa
W ten czas, kiedy rzecz, która fi?
poznaie, razem bywa przytomna,
i ja?nie a otworzy?cie daie .fi? wi
dzie?: dla tego widzenie ?wi?tych ,

nazyv/a fi? widoczne, cognitio i12-

hitiva; ;)oniewa? oni Roga pozn!
i? ja?nie, kiedy twarz? w twarz

przytomr.eg? ogl?daj?. Infze nazy.

A toli to zwa?a? potrzeba: i?, kie

dy rozum przez dylkurs poznaie
jak? iftot? materyaln? , tedy for

mnie niejakq? pot?a? wyra?n? oney
ifrcty, ktorato pofra? chocia? nie'"

do{kona?a, jednak jakowym?cj?
(pofobem reprezentuie oney ifto ..

t?·
va fi? poznanie od ci?gliwe, cognitio

abJkC'ctiva, (nie rnówiemy tu o od?

ci?ganiu, przez kt6re bywa poznana
ogulno??, zt1live'f.5ale, jako n. p. od
wielu uczonych jcdnomyslna od.

d?ga 1i? ogulnie nau!ta, o czym
Z ?rykto fi? T:1ó\?ri? W Log:ce ) ale
t' tr'ó\"liemy o pozna\vaniu o1ci?
glin:yr. odci?gai?c u ;I;ag? od przy
tomno?ci i deobecno?cl rzeczy tyl
ko, kiedy rz?cz bywa poznana
przez j ... kiekolwiek pol?aci, i te

poznanie pofpolitfze jefi: bogo
myslne, cognitio wute111ptativa.

XII. Dufza rozumna niemoze iO'
znawa? fama fiebie przez fiebie

fam?; poniewa? t?ufiataby fi? bs

wi? ufrawicznie poznaniem liebie

farney, co jefr przeciwko do?wiad·
czeniu. to? famo m6wiemy o rO"

zumie, i?, gdy fam fiebie l1iemoie

poznawa? przez fiehie, muf! to

czyni? przez poftaci fwoich {kut

kow czyli wyrobkow i aktow,

przyczyna tego jeft z poslednego
poznawania, 'fatio rIt a poj?eriol'i, pO'
niewa? jesliby du fza fama fiebie/

fwoie firy i zdolno?ci mog!?
poznawa? przez wia?ciwe iftct):

I

pOIzroby za tym: ?e one wyraxn1e
i rozdzieJ nie poznawataby prze.?
poznanie widoczne; co fprzeci,?!ld
fi? do?wiadczeniu, a wynika o,"
z IwiQo?ci zmyiJu cielefnego, ?tO

I. ROZ?H?1, clwdai j "fi: ograniczony,
mo?e pozna'.va? wieje razem ob.

jektow r,a kfzta?t jednego; zmy:!l
tyl!\.o p??m.:e przymioty zewn?trz
ne, tleci ent:a extrinseca, Ro'?:um za?
.. ,o?e poznawa? iftoty, fubftcmtias,

zyli natury, które :fi?. l?ryi? pod , l'e?() for:n? jeft du[za.

XIII.
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fuerit in Jenfu, nic niemafz w rozu-.

mie, coby pierwiey nie by?o w uczu

ciu: ani nawet nadprzyrodzonycn
rzeczy infzym fpofobem poznawa?
nie mo?e ( jako trzyma S. Tomafz I.

'p. q. 84. art: 7.) Co bez w?tpienia

,powinno fi? rozumie? o franie i {po
fobie naturalnym poznawania, a nie

za? o fpofobie i I?anie nadnatural-

XIII. Rozum w flanie naturalnym' ?:?

etlbo przez fzczere naturalne fily Iwo
ie, ,mo?e ??ko??kolwi:k ?oga po?na· t

wac;, pomewaz dWOJakI Ipofob ma.

do tego, aby byI? poznana jakowa
rzecz: raz poznaj?c, izali jef? rzecz,

quo ad an fit? to jeft: jesl i ona rzecz

przeby wa , albo mo?e przebywa?, i

tyrnto fpofobem rozum przez fzcze
re

natu.raln.e- filymOo?eBoga pozna
..

'wa?, ,Jako przyczyn? wfzyllkich

-

\

e-

let

re

o ..

!r1l

ci,
'(J"

y"

y'

p.
O"

et

bo

e-

ie

.r-

?y
e'"

:i?

J"

O'

ie
'i

a'

je

d#

0#

?e

:Q

t"

,;

rO
)

:Y

e,

t?

l,

je

'#
"

d
,

\
I"

\ •

k
'

nym przez WIar?, W' torym za-

pewnie mo?e poznawa? przez po

f?aci
,

nie przez zmyf?y 'wzi?te, ale

od-na?ogu wiary, czyli daru wlane

go 'wynikaj?ce; poniewa? pozna ..

wa? Boga przez uwa?anie fantazrna

tow , jeft to jego poznawa? jakoby

materyalnego, albo materyalnemu,
czyli cielefnemu po?obnego. A?e on

jeft pierwfza wfzyftkich rzeczy

przyczyna, i wta?ciwa jego pofta? ?

któr? formuie rozum przez nalog,

wiary, ta, mówi?, pofta? nie jeft mate

ryalna, ani do materyalney podobna:
idzie za tym, ze rozum w tym franie

wiary b?d?cy, niepotrzebuie ogl?da.
nia fi? na fantazmata. A chociaz mo?e

czaJem wfparlfzy fi? na wierze fwo ..

iey przez fi:worzenia i onych poftaci

przyi?? do poznania Stworzyciela,

pofta? jednak wta?ciwa Bofka nie mo

ze wni?? przez zmyfl, ani dla jey po-/

znania nie trzeba fi? ogl?da? na

fantazmata: przeto mówi S. Tomafz:

( l. p. q. 84. art: 5. ad ter:) '" Bez-

"cielefne rzeczy, których nie mafz

prz?czyn ;
-

tak bowiem go pozna
..

wali Plato , Aryf?oteles ,
l' inni Filo ..

Zof?wie: drugi raz w ten fpofob"
?o Je? >rze?z, quo ad 'quid

.fit,?'
?o jefj::

\
' Jaka J?go Jeft lftota i wyk?ady rze

czywifte , r-wadicata, quidditativet, a

tym fpofobem rozum przez' tzczere

naturalne fily nie mO?e Bóga pozna
..

\
wa?. Z

te?o -tedy. drugiego fpofobu
P?ZnaWanla, troiakie wyni?a ppzna?
me: l. Poznanie obeymui?ce, cogni-
tlO comprehenJiva, albó dzier?awne.

\
2. Poznanie doikonale, cognitio per-

[efta. 3'. i Poznanie niedoikona?e

cognitio imperJef1a. '

.'

?

I. Poznanie obeymuiqce, czyli dzier..

\
' zawne, w ten czas bywa, kiedy po

znaie .fi? wyra?nie i otworzy?cie, i

fama rft,ota rzeczy, i oney wlzyfilde
'

kibfnosci. .2. P?z,n?nz? dofoonqle,

\
•

e?y.pozn,
ale fi? Jasnte 'dtota rzeczy

1
on?y wlafno?ci, ale nie wfzy'fi:kie.(

\
?. Poznanie niedofoonate, kiedy by·

... '-kt rzecz poznan? przez jey wy

n.ady yofllolite, prredicata comnlunia,

. ift?'t kledy cz?owiek poznaie :f.i? jako
, fantazmatow, bywai? poznawane

? , .

d
"od nas przez przyrowname

o

cia? czutnych, kt6rych f? fantaz

:: ,mata, Boga za? ( jako mówi Dyo

," nizyufz) poznajemy jako przyczy"

" n?, i przez wyi?ci? ,i przez .odda
" lenle fi?." A na_wfzym mteyfcu

( in 3. dHt: 4. 'l' I. art: 4- ) ".w Sta ..

XIV
a. .

. Razu fi:.
.

nie tl\Clze?
W ame naturalnym UlC.

\
ko obr l?aczey poznawa?, jak tyl-

czyli,m:?a;?c fi? do fantazmatow,

l
Ja?()\V. dl t /.' 'L.'

azof: nihil ',1,
li ego mywl

1.'1-

Tom Jt. 2n mtetlcft11J, qUlrt prius'
" nie

", H
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I"n;e ?ycia duchowne rzeczy, a
>::

"ofoblhvie Boga bardziey widzie

"my poznawai?c, czym nie jef? , a

"ni?eli poymuiemy czym jef? ,
i dla

"tego co do R:anu ?ycia f? anowi fi?
"czyfto?? ferca ,

nie tylko od na-

idzie, ?e tam by? mufi moc rozu"

mienia. Atoli uwa?ai?c d ufz? , jako
fi? ona bawi w nogach, plecach, &c.

nie nal-?y f?dzi?, aby tam przemiefs
kiwa? rozum, ani dla tego mo?n?
mówi?: wi?c dufza i ma rozum, l

nie ma rozumu; poniewa? ta? farna

dufza , która informuje nogi, infor

muie te? ona i grow?, ale ?e vI

farney g?owie jakoby w famey te'j

cz??ci, w którey je!? przyfpofobie
nie, czyli dyfpozycya do czynienia
wyrozumialno?ci: wi?c tam fprawu
ie akty rozumu, i dla tego to mdwie-:

my, i? raczey w gtowie dufza ro

zurnna zabawia fi?,

,

(
i

" mi?mo?ci powabów, ale te? od bf?
"dow, od fantazmatów i od du-

" chownych ,
od kt6rych wfzyflkich

"
?e odft?pi? i oddali? fi? nale?y,

" upomina Dyonizyufz w Kfi?dze
,.

de myftica Theologia (c. I. & de

" czeles: Hierarch: c. J 3.) tych, któ-

" rzy d??? do bogomyslnosci.
XV. Rozum uwa?any co do fwoiey

rzeczywif?o?ci, jako ?wiadczy To

mafz S. (I. p. q. 84. art: 3.) jef? moc

zacnieyfza ,
ni?eli wola; gdy? im

bardzicy jef? k t6ra rzecz pro?ciey
fza i od ikradu odci?gliwfza, quanta

.f!mpticius f.5 ahfl1'affins, tanio nobilius

& altius , tym w fobie jef? fzlachet

nieyfza i wy:ifza; poniewa? za?

objekt rozumu jef? fam rozfqdek,
albo raczey fama rzeczywifto??
dobra po??danego, dobro za? po-

??dane, którego rozf?dek jeft W ro

zumie, te? farne jeR: objektem woli,
idzie za tym, ?e objekt rozumu jeft

wy?(zy, ani?eli objekt woli, a

przeto rozum wed?ug fiebie uwaza ...

ny, jeft moc zlc:.tlieyfza-, ani?eli

-

§. XXI.

o Drugiey mocy duJzney, to JeJ?: o pa

mi?ci czyti wJPomin,.anizt d?tc}lOumym,

L

Przez pamI?? duchown? rozumiemy

on? moc wy?fz? poznawai?c?, któ'

ra w fobie zachowuie poltaci da"

chowne tych rzeczy czyli objektoW!
które rozum nayprzód pozna?,

l'

przez którebv ona te? farne ob"

jekta znowu

?

i znowu poznaW;l?
mogla, i t?to moc nazywamy P{f'

m?'tci? przez pierwfzy wzgl?d; po'
mewl? jeR: bezpofrzednicze prty"
fpofobienie do oney mocy, kt6r?
zowiemy pami?ci? ikuteczn?, c'Zyll

przez drugi wzgl?d; a ta moc Je?
on akt, przez który znowu poz·J?
ie fi? rzecz, i dl:! tego ZO\VJe

fi? wfpominanie, remin;sceJ1,tia.
?.

wola.
-

XVI. Miefzkanie rozumu jeft fam frzo

dek g?owy" tak, jako czo?o jetl:
miefzkaniem imaginacyi, albo chc?c
w?a?ciwiey powiedzie?, jeft w du

fzy farney uwaz:mey tak, jako 'Ona'

bawi fi? w oney cz??ci g?owy, i

przyczyna tego jef?; poniewa? tam

I
f? narz?dzia organa rzeczone, i

nale?yte dyfpozycye, od których
zawH1y wyrozumiewania, a ?atym ,

Dla- czego
I

zwykli?my mawitl:?,'
ze ten cz?owiek nie ma pami?ci, ?tO
ry to,. cO ju? byt poznaf, zapo?Ir1;'
chocia? to raczey nale?y do ?i\t ,

iieit-
I
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I
i j.e,rt prawdziwym dzie[em mocy, $:?

ma pami?ci. Kiedy wi?c czytamy
anJzeli fama moc. w Pifmie S. ?e Bóg zapomina, al ..

Pami??, niemoria, tedy jeft przez bo wfpomina, to fi? powinno ro ...

I Wzgl?d pJerwfzy AIJoc d'ltchoUJ'Yla po- zumie? przyrównanym fpofobem
z,naw.czi?ca rzeczy 1%{wijCli?ce fi? czy- czyli metaforycznie, równie jak

I 11 obJekt? przez poflaci, Irtóre pozo- kiedy fi? mówi: ?e B<'>g fi? gnie.
flaty z m}:::yrlt poznczwaniow t y chi e wa ,

albo ?a?uie ; poniewa? te

fam?c?, oble":tow. A zt?d dochodzi?- wfzyitkie odmiany Bogu zgo?a f?
I my. lZ nre jef] on akt pami?ci kto- nieprzyzwoite ; atoli przecie? tak I

r 1
"

'

y c lOCJaz poznaie znowu objekt fi? zwykto mawia? dla tego, i?

poznany, jednak 0'0 niepoznaie wzgl?dem fiworzenia te? farne

przez tez fanie pofl:a?i, przez które fkutki zwyk] fprawowa?, jako gdy-
przedtym by? poznany, ale przez by rzeczywi?cie wfpomina?, zapo-

D?We poftaci; poniewa? pami?? mina? albo ?a?'owa?.

?lety]ko zale?y na poznawaniu ob-

J
nr. Nie potrzeba, a?eby to by? akt

jektu j?? poznanego; ale na po-

.

pami?ci, gdyby fi? poznawa?o fa-

?naWan,l? objektu tego? famego , me poznawanie, przez które przed-
l z temlZ famemi pof?aciami ,

które tym objekt by? poznany; ale do-
z

przefzlego jego poznawania

po-\
ry? na tym, ?eby ten?e objekt by? I

zofl:afy W
mocy: a tak kiedy dufza poznany przez te? farne poflaci ,

pa"

m;
'Wfpornina na Boga przez now? po- przez które pierwiey byt poznany.

?a?, to ju? niew?a?ciwie mówi fi? , Racya tego; poniewa? gdy ju? pa-
.ze wfpomina, ale raczey ?e ?wie?o. mi?? chowa u fiebie w?a?ciwe po-

- Boga poznaje. ftaci objektu , ju? jey .nie potrzebaem"

kt6'
da"

coW,

lI, i

ob ..

n.
pocho?z:i !i? ?e? zt?d ? ?o: ?e ogl?da? fi? na daw?ieyfze poznanie,

B,og ??asclwle nIe ma pamI?cI; po- ale tylko na dawn]/"y poznan? po-
mewaz zawfze przebywa w czyn- f?a?. Co fi? oczewi?cie pokazuie

.
nOSCl .poznawania; ani potrzebuie na bydl?tach, o których nikt nie

po {?acI do poznawania; poniewa? \ w?tpi: ?e mai? pami?? zrnyftowit?
?e wfzyftkich rzeczach iftotnie albo czutn?; poniewa? pami?taj?,wa?

Pa'

pa
rz\!'"

1dt
przytomny, a za? poznani? co to jen by? bitemi rózg?, albo

prZez pofl:aci -jeft niedofkonalo?? pafionemi chlebem; a pofpolicie
'

?ocy ftworzoney, która takowych mówi fi?, ?e moc materyalna ( jaka
?zodko\V potrzebuie do poznawa- jeft bydl?cia) na fwoie czynno?cit6r?

7, fl? ?l?, I

\V Bogu za? ?adna niedoiko- nie ogl?da fi?: zk?d to fi? dowodzi ..

Z?!?s? tnie?d? fi? nie mo?e. Kiedy fi? ?e daleko mniey pami?? duchownajett
zn? tylko mÓwi pami?? .ona, ktura nie potrzebuie reflektowa? fi? na

!': ,1:1:'

,\vie prz?:u p.ozn, ie objekt poznany, i fwoie ,czynno?ci.
pierwi

tez farne poftaci, któ.remi IV. Trudniey pozna? mo?emy w pa
..

Wi?kf;;?? }H1ego poznawa?a,:l· co mi?ci, zk?d fi? wzbudzai? poftaci,

drugie
;c;e

\V Bogu nie mQze by? przez które przypominamy; ponie·

idzie· zatPOZbll.;vanie,
. ani pofta?, wa? tego, co do?wiadczamy,. ?go!a

'. y,m, ?e llJg .wla?clwie nie. Jlie zl1am?r.
.

Tiektór+y m6wl? 1: Z

li ij
o aCl
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poftaci zachowuj? fi? w mocy ;:?

przez jakowe? fplatanie fi? na

kfzta?t rancucha , którym jedne z

druglemi wi??? fi? , dla czego cz?

ftokro? wzbudzaj? fi? poftaci pr?eZ

poznawanie rzeczy poprzedzaj?
cych, jak fi? nam wfzyftkim nada

rza, kiedy przez poznanie rzeczy

poprzedzai?cych fwoim porz?dkiem
obudzai? fi? pot?aci rzeczy naft?
pui?cych; jesli Za? porz?dek od

mieniemy, wraz pomierzamy fi? i

popl?tamy : tak n. p. je?liby kto

fna? hy? fpytany o czwarte fiowo

jesliby fi? farne prz-ez fi? wzbudza

Iy , ?adn? miar? nie mog?aby pa"

mi?? d?ugo trwa? bez ich wfpomi
..

nania ; a za? do?wiadczenie uczy ?
?e

przez wiele lat zoftai? zachowane

w mocy, chocia? nie bywai? wfpo

minane, a?by od któreykolwiek ?

wfpomnianych przyczyn byty obu ..

dzone.

VI. Pami?ci nie ró?niemy rzeczywl
..

?cie od rozumu, ale tylko formal

nie, to jeft: co do fpofobu przez roz

f?dek wyk?adai?cy i przez zabawy]
poniewa? w fobie zachowa? pof?acl
wyrozumialne i przez nich znowu

poznany objekt poznawa? nale?y
to do rozum: , kt6ry fam przez fi?
mo?e te dwie funkcye 'wype?ni?,
któremu ?ad.?'J? mar? nie potrzeba
przyczynia? ió fzey mocy, i racya

tego jeft; poniewa? rozum b?d?c
moc? poznawai?c? prawd? wed?ug

ca?ey jey fzeroko?ci mo?e Jl? roz>

ci?.?a? do oney poznania wed?ug'

wfzyftkich jey ró?nic tak w :ltanie

ninieyfzym, jako j przytzfym albo

przefzrym, i gdy ten jeft akt pa"

mi?ci" kt6ry przE'z poftaci pozna"
ney prawdy (prawuie, idzie zatyrn,
?e nie potrzebuie nowey mocy.

z pacierza, natychmiaft jesliby z

pocz?tku modlitwy nie zaczyna? ,

ledwieby z trudno?ci? móg? na nie

odpowiedzie?; zk?d zdaie fi? wno

:fi? fprawiedliwie, ?e pot?aci naft?
pui?ce wzbudzone bywai? od po

przedzai?cych , kt6re ju? f? W pa

mi?ci.
V. Cza rem wzbudzone bywai? po

ftaci od woli chc?cey poznawa? ja
kowy objekt, czafem te? od ima

ginacyi, a czafem od Boga, aby?my
wfpominati jego dobrodzieyftwa j

karania, i inne rzeczy, które fi?
ilofui? do nabycia cnoty, a unik

nienia wyft?pkow, cz?frokro? po
ftaci pami?ci zmy1lowey wzbudza
ne bywai? od zewn?trznych czu?o

?ci, cz??ciey za? od humorow mozg

zapra?tai?cych, jako fi? trafia we

?nie nayczey?ciey. ?akoniec od A

niolow dobrych albo ztych, od do

brych zaifte dla nafzey poprawy i

wy?wiczenia, a za? od z?ych dla

,vtr?cenia w umy.11 zdrad i zlosli

wych mysli. Gdy bowiem takowe

po naci nie mog? fi? farne przez fi?
obudzi?, koniecznie trzt::ba uzna?

przyczyl1? wzbudzaj?c?; poniewa?

VII. Poniewa? tedy pami?? nie ró?"
ni fi? rzeczywIscie od rozumU!
o którym mówili?my: ?e fi? ba\vl

W cz?owieczey g?owie, to? farno

ma fi? mówi? i· o pami?ci, z t?

tylko ró?nic?: ?e gdy rOZUm Vl)<?

konywa fwoie tylko powinno?C?
rozumne; wydaie akty we frzodk,ll
gtowy, kiedy za? rozum wydale

I

.
,.. da?

powmnOSCl pamI?tne, w ten CJ? •

{prawuie' akty w oftatniey cz,???
g?owy W ty ICll gtowy, racya Je r:
poniewa? tym ludziom, kt6rzy

Jk'A

i?
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?? fi? 'na f?abo?d z-apominania, z ;:? rozum pod wygod? w?afu? , albo

teyto tylney mozgu ftrony bywai? cudz?. Il l, Dobro uciefzne Ijeft te"

przyk?adane lekarftwa, a którzy którefi? natr?ca woli jako fmaczne,
\

chc?' mie? f?cz?sIiw?, i pr?tkopo??t- pi?kne ? i rofkofzne. \

'

n?, pami??, ci rofpalonym. ?el.3zem Z?e te? przeciwnie jeft troiakie: "

t?z fam? f?ron? przypiekai? 1

wy...,
Y. Nieuczciwe, z. Szkodliwe, 3-

fUfzai?,
ja,

ko uczynil
A, Ip,honfUS,

de
,

Strafzne i obmierz?e. ma/um inhone«?

Uf M,adrigal Bii'kup, Abule?fki, kt6ry
,

flum, damnoJum, Ej korribile.

wfzyfikich ludzi onego wieku dziw- II. Ta wola jeftslepa, ani mo?e cze-

tl? pami?ci? fwoi? przewy?fzyt go chcie?, albo nie chcie?, a?by jey
?-k?d ?ochodzi fi?, i? tam jeft organ to ód rozumu .by?o podano pod p6:
1

przyfpofobienie zgotowane dla zerem dobrego" albo z?ego, arn

parni?ci.
I

przeciwnego jey co?kolwiek znale??

'-----
- __ --'"' __ -- fi? mo?e, na"Yet w?drug zwycza?-

, ney mocy Bo?ey ,
etiasn ,de potentzf'

Dei ordinaria. Zk?d g?osne one FI

Iozofickie przvf?owie = Nihil uolitum,

quin prcecognitum, Nic nie mo?e by?
zachciano, a?by pierwiey by?o po,.

znano. Dobro za?, które jef? objek ..

tern ca?kowitym woli, mo?e dwoia-

?. XXII.
o r'V'?eciey mocy duI?:ney UJy?f,zey, ,c::y!io wou duch o u:m ey, i oney na!/ezytosczachdo dofoonatey wotnosci.

I?

A ppetyt r?z.nmny cz?owieczy c?y1i ko by? podawane, od ro?ur:nu: al.boWola Wyzlza , która w dufzy ro

Zurnney rz?d i panowanie trzyma,

tak, h? moie wykrada?: ;Jfljl moc

Poz?dliwa, dztchoU/nct do chcenia
tiof;rego a do obrzydzenia zlego: kt6-
:a ,przez ten dwojaki akt mi?o?ci

z oboj?tno?ci?, cztm tnd?fferentza,
albo bez niey. tedy m6wi fi? b?? z

obói?tno?ci? repreze,ntowane, kIedy
ani pokazuie fi? ca?kowicie dobre,

ani calkowic,ie z?e, ale cz??ci? do

bre, cz??ci? z?e, jako umartwi,enie?

albo P9kuta', !tt6ra fi?, pokazui; ?o?
dobroci? uCZClwey pozytecznoSCI, 1

raz?m podaie fi-? pod z?o?ci? furo- J.

wey fzkodliwo?ci. W ten czg,s za?

reprezentuje fi? bez oboi?tno?ci,
kiedy podaie fi? jako ca?kowite do ..

bro, albo jako ca?kowite z?e, a W

ten czas wola nie jeft wolna do czy
..

nienia, jako fi? trafia w Swi?tych
przez widzenie i?h wiecznie, ufzcz?

sliwiai?ce, in vijione beatifica,.w
'kt6rym to widzeniu tak, dobry un

B6g ukazuie fi?, ?e ani ze z?o?ci?

fzkodhwo?ci c6?kolwiek im zdawa?

fi? mo?e: a.ie okolo wolno?ci tey

'J nIenawi" h
. • .

h
.

, sel, c cenIa l mec centa
/

??ze ii? nazywa? votuntas wola,

f noluntas niechcenie. Przez pierw

:.y akt m,a za objekt zupe?ny \vlzel.

d

le

?obro W ogulno?ci "
a przez

/ [Ugl akt lna z? objekt wfzelkie
Z1.e W ogulno'

.

D . sef.. .

l. d??ro JeO: trojakte, bonu111 trzptex
bro }O Uczciwe honeftztm 2. do

fZtleU'&teczne utite 3, dobro ucie-
l. Do'/)· deleffahile

ro' \
'

przyJ10y
uC?ciUJe jefr te, które· jako

tevto m?e, cnotliwe i chwaleBne
b· , iCy re

l.

fi II Dro' zd:yteczn ?rezentUle l?. . 0-

,

e
JeO: te, które podaie

, ,

mocy.\



nie i? wolne od potrzeby, ale tylko
od przyrnufu, który to przymUS
dwojako by? mo?e: jeden po pro"
fru i bezwzgl?dnie, fimplic?ter EJ

abfo/uta coadio, albo ca?kowicie:

drugi wed?ug czego? tylko, czyli
przez pewny wzgl?d, fecundum qZ?l?d •

Przymus bezwzgl?dny po proflu , jef?
w ten czas, kiedy przez nieuchron'

ny gwa?t przymuf?eni bywamy co'

kolwiek czyni?, albo opufzczn?:

przymus wedlug czego? tylko, czy t:

przez pewny wzgl?d, kiedy jaka"
wymkolwiek fpofobem przymufzw
ni bywamy do czynienia, n. p. prze?
zbyteczne pro?by , pogró?ki, ?lbO
karania, z ktoremi chocia? wola cO

czyni i mog?aby nieczyni?, wprowa"

dzai? jednak boja??, metus cadens i?
uirum conflantem, takow?, kt6raby !
ftatecznego cz ?owieka pomiefza
mogla, i wydzieraj? od woli nale'

?yt? i dofi:ateczn? wolno??.

mocy nale?y zupe?nieyfza lnforma-
?':'

cya, przeto W nafi:.?pui?cych nume

rach ja?niey fi? oka?e wolno?? umy

ilu.

II. /Troiaka tedy jeft wolno??, triplex
libertas: I. alicna et [eruiiute ,

2. alie

na et coadtone, 3. aliena ,Ot fZec?{fitate.
1'. IPolno?? daleka od flnzóy, przeto

fi? tylko nazywa wolno?ci?, i?

cz?owiek wolny jeft od poymania ,

kt6re w konieczno?? wprowadza, a

przeciwko tey konieczno?ci nie mie?

,?adnego obowi?zku. n. p. grzechu,

kary, albo d?ugu prawnego, i ta jef?
wolno?? od f?u?by. 2. /Volno?? da ..

leka od pr:?1jnl!tflt, i ta fi? nazywa w

ten czas; kiedy nie ma ?adney prze

clwno?ci , gwa?tu, i przemocy; po

niewa? przymufzona rzecz nietylko
ukazule gwa?t i przyci?nienie ze

wn?trzne, ale te? wn?trzne w fa

mey woli, dla czego nie f? jedno

gwa?t i potrzeba, ani wola wolna

b?d?c od przymufu, ju? tym farnym
wolna od potrzeby, co fi? oczewi

?cie okazuie w czynno?ci ?wi?tych
Bo?ych, którzy mai? woln? wol?
od przyrnu fu, chociai nie mai? wol

ney woli od potrzeby; gdy? acz-

V. 3. Wolno?? daleka od potrzebY,
libertas aliena a n eceffita te

,
która jeft

w?a?ciwa i nale?yta wolno?? pO"
trzebna do za1?ugi, a wyfl:arczai?ca
do viny , neceJJaria ad meritnm EJ

fi!l[zcie1ls ad wlpam, która zofl:aw?#
ie wol? 'UJ oboi"t1lo?}ci do wzbudzenI'

aktu chcenia; albo jego opufzc:ze'
nia: i to to jeft by? woln? ()d pO'

trzeby, a mo?e to itu?y? tak moci.

f?mey, jako i jey aktowi c?y'll
czynno?ci, zk?d t? moc nazywa n?
wolna od potrzeby, kiedy co cZlot
zoftawiona fobie farney W oboj?tPO'
?ci. z()wie fi? tez wolny rozf?d?1<I
jibe1'ullZ [wuitr?lt11J, który fi? tak \vt
krad.a: zdolno?? woli i rozumu, ja"
cu!t(/S voluntati,f & 'ra tiO'il1 S , vet pO"

te'lZ,tia ltabe?ls 'in,d{ffq1•e?ztiam ad oper ?z"

dwH'l, alb,O moc' ptai9ca oboi?tl1OS

,

kolwiek z potrzeby kochai? Boga i

to oniecznie, i mai? potrz?b? ze

w'i1?trzn?, atoli jednak nie mai?

wn?trzney przeciwno?ci "tV woli:

czk?d ta czynno?? S :d?tych koniecz

nie jefl: wolna od przymUftT'1 affus

[leatortll'n libet" omnino a coaffio'J'le,

fed non ej? liber tl 11ect.Oii'L7te) ale nie

jeft- wolna od potrzeoy.

IV. Ani pcdobnnnze fporohem ona

czynno??, przez kt6r? Bóg f?mego
:fiebie miluie, ani pobudki czyli
wzrufzenia pierwotno p' erwfze, mo ..

tus pruno FYimi 11 w.oli frworzoney . ?

qa



o 1. ARTYKULE WIARY'
---

do czynienia, albo mai?ca tak? w?a- ,:.

dz? w czynieniu, i? to koniecznie
jefr po?o?ono W jey mocy, albo

czyni?, albo nie czyni?: a tym to fpo
rabem czro?iek .nazywa fi? wolny z

natury fwoley l z fwego wolnego
rozf?dku ?anem; poniewa? wed?ug
upo?oban?a mo?e determinowa?,
c?yl? zaknlerzy? woI? fwoi? do czynienm albo opufzczenia tak w dzie
Jach

n?turalnych, jako'j nadnatural
nych, l tak je f? pot?anowiono na Synodzie S. Trydent: Sefs: VI. c. 5-

a w ten czas w ?adnym dziele, ktSre

obior?, nie mog? zgrzefzy? ?mier
telnie.

VlI. Jelt te? potrzeb-na do zupel
ney wolno?ci mocy, a?eby moc

by?a famo przez fi? czyni?ca albo

dzielna, a nie cierpi?ca czyli podle
g?a, ut fit potentia aEtiva non PC?;[jiVC4;
poniewa? nie jefl: wolna w ?orzu.
kaniu fi? , ale tylko w czynieniu, i

po uczynieniu aktu wolnego, któ

ry koniecznie opiera fi? na mocy

cierpi?cey: dla czego kiedy Bóg
wlewa w durz? nadnaturalne ?wia
t?o i mi?o??, w ten czas poty moc

nie jefi wolna, poki przez te? farne

?wiat?o i mi?o?? nie zacznie Iwoich
aktow {prawowa?, co te? trzeba

zwa?a? oko?o ich przypufzczenia
albo odrzucenia.

'on'

co-
"

zac.

cZ?fti
ko'

_

can:
5, & 6.

'VI. Akt albo czynno?? wolna w ten

czas, fi? nazywa kiedy nietylko
",,:yOlka z mocy' wolneyaletezkied

.

n '

y. Jel[ i fam wolny w fwoimwa"

wynikanl'u' . •

h
' •

nszn

bv i

Czaj
ale ..

?

, pomewaz ·c OClaz moc
Wolna ien 'I' r: .'

, J 1[, jes 1 w czaue czvrnema
nIema obot ,

'd l'
o.

b fi
01?tllOsCl o o »erarua co VIII. Czworaki te? znayduiemy fpo-

Y, l? ... bardziey podoba?o, wtedy
a?l akt, ani fama moc wolnemi
llle

nazywaj? fi? : co fi? w ten czas

przytrafia, kiedy wola przy obie
raniu z oboch firon uwa?a z?e a

p,r,z?cie? }edno z nich wybra? pr;y
C1SnIona Jeft; wtedy bowiem któ

??bykolwiek firan? obra?a, nie?grze-

o fob wolno?ci l. przeciwnoczynne-
,

?ci
J modus contrarietatis , 2. (przecz

no? ci , contradiEtionis, 3. wybo
ru gatunkowego albo' ogU'lnego,. ele

ftionis f'fl.ecifictE, i 4. wyboru fzcze

gulnego albo licznego, eteEtionis nu

merictE.

eby,
a jei\:

pa"
ai?Cl?
mEJ
:lWU?

;o:;enj,
l. Wolno?? pt'zeciwnoczynno?ci jeft w

ten czas, kiedy wola wolna jeft
do obierania jednego którego ob

jektu z pomi?dzy dwóch przeciw
nych n. p. albo kocha?, albo nie

nawidzi?, i dla tego zowie H? pl'ze
...

ciwnoczynno?ci; poniewa? mi?o??
i nienawi?? f? mi?dzy rob? przeciw
ne, i ta to jeft wolno?? w?a?ciwa i

mog?ca ti'? przypifa? woli.·

zY,; poniewa? chocia? ma wol

l1n()??. obierania, nie ma jednak wol-!!:cze'
Osel

b'
.

,

a I
Wy lerama mI?dzy dobrympO"

noCi.
czyli

PoZt ym, a zatym nie ma oboi?tno?ci
rzebney ci f: d

. .

Ca1' t
.

.,

o przy ? zema Jey,

P1tt?lb .;.nd?UQre1Zt?a necejJcwia ad im

Z\va·/ltatem, Co bardzo niechay
dla :?r k.a?dy Dyrektor fumni?nia

rna.i? c? fZkrnpuladzkich, ktcJre, gdy
WIzy rtkic}zyni?, rozumiel?.. ?e we

dar,Z?; gdy? t;e,czach ?rzech ?? im na ...

110SCt nienlaralft? w zadney Ich czyn

Wybieraoia z. zUpe?ney oboi?tno?ci

raM

:z?"i
?tpO'

'd?k,
\vt II. Wolno?? /p1'zecz'?w?ci W ten czu,

bywa, kiedy wola wolna jeft i obo ..
·

i?tna do wydania jakiego aktu. albo

opufzczenia onego; poniewa? ?kt
i jego 09u[?czenie ibwai? przec IW"

ja?
t pO"
'f

11"

nO? nll?dz?,- dobrym ? zfym,

legle
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albo mnieyfzego nat??enia mi?o?ci,

i ta wola niew?a?ciwa jeft; poniewa?
nie ma oboj?tno?ci do kochania albo

nienawidzenia, do wydania aktu

miro?ci ,
albo jego opufzczenia, na

którey to oboi?tno?ci prawdziwa
wolno?? zalega, a tey ju? tu nie

marz; poniewa?- uwa?a fi? wol-

przyci?niona do kochania.

legle fobie fpofobem fprzecznym , ?".

aff-us & ejus omiffio opponuntzw eon-

,?

tradiF1orie, i ta te? jeft w?a?ciwa

wolno?? i mog?ca fi? przypifa?
woli; poniewa? mo?e wolnie mi

?owa? dobro albo nie mi?owa? ,

tU-1
dzie? mo?e brzydzi? fi? z?ym albo

nie brzydzi?, a jedno z tych mo?e

fi? jey przypifa?.
III. Wolno?? co do gatunku albo

ogulna co do wyboru, libertas Jpe

i2fica, nie jeft w?a?ciwa wolno??,

-----------------------------'

§. XXIII.

o Innych, nale?yto?ciach do dofoonateY
Wolno?ci iooli,

a w ten czas fi? nadarza, kiedy jeft
wolna wola n. p. do kochania Paw

?a, albo konia, tudzie? kiedy jeft

1wolna do fzanowania Paw?a mi?o

?ci? bli?niego, albo mi?o?ci? wia

?ciw? i dla tego nazywa fi? wol

no?? wyboru gatunkowego, czyli

trodzaynego, J,ibertas eleffionis jpeci

jica, poniewa? Pa we? i k6? f? ró?"

nego gatuuku czyli rodzaiu ,
tu

dzie? i mi?o?? bli?niego i mi?o??

w?afna f? ró?nego gatunku, Ta

wolno?? nie jeft w?a?ciwie wolno??;

poniewa? nie jeft wolno?? przeciw

'?Loczynno?ci-; gdy? uwa?amy wol?

chc?c? kocha?, ani tez Jeft wolno??

!pt'zeczno?ci; gdyz kiedy fi? ju? do

kochania namierzy?a wola, nie mo

?e z tych dW'lyga akt który mi

?o?ci wyda? albo go opu?ci?, a jed
Ilak do prawdziwey wolno?ci ta

oboi?tno?? jeft koniecznie potrze-

I.

Nale?y
to nayprzód do dofkonare?

wolno?ci woli, a?eby chc?c bJ

pi-zyczyn? fkuteczn? i naybli?fz?,
in ordine CCf.zifce e.fficimtis proxillztt
mia?a zupetn? moc dzieln? i panu'

i?c?, vim affivam & dominatiuam, dO

wolnego ()ney wykonania, a Z3tyrt1

?eby mogla wedtug fwego up?'

dobaula albo kocha? albo nienaWl?

dzi? z wiadz? zupe?n?, któr?
'"

ten czas zdaie fi? mie?, kiedy
mS

w?adz? panui?c? oboj?tn?, ?ebY

czynita , coby chcia?a.

Jeft tez wolno?? w akcie pier\?
rzym czyli uwa?ana przez wzg[?

pierwfzy, a w ten czas jeft tyl? !

fama moc przygotowana ze wfzy

kiemi potrzebami do wolnego c?t:
nie?ia i znowu jeft wolno?? W ? J

bna: .

d'
,

k' d )1111
Cle. ruglm uwazana, te y I

IV. N akoniec wolnoN jzczegutna czy-
moc rzeczywi?cie zabawia fi? VI w.Y

li do pewney liczby rzeczy za e

.rzona, libe'rtas nztmel'ica, ta w t n

czas fi? nadarza, kiedy wola przy

ci?niona jeft kocha? pewny jaki
O bjekt, ale jeft wolna do wzbu

daenia jednego albo wielu aktow,

albolite? do wzbudzenia wi?kfzego

konaniu wolnego czynienia. o·

II. Tudziez nale?y, a?eby rozUIfJ ?o"
dawa? woli objekt jakowy 'P, i?,

ftateczn? i oboi?tn? fpokoyt1o?cf:J;
??eby ona fama fiebie woln?e \v, ..

moch?tnie naklonira i detertJ11nO

!11;
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waz za? pod czas rozf?dku oboi?t ...

nego nie mo?e by? od woli odi?ta
moc do przeciwnego aktu; gdy?
wola tak przyfpofobioua czyni je
den fk?ad i z rzeczy famey i z roz

f?dku oboj?tnego; przeto przeby
wai?c w tey oboj?tno?ci nie mo?e

by? wola przymufzona od Boga,
aby za jednym którym ze dwu ch

krefem d??y?a, do czego jesliby
Bóg p naywy?fzey mocy chcia?

przymufza? wol? do jakowego
dzie?a zamierzonego , mufla?by bea

w?tpienia zamieni? olley 'rozf?dek
oboi?tny na konieczny i zamierzo

ny, a W ten czas wola nieby?aby
woln?

ta; bo jesliby rozum miefzal fi? ?::

albo znagia by! pochwycony i po

rurzony ( ja?o fi? trafia w zachwy
ceniu i w ?nnyc? przypadkach z

przyim??aDla udZlelonych darow )
ex passLV1S C07n1nzmicationibus, albo

bez doftatecznego rozfadku ,
albo

be.z rozmyfill co pochodzi, natvch
miaft wola W ten czas bywa· po

..

rrCzona bez
zupe?ney wolno?ci J.

a.e nagle przez pobudk? p?dzac? a

mezu ?",
c

pe1?le uwazn?, co fi? trafia w

poru{zemaeh pierwotnopierwfzycb,
kt6r?mi wola bywa pop?dzona bez

nale?yt:go rozf?dlm i rozmyf?u do

czymenta.
ru Na}e?y tez do aktu wolnego i

to, .azeby, kiedy rozum poda objekt
obo'?tny, wola zofiawa?a wolna
do

?b!era.nia, c?by chcia!a; ponie
Waz Jesllby Bog z naywy?fzey w?a

dzy. fwoiey przefzkodzil obieranie

woll, ju?by nie miara zupelney wol

IlO?ci dla niedofiatku wolney w?a

dzy do czynienia oboi?tnie: zk?d
trzeba wiedzie?: ze gdy wola ma

rozr?d?k oboi?tny, to jefl:? kiedy

IV. Tak?e uale?y do p.owinney wol

no?ci, aby cia?o by?o dobrze przy

fpofobione; gdy? ( jako uczy D.

Thomaf 2. 2. q. 37. Art: r. ) cho

cia? to nie nale?y do ifl:óty rzeczy du

chownev, mo? e jednak nadzwyczay
na hole"'??, pomierzanie, albo nie

dyfpozycya hurriorow ,
tak bardzo

umyf? ogarn??, którym wola z zu

pe?n? wolno?ci? nie mogbby dzia

?a?, jako cz?fto widziemy w lu

natykach, fzalonych, i nieznowe

bole cierpi?cych, ktÓrzy pop?dii
we i nieporz?dne czynno?ci i 110-

wa prócz ich rozmyflu wydai? i

dzia?ai?·

VI

OS

bY l
. P?ftaWl?fzy z ?rony rozumu zda

nIe obOl?tne '" azeby wola obier??a,

? tel'\. czas nic nie zofraie, tylko ?e

fY ?na okolo tego objektu wolny
woy. akt wydala, i pod ten czas,

?dy ]{:fz'Cze trwa one zdanie ob 0-

??tne, nie moze Bóg przycifn?? wo- V. Na koniec nalezy do dofkondey
wolno?ci woli uprzedzai?ca Bofka

pomoc ftofui?ca wol? do czynienia,
a?eby bbiedwie przyczyny, to jeft:

t1
do

??jgania albo unikania objek-

d? ?nl do wybierania jednego ze

\jes??h kr;-fow. Racya tego jeJ?; bo

lllurzlt B()? w tym przypadk u przy

trzeba :Ol? d? aktu mito?ci, p(?
tylko i;b1oby Jey prze:zkodzi? ?le
f1:twi?ci n.Y aktu przeCIWnego llIe

?Uogta W l?a\V? Yda.h, aletez ?eby nie

,pierwfza i wtóra zl?czy?y fi? do I

wykonania dzie?a; a c;hociaz na o

fratku, mie?ciemy te nale?yto??;
pierwfza bowiem jeft i of?atnia w

woli do jey zupe?ney wolno?ci ?a-
y

. takiego aktu. P()llie? lezyto??; fam albowiem Pan Jeft
AlphaI
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gulny i powfzechny , na?ywa fi? teZAlpha i Omega, Pocz?tek i koniec
?::

nafzey czynno?ci, on fam nas

wzbudza, nas prowadzi, nas wfpo
maga, i nas wydofkonala; on fam

daie?o zaczyna, i z nami popiera, i

W nas dope?nia, ile który w nas

daie chcenie, ten?e daie i wyko
llanie wed?ug dobrey woli.

mi?o?? inteneyi ,
amor intentionis.

,

Mi?o?? wyboru, amor elf?ffiolll?'
jelt to on akt , kt?ryt? wo}a miJule
frzodki do dof??pienia ko?ca

, Jako
n. p. kiedy obiera pokut? dla na?y?
cia ?wi?tobliwo?ci, chocia? te Oble

dwie mi?o?ci wed?ng Teologicznef
uwagi mi?o?c! nie f?.

III. Wola ?adn? miar? nie mo?e fi?
unofi? ku rzeczy niepoznaney, ,tO

jetl:: ?e nie mo?e ch?? ?ciga? obJ?'
ktu , któregoby wprzód rozum l11e

pozna?; bo chocia? S. Tomafz uczy:

( l. 2. q. '27. art r z. ad 2, ) ?e woli

wi?cey mo?e milowa?. ni?eli ?o
zum poznawa?, tudzie? Hngo, Ll?:
gonienfis ( in Dion:. de C?l: Hleral:
c. 2.) tak mówi: Dileitlo .(z-tpe1'enw
net [cieuiia; plus enitn diligitu», qn?111
intellieitur ,

Mi?o?? przewy?fza wJ:?

rlomo??; wi?cey bowiem bywa [l'\t
..

Iowana, n ?el! poznawana.co bez w?t
..

pienia prawda j f? oknlo objcktu pO'

zrianr go,ale ok o lo objektu niepozoII'
nego,ani cndownie to fta? fi? n ie mO"

§. XXIV.

Popiera i zamyka matery? o tool} w:?:gl?
dem przednieyjzyclz jey czynno?ci.

l.

Przednieyrzy
akt woli jeft 1'Ilito?t, któ

ra dzieli fi?: na mi/o?? pohqdania ,
i

mi/o?? przy?a?ni. Mi?o?? po??dania,
amor concupiscentia , nie rozumiemy
tu przez ni? o fzpetney mi?o?ci,
ale raczey mówiemy o tey, przez

któr? bywa mi?owany jakowy O?·
jekt dla kogo drugiego, jako n. p.

gdy wola milnie dobra albo po
?vtki Piotrowi albo Paw?owi, albo

fobie farney. Mi?'o?? przyja?ni, amO'f

anucitia jeft to ona, przez któr? by
wa mi?owany objekt jakowy dla

fameg.o fiebie, n. p.. gdy mi?uiemy
Boga dla jego wlafney, dobroci nie

ftworzoney, ktÓra jeR: jego ifrot?,
i tento jeft w?a?ci/wy akt mi?o?ci

;Teologiczney nalez?cy do ziedno

czenia fi? miftycznego durzy z Bo-
I

giem.

Z'e' a to dla dwoiakiey przyczyny:, . .

'e
Pierwfza; poniewaz woja iftotu1

jeft moc slepa, i' przebywai?c:
,<./

•

d l
I·

dUfwoiey naturze me ma z o nosCl

kochania, to jeft: je?eli od l'ozut1l?

?adna by nayrnnieyfza nie b?dzie pO,'
dana znajomo??; bo wola nie b?d!!V
poznawai?ca, ale tylko chc?ca, J?';
?1iecznie muf! od mocy pr)znn\vaJ Od
cey bra? znajomo?? objektu r?
on? formalno?ci?" przez kt(lr? t
wola mog?a, albo fi? unofi? za ,0,.,

II. Dzieli fi? tez mito?? ,net mi/oH

intencyi, i mi/oH elekcyi czyli wybo
nt. fol/toll intencyi, jeft akt, przez

który wola mituie koniec, n. p.

gdy mi?uie zbawienie, albo farnego
Boga jako ofiateczny koniec cz?o

wieka, chocia? kazdy akt, przez

:który bYWIl mi?owany koniec fzcze-

,

'k
' IO-!

jekrem, albo od mego unl ac,
?.

czey nie moghlby H? detPrmifJ()\'(?vt
ani za objektem ?ciga?,. j-eslibY tym
dobry, albo zly poznally.

Za
W

'd'
, ,

l k' d by\y'1l ?le I l? WO a, le y prze,
{WOle'j, '
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fmakowania. Infi za? rozumiej?, ze

to f?nie fi? przez wkorzenienie, po
..

dleg?o?? i fpoln? fk?ouno??
, per ra

dicationem , [ubordinationem & /im ..

patiam : mówi? bowiem, i? gdy dwie

mocy {? w tey?e dufzy podlegle je ..

dna drugiey i jedna od drugiey by ..

w a porufzona, rufzona nie potrze
..

buie jakiego porufzenia rzeczywi ..

ftego i naturalnego wra?onego W

ni? przez moc rufzaiac? ; ale wy

ftarcza wkorzenienie wmiefzczone

w durzy, przez kt6rey fpofobno??
i wzaiemn? fk?onno?? , kiedy jedna

drugiey ??da, która jey podlegle

jeft, na tychmiaft zaraz porufza fi?
do dzie?a, i te to jefi zdanie- Sota,

C in 2. diflin: 42. q. r. concl: 2. ) i in

fzvch.

fwoiey naturze tylko, niepodobna ,:,

jett rzecz ani nawet cudownie, ?eby
.fi? do objektn niepoznanego unofi

la, jako n. p. oko materyalne zofia

l?c tylko z n,atury f\voiey materyal
ne

,
nie mo?e nawet' ani cudownie

Bo?a widz1f'?, tak fi? te? ma rozu

mie? J o woli.

IV. Drug? przyc,?ynajeft: ?e jako W

appaty-cle wrodzonym idzie za for

??., alb.o pol?aci? Fizyczn? ( jak jeft
or ma

Clala) fkronno?? i d??enie do

centrtltn, tak te? podobnie mi?o??

appetytu wzbudzonego idzie za for-

• m?,. alb.o poftaci? intcncyonaln? ,

?zyh. poi?tn?., ja?o jd? objekt po

J?ty Ile
.?obry, a gdy to jefi pewna

r?ecz: I,Z ?ni cudownie to fta? fi?
me moze, ze?y tam byl app?tyt wro

d;-ony, gdzIe fi? nie znayduie forma

Fizyczna; poniewa? nie mo?e by?
t?m iktonno?? do cen-trum, gdzie fi?

nleznayduie forma czyli natllra cia

I? ci??kiego, tudzie? ani cudownie
me mo?e by? appetyt wzbudzony,
albo akt woli, gdz'ie nie mafz formy
poymui?cey, gdy? niemo?e by?
fklonno?? do objektu, gdzie nie u

\)rzedzi ?adna forma poi?cia.

VI. Atoli daleko podobnieyfza do wia ..

ry zdaie fi? nam by? fentencya Ka

jetana ( in 2. 2. q. 8 r. a'Vt: 4. ) mówi?

cego: ze moc do porufzenia drugiey

?ocy potrzebuie wrazi? w niey
co?kolwiek Fizycznego i rzeczywi
ftego, przez coby do wykollania
dzie?a porufzona by?a. Na wyrozu

mienie za? tego trzeba fi? domysia?,
jz dwojaki'e jeft porufzenie fizyczne:

jedne, ·które fi? zowie umacniai?ce,
matia confortativa, a drugie przyfto
fui?ce, mat?a appticativa. P01'zifze
nie tedy tf/zmacn?ai?ce, jeft one, przez

które moc wzrufzona zo:!taie z wi?

kfz? -rze?wo?ci? i fil?, ni?eli przed
..

tym, i moie dofkonalrze akty wy

dawa?, ni?eli przedtym mog?a
fama przez fi?, jako fi? to pokazu ...

ie w inf.1:rumencie rzemieslniczym,

który za poruCzeniem r?ki jego ro

hi dzie?o, którego przedtym ten-

V. Wola rozumna, votuntas rationatis,
'? ca?ey durzy rz?d i panowanie
trz .

f.lYn;a, a do (wego upodobania l

? ?Il;l. infze fUy i .mocy prowadzi i

f?? ?l, wfzak?e tego dzia?ania fpo

rz
Jen bardzo zawiklany. Niektó-

y rozu
..

•

l
?.

fze m
tnlC'l?: ze wo a porulza In-

rlzeni??t fobie po.olegie przez rcho-

ji171ult
? fpoleczne, per concurfimz

ct1/e!lt7 •
•

J. en:· z
. 11, czylt wnty· wanle, to

.

?nle
. r

,lJW'

l6.
II/l ?

,-;.n

wydania ,,?l raz.e.m wp?ywai?c 00

widze.nia ?ow, pkoto z' zmyf1etn ...---

?e infrrument robi? nie móg?. Po

f'ufzenie za? przyflQjui?ce, one j?ft I
-wydania' [,

?,\.lc11U , Imaku, &c. do

.p·()yrz.enil:l, flu.chania,'II
I ij ktJre



wego? wzgl?du wn?trznego na on

koniec, którego ma wola, i podob"
nie? przez wzgl?d na fam? wol?

rofkazui?c? ,
a tak wy?ey rzeczone

mocy ka?? fi? domysia? ,
?e coS

wn?trznego od woli w ten, czaS

bior?. Ten za? wn?trzny frzadek

nic innego nie jeft, jak tylko pewoa

jakowo??, czyli ufpoCobienie wyda
ne od aktu, przez który wola chce

dzia ?ania w mocy, któr? porufza i

nie przez fpofob prz.ebywai?cy, ale

przemijai?cy; poniewa? tak d?ugo
trwa ona jakowo?? czyli przyf'po
fobienie , jak d?ugo trwa porufze
nie, któregoto porufzenia ona ja"

które tylko porufza i nak?ania moc, ,::

a?eby czyni?a to, co fama przez h?

czyni? mog?a, jako one wprzód
rufzenie , pramotio, które [prawnie
Bofka pomoc; przez te bowiem nie

wlewa fi? nowa i wi?kfz a fib woli ,

ale ty?ko t?? wol? ftofuie do czy
nienia tego, co fama przez fi? mo

g?a czyni?.
VII. To zalo?ywfzy za fundament,

.

dopiero mówiemy: ze ani przez

wp?ywanie fpo?eczne, ani przez wko

rzenienie, ani przez podleg?o??,
ani przez fympaty?,. czyli wzaiem

n? fktonno?? jedna moc nie mo?e

by? porufzona od drugiey, ale po

trzeba koniecznie, ?eby co?kolwiek

byto wn?trznego, coby fi? rzeczy
wi?cie porufzy?o , gdy? z natury

tych ani w fobie, ani w korzeniu

nie odmienia fi? moc, ani mo?e wy
da? aktu dofkonalfzego, ni?eli przed
tym mogIa, i gdy ona tak przeby
wa bez jakoweykolwiek odmiany,
koniecznie jey akty powinny by?

!aki?, jakie i pierwiey byty: zk?d
je?liby akt mocy wy?fzey nie wydal
co?kolwiek wn?trznego,. zapewne,
ze ani w dufzy ,

ani W mocy wzru

fzoney nie byroby cozkolwiek od

mienionego, ani w fobie, ani w ko

rzeniu nie b?dzie mog?a wyda? aktu

dofkollalfzego i wi?krzey firy, ni

?eli przedtym mogla. Zk?d wnofi?

nale?y to: ?eby moc wzrufzona by
?a przez wzrufzenie wzmacniai?ce,
tedy potrzebuie jakowego? frzodkll

wn?trznego wzrufzai?cego.

- kowo?? jeft Ikutkiern czyni?c mOC

fkutecznieyfz? , jesliby byto urna

cnia?ce ,
albo pilnieyfz? do fpe?nie:

nia aktu, je?liby by?o fzczere przy"

f?ofui?ce.
IX. Poniewa? gdy wola W cZfowie"

ku jefr pierwfzym wzrufzycielew,

primus motor, do ka?dego popiera'
nia uczynku, idzie zatyrn ?e od

niey bior? infze mocy przyftofowa'"
nie do wykonania twoich akto",-:,
a chocia? akty woli f? rzeczyw"
?cie trwaj?ce, a za.tym infzych !ku;"
kow uczyni? niemog?ce , jednakze
fpofobem fi?y i wyzfzodzlelnie {I!

przemijai?ce i tak wydal? jakowO"
?ci porufzai?ce w mocach fohie pod"
legtych t aby ich porulzyty, tale

n. p. jako uwaga rzeczy poz?dan.eY
zmienia znacznie cido porufza1?c
duchi, czyli chuci, które fwoi!1'l

porufzeniem krew porufzai?.
X. Chocia? S. Tomafz ( 1. p. q. gz:

art: 4- ) twierdzi:- ?e akt rz?dll
l

panowania nale?y do rozumu, WO:
la jednak fwoim rozrz?dkiem pO:?.l
fZ.ll i rozum, l· ako famie ten AnIe

VIII. To? famo jefr potrzebno dla mo

cy. a?eby by?a wzruf,zona przez

porufzenie fzczere fl:ufui?ce; ponie
wa? akty, które pochodz? od fil

podlegIych woli, wynikai? od jako-
&i
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kt6rzy ro?umiei? ,
?e jell: w czlo

wieczey g?owie, dla tego; ?e jeil:

przez fi? zr?czona z rozumem tam-

{ki Doktor ?yznaie, a za? rozum ;:.
I

przez fwóy rofluz porufza imagi-

\
n.acy?; immaginacya za? wzbudza

ze domek fwdy mai?cym ,
i ?e

wola bywa nak?oniona przez po

znanie rozumu, zaczym zdaie fi?

by? potrzebn?, ?eby obiedwie te

mocy w jedney i tey?e famey cz?-

appetyt, czu?y z?yJ1owity i mOC

prz:nosn?, ?otentlam locomotiuam«

to Jefl;: z mleyfca rufzai?c? ,
która.

nakomec porufza cz?onki cielefne.

A ta? kiedy wola chce uczyni? jat
mnzn?, zaraz wydaie ten akt rozka

zu, 'Pro?ucit aEtum imperii, czyli roz

rz?dzenia: chc? da? jatmuzn?, ten

akt. wydale zaraz w rozumie pew

?? )akowo??, czyli przyfpofobienie,

?ci cia?a miefzkaty. infi dowodniey

?wiadcz?: ze mielzkanie woli jeft
W fercu; poniewa? to bardziey [fi?
zbli?a do Cenfu Pifma S. poniewa?
Pifmo S. czefi:okro? Cerce zamiaft

woli wfpomina, jako W Kfi?dze

Przyf?owie ( cap. 23. t. 26.) Day

mi Synu [erce tuioie ,
i na innych

'

mieyfcach niepoliczonych. A tu ko

niac k?adziemy Rozmowom o pierw

fzym Dobrodzieyfi:wie Bofkim przy

ftw.orzeniu, a oraz od poznaney

Bofkiey roboty czyniemy wft?p do

poznania Boikiey Iftoty.

toryo:by fi? rozum porufzy? do

?ydaU1a tego aktu rozkazu, to

\JeH:: niechayze b?dzie dana ja/muz-
na" który to akt porufza imagina-

???iya p??ez ni? \?orufza
i appetyt

\
'

,l moc mleyfcoruchaw?,
a

z??
ta na koniec porufza cz?onki

Xil?
efne potrzebne do dania jalmu??y.

• l\1ie fzkanie czy li patac woli me-

/

,
\

I
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fprawiedliwie wnofz?e fobie: ?e

?vfzyftkie te dofkonalo?cl , które fi?

jakoby rozfypane 00 wrzvfikich

n:wor?eniach znaydui? ,
koniecznie

plerwley ? farnym Stwórcy- Bogu

przynaymmey mocodzielnie virtuct'

liter, to jeft : ie Bóg m?si mie?

moc dZiata.i?c?, i zacnieyfzym fpo
fobem eminenter, poniewa? i one

farne ?wo?zy? i onych roboty Wy4

o Z D Z I A ? I,

o Imieniu Bofkim:

P.

Jakie
jef? Imie Boflde?

.

0. B6g jef? niewymówny; ani bo-

wiem Imie jego jef?, ani do

mniemanie, Authar de Dio: nom:

?ap:
1. Zk?d rzeczono: ktJrez jefl Imie

Jego'? albo jakie Imie S11JUJ J'efTo J'ezeli
,[. '2 (

. b '

znClJz. \ Prov: 13') Racya za? te-
konac moze.

.

?o. fprawiedliwa ie? gdy? poriiewa?
rrmoria tylko wyrazai? nasze zdania

i poi?cia, idzie zatym: ie tylko to

mo?emy imionami mianowa? co

mo?en;y: naturalnY,m r,ozumem' poy

m?wac
1 pozn?w?c;

aze natury Bo

fkle? w tym Zj"'"C1U docz?[nym nie

mozemy poy.no wa? ,-Wi?c tez ley

wia?ciwym Imieniem nie mo?ernv

mianowa?. RClcya drztga; ponie\Va?
trudno to poi??, do czego fiie mo?

na przyft?p:?, a?e B')g miefzka w

?wiat?o?ci niedofr?pney, J. ad To11,:

\vj?c Bo?? jako nie mo?na poy

mowa?, takte? nie mo?na miano

wa?, a zatym nóg jeR: niewymów

ny.

P. I?ali wfzyftkie dofkonalo?ci ,
ktÓ"

re f? w tlworzeniach , mog? M

przypisywa? Bogu'?
O. rnCz: mai? przymierzan? wad?

albo niedofkonalo?? , jako cialo, by"

dle
,

lew &c. inne
?

adnev , jakotO
'

m?dl"o??, dobro?, milo?? ,
&c.

P/?'rwJze dofkonatosci ,
które mai?

cos wady w fobie, i nie uczyni? ni'

kogo .dobrym czyli fzcz?sliwy?lI
zupe?me, te fi? O Bogu mó\V16

( chyba tylko iako cie{1 do cia!t'

przy?iarko\Va? -) mog?, przez
nie'

Ja?lrs lJodobie?ftwo przenofz?c
ieb

ImIOna do Stworzyciela metafo'"

rycznym czyli przellO?nym [paro
bem. n. p. Ozryj?us baranek od :tcr/o?

zmia ?wiata za{nty, nazywa ft?,'/I
przeniefionego ?mierci podob1eZ:
ftwa.- Drugie za? doikonalo?ci, ktd1
re nie mai? w fobie ?adneJ

wa

P. l?ali? przynay nniey cho? niedo

fkonale moz,na Boga mianowa?'?

O. Prawda, ze tak mo?na, ale tym.

fposobem, Jakim bywa poznany·,pozn.d? fi? za? nieinaczey ty lk?
pr?Y"
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przymierzaney, któ.re i farne f? do- ':.

bre zupe?nie, i mal?cych je

dOb.
re-

\
mi czyni?, te w?a?ciwie proprie,

ko co? m?d rfzego i owfzem nie

fko?czenie i niedo?cigle.
Poniewa? lubo Dawid S. mówi t

w Psa l: IOf. S<:ukaycie oblicza ?ego
zaUJjze; jednak te Czukanie Augu

fryn S. wyk?ada: Takie ma by? [z« ..

kani?" którego by nie mogto zak011czy?
zna"le,<:ien?e ( to jei? mito?? ) lecz im

bardz;ey .

ro§n?e m;!o?? ( czyli zna

lezienie ) tym wi?cey UJz't'afta? po

winno znalezionego jzztkanie.

prz?pifywa? ?? ?owjnny Bogu; ?
?

to )efzcz.e plerWl?y Bogu, nizelt

frwo:zen?om 7 bo gdyby ich Stwo

rzycIel nt.e mis] pierwiey fam w fo

bie, pewnleby ich ftworzeniom fwo-

i? da? nie móg?; bo zaden tego
n?e da" czego fam nie ma. Stworze
ma zas wfzyl?:kie co tylko maj?, to

wfzyfl:ko, mai? od famego Boga;

?onJe\?az w Bogu f? pocz?tki, c7-Y-

I.. P0Ytnuiemy, ale dalew

:e

i?
-h

te

?tl
CI"

I

?c

O'

je

'1"

6·

??

cl?

f'
tO

[c.

d?

ni'

rrt1

Ij?
?rl?

je"

ch
?O"

'0"

to?
'/l

,

:)1'"

;6"

d1

\
\

P. Izali jeft jakie imie Boga tak w?a

?ciwe, ?eby nikomu wi?cey nie

by?o fpcleczne?
11 zrzód?a, z k t6 rych wf zy f?kie
ftworzone p?yn? dofkona?o?ci. O .. Te imie Deus, chocia? bierze fi?

od pewney Bofkiey czynno?ci ( p.o
chodzi bowiem od i?owa, Jare) mi?

dzy innerni jednak jeft Bogu w?a

?ciwe: Deus, Belg (mówi Tertulian)

Ifloty jego imie jefl: to je} bóflwa;
Dominus za?(, Plm: nie 1j?oty, ale

w?adzy. Y w tym fenfie naucza S.

Tomafz, i? to imie nie jeil: (po
Ieczne czyli w?a?ciwe naturom

ftworzonym; gdy? natura Bofka

nie mo?e onym by? udz?elona. Ato

li z pl zyczylly jakiego? uczeJ?nic ....

twa i podobidif?wa, imie to lu

dZIOm czarem daie fi? dla wradzy,

któr? imieniem BoIkim fprawuj?,
jako S?dziowie. o których czyta

my w Psal' 8r. DfUs jletit in Syna ..

goga Deo-rlem. Bóg fl:a?or w ??ro
madzeniu Bogow: to Jen: S?dZlOW;

P. Wielorakiego f? rodzaiu imiona

któ?e ??g?. wta?ci:Vi,e przypifui? fi??
Q. :' o)atlego; Jedne bowiem f?

zgor? przecz?ce, nomino negatnia,
Il: p. 'imie ; bezciele?ny, niefko??zony,
mep?l?cy &c. drugie za? twierdz?ce,
P°.rztLVct, n. p. dobrotliwy, fpra ?iedli

WY; dofkonaty, wfzechmocny &c.
InZlona przecz?ce, latwiey i fzcz?sli

Wiey wyra?ai? Bog:l; poniew6? ?ht
wiey o ,Bog? ?ówi?c, poznajemy
czym Dog me Jeft, lllzeli czym jeft.
Zk?d u?omnie?lie, ab??my w kan

temp.lacYl. czy1t u\\'azaniu rzeczy
Bofklch nIe zaradzali fie na tey po-fta" k

' , .

<:'

\ tel, I t?r?smy a Bogu i o jego
:/ar?10SC!acn rozumiei?c w imagi-

?i??? 'lformo.wali, 1lby?my fna? za

Wali "?r?wdzlwego noga nie fzano

ZUtn
J k,e?o. balwan?,. A przeto ro

prZe
'PoWInIen po1t?powa? dl'og?

l. W oyczyft;rtll za? nafzy?n j.?zy.
ku naywtasciwfze Bogu Jeft Jtme:

bytno?d, opalrznoH, i godno??. Bo

kt()rymkohviek j?zykiem wyrazi ??
byt1W?? ·uiezl11Jernct, zaWlze rozumIe

fl? BCJg, (ita naywyzfza, wfzyfrkim
rzeczom ,"bytno?? dai?ca; i flm ??
tak u Moy?efza nazywaf:. To Jefl
imie moie, ;Ja jeflern, kto1'g leJlem: to

cz?c? ,
'

cokolw" k
wyzey nad to wfzyftko,

oro?ci
1(:

rnyslemy o Bofkiey m?

dliwo§ci(} ctitoflf'rd-ziu, o fprawie
nie j?L: ta "C. to jPft: przecz?c ? ;'e
dliw0?? fa?tt tn?dro??, ta fprawie

dZie, kt6re 131)[.;, albo mitofier-

Jeft:
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jeft: Bytno?? niezmierna bez, po- ,:? noN., Godno?C, jakoby Iflota, Roba"

cz?tku i ko?ca. Dawanie zas au- ta, l Chwa?a: B. O. G.

';'y Opatrzno?ci, które wyra?a imie III. Ten troifty wyraz: Bytno??,
Stworzyciela ju? dzialai?cego, A· Opatrzno??, i Godno?? przez jedn,!!
toli pierwfze poznanie, ze byd? liter? wyra?ai? S?owacy f?awi?c li-

musi koniecznie fila naywyzfza; a ter? O. przez co ukazni? Od{t(vyl'

drugie poznauie ,
ze ta? fila ju? b?- no??; bo jako W okr?g?o?ci nie uk??

d?ca czyli 'bytno?? mai?ca ftaie fi? zuie fi? kres, zk?dby G? poczyna'

Opat1'zno?ciq, kiedy daie to, co ze- la litera O. albo punkt, na kt?'
chce ftworzeniom fwoim, ale cho?by rymby fi? ko?czy?a, ale zdaie 11?

tego i nie uczyni?, by?by jednak Bo. razem by? rama od fiebie ,
tak u WU'

giem. chocia?by nie by? Stworzy- ?ai?c Slowacy wieczno?? bez pO'

cielern,
I

cz?tku i ko?ca, razem ca??, l'azetU

Trzecie poznanie Godno?ci, przez od :fiebie b?d?c?, za nayw?a?ci\V'
lrnie Pana, ale i to ci?gnie za fob? fz? uznai? lftot? Bofk? fam? od/W

ju? ftworzony ?wiat do uf?ugl. bytno??, a w niey razem Opatf;t"

Zk?d Hebra;rfkie imie ?fhoWC? zna- 'no?? i Godno??.

czy Bytno?c bytno?ci, Elohim zna- Aby za? od wfzyftkich bytnosc;'
czy Opcst?ozno??, Adonay znaczy opatrzno?ci, i godno?ci ftworzonyc?
Pana. nayw?a?ciwfzym fi? fpofobern ró??

II. ?aci?fkie imie Deus znaczy DL1WC? nila ,
do tey litery O. dok?adai? h"

albo Pana przez liter? D. znaczy ter? N. co znaczy Niezmierno??, to

te? Sprawc? przez liter? E. znaczy jefi:: ?e i fama Bytno?? czyli lflot?

rzeczy wfzyflkic!z przez litery U. S. niezmierna i jey Deielnos? , c?X1J
n. p. CD) Da11,s (E) Esse (U) Uni- rodz?ca fi? z niey Opatrzno?? ?11??

verso (S) Solus Dai?cy bytno?? zimierna ,
i z nich obóch Godnosc

wfzyftkim rzeczom fam. ufzcz?sliw?aiqca, kiedy razem w1;

Nayw?a?ciwiey )' ednak wY. ra?a
nika, jak z op;nia ruchawo??, jCtSl1?S?
i duch, czyh ciepto?? wfzyfikIC!,

S?owie?fki j?zyk, który jeR: Matk?
ociepla; tak w Bóftwie odfi?bytnOJc

wielu j?zykow, ten nazywa Boga
Oycu, Opatrzno?? Synowi, a G?d:

•

nayprzyzwoiciey frofui?c fi? do na-
no?? Duchowi wlzyftkich PO?\?J?

,tury Bofkiey, to jeft wyr3?ai?c cai?cemu przyzwoita jeR: nieZ11l1ct'
If?no?C czvli Byt1loS? Bofk? ( przez

J" J

()
na.

liter? B. ) wyrazai?c jego pattoz- IV. Z tey przyczyny ktad? Stowllc1
noH ( przez liter? O,. ) wyra?ai?c nad gtow? Chryftufa Pana te litery
nakoniec nayw? ?fze 9anowanie O. T. O. N. O. pierwlze znl?ct1i
Godno?ci (przez liter? G. ) a tak

odf?bytno?? Oyca; bo ten il?
?11

te imie wyra?a Boik? iltot? przez Od
• •

} d'
°

ci \"-0'10'

( B
' ,

B fk
ro Zl ,ant poc 10 Z1 Dl o 1\ t?

,

liter? ) Byt1loSC znaczy o ? ale jefr od fiebie. O. drugie ??:'e
robot? ( przez liter? O. ) Opatrz- O

"

S
vY

ilO??, wielbi Bofk? Godno?? ( przez
czy patrz110Sc yn& obra?

rO'

liter? G.) otoi: Bytno?c, O'Patrz-
wfzyftkim równy Oycu jakCrzod'
dz'1cy fi? zDyca. Litera T. pO

?u
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ku znaczy Tchnienie Oyca do Syna, ,:,

i wzaiemne Tchnienie mi?o?ci od Sy-
Ina do Oyca; a zatym cale wfpo

mnienie Tróycy Orob. Litera N.

\?pacz? wf??f?:k!?h trzech przyzwo

l!? N?ezmze1 nosc, a chc?c wyrazI?:
ze w JedneJ: naturze wfzyftkie trzy
Ofoby Bofkle f? pomiefzczone z??
c:zywfzy dwie litery O. O. 'k?ad?
w

pofr??dku liter? T. n. p &J. Od

fi?b'!lt'tto?c , Opatrzno??, i Tchnienie

któreby z farnego weyrzenia na

Niebo nie mog?y powzi?? wiado-

me?ci o Stworzycielu Bogu. Zk?d
Tulliufz Cycero lubo Poganin w'

Kfi?dze t. o Prawach, tak m6wi:

Zaden norod nie jefl tak bardzo

nieu?mierzony , ani tak fi'ogi, który
by , ( chocia?: nie une jakiego Boga
mie? przyftoi, ze go jednak koniecz

nie mi et na/ezy ) o tym nie wie

dziale
( Thymz) albowiem Greckie S?owo

zn.aczy Honor albb Godno?? ( Thy-
Rzeczefz: Wed?ug nauki Apof?o

ta Paw?a S. ( ad Herb: II. ) Wiar(J.,

jefl dowodem rzeczy niewidzianych:
wi?c albo bytno?? Bofka natural

nym ?wiat?em rozumu jeft niedo

?cigniona, albo o niey wiary mie?

nie mo?na; ho nie jeft rzecz oezewif?a •

.

rmamm?) znaczy Tchnienie, albo
kadzenze ( Thelyma) zne czy chcenie

e?yli iool? mi?ui?c?, a te f? wfzyf?
kle fymbola czyli znaki Ducha.

.. :.0::. ? CO':l<" ? <" /"-. ,. __ 10"-'" fA '"'" ,,?

15C;'

y'Ch
óZ"

"'-'.;"'-'.;..........,?"-O?? .. ,.......,?
••

Od. Rozró:iniam wynikty Ul'Yfz'ofek, :

R O Z D Z I A ? II. nie jeft rzecz oczewif?a bez ja.kowe

go umyflu, przypilnowania i rozJ??k?
rozmowy, pozwalam ?ak rozumlec:
nie jeft rzecz oczewif?a [zczerze 't

pilnie uwazai?cemu i rozm?UJiai?cemzfr
nie pozwalam tak rozumie?. A za

tym ta tylko jeft ró?nica mi?dzy
temi rzeczoma , które bywai? po

znawane widocznie, intuitiue, i te

mi, które tylko odci?gliwie czyli
przez domyfl: i dochodzenie, abftra ..

Etive, i? pierwfze poznania widoczne

tak zaprz?tn? rozum, ?e wfzelk?
do wierzenia albo pow?tpiwania,
albo mniemania wyrzucaj:,! pobud.
k?, dla kt6reyby te rzeczy poznane

mógly by? przyjemne, ukry?e!
niepewne. D. p. kto oczyma WIdZI

przyjaciela przytomnego, nie zdaie

n? powolnym by? jemu mówi?ce
mu, aby wierzyi, i? on jeft przy

tomny, anitez przyftoi tak rozo

mie?: ?e przyjaciel przytomny ?d
drugiego fzczer?e domaga fi? uwu? ..

li .. o Bytno?ci Boga, de E;;ijlentifJ Dei.
tO

fota

?yli
?1ie"

zoSC

p;

jzali
ma Bytno?? B6g?

-

O. Ze .Bóg ma fwoi? Bytno??, i fa

rna, ":lara nas uczy, gdy fam Bóg
t,n0Wl ( Exod: 3· ):Ja Jeftem, który
Jeflem, i naturalnemi dowodami oka
zuie fi?. Tey wiary wymaga po nas

?po{lo? S. Pawe? ( He'rb, II. )trze-

wY,;
'OSCI

(ich I

flOf!
jod'

•

,vi?'
lit!"

.

a bowiem ka:l:demu, który przyft?pzt-?? do B
.

"B" ,Il. Ali rz
oga, wlfrzyc, ze ogJe;v. e

i rneczy {lworzone tak dalece ja?nie

no??tns przekonywai? nas o by t

tYtl\ W o?a J ii ?adnemu z hldzi o

Wa p ?1tPl? nie godzi :fi?, jako opie-
r'J,c1
terj
Ic't1.

fi
!la

tl\ 18 N' b'
.

d
.

litUJ? 13o:i:n. •.
d

1;- /osak ?p01,f}/a al?

1111tie Fi
"'t, 1 z2eJa r? lego oznay-1l!11

,gO,
gloJy, a??1arnent.:. Ni? J? tak f!wyte
ty flyfzane n;o?y 1clz, ktorychby nieby
ne nie f? sUJ1ctdeffwa; to jefr, ?ad-

IJl?" ,

'J1e
i

j?zykatni nttody, by. naY,b?rdzieytO'

tOd' Tom II
Obyczaml rozDl?y fi?,

K rz/ema
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r?enia o fwoiey przytomno?ci. Tak
,'?

P. Jakim fpofobem mo?e ii? dawoJ

W rozumie ?wi?tych Boikich W Nie- dzi? i ukaza? bytno?? Bofka?
•

bie b?d?cych wiara o bytno?ci Bo- O. Dwoma naybardziey fpofobamt

?ey ? jego widzeniem oczewifrym, dowodzi? fi? mo?e bytno?? Bofka. r •

• Fides cum vijione intzJitiva conjz?ingi dowod taki jef?: To wfzyfllw, cokol ..

nequit, z??czy? fi? nie mo?e, dale- wiek fi? w ?wiecie zamyka, albo je}
ko mniey domniemanie i pow?tpi- uczyniono, albo nie'? Ta propozycys

wanie; gdy? ?adnym fpofobern ,
i z nie mo?e by? z gruntu fprzeczons

?adney pobudki ta? bytno?? Bofka nawet i od tych, którzy przeciwko
ukryta Swi?tym, albo przyciemna wierze Katolickiey twierdz?: ??

i niepewna by? nie mo?e, ?wiat jef? przedwieczny; poniewaz
Atoli oczewifto?ci, euidentuu» exi- przypn?ciwfzy zdanie, in hypotlzes1!

jlent?ce Dei in uita mortali non habe- ?e mog?aby wymysli? fi? linia czylt
mus) w poznaniu bytno?ci Bo?ey kryfa ci?g?a bez ko?ca" si de wetut

W czafie tego ?miertelnego ?ycia linea infinita, chocia? wfzyfrkie oneJ
nie mamy inaczey, jak tylko odci?g- cz??ci nie mog?yby fi? przebiedz, o

tiioie, to jeft: przez domyf? i docho- niey jednak za cel wzi?tey, obje
..

dzenia ,
i niejakie? umyf?u ufilowa- ctive fumpta, mo?e fi? mówi?, ?e

nie; poniewa? t?py rozum" na- albo ca?a uczyniona jefr, albo nit!

mi?tno?ci, bezbo?nych ludzi biefia- gdy nie mafz ?adnego frzodku, me:

dy ,
i rozmowy, fzata?fkie zdrady d?um, mi?dzy uczynion? rzecz?

l

i podey?cia cz?f?okro? zaciemniai? nieuczynion?: a?e nie mo?na mówi?,

?miertelnych ludzi, przez coby i? to wfzyftko uczyniono jefr, cO

mniey móg? by? widziany Bóg nay- fi? snayduie na ?wiecie ; przyp?'

przytomnieyfzy, i te? farne prze- ?ciwfzy bowiem, ?e zapewnie nle

fzkody przymufzai? tak uczonych, marz nic nadto, cara ta powfzech"
jako i nieuczonych ucieka? fi? do no?6 by?aby fama od fiebie, co fi?

wzbudzania wiary, i do wyznawa- prawdzie fprzeciwia; gdy? to? fa'

nia Z ca?ego ferca: ?e wierz? w mo l?yrohy wprzód i po?niey farne'

Boga Wfzechmog?cego Stworzycie- go fiebie, gdy przyczyna jeft pienV'
la Nieba i ziemi. fza przynaymniey natur? od fwe'

goikutku, i flmtek poslednieyrt1
od fwoiey przyczyny. \Vi?c uznl??
nale?y, i? jefl: jaka? iftno?? naydo"
fkonalfza w tey powfzechno?ci rte"

czy wfzyftkich, która nie jefr uctf
niona czyli ltworzona, i od ?t

J"

rey wfzyfrkie inne rzeczy w?lery
pocz?tek przez wfzechmocn? fhV?6
rzania dzielno??. llowem: . BytnoS,
nieftworzona, ale przez fi? bytO,

I A z teyto odpowiedzi wynika, ?e
I

ta prawda: Bóg jej?, przez fi? fama

nie jeft wiadoma co do nas; ponie
wa? nIe bywa poznawana od nas

przez farne llów poi?cie; ?le fi?
.J1am daie poznawa-? przez fpó·rbyt
no?? ftworzeniow, jako' mówi S.

Pawe? W li?cie do Rzymian W R. I.

Niewidome Bofl.ie rzeczy bywaiq
tUwa?rme przez zrozumienie tych,
?tórc 'I?czynione Iq,.

jeft Bóg. . egO
II. DJ.'ugi dowod m,amy z ?ZlWn

?Wlat:l



o JEDNO?CI NATtJRY BOOKIEY 75
----

?wiata ca?ego rofporz?dzeni:?, któ- !'

re koniecznie pie.rwfzey jakiey?cie?
przyczyny ??mnt?rna? fi? ka?e. Dla

?z?g?
bowiem N?ebo takowey jeft

1l0SCl? cz.em,U Sionce nie jeft wi?k
fze ?

.

z Jakl?y przyczyny wrnie
fzczenia

wyzey Saturna nie ma?
czem ,w?da wfzyftka "nie kryie :fi?

?od "z?ml?, zwlafzcza gdy ta ci??

ta J? ? ,dla czego ziemia ma ro-

\

R O Z D Z I A ? I II.

o Jftno?ci j jedno?ci Boga, de e§entia
& unitate Dei.

Z
e Bóg ma fwoi? bytno?? dof?a ..

t?cznie poznali?my; ale coby byt,
wyrazi? trudno; przewyzfza doto ..

?cip nafz ( ?ob 36. ) Bóg miefzka
w ?wiat/o?ci niedoftllpney I. Tim. 6.

ró?nie jednak Teologowie opifui?
Iftno?? Bofk?,

padlmy 1

niedofkonaty krC!g? dla
czego zrzó'd?a nie w dolinach

, ja
k? natura wody wymaga, lecz na

D11eyfcach wy?fzych wytryfkai?, aby
plynety W ftrumyki i W rzeki wpa

da?y, dla fpoteczno?ci ludzkiey ?

kto?by. rozumia?, ?e z konieczno?ci
to

l? dzieie: gdy widziemy, i? te

?zeczy przeciwko naturze fwoiey
•

? rozrz?dzone? mai? wi?c zk?d

ln?fd, a nie farne od fiebie, i? tak
to

porz?dzone f?.

P. Które jeft w?a?ciwfze If?no?ci

Bofldey wyra?enie?
O. Wia?ciwiey ftofui?c 1i? do Pifma

S. zdaie fi? wyra?a?, Iflota odfi? ..

bytna czyli fama od fiebie byt maj?ca,
Albowiem Exod: 3. Bóg pytai?ce- I

mu Moy?efzowi: ktoby byr? odpo ..

wiedzia?: ;Ja jeflem, który jeflem,
tak powiejz Synom Izraelowym :

kt?ry jefl, poflal mnie do was; jako ..

by m6wi?: Ja Jeftem Iflota czyli
Byt'?Zo# niewyczerpniona ni od kogo,
ale naypowfzechnieyfza, I1ieogra
niczona i we wfzelkim rodzaiu byt
no?ci niefko?czona , z którego mo ..

rza niezmiernego bytno?ci, jako

me'

?
i

wi?,

?, cO

zyp?"

" Ani
uciek.ay fi? do przypadkowe

?o ??czenia fi? atomow czyli profz
"

owo ? Jako fi? pr?y?niIo Demokry
t?WI l EpikurowI; dla czego bo

?Je? przez te zbieganie czyli ku-

! nie

'zech'
co fi?

li fa'

farne'

lien'"

"

Pl?nle fi? prof?kow nie bUdui? fi?
1l\!efzkam3? WI?C llufzna rzecz J" eft

Z pierwfzego iftno?ci pocz?tku,
wfzyfrkie byty, rzeczy ftworzone,
wyniknety, jako llowo: cieplo fame
albo ?wiatto fame, znaczy cokol

wiek W rodzaiu ciep?a albo ?wiat?a,
poi??:fi? mo?e, od kt6rego inne

rzeczy przez uczeftnictwo nazy
..

wai? fi? cieple, albo ?wi?tte, tak

dalece, i? bez tego uczeftnictwa

cieple, albo ?wiat?e ani by? ani po
..

j?? fi? nie mog?.

aby'
,

srny to przyznali Bogu.(,,\-,e'

n?Tu przy??czy? mozna jednomysl-eyrt?
" Wfzech narodow zgod? która

???k zk?d in?d pochodzi? zdaie f1?,
be ?

alb6 od natury, która przez

B??
o falrzu nie nakrania , albo od

zna?a,) ktc>ry fam prowadzi do po-

uzns

aydo"
i rte'

nc't'f'"
ktÓ-

?tje?)'
(Cwa'

11a r b'
WrodzI.)

I? le cz??ci? przez slady
prz.y fi?e; czyli poftaci jefzcze

tno??
bytl1?

orzen' dr:'

!Jeb' cz??ci? T\

lU na "u
l'

zy wyrazo- Zk?d tak wnofi? mozna: Iftot?
czyli Iftno?d? wed?ug wfzyftkic)l
Filozow nazywa fi? to, co nay"

pierwiey r?ecz W fwoiey naturze

.Je .

?

"tzez dZlell r?k fwo-

?nego
/ ,

czyliKij

'.
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czyli byciu poftanawia, i ró?ni? od ,?

wfzyftkich innych rzeczy, i poy

muie fi? jako naypierwfzy korze?.

ftworzeniow: ju?to przeto, i? f?wc

rzenia wfzyfrkie nie f? Bogiem; dla

tego, ?e podlegai? czyli f? zawi

ile od kogo innego ,
n to przez

wzi?t? bytno?? czyli rafk? f?worze-,
nia: ju?to z tey miary; ?e ta? ta

ma bytno?? dla nich jeft przypad
kowa czyli trefunkowa ; ponie..,a?
i bez niey mog? by? porozumiane:
równie bowiem poymuiemy n. p.
Cefarza umar?ego, i jakby jefscz e

rzeczywi?cie przebywa?. Bóg zas
bez bytno?ci ?adn? miar? wyrozU"

miany by? nie mo?e, jako fi? j ui

ukaza?o.

z którego wyp?ywaj? inne jey 60-

fkona?o?ci ; a ?e affeitas [eu exijientia,
o dfi" by tn o?? , czyli litota od fi e ..

bie byt mai?ca jeft co? naypierw
fzego w Bogu, jako naypierwfzy
pocz?tek poftanawiai?cy Boga i ró?

ni?cy od wfzyftkich ftworzeniow,
I

•

j poymuie fi? jakoby zrzód?o, z ktd

rego wyp?ywai? Bofkie przymioty
i dofkona?o?ci

, wi?c prawdziwie
odji?byt1Z0?? jeft fama Bofka lfino??.

Mn?eyJza czyli poslednieyfza cz"??
"Probuie fi? CO do kaidey podcz?sci. III. Odfi?bytno??, exiflentia a se ,

daie

fi? poymowa?, jako korze? wlzyfr
kich przymiotow czyli defkona

ro?ci Bofkich
,

i dla tego BÓg jeit
jeden nieodmienny , nieiko?czony
we wfzelkim rodzai u dofkona?o"

I. Odfi?bytnoS? jef? co? naypierwfze
go w Bogu, ani bez niey ( rozu

miey odfi?bytno?ci) Boga poi??
nie mo?na; Bo co? proCz? mo?naby
przypifa? Bogu, odiowfzy mu byt
no??? pewnie main o?? , potentiam?
ale nic mo?negó nie mo?na domy
s1i? fi? w Bogu, a?by pierwiey ko

niecznie Bóg znaydowa? fi? b?d?

ty, czyli bytno?? mai?cy; poniewa?
to tylko jeft mo?no, co mo?e prze

bywa?, albo te przebywanie czyli

bytno?? wzi?? od kogo: a?e ?a

den nie mo?e wzi?? bytno?ci ni od

kogo; jak tylko od pocz?tku ju?
przebywaj?cego; co bowirm je
{zez e nie przebywa famo, nie mo?e

'da? bytno?ci drugiemu, albo fobie

famemu. \Vi?c Iflota odji"bytna jeft
?o? naypierwCzego W Bogu, ani bez

niey Bóg poi?ty by? nie mo?e, a

zt?d i I ftno?? i bytno?? r?zem jedno
f? i to? famo w Bogu formalnie

(?yli rzeczywi?cie.

, .

ser.

Rzetzefz Syn i Duch S. f? Bóg',

jednak?e nie f? od fiebje; bo SyP
rodzi fi? z Oyca, a Duch S. pOI
chodzi od Oyca i OG Syna: wi?C

Odfi?bytno?? ( afTeifras ) nie jet?
litota Bofka.

Odp: 1. Nip- pozlfJalai?cna poprzedza'
i?ce zdanie; wedtug zdania bo'

wiem wielu Teologow trzy oro'

by nay?wi?trzey TrÓycy nie (?

trzy rzeczy ofobne bytno?ci mai?'

ce, ale jedna rzecz poproitu t ,fi/W
pliciter f trzema fporobami przebf
waj?ca ( ita Ludovicus Habert)

Odp: II. Rozs?dzt%i?c poprzedzait[tt
zdania: Syn i Duch S. nie f? rze.c't-
od fiebie, non funt Ens afe, jete?
li b?d? uwa?ani odzownie czyli 1181?
?nie, retative, to jeft: wed?ug oro,

f

II. Odfi?bytno?? affel?as, jeft pierw
fzy fpofob czyli przyczyna, przez

ktQr? Bóg róini fi? od wfzyfi:kich

k' r.
d

,.

l' ," e J'"
tore l? o zownOSCl na ezne? (C. I?

tiones, jako fi? na fwoim mle)'
c

.

pow

•
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dziw ego ,
a zatym trzy Bogi

wielbi?; bo na to Iatwa odpowied?;
poniewa? te trzy ofoby f? jedn?
rzecz? w jedney: naturze Bofkiey
trzema fpofobami przebywaj?cey e ,

Zk?d prawof?awni S?owacy chc?c

Tróycy Przenay?wi?t: wyraz pro··

ftemu gminowi wyfrawi? przed

oczy, jakiego? Tryzrnegifta uf?u

chawfzy ,rady, pi?knie. adumbrc:>'Y?
u na Jednym drogim kaml?nIU
troygrauiaftym trzy twarzy w Jed

ney g?owie ; jedna bowiem nat.u
ra kamienia wfzyftkie twarzy wfple

rai?c , troyobrazn? jedn? rzecz

ukazowala, a zatym jedna g?owa

trzy Ofoby wyra?ai?c trzema fpo

rpbami przebywab. J

powie, pozwalam: je?eli b?d? uwa- ,:«

zani zupe?nie, absotute, i wed?ug

ift?ty czy?i natury Bofkiey, która
taz fama Jefl: we wfzyfikich trzech

?o?

dla

.wi

-zez

rze-
l

Ofobach ,
nie POZwalam tak rozu-

mie,?;
natura bowiem Bofka i w Sy-

\
nu l ? Duc,hu S, równie jako i VI

faM'

pad;
wat

ane;

?. p.
?cte

Oycu ??fi n:eltworzona i od fiebie
bytnosc ma1?ca.

P... Wiele jelt Bogow2
O,. dZ wiary pewna je'fi:: ?e B6g jeft\

\
Je en' t k b'

"

S. (D'
a owiem nauczar? PlfmaI

za5

i, .??ut: 6.) Pan Bóg uasz, Pan je

;?t J0" (1. Cor: g. ) Z"lden nie je}
)ZU·

jul og, tylko jeden,

?. DIta c,ze?o Bóg jeft jeden?daie

t y a ..

ona'

• . Bog jef? fama B t
"

E'rt:
aze f: b.

Y nosc, -'JJe,
. ?ma l1tnoN koniecznie poy-

mUle
ll? J' d d

'

?:??<:O;?CO:CO:GO:lCO';CO';?*e na, o którey wfzyftklejeit
wny
larO·

?Z?czy bytno?? bior?: jako fante

?wlatt?, albo farne cieplo nie mo?e R O Z D Z I A ?.. IV.

l?d pOl??, tylko jako co? jednego,
o

którego inne rzeczy to fobie 'o Przymiotach Bofkich, de .Attributis
Bóg?,

Syll
pO'

wi?c

je!?

??'czerpnely, ?e f? ?wiatle, lub Divi?is.

cIep?e.
II.. Alb?;viem B?g jefl: rzecz czyli P.

CO
to f? Przymioty' Bolkie f

Bytnosc od fiebte, a przeto kouiecz.

\
O. S? doikona?o?ci, kt6re po

n?e potr,zfbna, en? maxime neceffa- . / ?innybl wyp?ywa? z famey lftno-

...

nt?, Ole 20ftawul?ca nad rob? mo- sd Bozey.

??o
l

\??ad,zy ?iko?u, i, ni?ograni- P. Jak fi? dziel? przymioty Bofkie'?

?z:y?. ?z? ntemoze byc Wlele rze:

\
O. Dziel? fi? na zupe?ne, attributa

albo z?h lfrot ?dfi?bytnych; gdyz absoluta, które ?adnego nie mai?

??i. aThl?lyby te.z fam: ,do.fkonato? zmierzania czyli nale?no?ci do kt,ó-
pIerw!:?: lll? ,mla?y ? Jezelt c?ce(z regokolwiek kresu, a takowe f? me-

nie n

? cz?sc, Ole by?yby komecz-

\
d ienno?? dobro? nie, zmier ..

'1' ruttzeb
.,

l' d b
o m , ,

,

1yby G?
,ne: J.eze ? rug?, y- no??' &c. immutabititas, bonztas,

co ?ad::?cz,one l !k0nczone; p?zez immenfitas, &re. i na odzowne, a!?
Zt?d Tert l?lCh nt? hy?aby Boglem. t'r?buta relativa, które 2?1nierzal:f:

.cap: ,3. ) i6n ( ltb:, c<?,ntr? M?ro.: fwoi? nale?no?ci? ?O którego?ol
..

jeden ]ejl, ?ape? \ ?C?Wl) Jeslt nIe

\
wiek terminu czylI kreF? ' Ja?o

•

Ani rn6\\!: ile
nle Jeft,.. . Oycowfrwo, Synowftwo l Clychante,

l? trzy oroby ?. C,hrzeSclante uzna-

paternitas jiliatio, eJ JpirCltio,
"

, a
(\lzd? za Boga praw-

czym
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wyrazone imionami oddalai?cemi
niedofkona?o?ci , które fi? w do

lkonatosdach ftworzeniow znaydU
i? , jakotor nieodmienno??, nieflOti4
czonos? , niedo?ciglo#. Inne .za? na

zywai? fi? przy laczone , arijunff.a,
które dofkona?o?ci f?anownie, po

fitive, wyra?ai? , jakoto: dobro?, m?"

dro??, &c.

czym b?dzie uwiadomienie w Tra-
..:,)

ktacie o Tróycy.
P. Wielorakiego f? rod?alu przy

mioty zupe?ne?
O. Dwojakiego, to jefr: kfztaltui?ce,.

modificativa, jakoby wew?trz uk?a

daj?ce natur? Bofk? ,
które razem

z natur? przebywa? powinny, i

przymioty przy??czone , crdjunfta.
Przymioty, które fi? nazywaj? kfztat
tuiqce ,

chocia? od nas nie bywa
j? poymowane, jakoto i.ftno??,
bywai? jednak wyrozumiewa
ne jako fpofohy czyli kfzta?

ty wn?trzne nale??ce do poftano
wienia natury Bofkiey. Takowe

za? przymioty f?: I. proftota, .{zm
plicitas ,

H. nieiko?czono??, infmi
tas ,

HI. nieodmienno??, immuiabiii

fas IV. Niezmierno??, Immenjiias ,

V. wieczno??, aternitas , VI. ?wi?
te??, fa n 'critas , VII. niewymów
no??, in?tfabilitcrs, VIII. niewido

mo?? , invis?bil?tas, & i IX. niedo?

?cig?o??, incomprehensibilitas

P. Co f? przymioty przy??czone?
O. S? one

, które fi? zdaj? przyby
wa? naturze Boikiey ju? poftano·
wiony W fobie, jako przymioty Lo

giczne, accideniia Logica, n. p. f1'r"·
wiedliwo?? , mYojierdzie &c.

P. Wielora.kiego f? rodzaiu przy"
mioty przy??czone?

O. Trojakiego: infze bowiem znaCZ?

jakoby w?ad?? czyli moc, jakotO
rozum, wola, Wfzechmocno?? ; in'

fze jakoby lla?og, qZtfJ,ji hCJbitztm jig?j;
ficant , cznacz?, n. p. toiadomoit«

!prawiedliwo??, mitofierdeie E:f c. in"

fze 'nakoniec jakoby wyra?ai? fpra4
w?, quasi fignificant affionem , n. p.

wyrozumienie, opatrzno?? &c.
Te fporoby przechodz? wfzyft

kie dofkonalo?ci Boilde i mog? o

j
nich formalnie czyli rzeczywi?cie
mówi? fi?, n. p. niezmierno?? Bo

fka jeft wieczna, wieczno?? jeft
niezmierna &c. Co podobnym fpo
fobem o przyl?czonych przymio-

7:<:0: CO';J? GO:>CO';J?GO:l-:.o:CCY. ?:?

R O Z D Z I A L V.

o Przymiotach kfztaftni?cych, de al'

tributis 111,odificativis.

?. I.
I ?ach m6wi? fi? nie moze>; poniewaz

rozum Bofki nie jeft rzecze wi?cie

wola, .ani fprawiedliwo?? nie jefr
rzeczywi?cie milofi,erdziem albo

m?dro?ci?·

o Dotkona?o?ci Boga, de perfeCtionB IJei.
,

P.

Jzali
nóg ma wfzyftkie w fobie

do!kona?o?ci?

O. Ma, ale róznym fporohem; pO"

Jliewaz jeft W'ota od fiebie b?d?c'
i uaypotrzebnieyfza i nieogranic:t.O:
na, jal?o bowiem to nalezy poJl1l?
dzy gor?co?ci? i ocieplon? rzec:tl!'

P. ?lielorakiego rodzaju f? przymio
ty kfztaltui?ce, att'fibuJa 'I1lodificati
va.

t

O. Dwojakie?4o: illfze nazywai? fi?

przecz??e, negativa, które bywai?

1'0"
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cemi
Io?ci f? dwojakiego rodzaiu , jedne

fi? nazywai? zewfzech miar po

profiu profre • jimplicitfw jimpticices
perjeffiones, inne na przymiar czyli
wed?ug czego? prof?e, Jecundum quid

jimplices.

p'omi?dzy ?wiat?o?ci? i o?wiecon? , ?:<

zeby rzecz o?wiecona ?>yly te na

tury, któreby nieco ciep?a i ?wia
t?a w'ycz?rpnety z. pewnym' wymia
re? .1 um.larkowanIem wed?ug zdol

nosci fubjektu czyli tey rzeczy, kt&-

do?
-

yd?"
(kotJ·
? na

-u«.
? Dofkonato?? poproflu profla, czy,.ra wyczerpnefa; cokolwiek bo

wiem ?y:va wyczerpniono, wed?ug
zdolnoscl

czerpai?cego bywa bra-
'

no.

r:
, m?"

li ze wfzech miar fzczera i nie:'

zmiefzana jeft ta, która nie prze
..

ciwi fi? drugiey
< wi?kfzey, albo

równey dofkona?o?ci ,
i ?adney nie

ma przymiefzaney niedofkonato?ci,

a przeto od S. Anzelma nazwana

jeft lepfza fama, ni?eli nie fa?a,
??lelior ipfa, quam non ipfa , to ]efr:

lepiey i? mit!? rzeczywi?cie, a ni?eli

nie mie?: taki jeft duch, m?dro??,
dobro? &c. bo lepiey jeft by? rze

czywi?cie . duchownym, m?drym,
&c. ani?eli nieby?.

?'?

:yby'
tanO'

y Lo·

fpf?'

dl: ?!?d pod !nfzym fpofobem by
. ,1 i?:

-crepte , a pod infzvm
oglen tak'

.
.

.' 1 gWiazda ró?ni fi? od

gWIazdy W)' r
,. ,

fz ..a nOSCl. To uwazyw-

r

i?
y, \?ynlkal? te nafl:?pui?cc kwe-

J:e: Jaki!ll fporobem? jakim wy-
pr$yJ rnlarem Ciep?e alb

.
. .

l '2' .

o s\Vlat?e one cla·

tfo'?? a?be mi?nuie ciep?o?? i ?wia

okI' l
e? zadnego wymiaru czyli

11
ys ema, wynurza to, cokolwiek

nacZ?

tko?O

? ; i?'

jig?t;
Dofkona?o?? proflCJ i wed?ug .c:l:e

go? tylko jeft ta, kt1ra pr?eciwl fi?
drugiey dofkonat?sct wl??fzey,

l

ma w fobie przymIerzan? medofko

na?o??, jako cia?o, kamie? &c.

kt6re nie mog? by? duchem: zk?d

wed?ug tego? S. Anzelma ta? fa

ma dofkona?o?? nie jefl lepfza Jama,
a ni?eli ,nie Jama, to jeft,' nie jeft

lepfza rzecz by? cia?em, kamie

niem, bydl?ciem, ni?eli by? Du

chem.

l?. przez te imiona \vyraz;? mo?e,
ani

potr?t< ba pyta? mówi?cego te

??wa: CIep?o?? i ?wiat?o??, które,

1
l Jak

. wjel?ie ciep?o albo ?wiat?o?

·g?)d?l fi? Jednak pyt??, ta rzecz

OSWlecona, zk?d wzie·?a o?wiecenie

ociepI?na '. ?k?d
,

wzie?a ciep?o';
??zakze Jednak swiaHo?? ?wiatlo

<k??!
a ciep???? ciep?em, jedna ty 1-

1110SC1

?. in"

fpra"
n. p.

c.

o:t:?

]efr, b?dz na ró?nych rzeczach
'\IC)

cz?fr
,.

rde (JI'
razl.t?

ce

sW.lat a lub ciept;l wy-

moc
'

? fobIe nie umnieyfzywfzy
Krótko mówi?c, do{kona?o?ci po-

A ? oCIeplania lub o?wiecania.

proflu profle czyli niezmiefzcme f?

rzeczywi?ci: w Bogu; lepfza r??c.z
albowiem Jeft by? rzeczywIScle

czyli ca?kowicie duchem m?drym,

dobrym, ni?eli. nie by?.: p,·o.fte za.?
nie f? forma1me czyli rzeczywI

?cie w Bogu, dla niedofkonato?ci,

któr? mai? przymiefzan?, i lepiey,

jeft by? duchem, ni?eli by? cia?em,

zwierzem &c. ale f? w Bogu

BytnolYr;:, kiedy Bóg nazywa fi?
niem ?Jama,' .cokolwiek pod imie

wfzyitk ytnosCl wfpomina fi?, to

bytno?c? do
niezmierney Boikiey

wta?chvt'\1oznawania jako do nay

dofkona????o zrz6dta wfzyftkich
P07fJied;'?\ t?fowadzi.

wfzyfrkie ? e'm: ?e w Bogu f?
llY?ll fnoijob oikona?o?ci, ale ró?-

$; em· . ,

d fk'pomewaz O ona-

cz?-
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L B(rg jef? dobry dobroci? zupe?n?,
i ze wfzech miar niezakryslon'[j
Deus eft bonus bonitate abJoluta t!,
tranJcm1ientali; ,poniewa? dobroc

ona nic innego nie jeft, jak tylkO
famey iftoty dofkona?o?? ,

która

?e jeft naywy?fza w Bogu prz?;1
wfzelki rodzay dofkonalo?cl ,

idzie

zatym, ze Bóg jeft nietylko dobry,
ale tez fame naywy?fze dobro; m?'
wi bowiem Pan ( Exod 33. ) Poka?e,
tobie wfzelkie dobro, Oflendcrm tlV:

omne bonum. t.19· Exod. 33·

CZ?SCl? mocotwornie , virtzu1lite", _;:,

bo f? jego Jkutkiem czyli wyrób
kiem; cz??ci? znacznieyfzym fpo
fobem ,

emitenier , gdy? cokolwiek

W nich jeft dofkonalo?ci, jeR W

Bogu dofkonalfzyrn i okazalfzyra
fpofobem.

\Vi?c Bóg i ftworzenia razem

wzi?te nie f? czym lepfzym i do

fkonalfzyrn. od Boga farnego; bo

dobro? i dofkona?o??, które tylko
f? w ftworzeniach, nic nie przyda
j?, do dobroci i dofkona?o?ci. Bo-

zey.
.

II. Bóg jeft, Deus relatioe b01ZU?'
wzgl?dnie dobry czyli u?ytecznie
i nayprzyzwoitfZy wfzyftkim frwo'

rzeniom; poniewa? jeft przyczyna
fkuteczna i wzór wfzyftkich rzecz,';
ka?da al bowiem rzecz d??y d/o,
fwoiey dofkouato?ci : doikonaIosc

za?' jey jeft by? podobn? do f"'?'

iey przyczyny n. p. fkrzynia b?dzIe
dofkona?a , je?eli jeft podobna

da

fwego wzoru, Si jit jimzlis ide?!

Wi?c nie jeft fzcz?sliwfzym, któ

ry wi?cey ftworzeniow odziedzi

czy? razem z Bogiem, nad tego, któ

ry tylko farnego Boga otrzyma? i

bo nie zwi?kfzego ciefzy fi? dobra.

Wi?c dofkonato?? mi?o?ci na. tym

fi? zafadza, aby mi?owa? Boga dla

farnego Boga, i inne rzeczy w nim

albo dla niego farnego, a przeto
nie jeft ten dofkonaty w mi?o?ci,
któremu jefzcze nie dofy? na fa

rnym Bogu, i który f?dzi, ?eby
fzcz?sli ;vfzym by?, gdyby przy

Bogu i na innych onemu nie zbywa
?o ftworzeniach.

qUlE eJl. in mente artificis, który tO ,

wzór jeft w mysli rzemie?lnika: a t?'

tym wfzyftkie rzeczy, ile zmog?'

??dai? by? podobne Bogu, .

I

III. Bóg jeft dobry dobroci? rot(?

dl7? czyli obyczayn?, Deus efl
M

nus bonitate moni/li 1 poniewa? Z,l
i

fze czyni dla nale?ytego kOl1C
()

wfzyftkie rzeczy do naywy?fZ?o"
dobra bardzo dobrze profi:uie ( f?\a
verb: I6. ) wfzyftkie rzetzy,,.,,
fiebie farnego uczyni? Pan, lln/vet}

fa 1J'topter femetipsum operatlIS

$. II.

o Dobroci Bozey, de Bonit.1te Dei.

Dobro? jeft troiaka: L zupe?na, bonit

tas abJoluta. II. wzgl?dna, bonitas

?'elativC?. HL prawna czyli obyczay- Dominus. Proverb: I6. j?
P. Izali B6g jeft dobry dobrobo'

. przypadkow?, utrufI1, eft bolttlS
na? moralis.

,P. i?ali .Bóg jefr dobry troiak? t?

dobrocl?? nitate accidentali? Sbg
O. Bynaymniey; gdy bowiel1l, cieY"

/ jeft ,akt nayczyftf?y i n'YJ?s
O. Przyzwalai?c, ajjirmative, twier

dz?c niezawodnie.
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f?y:, Deus aftus rurissinzus. & .fimpli- ,:,

CiJIZ112US, nie mo?e podlegac ?adnemu

przypa?kowi. ·?i?c. jeft dobry do

broci? if?otn? , bonztate Jubj?antiali,
dobro?, m?dro?, wiadomo?? &c.

nazywa? dobre! dobroci? Bolk?. r.

wyrobnie , lefficienter, mówi bo Niem

S. Fulgencyufz : Bóg, poniewa?
jefl: ze wfzech miar dobry, dal

wfzyf?kirn naturom, aby by?y dobre,

Deus, quia [umme bonus, dedit omni

bus naturis, 2tt bona e[ent , o, wzo

rzy?cie czyli przypi?nie J exemplari
ter, poniewa? Bóg jef? wfzyf?kich
rzeczy wzór, czyli izerunek

,
dó

którego one podobne czyni, a tak

im bardziey f? jemu podobne,

tym f? lepfze.

f? jego if?ct?,
'

P. Izali w?a?ciwa rzecz jeft Bogu z

1ftno?ci. by? dobrym?
O. .Tak Je1?; bo ten fam J' eft dobry

z lftoty kom
.

J1
•

1!
' '.

u jeit nayprzyz .v Ol t-

?a rme? Iftotn? bytno??- poniewa?
nIe Dl

r. • ,

.

arz lUC dobrego co J' efzcze
nie m b

.

R
,.

,a yC13. zecz w fzczerey
mozno?ci nwa?ana w?a?ciwie nie

teft do!>ra, ale mo?e by? dobr?,
1l? moz-; przebywa?: zkad jesliby
nigdy me mia?a przebywal nie J' eft

§, III.

celem l' b"
'11_ dl" B

h
,c?y 1 ° Jektem Bofkiego ko- o Profiosci czyli nlefk?a a nosci o ..

fo a?la; Jako, pofpoIicie ucz? Teo- Ikiey , De jimplicitate Dei.

g ,wIe. Aze bytno?? farnemu Bo-

fU Jel? ?fl:otna, jako ;zeczy odfi?- P.
CO jefi profrota ? 't

ytney l ze wfzech. miar koniecz- O. 'Jeft nieprzypuftno?? lkladania

?ey, wi?c fam Bóg jeil: dobry z _ fi?, eft negatio compojitionis; to al-

litoty, w którym rozumieniu Chry- bowiem prawdziwie ieft rzecz pro-
fius m6wi?, C Luc:' I8. V. 19.) fia i fzczera przez fi?, co fi? z zad-
Zad m nie)eft do?ry, tylko Jam Bog. nych cz??ci niefldada.
Stworzema b?Wlem gdy bycie bio.. P. Wieloraka jefi fldadalno?? czyli
r? od Boga, t przebywanie jeft im fporob lkIadania fi?, qu,ottuptex eft
przypadkowe, ni.e f? inaczey dobre, compofitio '?

I
•

Jak tylko przez wyczerpanie albo O. Dwojaka jeR: lktadalno??. 1. rze-

\l?zeftnictwo, czyli przez uzycze- rzywifl:a, 2. fO. zf?d. kowa. Dup/ex,' T.

nie
p t'" R fi:

P l'
er par lClpatlOnem. vealis. 2. ratW?l1s. r. .a. zeczywl a

'·d ?ali . wfzyfikie rzeczy f? dobre jeft zjednoczenie cz??ci rzeczywi-

G,
o

N??Cl? Bofk?'? ?cie rozdzielnych, reatis efl aduna-

-fk !emo?? by? dobre dobroci? Bo... tio ??arti1tm rCI11iter dijlinffarum, n. p.

F];;dl:?tn,le, i rzeczywi?cie wzi?t?, dufzy rozumney i cia?a, z którego-

byt;nt,ahter & form,aliter, jakoby to zjednoczenia dwoch cz??ci ró? ..

Boik: cz??kami pewneini natury nych iklada fi? czrowiek. 2. SkIa-

rym 'l!' Jako fi? przy?ni?o niekw- dalno?? rozf?dkowa ftaie fi? z cz?-

( rnów?r\.!?Ykorn: imu rzeczy dobre ?ci rozf?dkiem czyli mysI?, ale nie-

J? ? tylko od ?uguftyn ? nieinac:!:?'Y rzeczywi?cie rozdzielonych, Com-

O.
Wfzyftkie niego, ale .me

z niego. pofitio rntzollis fit eJ.., partibus.pct·
Tom 11

ihvorzema mQg? f1? mentem dijtinffis, n. p. fkladanl z;

•

L rodza?

(
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rodzaiu i ró?nicy, ut ex genere E3 dif- ;:?

ferentia , jako kiedy z bydl?cia, i
.

rozumnego, które dwie cz??ci cho

cia? rzeczywi?ci? f? jedno i ten?e

fam cz?owiek, mysi jednak one

rozró?nia, jako cz??ci wyk?adu.

Doioodeiemq za? naszey odpowie.
dzi: i? rzecz odfi?bytna, 'eus a/e,
jeft akt nayczyftfzy i naykoniecZ"
nieyfey nieprzypufzczai?ey ?adne)'
mo?no?ci, która fi? znayduie \V

ka?dym fk?adzie rzeczywiftym.
Bc5g tedy nie fklada fi? ani z matS"

ryi i z formy, ex materia & f01'/W11
ani z cz??ci ocalaj?cych, ex pcwtL'
bus .intergrantzbus, jako cia?o ludz:
kie z g?owy, ramion, nóg &c. ani

fi? fklada z if?oty i z przymiotu jey!
ex jubjefto & accideute , jako Anio?

rozumiej?cy i chc?cy, z natury k

nielikiey z rozumienia i chcenia,

które akty rzeczywi?cie ró?ni? ii?
od jego natury.

P. Izali Bóg daleki jef? od wfzel

kiey fk?adno?cl?

O. Tak jeft niezawodnie, ?adney
Bóg w fobie nie ma ik?adno?ci rze

czywiftey, atoli ik?adno?? rozf?d
kowa jemu przypifowa? f/? mo?e.

Pierwfza cz??? tey odpowiedzi
dowodzi fi? : tak przeciwko Poga
nom i Saduceufzem, którzy prze

czyli wfzelk? iftot? ducha ( Ad:

.23. ) tudzie? przeciwko niektórym
Mnichom Egipfkim nazwanym An

tropomorphitce przeto; ?e naucsali,
i? Bóg ma cia?o ludzkie, i przeciw
ko Gilbertowi Porretanowi Bifku

powi Piktawfkiemu
, który ufi?o

wa? dowodzi?, ?e przymioty Bo

Ikie przynaymniey odzowne czyli
?ci?gaj?ce fi? albo przynale?ne, at

tri buta retativa, rzeczywi?cie fi?
ró?ni? od natury Bofkiey. A toli ten

Zk?d S. Bernard ( lib: 5. de eon

jid: cap? 7. ) o Bogu tak pifze:
Czyfly jeft J profly, caty dojkonaly I

fia/y w (obie, nic od czofow , nic oJ
mieusc , nic od rzec:?:y do .(zebie nIC"

przyciqgaiqey; ponieu/(,l? jefl [edno l

ale niezjednoczone. niezto?one z ?Z?'
Jez jako cialo, nie unofi f? a.ffektanu'

Jako dujzoz; niepodtega formom, jskO
kaida rzeez, która zrobio1ZfJ je}'
on Jam jobie i iflota jcft. Dla czegO

dofkonaley fi? o Bogu mówi w fell:
:fi e odci?gaj?cym jakowo?ci czylI
przymioty, in abjlraff.o, ?ycie, d?;
bro?, ?wi?to?? , wrzeehmocno?o

wyrozumienie, mi?o?? czyli chcel1j?,
ani?f-li w Cenfie wfpó?zrollym,

lit

CO'l'lereto, ?yi?cy, dobry, Swi?r?J?
m?dry, fprawledliwy, chc?cy c?y

t

kochaj?cy, wfzechmocnv; te ?o"
wiem imiona wfpó?zroll'e, 1W11trllq
wnet'eta, toz famo znacz?, jak()?y5"
rzek?, ?e Bóg jeft mai;!cy ?ycIe,
dobro?, m?dro??, mi?o?? &c-

1lto

. Bifkup za dzielno?ci? S. Bernarda

na Synodzie Reme?lkim pod Eu

geniufzem III. b??d fw6y odwola?.

Nakoniec przeciwko Joachimowi

Opatowi ?wi?tobliwemu m??.owi,
ale nie biegtemu w rzeczach Teolo-

,

gicznych, który naucza?, ze trzy oro

by jeR: jeden Bóg, jako Piotr, Pawd,
i Andrzey nazywai? fi? jeden cz?o

wiek; bo natura ludzka w nich jef?
jedna na pozor, !peciftce, czyli co do

gatunku ? ale zgromadzona i podzie
lona pr?ez ró?nice fzczegulne, któ.

ry!o bf?d P?t?piony jeft na Syno
dZIe Lateran1klm IV. ( cap. Finni.
ter )

Natura za? Bofka nie jel? tr
[11

mai?ca te do1kona?o?ci" ale 0\\ {Ze

fanla
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fama przez fi? jeft wfzelka dofko- ,:,
Od: Rozf?dzam te zdanie: Oycow-

na?o?? rzeczywi?cie; poniewa? jef? f?wo , Synowf?wo ,
i Dychanie wy-

akt naypro?cieyfzy i ?1ayfzczerfzy dayne , t? rzeczywi?cie rozdzielne,
bez ?adnego przymiefzar.:a, i przy- je?liby by?y uwa?ane co do fiebie fa-

rof?o?ci.
• mych, to jef? : ka?de zofobna, jako

l. A zaty? kIedy W Pismie S. przy- ofoba, pozwalamy tak 1'Oz1MJ?ie?,
wtafzczal? fi? Bogu cz?onki n. p. jesliby byty zwa?ane razem jako f?

g?o\?a, o?zy,. r?ce, ferce, nogi &c. z natur? nieodft?pnie nie pozie: S?
tr7.,e .a ?ledzle?, i? to jef? fpofob albowiem rzeczywi?cie nie co infze-

m?wlema,metaforycznv, czyli przy- go, jak tylko fama natura Bofka
,

II
rowllywanlcy.

ol

a zatym nie ukazui? fkladania z na-

••
A

zatym cz?owiek nie jeft uczy-, tur?, ale tylko jedno?? w naturze.

móny co do dara na obraz Bo?y, Popiera? zechcefz mo?e: Te rze-

ale
ty?ko co do ducha. III. A zatym czy rd?ni? fi? mi?dzy rob? rzeczy-

przyplfa,? Bogu fkladno?ci z infz? wi?cie, którym z f?rony rzec?ywi-
rzecz? zadn? miar? nie mo?na, ani f?o?ci bez ?adney uwagi i przemy-
?? Bog !tac: nie mo?e cz??ci? infzey fiu ludzkiego ró?ne f? przyzwoite'
3ak?;vey ca?o?ci; poniewa? ka?da wyk?ady, Illa realiter dijiingvuntlw,
cz?sc w?a?ciwie rzeczona b?d?to quibus a parte rei diuer/a co nven izm t

mate?yalna, b?d? formalna, natur? pr{2dicata, a?e naturze Bofkiey i

??ynl??a .zawfze jeft potrzebuj?ca oney przymiotom ró?ne f? prz?-

b' pe?I1"le?la, omnis pars eft pe1feffi- zwoite wyk?ady z ftrony rzeczy?vI-n28"

ino, ts; qUZct perficitur per icnionern w,m fto?ci i bez ?adnego przernyl1u; Jeft
a tera parte, i bywa dope?niona bowiem rzecz prawdziwa z natury't:ze'

1r1Zi, l;lr?ez zjednoczenie fi? z infz? cz?-
I

rzeczywi!to?ci, ?e natura Bo1ka nie

?Cl&;
co Bofkiey zupelllo?ci czyli wydaie fi?, czyli nie wynika, Sy-jblRO

je}'
o

ona?o?ci i f?cz.erey profiocie z nowftwo za? je!t wydane, wi?c
grunt? 11? fprz,ecl\Vla. rzeczywi?cie ró?ni fi? od natury.;e?o

fe!1? . A?z mow: ze S?owo przy wciele- Od: I. Mo?naLy odrzuci? bezwzgl?d.
111U

,Jednoczy fi? hypoftatycznie, nie ogulnieyfz? prob?; poniewa? z:zyli
cZyI,I ofabi?cie Z natur? ludzk?; firony rzeczywifto?ci i bez ?adne·do'
P?mewaz przez niewym6wne one go przemyf1u, n. p. wola PiotrowaI(

D5L1

:Jedno?zenie zlIdn? miar? nie bywa nie rozurni, rozum za? jego wyrozu:?n;e,

•

i/t c?fe?n.lone, ale fame 1?:worzenie miewa, chocia? jednak w pofpoli •

b? Uw!ecze, czyli natura ludzka; tym zdaniu Filozofow wola i ro·?r'l ?

z-v-It
bO?

rZe?,e!ta ;vj fi? jako cz??? w?a?ciwie zum w tym?e farnym cz?owieku nie

() U???a ..
O

cZyn2 czytay w Tra/dacie róini? fi? rzeczywi?cie, ani od na·

R?:c??:;/' tury IUdzkiey, ani mi?dzy rob?·Jj'JIC

,byk Synowft
?

P?clo[mo; Oycow1two, Z!< ?d

j,\p?rcttio ;l?ni
l Dychanie wydayne, Od: n. Rozf?dzam ()g:t!nfeyfz,? ?wob?:?ie •

Wlscie roj V,et, f? w Bogu rzec?y- Te rzeczy rzeczywIsc1e, rozm? fi?,
ieit fk?adain?l,e\ne, a zat,ym W Bogu kt6r?'? r?)?n? f? przyzwo!te ),:ykta-s?

f:iec7.ywdla• dy, Jezellby ?ch rzeczywrftosc, C?l·
.

L ij. titCls,
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wif?a , to? ani nale?v lkhdalnc!S6
rozfadkowa , compoJitio retionis fei'
metaphyfica.

titas, nie by ta mocotwornie wielora-
{,

ka , eirtualiter l1n6/tiplex, pozwalam
tak rozumie?: jesliby by?a moco

tsoornie wieloraka, nie pozwa?: ta?

fama albowiem natura n. p. Piotra i

rozumie i nie rozumie, ?yie i nie ?y
ie: rozumie wed?ug rozumu, nie ro

zumie wed?ug woli: ?yie wzgl?
dem bydl?co?ci , nie ?yie uwa?ana

jako jeft iftota albo cia?o, gdy? ina

czey ?y?aby iftota cielefna i kamie

nia ; infzych rzeczy cielefuych.
Tak podobnym?e fpofobem ta? fa

ma rzeczywi1.to?? Bofka i wydale fi?

Od: Rozf?dz: pop1"zedz{;i?c? J!fO{l?:
Nayzupe?nieyfza i. ze wrze?h mia6rproflota rzeczywlf?a pown-na by
Bogu przypifana , pozu:Jalrzl1ttY,. proo-
flota rozf?dkowa, nie pozioal: Pon e

wa? rozdzielenie, czyli rozr6?nie
nie rozf?dkowe przyzwoicie je,ft
tyl,ko w mysli poznawai?cey ,

a nie
?

zas w famey rzeczy poznawaney j

JJij?inftio metctphyficC? formaliter Cfl
in mente, non uero in objedo, n,iji fiw
dcmentaliter , chyba tylko z przy'
czyny gruntowney, to jef? : ?e \1/

famey tey?e poznaney rzeczy, czY'

i nie wydale fi? , Eadem entiias diui-
.

na producitz,t;" & non jJroducitur, p?'o"
dncitzty ouaienus pn/onalitczs efl, ut

jiliatio €.:i Jpi1?atio paffiva, non produ
titnr quatemts natura efl, wydaie fl?
jako jeft ofobifto?? 1 to jeLl:: albo

Synowftwo albo Dychanie wyday
ne: nie wydaie fi? jako uwa?ana jeft
fama przez fi? natura.

li w objekcie ·daie fi? okazya do ta'

kiego poznawania rozró?niaj?cego,
Zk?d myslne rQzró?niellie czyli rot"

dzielenie nic nie uw?oczy rzec?Y
poznaney, ale tylko ja?nie ukazu1,e
niedofkona?o?? poznawai?cego, kto'

Druga cz??? tey odpowiedzi, (kt6-
. ra jeR: przeciwko pewnym Aryanom,

którzy fi? nazywali Anomrei od Eu-

ry nie mo?e jednym aktem poi?? ta?
wielkiey wyfoko?ci i zacno?ci, kto'

r? znayduie w gbjekcie, czyli ?
rzeczy poznaney. A zatym rozró?
nienie rozf?dkowe, diflinffio 'fatio?!IS

feu metaphyfica; raczey zaleca nie'

iko{1l:Zon? Bofka dofkonafo??, nit

za? ieby jey mi??o co uwloczyci
im bardziey bowiem która rzecz pO'
znana jeft zacnicyfza, tym wj?ce?
W niey doiliQnalo?ci rozró?niam)"

Zk?d mysI nafza wis:cey rze?'t?
uwa?a czyli rozr6?nia w byd1?C1llJ
poniewa? bydle jeli: dofkonalfze o

kamit:nia.

I

nomiufza) dowodzi fi? tak: ponie
wa? :ftota od fiebie famey bytno??
mai?ca, Ens CI Je: choci?? jeft akt

nayczyftfzy i naypro?deyfzy, ma

;ednak niefko?czone do(konalo?ci,
?t6rych rozum ftworzony niemog?c
poi?? (tak, i?by ich fobie reprezen-

, towar j"ko jednq rzecz) z przyczy
ny gruntowney poymuje tak, jako
wiele rzeczy.

Rzec:u(z: Nayz lpdnieyfza ze

wfzech miH proftota, czyli niefk?a?

dalno?? powinna fi? Bogu przypify
w .. ?, ile. j ko il?ocie nayczyftfzcy
ia nego przymiafzania mie? nie mo

g?cey, a zatym idzie: ?e je?eli Bo

gu l'le przyftoi 1kladalno?? rzeczy
..

P. Jz:\li profi:ota tak Bogu jefl: \Vr;?
?ciwa, ?eby wi?cey nikomu nie b)'

przyzwoita ?
,

fi?
O. Je?eli przez proftot? rozurt11'l1:a

nieprzypuftnQ?? lldadu rzeczy\V1
,

nega-
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kim rodzaiu dofkona?o?cl , w'?c
llufzna przyczyna rozumie? nieza.

wodnie, ?e Bóg jeft nieodmienny.

negatió composionis , albo z mate- ,',.

ryi i formy, albo z cz??ci ocalai?-
...

cvch
, proflota nie jeft f.amemu Bo-

Rzeczefz: wfzak?e fam Bóggu przyzwoita; poniewa? i Anio?
nie {k?a.da fi? ? materyi i formy, ani

"'Z.tZ?SCl ocalaJ?cych, He ?e jeft nie ..

clelefny? Lecz proftota w.zi?ta za

?ieprzypu?no?? 1k?adl1 z fubjektu

( Gen: 6. ) o?wiadczy! fi? mówi?c:
?al mi, ?em {ch flworzyt. i w kfi?gach
m?dro?ci o Bogu mówi Salomon:

nad UJfzyflkie rzeczy obrotne ( ru

chawe) obrotnieyfza jef? m?dro??,
omnibus enis» mobilibus ,

mobillor efl

1 Z przymIotu, ex JubjeEto EJ acci ..

dente
, n p z

..

:
. rozumu J z Je.go

a ..

1
ktow, z lftno?ci i bytno?ci, tak jeft japientia. Jap: 7- a?e ?al i obrótno??

f? prawdziwe odmiany, wi?c Bóg
mo?e by? odmienny.

farnemu Bocu ?"
.;,

dn W aSClW! lZ za ne ..

nlU i?
. ,

, worzenJ.U przypifa? fi? nie

moze; ?lbowletn ka?de ttworzenie
zdolne jef? do

przyi?cia przymio
tow, n? p. !a.fk, nalogow, i aktow;
?dy? zaclne fhvorzen'ie nie mo?e by?fwoim !kutki '

l'
akt

'
ern

, wvrobkiern czy 1

Odp. Rozf?d: poprzedzai?ce zdanie:

rzek? Bóg: za l mi, mówieniem do

myslnym czyli przeno?nym, locu

tione metaphorica & figura ta , po
zwalam: mówieniem w?a?ciwym,
locutione propriCJ, niepoz\valam tak

rozumie?. Bóg bowiem tak ?ctruie,
i? bolu nie czuie, ani rady fwoiey
nie odmienia, czyni jednak, co bo ..

lei?cy i ?a?ui?cy ludzie czyn.i?

zwykli, to jeft: pruie dzieta fwoie,

kiedy mu fi? nie po3obai?. M?dro??
za? nazywa fi? ruchawa czyli obrot ....

na dla tego, j?, b?d?c fama niewzru

fzona po wfzyftkich mieyfcnch, czy
ni wfzyfrko, i odmiemlp rzeczyod ...

mienia.

fw;t'm?ad?: fw?im poznawaniem,
kon.? l?osC1?, zadne nie przebywa

lJ t
leczn? potn,:eb?, tak, ?eby jego

.; ura
czyli bytno?? by?a fama

lnota.
'

§. IV.

?) ?ieodmienno?ci Bofkiey, De immu ..

tabititate Dti.

?.1 t?i B6.g jef! nieodmienny ? P. Nieodmienno?? izali Ieft wIa?ciwa

1:Z' dP?Wtadam twierdz?c. ?a Pan i Bogu? '

leo 1111
•

fi
C!J

I

Od powiadam potwierdzai?c; albowiem

wfzelkie ftworzenie jeR: odmienne

cz??ci? z natury, cz??ci? z przy

miotow, tz.tm fubflantialiter, tum acci

dentatiter, z natury zaif1:e tak dla

tego; ?e wychodzi z niebycia do

bycia przez ftworzenie t jako i dla

tego; ?e przynaymniey od Boga mo ...

ie by? znifzczone, w którym o

zumieniu farnemu Bogu przypifu
..

iemy nie?miertelno??; duch albo ..

minu
,enlam t?· Malach: 3. ego do-

cz

s & non 1nutor. i nie bez przy

f;??Yb; pOlliewa? dwoiakim tylko
tl\ie?i? el)1 rzecz którakolwiek od

co ZtY?f mo?e, to jefr: utracai?c

nabY\Vai
1

rzeczy, ktpre ma, albo

?e lióo- ?c? Czego jefzcze nie ma: a-
•

?
? nIe tn'

,

'k l
.

C! '; gdyz
.

e

oze
co? I

o wIek [utra- ,

nteyfza i
) ft bytnosc naykoniecz ..

gdy? jeft :i:'fkr?ftJza: ani naby?;
Qnczony we wfzyft-

wiem
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wiem Anielfki i rozumny, to jef?: ?:

ludzki, chocia? na wieczne czary
trwa? powinien, jednak od Boga
mo?e by? zepfowany, i w tym fe.n
fie Anio? i dufza ludzka rozumie

j? fi? by? od.mienne. z l!rzynziotow
tak?e' albowiem wfzelkie f?worze-

s. VI.

o Niefko?czono?ci Bo?ey, de Inftn?ta,
te Dei.

P.
IzaJi Bóg jef? nJe1ko?czon? ? •

O. Nieflro?czony Jeft w Ittnoscl 1, ?e
wfzelkim rodzaiu dofkonalosct .

wed?ng Pfal : 44. Wielki jefl" Pau, ?

wielko?ci jego nie 11Za/z ko?Gll. jawO'
z poprzedzaj?cych dowodow; pl!'
niewa? Bóg jeft Bytno?? koniecz?lle
potrzebna i nieograniczona ; WI?C
nie mo?e :fi? znale?? koniec ani kres

fUy, i dofkonalo?ci jego.

,
. .

nie zdolne jeft do przyimowanla 1

fprawowania ró?nych narogo?v, fil:

i aktów czyli fkutkow; gdy? fa?
Bó'" fwdy jeft akt, fam f WOlen

• • •

chcenie, fam CWOle rozumieme.

§. V.

--"
o Swi?to?ci Bo?ey, de Sanfititate Dei.

§. VII.
P.

CO jeft Swi?to???
,

o Niezmierno?ci Bo?ey ,
De lml1ZeJ?"

ta te Dei.

O. Jeft dolkona?a czyftos? od

wfzelkiey zmazy duchowney ".
P. Izali ?wi?to?? jeft przymiotem

Bofkim?

•
n..' • "

B fka 2P.
CO jen niezrmernosc o .

•

O Jeft nieograniczone rozf.zerze
O. Tak jeft ( ?.

Re
g,: 2. ) ,,;ie trlt-ifz

Swi?tego tak, Jako ?efl B?g. '}u;:{z..
( Exod: IS· ) w?elnzoz1i!J 'l!' SWI,?tos,Cl.
y przyczyna jeft; pomewaz Bog
tym farnym, ?e jeft bytno?? od fie:
bie, jeft akt czyfry, nay?roftrzy,!
nieodmiennv, pfowa? fi? l uf?awac

nie mo?e. B6g tedy Swi?ty jefl:,p!,zez
ifiot? i to jemu jeft wtasc1w?
Stworzenie za? ?wi?tym fi? ftale

przez u?y:ze? ie czy li. uczeftn ictw<:,
Pe1' partwpatlOnem, !le. pr?e? ?l
?o?e z nllyCZyftrz? SWl?tOSCl? Je

dnoczv n?, takow? tedy jaf?o' ci?
tey c?'yfto?ci nieft,:vo:zoney .przera
,?eni duchowie Nleblelcy me prze

:fiai? wo?a?: Swi?ty, Swi?ty, Swi?
ty, Pan Bóg zaft?pow , (Isa. 6. )

•

11_' li dol-nie fi? natury BOU?.1ey ? czy 1.
Z

{l'DO?? razem przebywania na niefkc

czonych mieyrcach.
,

P. IzaH jeft Pan B6g wfz?dzle '?
'aJo. S. Prorok Raruch

Od?O\?l?e!1.
(rap 3 ) upewniaj?c. Bo wzelk) .1,J',

. ',f.
.

liC'i nie ma kOllca, naywy:<'jzy z

1I.?:rnierny. Dodaie Augl1fiyn S. t

tl)macz?c C Iib: 8, de .Ge?: c. 26._,
Bóa jefl po za w/zyf?kze11Zl rzcczoTJ1I.

jed?ak niewypc7l1zi?ty, jeft. tJ11(d?t
wfzyflkiemi 1'ZeCZ01'J?a, ale

mezamkJ::;,
ty, jefl ,zad. U'izyflkle rzecz?, a?e ?te'
wyniofly, .7efl po1 wfz?flkleml 1tf?
CZ011l11. ale nieponizo1lY, JeflweuJ?ltl',n.

,

b' r. u/""'1)FUJ ka.zdey rzeczy; o UJ mm J?
.

'J'"
iif"

?ie l'zeczy .. C Actor: 7,) ? ?11?S1JJY'
Jem'!!., Ul mm rlifz?my ,fi? t Je/wieI"
A te llowo 1. W mm Zylemy'

kie,Y'
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?iey po?rzeb.uie uwagi : w nim ?y ..

>:?

Jemy me mieyfcowo , non localiier,
jako l't?cy na powietrzu, jako ryby
w wo?z1e, ale fk?tecznie czyli przy
czynnie, w'y;ob,nle, efficienter, jakodufza czynI zycte cia?u tak ?yciem

dziey fi? nie znayduie, i tento fp?
...

fob farnym duchom jef] przyzwoI

ty, n. p. dufza rozumna cala jeft
w ca?ym ciele i ca?a w ka?dey
cz?ftce cia?a. a daley fi? nie ro ..

?ci?ga natur?, chyba tylko robot?
fwoiey fi?y, III. w bezmiar wfzyft
kie nape?niai?c , repleiiue, kiedy nie

tylko nape?nia, alete? i utrzymu

je wfzyftkie mieyfca, i onym udzie

la mocy w miefzczalney , ani fi? fa ..

ma w nich nie zamyka.

dufz? f?m Bóg jelt.
'

MOWl, te,n?e Augultvn S. ( Ser:
:rÓl. ) zycze dur",y B

i
u» II ,",y

N' fi
'l'" ag Jer' . n

d
1? l? rUrzamy, nietylko ?e on

;le ftworzeniom fil? do czynienia.
?eez

t y '!I ?ardziey, :?e fam przez fi?
b uZYCJ?. pofi'ngi, bezpofrzednie,

ezpomOcnte razem z niemi wply-
Zk?d wiedz, ?e Bóg jeft wfz?dzie

przytomny przez natur? fwoi? nie

ju? okryslnie ,
non circumfcript6uc,

poniewa? nie jefr cia?o, ani w pew
..

nobyt, '1Z01'? defmitive; bo ?adnym
mieyfcem nie mo?e by? zamkni?ty,
ale w bezmiar nape?niai?c , fed repie
tiue , nietylko wfzyfrkie mieyfca
nape?niai?c fob?, ale te? je w .fo
bie trzymai?c. AzatYJ?l on fam. J?ft
wfzyftkich mieyfc mleyfcem,' 1 Ja

..

ko mówi Job S. II. On wyifzy od

Nieb?os, a gl?bfzy od piekla.

wta dO.ka?dey czynno?ci, IW171edi-
a e c 'll'U,/?Z 1 IS concurri; ad qztam/?bet
OPI'n:ltlOnenz, III. w Nim jef?e?my
prze? wypi:.fiowanie czyli zacho
wanle, per conservationem.

11

Jeft Bóg wfz?dzie przez fwoi?

fi; tur? czyli i f?no??, 17pr fubflantiam,
.l a albowiem i moc Bol1ca. która

Jen: wfz?dzie, jeft rzeczywi?de jed
na z jrgo natur?, i bk rozumi An
zelrn S. ( lib: de incar: C. 4,) 0L1ko
moc Bo/ha jf'jt zawfze i wfzedzie,
tak, to. wfzyflko ?

co jefl Bag,
.

wJz?-

?rtW

?dol'

kou'
A zatym przyzwoiciey mówi? fi?

powinno, ?e raczey ?wiat jeft w

Bogu z przyczyny niezmierno?ci

Bo?ey, ni?eli ?e Bóg jeft w ?wiecie;

poniewa? wnim fi? nie zamyka. Tu ..

dzie? jesliby mo?ny by? drugi
?wiat, tedyby nie gdzie indziey by?
fiworzony, jak tylko w niezmierno ..

?ci Bo?ey, a zatym Bóg nie by?by
nowey przytomno?ci, ale raczey
?wiat on zaczo?by by? przytomny
w Bo.fkiey niezmierno?ci: a tak we

wn?trz odmieni?by fi? ?wiat, a nie

Bóg. Spacya za? okolo tego ?wia

ta wed?ug zdania S. Augufiyna ( lib:

p
dzze

! zawfze .7efl.
. JakIm (porobem natura Bofka jeft

Q
Wfz?dzie ?

Dl l? zrozumienia tego wiedzie?
11a

ezy'
.

k'•

J

-' 7.e trola Im fpofobem rzecZ
rnOZe b··

I •

k'
.

r

tla.t
)C na Ja Im mleylcu przez

Ve ur?.' 1. okryslnie, ci1'Clt11lfcripti?
fW?icl1edy ile rzecz f()znych ma

fca za? cz??ci, ty le? cz?ftek miey
?ci?ga ll\.U1e tak, i? daley fi? nie ro?

nll ll\i?y\ te? fpofob przebywania
zwoitv fa? Jeft wra?ciwy i przy
hyt , DefiYl?::; ciat.om. n. w pewno
w ca?ym jeQ

e, ,ktedy cara rzecz

dey cz?l?ce ?Ieyfcu i ca?a w ka?-

II. c. 5. de civ: ) pró?ne f? mysli
ludzkie, któremi nie{kollczone miey"
feA fobie majacz?; ponie,wa? a-nlleYfca" ani gdzie in-

procz
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tia corporea, ta tedy bry?a jeft ?wiat

widomy fkoiarzony zbiór wIzya ..

kich natur cielefnych. Albo UJ f!e(

prócz ?wiata nie mafz infzego miey- .{'

fca, jakote? prÓ?no mysI? o prze"

\
{z?ych rzeczach przed f?worze-

. przez co fi? namlenia f?an bytnoS?l
duchowney niefk?adney , fubftctntl?

[pirituati$, czyli f?sn Duchow , czy}1
?wiat Anielfki , który jeft zbJOr

wfzyf?kich duchów rozumnych dla

(prawowania i rz?dzenia ?wiate?

cielefnym ftworzonych. .

niem ?wiata.

P. Co nale?y rozumie? o naturze

mieyfca ?

O. To ?atwo pozna? mo?na z trzech

powinno?ci mieyfoa ; bo nayprzód
mieyJce jefl to kres caly, na którym

Bóg coholuiiek mie? chce, lub to we

'U'ht?trz rzecz kazd? ldrzymui?c na

któt"ymkolwiek punkcie byt?t albo cie

lejnego albo duchownego, flawiq,c i?

mil,dzy naturami b?dqcemi w Bo?u,
albo zewn?trz obeymui?c jey juzto
cz??ci zdatno?ci? tych?e natur po

seierzchn?, juzto jflJ ntchawe czyn

nolci ?fpomagaiqc powolno?ci? wfi-'''Ot
nokraioioq. Ex Philofophia Corsinii.

IV. Przez te i?owa: miedzy na tu ratlll

UJ ?wiecie zgromadzonemi fpolHO !Y'
kaiqcemi fi? i obeymuiqcemi,

.

rozum1ey

nie jednego gatunku natury, lect

jedne fkleione , drugie rozfypa?el
jedne twarde, drugie mi?tkie, Je'

dne ?cisle fpoione , drugie rozlane,

jedne przenikaj?ce, drugie nieprze'
chodne. I'

Zk?d wynika te rozumienie: It
l. Przez te i?owo kres, rozumiey

pewny wymiar bytno?ci wmiefz;czo

ny mi?dzy zgromadzonemi a wfpó?

tykai?cemi fi? i obeymui?cemi W

?wiecie naturami,
-

gdy f? natury ró?ne wfpoitykai.?ce
fi? i obeymui?ce t jedne cierpi?tlJ\?e
i dai?ce fi? rufza?, ?a./Jiva, dru?.?
mocodzielne wzrufzyc mog?ce, a?t?
va, a tak f? mi?dzy fob? pOI1lI?
fzczone, i? mieyfca niezofta \Vtl1?

II. Przez te .nowo fiaty, rozumiey
trwa?o?? porz?dku W naturach od

Boga pod zakryslon? miar?, wag?,
i liczb? oC: owanych.

, ,

k.,A'·"? t ?ko
proznego, z ?? proznoznos y

W pró?nych g?owach zoftala.

Gafsendus Filozof Pró?no??, vd'

{Hum, rozumia? by? umiefzczalt1?
?ci?, czyli mieyfcem dla tego I ?l ..

na pró?ne mieyfce mo?e fi? cok? 1,

III. Na którym Bóg mie? cokolwiek chce,

prze? te f?'owa rozumiey to j
co

wy?ey rlamieniono, ?e Bóg b?d?c
mieyfcE:rn wfzyfrkich rnieyfc, któ

reykolwiek rzeczy bytno?? daie, t??
Z niebycia do bycia przywodz?c
przed fwoiemi j? oczyma mi?dzy
laturami m:e? chce, czyli j?, trzy

ma?, czyli poftawi? w pewnym.

punkcie bytu. Byt albowiem, czy-

o

k fi:
., o

1'"
I JSl\,..,'1 e po aW1C 1 po .. ozyc, ec?

..

wielka w tym omy tka, ka?dy ?d:O"
wy, rozum pomysliwfzy, pozna, J? ..

tylko pierwiey wyrozumi po iVioll

?ci mieyfca. 'e'

L pierwfza powiJlno?? mieyfca ? ?\i
I by przypll?cHa do fiebie nowJJ: 1J

wydzialek natury, now? bryt t

,

prvchu fkleion? cia?em naz\ .. aJ1??o'
przyiowfzy, obiera powierzcbO\ft?jc

.

?ci? fwoi?, Jt?perficiatiter, wf?Y

t'

?

li fubfiancya wymierna, czyli fian

,jeft d ?oiaki, albo UJ bryle z profz
kow zgromadzonych na jeden kr?g
?wiata z?o?oney, i takowy fian jeft
.:ielefny ik!adney bytno?ci, Jubflan-

I

ouey
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Iy ten ?wiat z?o?ony, jako jedna

bry?a obj?ta d?oni? wfzecbmocno

?ci Bofkiey , powinna by? nierucha

wa w cato?ci ,
ale ruchawa w cz?ft

kowito?ci tyfi?c razy lepley ,
ni?eli

cz?f?k! w zegarze pomiefzczone,
które fpoln? z zegarem mai?e trwa

?o??, czyli bytno?? wymierzon?,
fwoi? ruchawo?ci? w zegarze, jako
to fprz??yny , kó?ka, wagi, i index

,

wymierzai? t?? fam? trwa?o?? na

kr?cpnego ruchu na czary, minuty,

kwadranfy, i godziny.

oney cz?f?eczki zewn?trzne, a cza- ,,?

fern ! w??trzne . przenikai?c, jako'"
cZynI? cieplo , ZImno, wJgo?, po
wretrze.

iat

fr ..

le,

?ci

M

yli
ior
dla

e?

II. Drpga powinno??, aby cara ro?ci?
S;?os? mleyfca. od tey bryty ?wiata

zakry?l?ney •

l
zamierzoney, i w

1;>ytnosCI Bozey pomiefzczoney i

nl<:-!c? Bo?? obj?tey, aby, m6wi?', ta

roscl?g'fo
? .

"
sc tey bryty ?wiata cara

wewn?trz byt ?
' .

IIT Ab ,a nape niona naturamI.
•

,y ta? fama wmiefzczalno??
fpatzum, czyli jakoby na lonie mie?
fzez? gotowo?? by?a nieru(;homa
er'

,

Tak i w wielkiey machinie ?wiata

nieruchawey co do ca?o?ci, czyli
obi?to?ci ro?ci?gley wymierzoney
i zakrysloney od Stworzyciela po

winny fi? znaydowa? ?z??ci rucha-

, a, OSC1?, a ruchoma cz?fi:kowito ..

,_ S:I?, tak, jak zegar, który ca?o?ci?

nlbe.rUtc?o,my by? powinie?, to jef? :
o l? OSCl? ob . r. fik·
kólk f ,eymul?c wIzy te

.

we, któreby mia?y moc, czyli zdol

no?? porufzenia jedna drug?, aby
ten ruch raz od Stworzyciela wlany,
od nich by? konferwowany, czyli

powtarzany.

obeya, ,prz?zyny, i wagi, tak ?wiat

11ych
mUl?c wfzyftkie natury z ró?-

. profzko\v fkleione to J. eft :

z mat
'

•
'

?
. e.ryJ plerwfzey obeymui?cey

d
Wla? 1

przenikai?cey, i z materyi
/,ugley; bo pomiefzaney, czyli g??

Sc!eyfzey, to jeft: ze czterech ?y
\Vl?1.0W, i z materyi trzeciey nay

g?scll:yfzey, .a tey fk,leioney w ?cif?e

bry?kI nafiel11a, czylt z materyi na

??nney, czyli naturalney, to jefi: ta-

A zatym, gdy tak nape?niona ma-
'.

china ?wiata trzema nayobfzerniey"
fzemi materyami wzajemnie w fobie

pomiefzczonemi ( to jeft: I. Matery?

pierwotn? przenikaj?c? farne na ..

wet ?ywio?y. II. Matery? elelJl?n
taln? przenikai?c? 1kleione w bryt ...

ki cia?a. III. i Matery? nafienn? do

pewnych rodzaiow zakryslon?)
nie moze by? w nim ?adna pr??no??

czy li niceftwo, vaCUU11Z; bo wzaiem

na przenikb?? rzadkich natur zg?

?cieyrzetn? ukazuie fprz?gto?? trzech

mieyfc: Jedne w Bogu wfzyftko

przenika'?cym i trzymaj?cym trwa'"

l? bytno?ci?, drugie mieyfce UJ

'I'latzwze ka?dey rzeczy, gdzie

H?. w jedn? bry?k? wfzyftkie
profzki na wfpolny byt wewn?trz

fldadai?; bo takowy fpolny Pyt

- ley, która fi? rodzi?, rofn?? kwit-
n?? pi d

., r l'
d

.

'

ie?'
o Zje, a Ipl0 zlwfzy na rwo-

tUr
leyfce rodzay, Z po[rzodku na

czte?it?po",:a? czyli fchodzi? i we

na.
y ;CYWlOly obraca? fi? powin-

je?: takic? tedy trzech materyi, to

z?o?o
?

Pl?'twotney, z którey Niebo
'tle l 11 fi h'·"'\Vot'tl?

,

.

azywa l? te DleOle zy?

rozY\Vio?ther, i z elementalney czte

PQCz?tko?vey, która fi? nazywa

\ FoWietrze
a

tllaterya, to jen: ogie?,
,

tery i n afie';n;
o da

, i zie"mia, i z ma

Tom I1Y' czyli natzwalney, Cfl-

profz;-
•

M

'\

\
'
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,,(ze; poniewa? odmienne jef?, ao!
"przeto, ?e jeft dobro, mo?e bya
" naywy?fze,

(?

profzkow czyli ikleienie nazywa fi? ?:

mieyfcem wn?trznym, mieyCcem
naturalnym. Trzecie mieyfce ze

wn?trzne mi?dzy naturtuni, otoczo

ne którymkolwiek ?ywio?em, albo

wfzyftkiemi czterma ?ywio?arni ,
za

których ?ywio?ow pof?ug? fpolnie
ka?da natura z drugiemi tyka? fi?
mo?e ,

i fwoie wn?trzne ruchy z

zwn?trznym ruchem trzech mate

ryj ??czy?, i wymierza? na czafy
fwoi? bytno?? czyli trwa?o?? na

mievfcach ,
to jeft: I. na mieyfcu

trzymaj?cym to jeft 1IJ Bogu. II. na

mieyfcu wn?trznym fk?adai?cyrn, to

jeft UJ naturze. III na mieyfcu ze

wn ?trznym obeymui?cym i wfpol
nie tykai?cym fi?, to jeft UJ machinie

hoiata , mi?dzy naturami.

II. " Có? jeft Bolka nie?miertelno?c.
"nic innego, tylko fama nieodmien·

" no??; poniewa? i Anio?owie i du

"fze ludzkie f? nie?miertelne, al;
" nie f? nieodmienne : i przeto rno-

"wi fi? , ?e fam Bóg jef? nie?mie"

"teIny; bo 011 fam jeft nieodmie+

"ny. Albowiem i dufza umiera, gdy
,;opufzczona od Boga z dobroci na

"z?o?? odmienia fi? , tak 'j Anio? odmie'

"nH fi? , gdy, odft?piwfzy Boga,

"upad? r czartem zof?a?.

, \.

III. "
To wfzyf?ko, co tylko ma

rwod
"i? matery? ( czyli grunt ) zk?

"by? poczyna i na czym trwa, 00'

"mienno jeft: bo z niekfzta?tn'"

"?ci ( to jef? z niepewney miefz"

"niny) do kfztaltu czyli do for'

"my (to jefr: na pewn? jak? IW

" tur?) wychodzi. To za?, co J1l?'

"teryi nie ma w fobie ( to jefi:: nIc

"przymierzanego prochu fldeyllC'
"go ) nieodmienno jeft, i przetO
"nader ilufznie, i wed?ug i{??t?
"m6wi fi? o Bogu: ?e \V nim J;!
"nieikazitelno??, nie?miertelnOSc,

"nieodmienno?? a zatym powinie?
"by? nad wfzelkie ftworzenie naj'

" wy?ey fzacow?ny. ,

PRZESTROGA

Poniewa?
w tey cz??ci pi?t? regu??

wiary, to jeft: nauk?, Oycow SS. w

krótko?ci namieni? przedfi?wzie-
li?my, przeto opr6cz krótkich od

powiedzi o Bogu, w których fi?
drobne fentencyi znaydui?, ftawi?
ci jefzcze mi?y Czytelniku z pomi?
dzy wielu Doktorow Izydora S. o

tych?e farnych Boikich przymio
tach z kfi?gi jego pierwfzey wy

j?te zdania. IV. " Wierzemy, ze fi? u Boga uczyfltl
" kit ale nie rady odmieniai?, ani

o

?
"dla tego fi? odmienia, ?e wed?ll"

???--????
, ,

I
r.

I

z;nvZDANIA "roznyc l czalOW potrzeby, rV
'e

"pnykazuie fprawy, ale on te!1Z

"fam zawfze trwai?c nieodtnien??
"i wiekuifty, co kt6remu c?a[O?l?
"nayprzyzwoitCze by?oby,

tO
,je'"

" 1kutecznia, co ju? od famey '''lliLl
"czno?ci zawfze w rofporz?dze

"" Izydora Swi?tego o Przymiotach Bo

/kich.

"Naywyzfze
Dobro Bóg' jeft; bo

"jeft nieodmienny ,a ikazi? fi?
"zgola nie mo?e, ftworzenie za?,
,) lupo jift dobro, ale nie .oaywyi- " jego zamyfl:ow przebywa?o.

t'
V.



V. " Ani ?? godzi, ?earug ?afzeg? >?, "miary wielko?ci fwoiey onegoli
,

c

??

11·

l?

Je
,

i-

r-

rr-

di
/la

ie'

ba,

'o'

,?d
)0'
10'

?a- i
-

ar'

?a"

na'

nic
1e"

?t()

)t1
el?

??'
ie?

a1'

1w'
011

:1l?

?ne
1ie

lt1y'
r\vt

tl
?

,je"

niLl

"zwyczam rozumlec , aby co innego -:" poymuie, i nim ll? nape?nia, to

, "by? fa.m 1?6g" ? ,

co inpego pi?k- " jeft: jakoby rzecz wi?kfza wi?cey,
"nos? ? wl?lkosc Jego, w?afnie jak , " mnieyfza mniey Boga zabiera?a,

"z fiebl! bior?c miar?:' ?e co in- ,,,.gdy raczey on fam jeit ca?y we

e, ?zego .Jef? ????wiek, a co infzego ,; wfzyfrkich, albo wfzyftkie rzeczy

"JeB; pl??mosc, jego; bo gdy prze- "w nim f? farnym.
'

"fr?'1e pl?knosc cztowieka ,
czto- II." Wfzechmocno?? Bofkiego Maje ..

'"

k'l?k y?rzcze zofraie. A zt?d któz- \ "ftatu wfzyf?kie rzeczy niezrnier ..

"
o WIek tak poznaie Boga, ci e- , "ndSci? w?adzy fwoiey zamyka, ani'

,) lef?ym. go by(?rozumi, at'oli pi?k- "mo?e kto znale?? fpofobu do u-

"tlOS? 1 wielko??' Boga jeft ten?e "niknienia jego mocy; gdy? on

" fam Bóg.
/

"wlzyftko ze wfzech miar obeymuie e

-

VI." ?la. te? przyczy mówi fi?, i?
" W fzyftkie bowiem rzeczy W pOc

"B.og J?ftJedf20ifly ( to jt:>ft: fzczery, "frzod w?adzy f?du Bofkiego ?ci ..

"D1eZ?terzany, jednym fl'owem pro- "?nione f?, ju?to te, które trzeba

"i?y ? )uz.to ze nie traci co ma, ju? "utrzymywa?, aby ocala?y, juzto i

"to ze nIe c
'

f:' ft k
'

b d' 'b
.

co
.

o
Innego on am Je ,a " te, tore trze a o cmac, a y zgl"

" tnnello to c
..

ft J no "nety. Mówiemy tedy: ?e ?adnym
9l bowiern?? J'ell.'

o
?

nIm Je .'
J'1' a,,;, .

prz 'n
L(

, ze to mel1.UIZnIe "fporobem nie mo?e nikt unikn??

"i? lP?
uie fi? wyft?pkorn, co nader " Boga;

,

k.tokolwiek bowiem onegu
"

k

u ZOle
znayduie fi? W Bogu, ja- "nie ma taikawego, zgola nie uydz;ie

"

o.to proflota, która czarem (u lu- "zagniewanego.
"dZl) bierze fi? w mówieniu ?a nf. ", Niezmierno??

I

Bofkiey wielko ..

" gfl1 pft:w o
,

a to nie ]. eft w Bogu'
, lO

Bo' '[:. ft
' "?ci ta je!?, abysmy poznawali, iz;

"
ga zas naywyz za pro oh jeft,

"on je:ft wpofrzód wfzyftkich rze ..

)
3' ? zt.?d ,.wed?ug tey przeftrogi tak

"czy, ale niezamkni?ty ; jeft te?
,

" 10 Innych przymiotac;h Bo?ych fa-
"woko?o wfzyftkich rzeczy, ale

s, zumie?
. nale?y.

.

fi:
"niewypchni?ty : a przeto Je we-

Z D A N I A "wn?trz, aby wfzyftkie rzeczy u-

XegO:?:
Izydor" S. N"

. , " .

?, trzymywal, dla tego z.a? zew, ??trz,
III( • o lI!zmzer1Z0SCl z •

b
.

klIk f

:ll' .Wjzechmocno?ci Bo?ey.
"aze y meo rys on? Wie OSC1- wo-

lI..?,

NI
,?iey niezmierno?ci? wfzyftko W

e

?rzeto Bog napetnia Niebo i
"

fobie obeymowa? i zamyka!. Przez

," wat? z?e?i?, jakoby one ob?ytno- "to tedy, ze jeR zewn?trz, ukazuie

" zeon' ?zymaty go, lecz raczey "fi? by? Stworzycielem, a za? przez

" ma ,a?? fatnych obeymuie i trzy? " to ?e jep: wewn?trz, poznai,e fi?,

." ko
,nap \C??ftkowicie Bóg wfzyfr- "ze jeft Rz?dca; bo wfzyftkiemi

9' jeden B6n1a! lecz cho? ten?e fam "rzeczoma rz?dzi. Aby za? te rze-

?,ca?y jeft
g

)?? wfz?dzie, jednak "czy, które ftworzone f?, nie by?y

"tak We w'r
anl' trzeba mysli?, ?e " ?)ez Boga, Bóg wpofrzodku wfzy?"

.,i? kaida ,r?Yitkich rzecz.ach Bóg, "kich rzeczy jeR, ?ne
tez aby Ule

ecz z ofobna wed?ug
M.

.'.
"uniknety Boga, Bog im z6wn?tr?

lJ
" jeiJ:

I
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"przewy?fza; jefr w nim i g!?tlO.l
"ko??, któr? rozrz?dzai?c wedt???

"fprawiedliwo?ci, wfkazuie tych ?IO
" piek?a, którzy mai? by? pot?ple'

" [ef? , aby wfzyfrkie zamk ni?te i
?.?

"obi?te byty od niego,
IV. "Mówi fi?,?e zupe?no?? jakiego dzie

"la jeft dofkonalo??
, Bóg za?, ktd

"ry nie jeft dzie?em, jak?e mo?e

" byd? dope?niony, doczyniony, czy

"
li dofkona?y , kiedy nie jefr uczy

"niony'? Ale takowy fpofob mówie

"nia wed?ug nafzego zwyczaiu
"przywlafzcza nieudolno?? ludzka,

"aby to, co jef? niewymówno, jak
"kolwiek mówi? fi? mog?o; ponie
" wa? o Bogu ludzka mowa nic

.

"godnie m6wi? nie mo?e.

" ni.

ZDANIA

Tego? Izydofll S, ?e Bog jefl1zieUJido?
'lny.

L" Gdy
o' Bogu Pifmo S. m6wj??

"cz?ftokro? wfpomina: oto BJ?I
"eece Deus, nie ukazule jakoby WiO

"dom ego ,
ale wfz?dzie przytotTI'

"nego znaczy. Przeto co mówi: ot?
" Pan, tedy znaczy: ?e wielko??1
" Bóftwa je?o ?aden dow?cip n1,e
" mo?e do?cign??, by te? i AnielD{11

V. " Bóg chocia? mieyfcowy ( czyli
"mieyfcem obi?ty ) nie jeft, miey
"fcowo jednak w ?wi?tych fwoich

"chodzi, gdy od mieyfca do mieyfca
"od nich przepowiadany bywa;
?,poniewa? Bóg, kt6ry ani wed

"lug mieyfca fi? rufza
, ani wed?ug

" czafu
,

w l1ugach jednak fwcich

"iw czarach, i w mieyfcach rufza

"fi? , ilekro? od nich mieyfcowo
"przepowiadany bywa.

" chocia?by az do porównania fi? z A'

"niory ludzka natura po zrns"

"twychwltaniu pof??pi?a i do bogO'

"myslno?ci niezmordowana pod'
"nioita fi?, widzie? jednak jegO
"ifioty nie mo?e zupe?nie, kt6re,1
"ani fama' dofkondo?? AnieHka n?e
"do?cignie widzie? W zllpelno?c??
"wed?ug ApQ?1:ota, który moWl'

"pokoy Bo?y, który przewyzfza w (zel'
"kie rozumienie (rozumiey, ?e na'

"wet i dow?cip Anielfki ) fama b?'
"wiem Tróyca fobie tylko zupefnld
"jeft wiadoma i cz?owiecze?ftwo o

"Chryftufa przyi?te, które z wt6'
"r? jefr w Tróycy ofob?.

VI. " Gdy o Bogu ani wed?ug ilko?ci,
"feeundztm quantitatem, ani wed?ug
"jakowo?ci, feeundum quatitatenz, ani

" wed?ug wmiefzczalno?ci, ftcun
" dum jittt,m, ani wed?ug obj?to?ci,
"focundu11z, habitum , albo ruchawo

" ?ci ,fecundttm motum, nic godnie
"mówi? fi? nie mo?e, jeft jednak w

"nim jakim?ci? fporobem fzeroko??
"mi?o?ci, któr? nas i od b??du po

,,\v?ci?ga, ? w prawdzie utrzymuie;
"je1t w nim id/ugo??, któr?
"nas zfych d?ugo cierpliwie
"zDofi, p6ki nie powróci nas po
"prawionych do przyfz?ey Oyczr,
." czyzny; jeft W nim i wyfokos?,

" przez któr? wfzelki dow?cip

/

II. " Przez wyrozumienie dziwnyt1'l
"jakowym?ci fpofobem Iftota Bo{k$

"poznana by? mo?e, gdy wierze"

" my, ?e jeft. Dzido za? Boikie, kt?;
"

re zgo?a por6wna? fi? z nittt tlI
..

" mo?e, oraz f?dy jego nikomu zgO

"la nie f? wiadome. Jawno jel? na;.?"i? taiemne f?dy Bo?e nie mO
? ,

" by? doicignione ?adnym ro?unle'I niezmierno?ci? w·adomo?ci fwey
l'

all'
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"fi? odci?gnof , aby wi?c znowu

"przez t?? ozdob? ftworzenia do

" pi?kno?ci tego? Stwórcy powróci?,
" koniecznie potrzeba.

?, ani AnieHkim, ani ludzkim, dla te ... "

" go, ?e f? {kryte, a?e f? Iprawie-
?

" ?li?e, t?lko ?ch czci? i l?ka? fi? na-

" lezy, me zas roztrz?fa?, albo wy-
" badyw??! wed??g Apofto?a, któ

"ry mowt e Ktoz bowiem pozna?

III. "Pewnemi tedy ftopniami wyro
..

" zumienia poft?puie cz?owiek przez

"frworzenia do poznania Stwórcy,
" to jeft: od nieczu?yoh ,

ab inJenfi
"

bilious , podnofi fi? do czu?ych, ad

"fenfibilia, od czu?ych powfraie czlo

"wiek do myslnych, albo rozum

" nych, ad rationabilia, od rozum

" nych wft?puie do famego Boga.

" zam??y P\?fkie? albo kto by? po-
"

radniklem
Jego ?

ZDANIA
?

T?go? b:ydo1'!'J S' 'k'
.

fi'

!/li, ze Z pl? nosa WO"

rzenZtl 111o?e b
I

S:'IV yc poznany tlfJorcc?.

1.
"

Cz?frokro? bywa przyr6wnana IV. "Rozmyslne, czyli rozumne f?wc

" r?enia farne przez fi? chwal? Bo

" ga, nierozumne za? i nieczu?e nie

" farne przez fi? ,
ale przez nas, kie

" dy one uwa?aj?c Boga chwalemy,

" ale dla tego mówi fi? , ?e i one

" chwal? .Boga; bo do tey?e famey
" chwa?y one fprawui? pobudki.

,?do niecielefney wielko?ci

"Stw?rcy cielefna wielko?? f?wo
" rzema, aby. tym fpofobem wielkie
" rzeczy (prz r. .

•

dl'
.

.

.

f k)
ez rprawie lWy wrno-

"e z
.ma?ych by?y miarkowane,

"a z

,WIdomych lliewidome byty
" ?:vazane, tudzie? aby -od pi?kno
"SCJ

fprawionych rzeczy fprawca
" ?ych?e dzie? móg? by? poznany,
"Jednak?e nie wedru? podobnego
" przyrównania, ale tylko z podle
"glego pewney l1iejakiey?ci? ftwo ..

V. " Mówili fraro?ytni ( Nauczyciele:)
"

?e nie ma nic tak gtupiego i t?pe
..pod

jego
6re1 gO, coby nie mi?lo jakiego? wzgl? ...

" •

dr.'
"du ku Bogu, 1 zt? WllOIZ?: ze

llje
"i z twardego krzemienia wycifka.
" fi? Hkra, a je?eli? ogie? znayduie
" fi? w kamieniu, to? muG by? co?

"wzgl?dnego w ca?ym frworzeniu.

" Atoli przecie tam nie bywa UCZU"

" ty zmyll ?aden, gdzie farne ?ycie I

"
flebie nie czuie.

)?d,
:>\Vi:
(zet-

II
"rzoney poftaci dobra.

.

" Jako robota albo rzemiollo ?ci?
"ga pochwa?? do rzemie?lnika, tak

"bywa chwalony Stwórca rzeczy
" przez fwoie ftworzenie, a oraz

? na"

bO"

etnie
; od

" lll\ ]' e
n. •

f:

.

b/

d'
II on zacmey zy·, tym ar-

"

kZ1ey to z famey natury dziel jego
,,0

azu!e fi?.
?vt6-

ZDANIA

, ;?
Z

pI?kno?ci okryslonego {two

;, ?nla, pi?kno?? fwoi? \( która

" tn?Jslona, czyli IOpifana by? 'nie

Terro? IZfjdo't·? S. ie· wed?ug zWfjczaia

lud?kiego n?ektó're poflaci i nazwijka Bo ..

gu fil(. przypifu,iq,.

n?t11
;ófk-
?r?e·

?e) d' B'
,

bktÓ" " tern'.'
a.le og poznawac,

a y

" Bo?? fatnemi siadami CZ?owiek do'

" niego b\)c>wrl)ci?, któremi fi? od

"bienie y? odwróci?, a?e przez ulu

" sliczno pl?\nc>?ci frworzen ia, od

L" ?1ówi fi? wed?ug zwyczaiu ludz-nie
l'

" kiego, i? Bóg jeft ?arliWy
"albo ?a?o?ny, atoli ?adnego tako ..

,. we go pomiefzania i poruCzenia w

" Bogu nie mafz I w którym j?ft oay'"

Zgo"
naJ11?

10g?
:l1eJJ' '

:

set St' f'
r.

worcy WOlego lam

t1 r-.ryz-
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1

" wy?rza fpokoyno??. Nie tak ma- r,:

"my by? pop?dliwemi W zdaniu
ZDANIA

Tego? Izydora S. ?e wed?ug podobie?4
flwa rzeczy nafzych i ruchawo?ci ludz ..

!,ic/", czyli obrotoio , jigurztie fi? Bóg.

" fwoim , aby?my rozumieli, ?e mo-

"
ze fi? przytrafi? i Bogu jakie przy-

?, miefzanie zapalczywo?ci, albo od-

" mienno?ci, ale to Pifmo S. fam? l. "

R ozmaitemi fpofobami Bóg, aby
"

fiu fzno?? fprawiedliwo?ci, (któr?
"zfosliwych kara,) gniewem na-

. ,
"fi? oznaymil ludziom, od

" mzfzych rzeczy, czyli podleyfzych
"pofraci fobie przywlafzcza, Jal<o'
" to: ?e on wfzyf?ko widzi, chce

" by? nazyw?ny okiem, a przeto ?e

"wfzyfrko ily (zy, zowie fi? uchem»

" tak te? i w innych tym podobnych
" bierze fi? podobie?frwo od obró"
"tow ludzkich do Boga. Jakoto

"gdy fi? mówi Róg zapominaj?cy,
" pami?tai?cy, i zt?d to jeft, co

" Prorok mówi: Przyfiqgt Pan z?J·

" fl?pOlfJ przez dufz? [ieoi?, nie prze
" to ?eby B6g mia? durz?, ale ?; t?
"wed?ug a:ffektu nafzego mowt

" Podobnym?e (porobem i na innyrn
" mieyfcu i robakiem i w??em :fi?
" nazywa, ani to dziwno: ?e 011

"pod?emi znaczkami figuruje :fi?!
" który a? do nafzych nami?tno?ci
" i pod?o?ci cia?a zft?pi? raczy!.

" zwa?o; poniewa? to, co wed?ug
." f?dz?cf:go jeft f?ufzno??

, wzgl?
" dem cierpi?cego jeft zapalczywo??
"i gniew.

II. " Tak tedy potrzeba rozumie? i o

"innych nami?tno?ciach, które od

"wlafno?ci ludzkiey Pifmo ?wi?te
" C wziowfzy podobie?lhvo ) Bogu
"przypifuie. Jednak wierzy? nale?y,
"

i? Bóg wzl?dem fiebie jcft nieod-

'J mienny , ale wed?ug fkuteczno?ei

" przyczyn, aby ?atwiey.by? pozna-

" ny nafzym mówienia fpofobem i

"odmienno?ci rodzaiem ( jak nam
.

., potrzeba radzi) nazywa? fi?.
III. " Tak dalece ?aikawie Bóg obmy

"sli? o nieudolno?ci ludzkiey, i?

" gdy go tilk, jak on jeft fam w fo ..

" bie, pozna? nie mo?emy, nafzym
"mówienia fporobem farnego ue

" bie llam oznaymuie. Zk?d tez opi
"

fnie fi? jakoby i czlonkow nafzych

II. "Gdy? i Chryftus Baranek zowie
" fi?, nie wed?ug natury, ale tyIk?
" wed?ug podobie?ftwa niewinno?cI,
" zowie fi? i lew dla mocy, nie dl

" natury, i w?? przez ?mier? i tn?-'

"dro?? ni? przez natur? zowie ii?;

poniewa? i w Proroku pofta? wo?tJ

"jarzemnego wioz?cego 11ano pr?J"
" piruie fi? Bogu, a to wfzyftko dla

"tego przez figur? albo znak p?"
"dobny Chryfius; bo nie mafz 010

" podobnego do w?afno?ci jego I?o"
" ty, O którym wiemy zapewnle?
"

ze wed?ug w?afney fwoiey jftot?
" niewidomy jeR: i bezcielefny, g?y,"nie wedlug ?atury, ale wed II

" w?afno?ci przyimowat, i

nami?t_/
" no?ci, które jemu nie przyfroj? ,

H pozwoli? fobie przypifywa?, aby
?? tak do fwoich wIafno?ci przez na-

"
fze nas poci?gno! , a to, gdy fchy-

"
la fi? ku nam, aby?my my powfta-

" ?i ku niemu.

" po"
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?, podobie??wa poftaci przy?ifui? fi? ?: " by ta w Bogu, który czfowieka na

"Bogu, ant wedrug wlafnosci

IftO-\
" ty, ale wedr?g fu?teczno?ci przy-

" obraz fwóy f?worzy? , gdy? on du ..

"fz?, to jeft: mysln? rozumn? fit?
" fam?, a nie cia?o na podo bie? I?wo

" fwoie uczyni?, pomys? tedy jako.
"we cia?o ma prawda, a gdy nie

"znaydziefz, poznay, ?e taki jeIi

" czyn, pot?aci w nIm opifui? fi?.

ZDANIA

Tl1go? Izydora S. o Poflaciack.
" Bóg.

.

l. " Cz?fi:okro? bior? fi? w?a?ciwie
" POJtaCI .

( czyli z imieniem

III. " Twarz Bofka w Pifmie S. nie ma

"fi? rozumie? ciato
,

ale infze Boga
"poznanie w ten fpofob , jako gdy
" uyrzawfzy twarz czyi?, ka?dy by
"wa poznany; to bowiem zwyk?o
" fi? mówi? w modlitwie do Boga ?
" Uka? nam twarz tieoi?, jakby fi?
"mówiio ? day nam poznanie twoie,

rze
.

1"
,czy Cle efnych obraz albo slad,

" ktorego poi?ciem majaczney mo
"

f
y z.m?llowey, czyli imaginacyi i

" udzIe
? by?l?ta ze wfzyf?kich rze

,) czy z?ler:i1? zmyllami, i w mozgu
" U fieble

POdobie?ftwo formuj?, i
"za

Wfpo.mnianym imieniem tey
" rzeczy cle.lefney, t?? pof?a? ,

albo

IV. " Ufla Bofkie : Jednorodzony Syn
" jego jefr; bo jako zamiafl llów f

" które j?zykiem bywaj? wymówio
" ne, nazywa fi? ten, a ten j?zyk,
"tak i zamiafr flowa, uflt:t B?jkie
" bior? fi?, gdy? ten zwyczay JeR:,

" aby fi? llowa ufl:ami formowa?y.
"A jesliby? chcia? tym fporobem
"m6wienia ukaza?, którym fporoJ
" bem ten, kto robi, przez to, co fi?:
"robi, nazywa fi?: dobrze ufla za ..

"miafl: {?owa bit'rzefz, jako j?zyk
" zamiaft f?ów, tak r?ka zamiaft liter.

"

,,?a? ? ,f ob:; obudzai?, ) bior? fi?,"

°lil?, rozne poftaci od cial, i Bo

"g? l? przypifuia, które fi? jednak" nIe
znl?yd' ?B '

f.'
Ul? W ogu; gdyz on w

"

?OIey wtafney naturze jeft nie
" cIelefny i nieopifany, ale dla fuu
"teczno?ci przyczyn, p-oilaci rze
'l czywifie jemu fi? przyznaczai?
"gdy ni.e )ved?ug iftoty, ale wed?u?
))

?odoblen?wa poftaci mówi? fi? o
" Bogu, ant wed?ug wIafno?ci na
" tury, ale wed?ug l1mteczno?ci

".?:zyczyn. Zk?d wierzemy, i? Bóg"

ndl?dy widomie nie ukazywar fi? lu-

V. " SIady Bofkie f?, kt6remi Bóg te ..

"
raz jako przez zwierciad?o pozna

" wany bywa, zupe?nie za? wfzech

"mocny znaleziony ?ywa,. gdy W

"przyfz?ym wieku wfzyftklln wy

"branym fwoim daie fi? widzie?

"twarz? w twarz, aby w?a?ciw?
" poila? ogl?dali, którey teraz s1a ..

"
dow do?ciga? ufitui?, i to to jeft,

" co fi? mówi: ?e teraz Bóg przez

"zlOlU h b Ik
•

t
.

,c y a ty o przez przyl?-" ? Jakow? na fiebie pofra? frwo

II" rzenia.
.

,:??1yl? fi? niekt6rzy g?upcy (gdy
,,()?tal?c W Pirmie, ze-cz?owiek na

" i?c a? ?ofki ftworzony) rozumie-
, lZ B' .

fi:
. .

" \\rai n' ?g Je cIelelny ; pome-
" ale du?e cIa?o, ani ko??, ani krew, " zwierciad?o widziany bywa. Tak I

" fig ma rozumie? i o innych pofta .."fobie o??' to jeft: duch, ma na

" Wierzy?
az

b Bozy. Nie marny tedy ,. ciach.
,

,a
':1 pofta? i natura cia?a

ZDA?



"uformowane by?y, gdy? ani W ts?

"dy oney ilu?yI czas. Czas tedy

"
nie do tych f?worzenicw ,

które

"wY,zey nie?ios f?, ale do tych,
" ktore pod niebem znaydui? fi?, na

" le?e? powinien; ani bowiem Anio"

"lom .przybywaj? czary, albo na

"ft?pUl?, ale nam, którzy pod

"N.i?bem 11,lie!zk.amy na tym nat

"mzfzym SWIeCIe.

ZDANIA ??:

Tego? Izydora S. ?e w BOf"1U ?adna

?'nie ma fi? z'IlC?ydowa? czafow bodmiana.

I. " wfzyfikie . czary ??rzedza Bo-

.

" tka wiekuif?o??, ani bywa
"w\erzono, aby fi? W Bogu co

" przefzlego , tera?nieyfzego ,
albo

" przyfz?ego znaydowalo, ale mówi

" 1i?: ?e wfzyf?kie rzeczy. Bogu
" prz?tomne f?; bo on wieczno?ci?
,,(WOl? wfzyftko obeymuie i zamy

"ka. A jesliby inaczey , tedy trze

" b?by rozu?ie?, ?e Bóg by?by od

" mienny , je?liby onemu odmiany

-f.?.??afow przypifywa?y fi?, Jesliby
" Z!\Vfze-wrsz z nim niektóre by?y
" cz.afy, n!e by?b? czas, ale by?aby
" wieczno??, amby fi? odmienia?y

ZDANIA

Tego? Izydo1'a S. o cza fach odmieW

nych,

I. " Wiadomo jeft: ze przed pocz?t'
"kiem ?wiata ?adnych nie bf

"to czafow; bo poniewa? i fa!l1

"czas jeft ftworzenie, trzeba wi?C

"rozumie?, I? razem z ?wiatem na

"pocz?tku fi:worzony jeft: a prJ1,e
"to pocz?tkiem fi? nazywa. ?e /t?

"od niego wfzyfildch rzeczy
za

"czor pocz?tek.

" czafy ,
ale fta?y;.

II
",

"
Mie? przytomny', przefa?y ,

i

" p rz/y,fz f y ?zas
nafza to jeft powin

?, nosc, a me Bofka
,

n. p. m6wiemy
?,na tera?nieyfzy przytomny czas

,; trzymam kfi??k?, na l'rzefzly czas

" tt'zymatcm, na przyrzly b?d? trzy
"mat. A za? BÓg wfzyfiko razem;

"bo ca?? powtzechno?? trzyma, i

"zamiaft trzyma?, b?dzie trzyma?

lI.." Zadney wmiefzczalno?d rozci?

"gley (fpat?U11't ) cielefnym fplJ(?·
" b?m nie mai? czafy, gdy? pra\\/lC
" Plerwiey znikai?, ni?eli przydJo?
"chodz?; a przeto ?adney i?afo?cl

" czafowey nie marz w rzeczach,

"gdy? pr?tkim p?dem ftworzeni'

"odmieniaj? fi?. Ani fto lat j:d#
" nym f? cza.fem, ani jeden t1l1??
"fi?c Jeden Jeft czas, ani dzieP'

"ani god.zina; poniewaz gdy
te

"wfzyfi:kle cz?ftkami fwemi prt-t
"bywaj? i ubywai?, jak?e to jeJ
"nym fi? nazwa? mo?e, co nie (I?'

" mówi fi? tylko trzyma.

'

III. "Lecz ani farnych Aniotow od

"ft?pftwo fiaie. fi? y przybywaniu
" czafow; pome", a? dwie f? rze

"cz.y
w fiworzeni?ch, ,ktorym od-

,mIana czafow me iluzy, to jeft:
" c?y

to ?llio?om dla tego, ze przy

" nteOdmlennym Stwórcy fwoim zo

"fiai?, czyli to materyi oney bez

" k:ztaltney, (pierwotnym profz-
I "zem jefi?

" k?em na?wal1ey ato111/y, z którey

I
" w?zyft?); r?eczy f? cielefne) pier-

nI." ?z?li ?rzef?ry i przyfzty c??
" takt Jelt, Jako 1 przytomny, tr?et>, e

" by do?ciga?. a jesli tak jef?,
t/t;" Wley mzeh te wfzyfi:kie rzeczy,

" co W ?zafach :fi? uwijai?, z niej

I
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"ba zaraz wiedzie? jakim fpofobem i1,

" i gdzie jeft? ale poznay, i? wfzyR
"kie rzeczy i przefz?e i przyfzte
"bardziey w my?li mai? by? znay
"dowane.

ku ani ko?ca mie? nie mo?e: a tak

wieczno?? ró?ni fi? od przebywa
nia czyli trwa?o?ci I?worzenlow ,

które przynaymniey pocz?tek ma

l?.
IV.

"
Te !rzy czafy, przefz?y, przy

" ?zty,
l

przytomny jawno jeft, ?e

"h? tylko W umysle znaydui?;
"przefz?e rzeczy przypominaj?c. na

"przytomne pogl?dai?c, a przy
,,{z?ych czekai?c. Spodziewamy fi?
,,?edy naft?pui?cych, przypatruie
"Je.my fi? przytomnym, przypo
"mtnatny przemijaj?ce czyli prze
"fzle, to wfzyfrko nie tak jeft w

" Bogu ,przed którym wfzyftkie
"rzeczy razem f?.

Mówi fi? IV. cat« 'razem, czym

fi? ró?ni wieczno?? od czaru, któ

ry z if?oty fwoiey jeft naft?pny i

rozdzielny na cz??ci poprzedzai?ce
i posledne; W wieczno??i bowi.e?
nic nie marz przefzlego Jakoby JUz

nie by?o, nic przyfz?ego, jakoby je
fzcze czekano by?o.

Mówi fi? V. Zupe?na dzze1'?aWct,

aby fi? ró?ni?a od wie?{u czyli tf\?a;
Jo?ci Anio?ow; albowiem ,

chocia?

wed?ug iftoty f? niefkazitelnl ,
od

mienno?ci jednak przypadkowey
podlegli f? ,

ile ?e nowe wzbudza ..

j? w fobie akty, tudzie? na nowo

mysI? i chc?, a za? wieczno?? ?a

dney nie przypufzeza odmiany tak

iftotney, jako i przypadkowey.

------------

?. VIII.
o Wiecz?o?ci Bo?ey, de aternita; te

Dei.
p

Co'
,,-. lIn

P. Izali Bóg jefr wieczny?
.

Jen: wiecznosc f

O.
Odpowiada Boecyufz wiecz- O. Odpowiadam upewniaj?c: ( ad Tim:

6. ) Sam ma nie?miertelno??, Solus

hooe! immortalitatem: Y przyczyna

jeft, gdy? bytno?? od fiebie, czyli
rzecZ odfiebytna jeft akt nayczyft

fzy i nieod?ien?y: ??e Bó& by?by
odmienny, Jesltby me by? Wieczny;

poniewa? alboby zaczyna?, albo

ko?czy t [woi? bytno??. Wi?c wiecz

no?? Bogu nie mniey jeft w?a?ciwa,

jako i nieodmienno??.

no?? jeft nieograniczona cala ra

Zem i zupe?na ?ycia dzierZawa
eternitas efi i'llterm,inab?lis uita tot?

fi?zut f! perfeF1a, P?ffejio, albo raczey
'fl1ejkonczonego zycra cale razem, a do.
Jkanale dziedziffwo.

t
Mówi fi?· L dzier?awa, to jefh

rWato?? czyli franie niezwrufzane
\V

fW?iey bytno?ci.
dz?o,Wi fi? II. Zycia, poniewa?

\etGawa l' 1':.

dl
I 1 • •

Rzeczefz: Bóg przed wrzyfikie?i
wieki jd? wfzechmocny, w,?c mogt
fiwarza? od wieku.

na I czy I OJla osc dZledzlzc-
whcciw

o

fi
' o , ,

cym ?.:lo
a

Je z).TJ?cym a 'zyJ?-
l\1ó Y?lem rozumnym.

jen: ty
t

.n? IH. Nie/ko11czonego, to Rozf?d?am te zdanie: MógI ftwa

rza? przed wfzyftkiemi wieki to, co

l1ie zabrania flufzno?? i m?dro?? je

go, Q2?od non t'epugnat. ,Conudo,

eta t k'
.

od
które-g ba lego, które ani krefu,

fu, na ktd/ fl? poczynalo, :ini kre

C2y? fi? InloY?tnby przefia? i fko?-
,.,.. aOt 'ft

.

pozwalam. Móg? ftwarzac to, co

?abra ..

.I. Om 11)
o

Je : am
pocz?t-

.

N

I'



TRAKTAT
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A zatym wieczno?? lubo jef? trwa

ro?? rzeczywi?cie nierozdztelna ; po

niewaz gdyby mia?a cz??ci, te cz?

?ci nie by?yby wieczne, aniby mo:

gra z cz?ftek fko?cz onych Ul"Osn?c

trwa?o?? niefko?czona. Mocotwor-

nie jednak, uirtualiter ,
i zacniey"

fzym fpofobem, & eminenter ,
za

myka w fobie naft?pne cz??ci czafu,

a zt?d przez wzgl?d na nich, reja'

tive ad Was nempe partes. uwa?a:
i?c, ?e ich Bóg mo?e ftwarza?, l

w mocy fwoiey zawrze trzyma,
zk?d mówi fi? mocotwornie i zaC'

nieyfzym fpofobem', ni?eli fioiJc'e

dzie? fprawuie , przez ten tedy, mÓ"

wi? , wzgl?d i uwag? mocy BozeX'
twierdzi fi? to o Bogu: ze jefl, ;te

byt, ze b?dzie. A przeto je?liby {i?

trwa?o?? jego mierzy?a przez naft??

pno?ci czafu, mog?aby fi? nazyw??
wi?kfza dzi? jego bytno??, ni?el!
by?a przy ftworzeniu ?wiata; gdy?
wedtng tocz?cych ,fi,! czafow, 11J.,?z?t

zabrania f?ufz.no?? , quo d repugnat , ?::

nego, odrzucam wynikfy wniofek.

Zaifte, nie mniey nie przyf?oi, ?eby

by?o kt6re ftworzenie przedwie
czne, ni?eli góra bez doliny, któ

rey Bóg i od wiekow nie mc5g? ftwo

rzy?. Ka?de bowiem f?worzenie od

mienne jef? ,
i nie mo?e by? aktem

fiebie w byciu pof?anawiai?cym ,
ale

nowe akty naft?pnie mo?e w fobie

wzbudza? i cudze do fiebie przyi
mowa?, W wieczno?ci za? nie rnafz

?adnego przybywania na nowo, czy-
li nafl:?pno?ci czafowey: zk?d jesli-

.

by Anio! by? ftworzony od wiekow

nierozumiei?cym , przez ca?? wiecz

no?? nie mog?by rozumie?: i prze

ciwnie, gdyby by? ftworzony przed
wieczny i niefko?czoney trwa?o?ci,
co wfzyf?ko twierdzi? by?oby fzcze

rym gtupfrwem.
Ale podobno rzeczeJz: w Oney

trwa?o?ci jeft prawdziwa naft?pno??,
w k tórey trwa co? poprzedzal?cego

ipa/oh mówienia zwykl,fi? odmienla?1
mówi S. Auguftyn (TraB:at: 99 ..

111

J oa n:) i jakoby fi? ten odnzie1tia('
który przez zadne' czaJy me mógl /1:&

by?, albo nie moze , albo nie b?d:tl?
móg?, fprawiedliwie f? o nhn 1floiP'

kazdego czaju, flowo.

.

i posledniego : a?e w wieczno?ci

znayduie fi? pierwfzo?? i posled
no??; o Bogu powiem wiecznym
czytamy ( in Apoc: I.) Kt(jry jp,fl, i

który by!, i który ma przyi?? , ?zyli?
dzifieyfza Bofka trwa?o?? nie jeft
wi?kCza nad t?, któr? mial, jak ?wiat

ftwarzal? Wi?c w wieczno?ci ko

niecznie jeR: naft?pno??.
Rozj?dzam frzedllie zdanie: A?e w §. IX.

Bogu czyli w wieczno?ci :znayduie ,
o Nie?viaomo?ci i niepoj?to?ci B,a,? t::fi? pierwfzo?? i posledno?? zewn?trz- f t1 ?

l1ie i mianowicie, extrinJece &1
De invijibilitate & inconzprehenfiblll

connotative. Concedo, przez wzgl?d
' DEI.

do ró?nych cz??l!i czaJu, pozwal?m Sprzeczka
tu nie moie by? wzrl1(tO?

tak rozumie?. ?ze jef? p?erwfzo?? i na o widzenill Boga odci?gliVlY?;'
posledno?? w wieczno?ci wewn?trz- De vifione Dei p.bflt·aEtiva. k?6:: o.

Jlie i zewn?trznie, lJZt'rillfece &1 for- Zwa?a? zwyk?o przez {kutkI.1 ;ai
tJw/iier. lI/ego 1 Nie pozwalam, ejeftus, i cudze poftaci; pOPIe

( jakO
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( jako fi? wy/_.ey, n,ami?niIo) nietai-
??

dome wtafnoScl Boz? p1 zez te wy'l"o

z1t?niane '1'Zf!C-zy ?
ktore U(;(:ynione J?,

dal?]i" ogl?da.c. Rom: l. Ale ra

cz?y o widze?1U .a.Jbo ofobii?ym, de

'U?foone tum 1ntzutl1.:a, przez które

obj?kt tak ca?y bywa poznany, ja
ko Jeft fa? W fobie, czyli w twOiey
naturze

, t przez fwoi? w?a?ciw?
po!?a?, albo o widzeniu nie tylko
uZlerZawnym, ale te? obeyrnui?
cym, tum cornprehensivC? przez któ-

obiecule takowe ofobif?e widzenie

twarz? w twarz tym wfzyf?kim ,

którzy f? czyfr'ego ferca ( I. Ja
an: 3. ) b?dziemy go widzie/i tak, ja
ko je}; tudzie? i Chryfrus fam obie"

cal mówi?c: Btogofiaioieni ?zyflego
[erca; albowiem oni Boga icideie» [Je
dq.

Ze za? takowe widzenie jeft mo? ..

ne, dcwodzi fi? zt?d; poniewa? jeft

proporcya zacz?ta czyli zdatno??

fily rozumney do poznawania przy
...

fpofobioney w rozumie frworzo ..

nym, aby móg? Boga ofobi?cie

ogl?da?; poniewa? rozum f?worzo

ny jeft widz?cy czyli poznawaiacy,
intelledus creatus ej? intelledivus , Bóg
za? jeft widokiem czyli objektem
dai?cym :fi? poznawa? wyrozumia?
nym , Deus vero efl intetligibilis.

r b' k
' J

e o Je ? by:wa przeyrzany nie tyl-ko tak, Jak jef? fam w fobie ale tez

z? wfzel?? t? jafn. ?ri? i f?ofobem
wldomoscl, Jakim tylko jef? pozna
walny" c?yh poznany by? mo?e.?e'Yl

,
ze

[t?

ft?:
w?c

, • eli,IZ
,

gdy?
?dzk!
fziar,

j!1

;"iat,
t j/it

?d:ti?
noJil'

....
/

cr?' ,

'it11U

(tO"

Iy!1'l'
? nr

_gO-
wat

P.
J1.

Izali WJdzenie Pana Boga ofobi
zre mo? b

'

1
oze

yc komu z ludzi pozwo-
one?

D, T., N?tt!ralnie jeit nietl0dobna rzecz

wIdzlec Boga ofobi?cie czyli twa

rZ.? W twarz, intztit?ve; bo tak mó

WI, Pawe?: S. ( I. ad Tim·. 6. ) Bóg

r ?wiaHo?ci mie(zka ?ie?oft?pn,ey,

Otoz pomi?dzy rozumem ro?u ..

miei?cym czyli widz?cym, a pomi? ...

dzy Bogiem widzblnym czyli wy

rozamialnyrn jefr proporcya czyli
przymiarkowanie famey fpofobno
?ci czyli zd?tno?ci wzaiemney, pro

..

portio habitudinis, lubo nie mafz za ..

dnego przymiarkowania czyli pro

porcyi równo?ci rzeczy czyli natur,

nulla proporcia E'11titatis, tak jako
jeft proporcya mi?dzy zdatno?ci?
oka widz?cego a mi?dzy Niebem

widzialnym. i ta proporcya jeft ,

przyfpofobienie fi? wzajemne, ii oko

lubi ?wiaHo widzie?, a Nieb·, zdatne

?wiatfo ul\azywa? widr.?rym.· Aze

ta moc \V oku jeft naturalne przy
...

fporobienie do poymowania ?wia

t?a pl zez cz?Ry nalog wpatrywania
fi? l1?'atwiai?c oko, i zt?d fi? nazy
wa mocy widz?cey ?dolno??, po?

tt?utia vijivce Izabiludo,,'a zt?d Iwyni-

torego zaden z ludzI nfeWIdzJat

a?e ani widzie? mo?e, tucem i1lba?
bltat incuc?Oibitern, quem 'llu,llus h01ni
'ilum vidit, jed nec vide1"e potej?,A

przyczyna ta jefl:: ?e Bócr J' eft by t-
l)G"

d
h

sc na naturalna, to je:l1:: nad

?f:?fildc.h rzeczy :l1:worzonycb
ciel "f1>/Y 1 porz?dek; zk?d jako oko

t:
ne' , •

1. dcho\\!
nIe moze pOI?(,; rz?czy u-

chow nYch; poniewa? rzeczy du-
ne

f? 'r. .n."

por7.?l.ik\
z

wyzlzego Hopma 1

n1o? t
l, tak duCza Lhvorzona nie

yl'h
Wat, kt: rzeczy naturalnie pozn!l-

nego po{Jre f? Buikiego nadnatural
O.1I \lfj'd r7.?dkll.vv

Zen'

rodzo9vlll l? Boga ofobiite nadprzy-
teJ'

, J;f? PO;obem, Jitpe1' 71 a tz,lrf.1 li-
.

Illozl)e; albowiem. B()g I
k? zdatno?? oka do widzeni? Niebs

Nij c?n

I,
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f?worzonego opiera?a. Oto? ta WZa"

jemnosc zdolno?ci pomi?dzy roz,u
mem poznawa? chc?cym, a pomI?

dzy Bogiem poznawa? fi? dai?cym

czyni fi? krefowicie ,
i jefl: propor

cya czyli preymiarkowanie krefo·

wite , proportio objeftiva.

czyli przymiarkowanie zdolno?ci
j,

czyli ?atwo?ci tak, i? naydrobniey
fze oko ca?e niebo widzi ca?ym fo

b? ,
to jeft: ile od niego widzialne

by? mo?e tak, jak je? w fobie fa??
Niebo przymiarkowaniem zdolno?ci,
ale nie przymiarkowaniem równo?ci

czyli rzeczywifto?ci; bo przymiar
kowanie rzeczywifto?ci jeft to fula

da? dwie równe rze(;zy czyli natury.
A jako nieba rzeczywifto?? ?adn?
miar? czyli przymiarkowaniem czy
li proporcy? nie mo?e fi? porówna?

A ?e ta zdolno?? wzajemna wy
nika z dwóch fubjektow czyli na'

tur fobie nie równych, to jef?: i z ra:
zurnu ftworzonego zakryslonego

l

wymierzonego, i z Boga StworzY
ciela nieftworzonego , niefko?czt"

nego, i niezmiernego, z natury

nieiko?czoney; przeto mi?dzy te'

mi dwiema naturami czyli fubjek.
tarni uwa?ai?c ich podlegle, jak f?

fobie nie równe. co do natur, J'l?
ten czas ?adney nie mafz proporcyl
fubjektow czyli natur mi?dzy CoM

Oto? krefowicie, o?jeffive, mog? f??
z fob? ??czy? przez fam? zdolno5?
wzaiemu? ,

habiiudine relatiua ,
a Zl\S

fkladaniem równoleg?ym, Jubjef1i?CI
nie mog? fi? z fob? ??czy?; bo ole

mai? równo?ci natur czyli fubjek
tow; bo jedna narura :ftworzona

jeft fko?czona ( to jefb rozum ludt:

ki) druga natura niefrworzonS
1

niefko{1czona czyli nieograniczOn:l
(a tajefr Bóg)

z rzeczywifto?ci? oka drobniuchne

go, tak mi?dzy niemi niema ?ad

ney proporcyi rzeczywif?o?ci czyli
równo?ci, nulla proportio Enittatis.

A zatym tak i proporcya zdolno

no?ci znayduie fi? w podleg?ym ro

zumie czyli fubjekcie , jako moc

wyrozumiewaj?ca i wynikai?ca z

fubjektu czyli z natury rozumney,
która fi? ma podlegle, Jubjeffive,
tak, mówi?, moc ta rozumiej?ca wy·

nikai?c z fubjektu rozumu d??y do

objektu czyli Cwego widoku czy
li celu wyroaumialnego dai?cego fi?

poznawa?. y zt?d rozum ma fi?
podlegle, ?e fi? na nim opiera? mo?e

?waHo?? oblicza Bo?ego, i nazy

wa fi? rozum poznawai?cy, intet

leffHs i1z;etletliv1ts; bo z niego wy
nika moc poznawania, a?e ta moc

koniecznie d??y? muf! do objektu
wyrozumialnego, ad ohjeffwm in tel

ligibile , przeto Bóg ma fi? jako ob

jekt wyrozumWllny chc?cy, aby go

wyrozumiewano, i aby fi? okaza?

rozumowi ftworzonemu.

? zt?d nierówno??. i niedo}???
nos? rozumn ludzkiego do swJ?

tro?ci Bo?ey; nie maCz bowiem ró\\/'

noleg?o?ci, jeft jednak pomi?a??
moc? a celem czyli objektem pl'!y.
fpofobiona, zdolno?? wzaiemnosCJ i
? zatym widzie? fi? mog? cate? ..

fob?, ?6wna? fi? nie mog? ani ,,, t19Jc
mnieyfzym punkcie, widzje? kt?
mog?, gdy fi? w fzeroko?ci obje

[Jltl

czyli widzialnego kreru dla rozBó?
ludzkiego zgotowanego, i {atu

A zatym fi? ftawi widocznie czy·
li krefowicie, objeftive, aby fi? o

niego jako O Cwóy kres, o fwóy
objekt wyrozumialny moc rozumu

I jaka
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jako objekt wyrozumialny f?awi, ?? go, wi?c u?atwienie pierwfze nic
r6wna? fi? nie mog?; gdy? niefko?- nie warte.

c?on<i?ci Z ?o?cz.ono?ci? ?adna fi? Od p: I, Nie pfl'zypu(zczampopfI'zedzC?i?-
r?wnol:gtosc fubJektow wymysli? cego zdania: Jako iawno jeft i z

nre moze. -

. farnego przyk?adu woli, która ma

A zatym oko clelefne ani cudów- proporcy? czyli zdolno?? zacz?t?
nym Jpofobem, tzeq1,ee fupefl'natufI'ali- do kochania Boga tak, jako jeft fam

»r- ?ga poymowa? nie mo?e; po- w fobie.

n?e.w:t B6? niemniey daleki jeft od Odp. II. Mo?e fi? tez rozdzieli? one

?oi? .

u
.

WIdzenia cielefnego, jak popfl'zedzC4i?ce zdanie na diooiasie

ni . t?e?le, fma?o\Vanie i powonie- rozumienie. Nie mo?e hyc proporcya

an: 'fl ?g alb?\Vlem ani jeft kolor, zacz?ta do objektu niefko?czonego

,,/ k

ma
, ani zapach, ani có?kol- poznania niefko?czonym i obeymu-

Rzec;,t: pod z?yily, podpadal?cego.

1
i?cym fpofobem , infinite e compre-

f '/J,z I: NIeikonczona jeft odle- henfive, Cdo, pozwalam tak rozu-

?
osc mI?dzy Bogiem i rozumem mie?. zk?d poznay, ?e wola nie mo-

:vor?onym, wi?c Bóg ani cudów- ?e Boga nlefko?czenie kocha?. Nie
!lie rue mo?e by? widziany od ro- mo?e by? proporcya zacz?ta dop&

c5i
Mo

oaZ\:tnu 1tw?rzonego. poznawania Boga Iko?czonym fpo ..

/k U?atwlam poprzedzaj?ce zdanie fobem , finite, nie pozwalam tak

? oW:fm rozf?dkiern: jeft odleg?o?? rozumie?.
? f??

.nos?
a ??-s

,[jivC,

) nie

bjek
zona

?lefk.onczona rZE'czywifto?ci, efl di- Ale rzeczeJz II. Dawnieysi Oyco-
antZct in,finita e1ltitatis, Concedo, po· wie, jakoto S. Chryzoftom i Te-

-zWalam: jeft odleg?o?? nie{kollczo· odoretus nauczai?: ?e nie mo?na

?:b.?d?lno?ci, eft diflantia infinita inaczey Boga widzie?, jak tylko

tak? ud/'I1,is, Nego, n e przypufzczam przez pewny jakowy? wlewek,

l'\roego rozumienia. Jeft bowiem per condefcenfum qUe112dam [eu ilta-
I:' porc\7a c l'

.

k'
,.

ludt:
)nll

1
zacz t.J zy l przym1ar o\'f'ame PSU?1'/" W1?C me przez proporcY?

Widz? ? w rozumie f?worzonym do zdQlno?ci.

ko en?a Boga ofobi?cie ; wi?c ja- Odp: Roz:fqdzam poprzedzai?ce zdanie:tOn'

cha?wB
a

przez mi?o?? Klo?e ko· nie mo?e by? Bóg widziany albo

i zn'
oga tak, jak jeft fam w fobie naturalniealbonadnaturalniewfpofob

Wa
,ltll fi? zUpe?nie zraczy?; ponie- ca?kowitego obi?cia Boga, modo

ki?
z

\V?la
z ifroty fwoiey jeft wrzel- c011tprehenfivo, Concedo, czego do-

roz?o obra chciwa, tak równie pinali Anomeufzowie, przeciwko

pozn? ?worz9ny wfzelk? prawd? kt6rym piCali Oycowie oni, pozwa-

przvr??at?cy przez ?wiat?o nad- lam tak rozumie?: nie mo?e by? wi-

ofo"bi?cizone lllo?e widzie? Boga dziany nadnaturalnie czyli nadprzyro-
, Lec:?:. ;. d

dzonemi fitaml od Boga wlanemi,
go Zdalzi?. 00ll.o dopina? b?dzieJz fwe- a fpofobem j.?clnak flw?czonym, mo-

cya zacz?t
'Nie moze by? propor- do ta112en jinito, Nego, przez nak?o:

!ko?czony; rl
Zdolno?ci w rozumie nienie fi? Boga ku rozun:o?l
o celu niefko?czolle- ftworzonemu i niejakie? zft?pleme

do
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zupe?nie rozumi, jednak nie z tak?
oczewif?o?ci? i zupe?no?ci? rozUtIlf,

z jak? Nauczyciel jego.

do niego :fily Bo?ey.; co wlewkiem ?,

pewnym Oycowie SS. rozumiej?',

aby, mówi?, tak nie m('1g1 by? wi ..

dziany Bóg, nie pozwalam na te ro- P. Czy mo?e by? ofobi?cie widziani

natura Bofka bez jey przymiotoW?.

mienie.
'

O. U pewniai? Skoty?ci, ale te mnie'

manie zdaie fj? by? zawodne; ?o
natura B0f1{3 i jey przymioty f?Je·
den fzczery l naypro.frtzy akt tzt
li Ikute k ; wiec natura Bofka nIe

mo?e by? wilziana inaczey, jak ty?:
ko razem ze wfzyftkiemi fwoielUI

,

Rzecz pewna, ?e widzenie Boga

obeymui?ce ,
visio Dei COl11prehenfl

VEl, niefko?czonego fko?cz onyrn

fpofobem zaifre jeft niepodobne i

?adn? miar? by? nie mo?e nawet

j cudown?; boby trzeba by? nie

fko?czonyrn, chciawfzy niefko?czo

nego nie1ko?czonym obj?? [pofo- przymiotami.
I

Rzeczefz podobno-z Mog?a jedna
ofoba wcieli? fi? bez drugiey oro'

by, wi?c mo?e by? i widziana be?

. bem : a zatym ani cudownie nie

mo?e Bóg Boga fi:worzy?, f?wo

rzenie za? fko?czone niefko?czo

nym fpofobern nic czvn'ic nie mo?e;

Bóg bowiem niefl« zenie jef? po

znawalny. A poniewa? rozum f?wo

rzony i fko?czony nie mo?e wzbu

dzi? W fobie widzenia niefk l1CZO-

fwoich przymiotow. /_

Odp: NieprzypuJzczam takowego wwf!

}kuJ; bo chocia? to prawda, ?e jedna
ofoba bez drugiey wcieli? fi? trl,o'
gta, jednak tego wnofi? nie nale??
aby mogla. by? widziana bez fwolC

przymiotow; ró?nica bowiem
tS

jef? ,
?e widzenie ofobif?e zmier?'

do objektu, chc?c go widzie? t,ak,
jako jefi:, a?e natura Bofka i Je?
przymioty w jednym i z iednym J)?_
giem co? f? jeQno, wi?c niepodo'e
na jeft w fzczegulno?ci widzie? J1

tak, jako f? w Bogu. Przeciwnie ?!;
w fprawie wcielenia, chocia? i tet ?
fam i tak dalece tenze (i? mU ?
materyalnego u?y? wyrazu)

clt ?
Bóg z CZlowieczel1!?wern fi? jed(? ..

czy, wed?ug onych llów Chryi?ll J

wych ( t!oan 16 ) Ja w Oyctl M
Oyciec we mnie jeft : oto? caf)' je

Bóg jednoczy przy wcieleniu: /,0'
jednoczy fi? jednak wf?elkirJl p

r$

(obem ani formalnie jako. oattl{1 ..

jeit; bo nieodmienia cz?o?vIec??f?
;frwa w B6ftwo, al1i tak, JakS jeit.
"iec jeft, ani t?k, jako Duch

'

r nego, wi?c rozum ftworzony ( cho

cia?by i farnego Chryfhifa Pana

by? rozum) nie mo?e Bog!\ ogar

n?? niepoj?tym fpofobem; bo tym

farnym, ?e jeft ftworzony, ju? nie

jeft niefko{1czony.

RfoBCZf/Z rIT. Pod ten czas objekt albo

cel bywa do?cigniony i obi?ty, kie
c

dy bywa ca?y widziany. Wi?c &c.

Odp: Niepozwalam tak rozumie?; po

niewa? wola przez miio?? c:l?ego

Boga tak, jako 011 jeft, kocha, ani

jednak ?adn? fil? kocha? mo?e ty

le, ile miio\vany by? moze Bóg;

podobnymze fpofobem roznm b?o

go1lawiony, chocia? ca?ego Baga
widzi,. niemo%e jednak onego wfzel

kim fpofobem \v?dzie?, jak tylko
?ridziany by? moze; poniewa? nie

iko?czonyrn Cpof0bem jeft widzial

ny. Tak ucze?' chocia? konkluzye
.

pocz?tki, I)a których fi? wCpiera,
OtO
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Oto ju? dw6ma fporobami, raz ja- .. '?

ko Oyciec, drugi raz jako Duch S.
,

ta? fama natura Bolka nie jedno
?zy fi? z cZ?owiecze?l?wem, ale

Jednoc?y fi? tyl?o trzecim (poCobern
, Jako Syn Jen-, ta? fama .atu-

cie Niebo, i co tam I?yfza] Pawe? S!
.

gdzie by? zachwycony. Po wtóre :

Bóg wyra?nie powiedza? Moy?e ..

fzowi: nie l1'lOzefz widzie? twarzy
moiey; ani bowiem obaczywfzy mnie

cztowiek b?dzie zyU'J.
ra. _

A zatym Moy?efz nie widzia? wfzel

kiego dobra w w?a?ciwey poftaci, ale

W Obrazie ludzkim, w którym fi? mu

Bóg albo raczey Anio? namie?mik

Botki ( jak o tym opiewai? dzieie

Apof?olfkie , wed?ug nauki Stefana

S. pierwfzego M?czenika A?1:: 76

V. 37. & gR· ) zwyk? byt pokazy
wa? Moy?efzowi i z nim roz

mawia? jako przyiaciel z przyiacie ..

lem ufty do uft i twarz? w twarz;

a nie przez fny , przez figury, przez

znaki przyciemnieyfze, per anigma
ta, rozumiey przez ogie? przez
ob?ok &c,

P. Czvbyliwtyrn' . ,.

1,
-,

zyem ?rnierte nym
ktorzykolwiek lud' t k t sli
wi, ?eb -'.

Z?e li
zcz? ,I-

li
Y wldzlelt Boga ofobi?cie

?:?
l

twar?? W twarz tak, jak jeft
fi:

.

W \Oble, a I}ie przez cudze po-

O a?., :n,1 odci?gliwe fwoie fprawy?

wT
Je

torz? Teologowie, jako i S.

b °tafz, tWIerdz?: ze ten przywiley
II poZ:VOIOlly Moyzefzowi i S.

-

rawloWl' al ? .

nie
p

, e

POwlzechmeyfze zda-

rzeczy t
.

kW tym ?
- ?tuu, aby ktokolwie

ga \Vidzr?lu. smiertelnym m6g1 Bo:
fi? to

' : Jako Boga. Y dowodzi

la ( J
sWladectwem S. Jana, i "Paw-

.

nie t
- o?n J. ) Boga ?ade» nigdy

zad
v1dz1Clt. ? I.,

ad ?fil?: 6.) kt?'I"ego
Dopina? zechceJz: widzie? Boga

twarz? w twarz, jeft to widzie? wi

docznie ofobi?cie., intuftive, jako fi?
pokazuie z ?wiadectwa S. Pawb

( J. ad Codnt: Ig. ) Widziemy teraz

prz'e.? zwierciad!o i w zawitym zna

ku" UJ ten czas za? twarz? w twarz ;

a?e Moy?efz Boga widzia? twarz?
w twarz, wJ?c widzd go widocz

nie, ofobi?cie, intnitive.

d
,en Z ludzl nu zfJldzUJt, ale anz wi

Zle? 1120 ze , a takowe zdania Oy-
??\V S?. ?ad?ey nie przYPulzczai?

C;pCyl czylI wyl?czenia; ponie- ,

\Vaz f? powfzechnie
przecz?ce.

S
Ale Itzec:?}tJz ( 2. ad Corint: J 2. )" Pawe! zachwycony jeR do RalJ'ua? do t

.

1\1'
'jV

ob' rzeczego .Huba. MóyzerzoUJileCa! B'
, 'J'

dob,. , ag, ze mu uka,i:e, wrzelkie Odp. Ro?f?d: ogulnieyjz? cz??? zdania:

widzie? twarz? w twarz, widzie?

.iak? rzecz w Jamey jey naturze, jefl
to widzie? widocznie, Pozwalam. wi

d:<:ie? twarz? UJ twarz w naturze

przyw!afzczoney albo UJ cudzey po
..

flaci, jefl to widzie?. ?id6cz?ie:
nie pozwalam tak rozmlec. Choclaz

twarzy uney ja?niej?cey, jako roz

ja?nia?a twarz Chryftufowa na górze
Tabor w przemienieniu nie widzia?

Moy?efz 1 Illówi??bowiem jemu Bóg

rO
1 "/'

l"

nie 'I'l
l1ZOWl z nim twarz? w twarz,

.n C'.r?e? fi
.

'

d b'
I

rUJa (E gury CI1U pl"z.ez po o letl-

\vidzer/xod: 33· & N, J2. ) a zatym
ZWOl()?e Boga ofobifte byto im po

Odp. 0/'
zdanie .r?ZtcCJm Z tych textOlf! wynik!e
jar,lym' ttoniewa? na przeciwko

•

. XtCltn S p r
'

JIlle powinn .

. aw a, l S. ana

?ze texty. ??l? fta:vi? pr?yiemn iey·
]efzcze Wiatl?pr?od bow?em nie jeR:

Illo) co to Jeft te trze-
. (Exod:

I
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fkup Hierapolita11fki, ? Ucze? S. Jan.

Ewangeliity; za ktdrego zdanietll

pofzli drugiego wieku S. Juftyn.- ,S.
Ireneufz i Tertulian trzeciego WW

ku. Laktancyufs ,
Sewerus Sulpicy

ufz czwartego wieku. S. Augufl:y!1

pi?tego wieku. S. Bernard dwnna-

f?ege wieku. i Jan Papie? XXI!.

czteruaftego wieku. Oto? fprzec1"
wia :fi? ta definicya, czyli poftano'
wienie Tradyeyi , czyli nauce od 55.

( Exod: 33. y. 20. & 23· ) b?dziefz >:?

widZil,lt posiednie moie (to jeft W

ciele przyi?tym ) twarzy za? moiey

'nie b?dzie(z mógt widzie?. Ze za? A

pof?ot Pawe? (Cor: 13. ) przez te

flowa: "w ten czas za? tWCWZl'l w

\twarz widzie? b?dziemy, ma "by?
rozumiany, iz to mówi? o widz e-

lniu Boga w w?a?ciwey pof?aci ; to. .

zt?d dochodzi? rno?na ,
co w naft?

pui?cych :i1owach mówi: w ten czas

za? poznam, jako i poznany ie-. Oycow podaney.
.

Sprzeciwia fi? tak?e i Pifmu S,

bo u Mat: w R. 20. pieni?dz wfzy?'
kim razem robotnikom a? przy

kaW

cu dnia rozdaie fi? , przez
ktvrj

znaczy fi? .... zaplata fprawiedliwy!l1'
kt6ra razem ma byG oddana pr$?
fko?czeniu ?wiata. A za? (in Apoc,

fle111.
P. Swi?ci zupe?nie oczyfzczeni iza-

li fi? nafycai? z widzenia Boga wi

docznego czyli ofobiftego przed

zmartwychwftaniem cia? fwoich?

O. U pewniai?c ,ze tak jeft; tak bo

wiem poftanowiono jefc wierzy?
na Synodzie powfzechnym Florent: 6. y. 9. ) DaCzom M?czennik?'?

pod Oltarzem zatajonym po?le
dzianojeft, aby odpoczeli, póklfi?
nie dope?ni liczb? wcpór :i1ug i braci

ich: i w R. 20., czyni:fi? wzmia.?1

ka o dwoiakim zmartwychwftatl1t1:

w Seffyi 25. R. 1432. upr?edziI dru-

gi Synod Lugdu?!ki tak?e powfz ech

ny W !k?adzie wiary R. 1274. A do

wodzi fi? odpowied? ta z Pi[ma S.

( Luca! 23, y. 42. ) gdzie Chryftus
?otrowi pokutuj?cemu mdwi: za

'Prawd? po'wiadam tobie, dzi.l,( ze mn?

\
b?dzieJz w Rajzt. ( l. ad Corint: c. 5· )

gdy jefle?'my 'UJ ciele, pielgrzymuiemy

Pierwfze fprawiedliwych, kt6rzy b?t•
d? królowa? z Chryfrufem tyfi?c

la
i

Drugie niezbo?nych , ?t6re naMP

po tym przeci?gu czafu.
J/?

A zatym ta defiuicya SynodO\
przeciwna jeft Tradycyi i Pifwll? ..

_ od Pana. ?
.. odwod:amy fi? za! i do

br? wol? mamy f'aczey pielgrzymo
wa? od cictt::t, oz, by? przytomnemi Pul- Od: Nie przypuJzc?ottn takowego fO.?

f?
mienia: By?a bowiem TradJc S,

przez wfzyftk;e wieki Ko?clo!it d'o

ze te dufze,którym nic nie zofra1e
yi"

oczyfzczenia, zaraz, jak z cial \V?O_
d?, do Nieba bywai? przypll??C W'j?
ne, i tam H? ciefz? i nafyca:? il??
dzenietn Boga widocznym, cho;?t
niektórzy ftarzy Nauczyciele. pi"

pliwie o tym, albo i prz?ciWIll?je'"
fali. Poniewaz przed pOf???ieJ1l'
niem ka?dy idzie za fwojrJl ?k;

'J1.1.f,.

Rzeczefz: To
-

poftanowienie Sy?
nodowe przeciwne jefr Tradycyi i

Pifmu S. Tradycyi zaifle; bo od pierw

fzego 'wieku Ko?cio?a, pofpolita

by?a nauka Ko?cielna: ?e z Chryfru
rem po zffiMtwycbwitaniu mai?

Swi?ti królowa? na ziemi przez

tyfi?c lat, pier,wiey, niieH do obli

cza Boikiego W Niebie b?d? przyi?
ci. Tak pod d nauczai?c Papias Bi-

P
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póki tedy nieroftrz??niona zofta.fa ta l'?

?weftya C ?ówi s. Auguftyn) tak
...

Jako j o innych kweftyach ró?ne

by?y {brych Nauczycielow zdania

l€c? ?o ?oftanowieniu wi?cey w?tpli:

powfzechnym zmartwychwftaniu.
Mówi fi? za?, ?e pod O?tarzem, jako
pod ?:i???ciem Chryftufem, który
jeft na wierzchu jako baranek za

bity, którego moc? i zafl?g? fami?

M?czennicy fiebie na ofiar? Bogu
oddali.

WOSCl nie ma.

,Ani fi" przeciwi? tey prawdzie z

P?fn:a ? przyw?ed:?:io1le Texty. m, Nie trzeci Text; na tym bowiem

q1ieyfcu Textu , gdzie fi? wfpomina
I\rolewftwo tyfi?ca lat, jeft przeci?g

ca?y czafu, który od ?mierci Chry
f?ufowey ( kiedy zwi?zany jeft

Szatan) ro?ci?ga fi? a? do przyi?cia
Antychryfta, kiedy znowu b?dzie

rozwi?zany Szatan, w wfpomnionym

lJ. 20. Apoc: i zmartw'!fchwflanie
pierwfze, o którym tam?e czyni fi?
wzmianka, to jefi:: ufprawiedliwienie,
przez które przechodz? od ?mierci

do ?ywota, jako Jan S. C 5· t.· 2+.)

kiedy Ji? fko?czy tyfi?c lat, b?dzie

rozwi?zany fzatan z wi?zienia fw?
go, iwynidzie, i b?dzie ZWOdZI?

narody. W wiedzu za? 9· znowu ??
okazuie: ?Ctk b?dzie 'U'J'I"ZZ6cony w Je

zioro ognifle, dopioro na ft?pi zmar

twychwftanie umar?ych; jak jell:

I? Nie rl/erwfzy; Ten bowiem jeft cel

C.h?:?ftufa .

Pana W przypowie?ci pie

???z ? dZJen?ego, aby wyrazi?, ?e

? Wl?cey zydowie, którzy pier
wIe.}' powolani byli wezm? w za-

Prac
.,

l'
,

Ch
"r .

mzeu POganie\ zof?awfzy
, ,rzesclany, chocia? W czafie po

..

Z111e) fi ,i owfzem
.

S
' .

Pa-
t h'

am • Wl?O

??YlraZrc, ?wle przed pierwiaftkami
esclanow t 'fi

»?,

'?d
'

. •

1
•

, o
Je : prze me ...

WlDl?t ramI .

janemi
w Betlejem pozabi-

KI,
• lOd Heroda, przed Janem

rSClCle e
,-

tu' ?, pt'zed ?otrem poku-
d l?&.m nIe tnieli wniy?? pierwiey

h leba, ani wprzód od nas
c

wa?y zupe?ney, któr.a b?dzie
przy zmartwychwftaniu cia?, nie o,.

?ZYtnai?, wed?ug ?wiadectwa Apo-
ola Pawr? do ?ydow w R. I3.

t., 39· ,cz, wJzyfcy ?wiadect?fJem
Wlewy doswzadczeni nie odebrali za

llrat? ..

: aby nie bez nas byli uzu-

•

W t. 13. ?miet'? i piekto wyd?li u ..

mar?ych Jwoich... i oJ?dzono Jeft o

ka?dym zofobna wed?ug uczynkow
ich.II

\ll:h\lem.
• !Vie d

•

..,..

A zatvm mieyfce textu tego nie

tylko ?ie podpiera, ale oczewi?cie

p[uie b??d Tyfi?coletnikow czyli
Millenaryufzow, w kt6ryto b??d i

S. AIl?ui?yn by? poslizno? fi?, ale

to odwora? ( \V Kfi?dze: I. Retracl,
cle civ: Dei c. 7. ) S Bernard przy

ciemniey troch e mówi?, alf' mo?e

fi? rozumie? o fzcz?sliwo?d zupe?

ney po zmartwychwftaniu cial. Jan

XXII. Papie? rzeczywi?cie by? fi?

!k?oni? do b??dow lVlillenaryufzOW,

rYtn "rug'/,.1 ext; bo O?tarz, o któ-

zaW0 tz?fia wzmianka in A poe:

tytn. ??
\\1 Niebie widziany jeft., a za

pOtnie0
U{Ze M?czennikow pod nim

Wy?Pie?cz?:l1le, które Bogu chwal?

Ducha;,ul? razem z Niebiefkiemi

fobna p?"
a dane f? im ka?dey z o·

niezupetn1ednc.:y fzacie biar?y, to jeft:

peiney f? f?r??sllwo??, póki zu

kiedy 1i? ???Sb\?o?c,i nie odbior?,

lIlai? by? zh?et?l hc?ba tych, co

Tom II
W1onemI, a to' przy ,

ale·

O
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ale pod czas zupe?nego Konfyfro- ??
II-. Potrzeba: a?eby fi? Bóg z??czyl

rzu wyzna! ( jako ?wiadczy Bene- fpofobem celu czyli objektu z ro-

dykt XII. Papie? jego nafi:?pca) zumem ftworzonym, a ?wiatIcrrt
ze wfzyfrkie rzeczy, kt6re on mó- chwa?y uzbrojonym; poniewa? we?
wi? i pjfa?, by?y tylko tym ko?- d?ug zdania S. Aug: poznanie rodzt

cem czynione, aby prawda by?a do- fi? i od poznaiqcego rOZ1J,11Zzt i od oh.

?cigniona, ale ?e fam nic nie f?ano- jektn, albo celuj poznanego. Zl<?d
wil do wierzenia ca?emu Ko?cito- wynika to : ?e cz?owiek podró?ny
wi ( na którymto pof?anowieniu dla Boga, chocia? wfz?dzie f1ayprz1'
ca?ego Ko?cio?a zale?y Papiefka tomnieyfzego, w?a?ciwie czyli 0[0'

nieomylno??) i owfzem b?d?c ju? bi?cie nie widzi, gdy? fpofobem ce'

blifki ?mierci fzczerey wiary Iwo- lu czyli objektu nie ??czy fi? z Je'
iey ?wiadeCtwa zof?awi?, go rozumem: jako ani oko w cie'

mno?ciach poymuie objektow; P(?'
niewa? bez ?wiat?a jemu fi? nIe

wra?ai? pof?aci ,
ani go poruCza'

i?·
§. X.

Ulat1fJiaiq fi? nielltóre 'Pytania okota ioi- P. Izali Bdg wra?a fwoi? pof?a6?
dzenio Boga w wieczney [zcz?sluoosci. rozum ftworzony Swi?tych lud?\,

jako od nas przez poftaci czyli \V)"
obra?enia przyrodzone, pe't ideas ill:
naias ,

infze objekta czyli wido?1
poznawa? fi? zwyk?y ?

P.
Czego potrzeba, aby rozumf?wo

rzony móg? by? podniefiony do

widzenia Boga widocznie czyli w?a

?ciwie, intztit?ve'? O. Bynaymniey; jako bowiem o?o
bez pot?aci wra?oney poymu?
?wiat?o, ile ?e fobie nayprzytOll1'
nieyfze; tak i rozum SWl?ty pof
mnie Boga, który jemu zupel01e
przytomny j2fr, aJ tak go bez bd"

ney pofrzedniczey poftaci ogl?dl'
Mograby jednak nie maj?c na ?v
Wz?I?du zachodzi? takowa poi?.1C:
moc? k?c5rey rozum. Swi?ty w {pOd
fob obJektu z Bogiem zl?czylbJ

O. Potrzeba ?wiat?a chwaty, lumen

glori», któreto ?wiat?o jefr moc

nadprzyrodzona, Habitus [upern{jtu
lJ·alis, przez któr? rOZum ftwo

rzony ofrateczuym wydo!konale
niem bywa przyfpofobiony do

wzbudzenia w fobie widzenia Boga
ofobiftego, jako przez nadprzyro
dzon? moc wiary podniefiony by
wa do wierzenia tym rzeczom? któ

re Bog powiedzia?. Ale jako n. p.

Heretyk do Katolickiey Religii po

wracai?cy nie b?d?c jefzcze ufpra
wiedliwiony, przez nadprzyl'o
iJ?on? Bofk? pomoc bez narogu
WIary wzbudza akty; tak Swi?ci
Boga zupe?nie widzie? mog?, fa

rnym tylko rzeczywiftym ?wiatIem

?:hwaly o?wieceni i wzmocnieni.

•

fi?· .
"

P. Widzenie Boga ofobif?e izaIi d?ie

je fi? przez jakowe podobieMh?10?
które fi? zwyk?o nazywa? f10\?,

,mysIne , verbu11Z me'Jztis, albo p

fta? wyra?na, fpecies eXp'reffa ?
M

O. PofpolitCze jeft zdanie, ?e ?a? 1?;
dzieie; bo jako zagrzanie ani ?e"
ani fi? wyrozumie? mo?e be?

c

pr?1
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p!a, do którego zmierza, o?wiece-;:< wieku ? IV. którego b??d JUZ da w-

nt? b.ez ?wiat?a, tak ani wyrozu- no obalony podd?wigneli Pfeudo

tmenIe bez fwego terminu czyli Reformaci w wieku, XVI. przeciw-
kreru!,: o który fi? opiera, ktdryto ko którym znay to za Artyku? wia-
termm wy?ozumienia jef? }?owo ry: i? nierówne jef? widzenie wie ..

,nYflne czyli pofl:a? wyra?na. Jako cznego blogof?awie?f?wa.
IDowi Aug: S. ( lib: 9. de Trinit: Tak bowiem pot?anowi? wierzy?
caP·,oIr.,) ;Jako bowiem, gdy [J'rzez S. Synod Tryd: w Ses: 6. Kan: 3Z.
zmyj" clelf/ny 'd' 'f

fi'
.

d d' fi P
r.

S (J:/1 UJl
zlemy CI a to , ale 1. owo Zl l? to z ifma S. oan:

fi? onych cial jakie? podobie1if?wo UJ 14. ) w Domu Dyca mego miefzka-
?my?le naJzym,., Tak kiedy Boga, po- nia wiele jefl ( I. ad Cor, 15.)
t<..UC?lenzu

fi' fi
'

d b'
,

b
.

d
,.

flwo
:J" CHe t? Bofkie po o zen- Gwiazda owiem od gUJlC?Z y rczne

A

one poznanie. fi? w jafno?ci, tak i zmartwychwfta-
.

te
'fzeczeJz: Nic fl:worzonego nie umar?ych. A nadwfzyfrko to, co

'llIe m' koze
oazywa? objektu niefko?- Chryf?us powiedzia? : ktoby czyni! i

czon
"

?

,ego, Wi?c zadna pofta? czy to naz/'czat, ten wielki nazwany b?dzie w

??anzaonar.' J?ecies inzprejJa, czy to wy- Krótewj?wie Bo?ym, a któby roe-

.

k
'Jpeczes exp1'efla, Boga tak wi?:?:at J'edno z tych naymnip1J,'Zea?\?

ludzI!
Ja o on

.

fi: [;
'JJ ,

' :;J-

mo?e.
Je am W fobie, okaza? nie p'fzykazanie, ten mm'eyfzy zwany b?-

Odp, RazI: d
dzie w krótewflwie Bozym.li \v)"

as in: rZon
:J?: te zdanie: nic ftw.o- Rzeczefz: Math 20. Ten?e fam ;'

'ekt eg? o?azywa? nie mo?e ob- pieni?dz wfzyftkim robotnikom od- /vido?1
1 .

U
oIeikonczonego, jakoby frzod. dany b?dzie, chocia? jedni wi?ce.?!

?, ? którymby Bóg orobi?cie by? drudzy mniey pracowali, wi?c wfz1:
W?dz?any, tak, jako Oyciec daie fi? fcy rÓwn? otrzymaj? fzcz?sliwos? ..

WidzIe? w Synie , ?e tak reprezen- Odp. Rozró?niam, te zdanie wynikte:

?owa? pofi:a? ftworzona nie mo?e, równ? fzcz?sliwo?ci? h'efoUJ? udaro ..

.

k??walam, frzodku takiego, przez wani b?d?,' aquali beatitudine obje-
oryby Bóg by? widziany jako ctiva, Concedo, Pozwalam; poniewai

???ez wyobra?enia czyli poftaci, fam Bóg b?dzie jedna wlzyftkim

'Pr?re W mysli f? przypadkami, j zap?ata przez jeden pieni?dz zna*

?'lie;? kt6re pokazui? fi? iftoty god- czona: równ? fzcz?sliwo?ci? for·

taki ?e nad przymioty, ?eby przez maln?, cequali beatitudine jO'Ymaliter,

lly B
r,zQdek nie móg? by? widzia- l-lego, albo równie wfz.yftkieh

Wietn
Gg, Nie pozwalam; jesli bo- ufzcz?sliwiai?c?, Niepozwalam tak

ch\var/Ozurn fl:worzony ?wiat?em rozumie?; rozmaicie bowiem Swi? ..

i d?ie"

(1/h1'0,
{10\vo

o pO'

oU\Va { pOfilony ma ]'u? moc \vy- ci ten?e kres ufzcz?sliwiai?c odzie-

h'
c z G b'

-

ltte le le wilizenie Boga aro· ozicza? b?d?.

j?ny' i C?etnl.l?by niemiar by? uzbro- P. Jaka jefr przyczyna nierowno?ci
h wyra?l??aci? czyli wra?on? czy-

\
fzcz??cia'?

P. SWL?ci?'
. O. Przyczyna prawna, caula nzoralis,:llk D,?

O. Tak. tWier7,równie widz? Boga? jefi nierówno?? zaflug ; -bo kto flq ....

byt:,
Zlt

Jowinianus Heretyk 1'10 jieie , fl?po i znie ( l. ad Cor: 9· )?
ci e"

O ij Prz '.
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?y ?ycia fwego przyimowali; alD()?

wiem po wierze naf??puie widze
nie jako zaplata roboty; mówi b?"
wiem Aug: S. ( libr: 20.' de ciVlt?

cap: z r. ) es: b?dzten« widzieli? .ie?·
no Boga i wjzyj?kie te rzeczy,

kto"

rych teraz nie widziemy, wierz?c. ?T!
Widz? wfzyf?kich rzeczy gatull?ll
rodzaie, które f? naturalnych umie

i?tno?ci ktefy czyli objekta ; ta bOI

wiem wiadomo?? nale?y do ich do'

Ikona?o?ci. III. Poznai?. i widz?
?

rzeczy przytrafial?cych fi? te tyli
ko, które ich w fzczegulno?ci do'

tykaj? n. p. Modlitwy; które do nich

bywaj? proftowane; p,oniewa? wed,
?ug wyroku Synodu Sene?fkiegO:
otioornone jejl BójlwCt zwierh?ad/o,
'UJ którym aby, cokolwiek do nich ?la'

tezy, jawnie im qkazywa:o .fi,,; .
,

Przyczyna rzeczywifta, causa phy- >:?

fica, albo naturalna, jef? ?wiat?o

chwa?y, które nierównie bywa da

wane wed?ug ró?no?ci za11'ug. A za

tym Anio? naywy?fzy ja?niey Boga
nie móg?by Widzie? z rciwnym ?wia

t?em chwa?y. chocia?by w niM

wi?kfza moc i dofkonalfza wyrozu
miewania znaydowda fi?; ponie
wa? nie widzi przez moc naturaln?,
ale przez moc pof?u (zn?, to jeft:
nie przez moc fwoi? famodzieln? ,

jakoby móg? bez ?wiat?a chwa?y
widzie?, ale przez moc podleg??,

,która daie fi? -podnie?c ; a ta moc

podleg?a czyli pof?ufzna, równa jeft
czy to w Aniele, czy w cz?owieku;
ile która fama czyni? nie mo?e, a?by
by?a podniefiona.

Zk?d gdy dofkonalfzym fpofobem ro

zum N. Maryi Panny jeft pod nie

fiony , Boga ja?niey dotyka, ni?eli

rozum Aniel/hi; tak cz?owiek 0-

ftrzeyfzego rozumu z równym
?wiat?em wiary nie doikonaley wie

rzy, ni?eli proftak nieuczony.

A zatym trafie fi? mozc: iz SWl?,

ty, który mnieyfzy w zalll1gach ,1
chwale, wi?cey poznaie ,

ni?eli ktO'

ry wy?fzy \V zaf?udze i chwale; pO'
niewa? jego fzczegulny ibn rei

ro?ci?g?o?ci poznania potrzebui?,
n. p. wi?cey jef? tych, ktrirzy jego
wzywai?, a nie którego infzego.

?le dla tego nie b?dzie fzC'z?sliwfz'i:

P. Które rzeczy widziane bywai? w

If?no?ci Bofkiey od Swi?tycb?
o. l. Koniecznie bywai? widziane te

wrzyfrkie rzeczy, które f? w Bogu,
ilrotnie czyli formalnie, to jeft: trzy
Ofoby i wrzyftkie przymioty, jakos
my wyzey namienili. II. Swi?ci
nie widz? koniecznie fl:wotzeniow

wed?ug ich bytno?ci formaln;y czy
li naturalney; bo tak Uwazane f?

Jako mówi S. Aug: ( lib 5. co?:
c. 4. ) gdzie do Boga tak m 6\1'1 :
S:uz?sliwy .iej?, kto ciebie zna, clIO

cia?by innych rzeczy nie u;?dzia! : kt?
za'!'! ciebie i i?me rzeczy zna, nie d?t_
tego jzcz?sliwJzy, ale dla ciebie Ja

mego.
I .

..

rz:gota od Boga. ró?ni?ce fi?; widz?
jednak z rzeczy frworzooych te

:fiworzenia, które nale?? do ich do

ikona?o?ci albo ftanu.

P. Co to jeft widzienie w flo\Vie?
k

o. Ten fporob mówienia dW?J? ?
fi? rozumie? mo?e, tak, i? to Je n,
jefr, jak widzie? widzeniem u?zct?
sliwial?cym • per vifzonem beat?fica??
widzie? w Iftno?ci Bozey, k'd;a
to Ii?no?? Bo?a jeft Obraz,

l
'

A zt?d fprawiedliwie wnofi? na

le?y: ?e oui widz? r. te Tajemnice
[Ki, kt6re prze? wiar? W podru ..

·

wfzyfr"
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wfzyf?kich rzeczy. Drugi raz ten ;::

fpofob widzenia w llowie znaczy
czarem to, co fi? widzi przez
objawienia fzczegulne, któreto ob

jawi?ni? przy?ifui? ,fi? llowu; bez

W?tplema bowIem, ze i Swi?ci po

tna??
nowe

rzeczy, co fta? :fi? nie

?oze przez .widzenie ufzcz?sliwla
l?ce, kt6re Jelt nieodmienne' gdy?

poznana by? mo?e, kt6ry W niey
ze famey widzi wfzyf?kie by? mo

g?ce Ikurki
,

albo konkluzye.
Rzec.ufz podobno: kto mo?e wl?cey,

ten mo?e mniey; a?e mnieyfza
rzecz [ef? widzie? wfzyf?kie rzeczy

'czyli f?worzenia by? rnog?ce ,
ni?e

li widzie? Boga, wi?c ?wi?ci wi

dz?c Boga, widz? wfzyfrkie ftwo

rzenia by? mog?ce.
bvwa d

'

I
'

k.i ,

ane Ja co Z3p?ata Za zallugi,
toret? ,zailugi po ?mierci ani fi?

pom?azaJ?, ani
umnieyfzai?. Zk?d

wnof
J

l'
,

Odp: Niepozwalam tak rozumie? 111/niey

fzey proby: nie jeft bowiem to

mnieyfza rzecz widzie? wfzyftkie
frworzenia by? mog?ce; bo to zna

czy ogarn?? ca?? wfzechmocno??

•
. c, na ezy, Ze przez nowe ob-

JaWIenIa.

pjer?rze bowiem poznanie które
odebr3h w Boa iak

"

Bofk?,
.

od
.

,
hU Ja o zap?at? me

v mien ?, JUz :fi ' I '

Dopina? zeclzceJz: Wfzyftkie f?wo

rzenia by? mog?ce jelt co? ?niey
..

fzego od Boga; a zatym mmeyfza
rzecz jeft ,pozna? wfzyftkie ftwo

rzenia by? mog?ce, ni?eli Boga •.

umn:eyfzy?
' ? przyczynIe a?l

?zen'
nte mOZe nowym \Vi-'u

lern' pOh' ,

kie rzec;
JeWaz W Bogu wfzyi?-

bywa?
y doikonalfzym fpofobem

Ufzcze?l'po,z?awahe przez widzenie

.rz
'- IW1aJ?ce, i ?la terro te pierw- Odp: OdrZltCCZ112 poprzedzai??'e zdcz1lle:

mo?no?? albowiem wfzyftkich rze

czy albo jef? fama wfzechmocno??

Bo?a, albo przynaymniey j? W fo

bie zamyka.

J; e wId' h

fa
zenIe ufzcz?sliwiai?ce po-

nne, tO[!n?cio 1J1'1,tutina
A

'
., ,

Zas drugie p0znanie przez no-
We ob'

,
. .

11. ,

law?e.nta Jf::H to Uwaza? rze-

CZy, jak f? farne w fobie niedoDm
,

na?ym fporobem, a takie poznanie
Posl?dme., cognitio poj?f'rior, po

?nanle WIeczorne, cogllitio vefperti.
p

et.

?:::o:,?c:.(%?CO: co:co:?co:,??

R O Z D Z I A ? VI.

o Przymiotach Bofoiclz, ktore f? 'la

lifztttlt dzielno?ci wyrazaiq. Przym?o

ty te I? naflepztiqcR! L ROZzt11?" lL
·k·Czy mog? Swi?ci widzie? wfzyfrle z ? frO. 1r?o

a worzenia by? n og?ce'?
\Vfz?e h

mog?; bo tak"by ogarneli
nie inca mOcno?? Bofl\:?, pon iewa?

f\\roi? czel rozumi fi?, ze fam Bóg

.

lPola, 111. lf7jzec!zmocnosc.

I
, §, I.

-

r \vlzech '
c

••

Q Rozumie Bo?ym, De Intelteffzt Div?120.,'] lnlZYtn f' tllocnosc ogartllte me

,j3kO
edoo

?;c:zr

7Caf/l,

to wr7.Y?kfohem, j?k tylko' \vidz?c
no?? JeRo

o,
?() tylko wfzechmoc

wi?: ?e te
tnoze. J:tko mozna m6-

kow? prz;c:raWdziwie poznaie ja
albo caf? 'fil Yl1?, albo pocz?tek,

Namienili?my wy?ey 4 ?e w Bogu

?adney nie mafz mo?no?ci w?a?ci

wie rzeczoney; gdy? on jefl: aktem

nayczyftfzym, a zt?d Iftno?? Bofka,

rozum, wiadomo?? i poznanie rze ..
{ rÓrJ

ideo, ? tak, jak tylko ona

czy-
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czywifte f? prawie jedno i to?
??:" " f?wo, nie za? zgadywa Bóf?wo«

famo. P. Jak fi? dzieli wiadomo?? ?o?(?
Wi?c jako Iilno?? Bofka jeR nay- wed?ug nafzego fpofobu rozumIen1a.

prof?fza ,
nieodmienna i niefko?czo- O. Dzieli fi? r. na wiadomo?? domysI?

na, tak i jey wiadomo?? czyli umie- n? i Ikuteczn? ,
in [cieniiam [pecztla-

i?tno??. Mówi bowiem Aug: S. tiuam
, 8 prafficam. Wiadomo?? do"

(lib-t: 13. eon/es: cap: 16. )@akim myslna jef? uwa?anie objektu oko"

koniecznie ty jefld, ty tytko [as» lo którego nie trzeba nic czyni?,
WleJZ, ktÓ1'Y jefle? nieodmiennie, i tylko na farnym widzeniu zofta1e

'lflief:r. nieodniienuic, ? chcefz nieodmlen- ukontentowanie, jako wiadomo?6,
nie. i Pfalrn I+6. opiewa: M?dro?ci przez któr? Bóg fam fiebie pozna'
jego nie mafz liczby. A nayprzód zna ie i rzeczy tylko by? mog?ce. ra
farnego fiebie jako nayprzednieyfzy wiadomo?? jef? konieczna, ile nW

objekt, i nayzacnieyfzy L wyrozu- zawif?a od Boikich Dekrerow. 'filia-

mialny , potym wfzyfikie rzeczy domo?? fkuteczno jef? poznanie ob,

mo?ne przebywaj?ce i przyfale. jektu, który fkutecznyrn dzieIerJI

Rozezntuaca mysli i iniencui [era» i trzeba wykona? n. p. wiadomo?? fJ

nie jefl nieundome :>:adne flworzenie ftworzeniu ?wiata, którato wjado'

przed obliczem jego. Heebr: 4. mo?? zawif?a od dekretow BofkicV,
Ale rzeczefz: Bóg czafem z po- a zatym wolna, i jeft przyczyn?

w?tpiwaniem mciwi
, jako u Jerem: rzeczy, jako kónfzt w mysli r?e?

26. ;)rsli fna? ujluchai?, jako u Jana mie?lnika jefi: przyc?yn? wfzyftklCh
8. Podobuo Dyca moiego poznaliby- dziel fztucznie zrobionych.
scie ; a zatym wiadomo?? Bo?a nie Dzieli fi? II. na wiadomo?? pr?'
jefr pewna. ftego wyrozumieni,a i wiadomos6

Odpowiada 5. Hiet'onim na piet"wfzy widzenia, in [cientiam fimplicis izt?e!'
te;xt: "j?owo w?tpliwe ( podob'1bO ) tigentice. EJ [cientia11'l vijionis. WIg.-

'* Majeflatowi Boj7;-iemn nie mo?e jlnzy?, domo?? 'fl1'oflego I wyf'oz'ltmienia je?
ale najzym 11lfJ?fJi [po[obem, azeby wol-

.

to poznanie rzeczy przez fi? mot?

'Jly 1"ozfqdek fztowiekowi by! zaclzo- nych, które nigdy nie byty, i :tO-

'lf/a lly, , pewne nie mai? by?, ale mogtybj
Na drugi text odpowiada S. Aug; by?, gdyby Bóg zechcia?. Wiado'

( Traet: 37. in Joan: ) "Ten, co mose widzenia, jeft poznanie. r?e?
"wfzyfrko wie, kiedy mówi, rpodob- czy b?d?cych w którymkolWIe
,. 'Jw albo Ina?, niepow?tpiwa, ale czaru wydzie1eniu, czyli ju? pr?e;

" i?rofuie: pow?tpiwania i?owo jeft , bywa?y rzeczywi?cie, czyli terll

"kiedy bywa m6wione od czto- f? flwtecznie, czyli mai? by?
?a"

,. wieka przeto '\v?tpi?cego; bo nie pewnie.
ta'

?,wiedz?cego, kiedy za? bywa m6- P. Czy zupdne jeLl: rozdzielenie

?, wiano od Boga ilowo pow?tpi- kowe wiadomo?ci Bo?ey? ,

,. wania C poniewa? Bogu nie jeR: O. Upewniai'lc; bo cokolwiek B??
"nic tajemno) onym ·pow?tpiwa- poznaie, to albo ju? przebyWa.u,

., niem bywa ftrofowane niedowiar.. którymkolwiek czafu wyd?ie1ePL
al/.Jl1

I
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albo nie przebywa; poniewa? po- ?

mi?dzy przebywaniem i nieprzeby-
>"

wa?iem frzodku nie .mafz; gdy? f?
fobIe fprzeczne czyli przeciwllole
gie ; ,3. poni??a? ?ierwrze nale?y
00 \?ladomo?cl WIdzenia, drugie
nalezy. d? wIadomo?ci proftego wy
rOZUmIenIa, wi?c takow odzia?

rozumienia; poniewa? przez fi? nie

by?o podobne czyli mo?ne
, ani

Bóg po profiu odpowiedza? , ze jeft
mo?ne, ale ?e mia?oby by? pod
kondycy? czyli zak?adem, to Jeft:
jesliby Dawid bawi? fi? w mie?cie,
wi?c oprócz wiadomo?ci rzeczy

by? mog?cych, i b?d?cych, trzecia

pofrzednicza wiadomo?? ma by?
przypufzczona koniecznie, to jeft
ta, która jefr mai?cych rzeczy by?
pod kondycy?.

zupe?ny. y P

Rz eczefz = tak
.

I k
•

'?B
.

Wje era a wladomo?

?iel og?.
ma by? rozdzielona, jak

/ra
im [porobem

rzeczy mo?ne
czy J by? mog?ce rozdziela? fi?

jn?g?,
a?e

rzeczy mozne rozdzie
ac

ff mog? na. te, które pod zad

??re on??cy? me
mai? by?, i na te,

Odp: Rozrózniam mnieyfz? proh? :

Dwojakim fpofobem poznana byd
mo?e, ale tez dwojak? wiadomo ..

?ci? ,
to jeft: profte?o wyrozumienia

i widzenia, dla dwojakiego objektu,
które fi? fchodz? w rzeczach przy

fz?ych podzak?adnych, in fztturis
condiiionatis , Pozwalam tak rozu ...

mie?. Dwojakim fpofobem, któryby
pof?anawial wiadomo?? pofrzedni.
cz? r6?n? o? wiador:no?ci p;?fteg.o
rozumienia, l od Wladomoscl Wl

dzenia, Nie pozwalam.

. .p zak?adem czyli kondy-cy?, Jednak fi? nigdy czyni? nie
?1aI?c?, moglyby bv? wi?c nale-
zycre nie J' i? .J' .,

l .

e

tlCzymony podzia? zu-
pe ny. wIadomo?ci.rZe'

az JYLjiJltleyfzCf, cz?:./? argnmentu dowo-R:kich
l

t? tak. Dawid (I. Rcg: cap.!2B· ) odebrawfzy no :vine, ze Sawl
z

Woyikiem do Miafta Ceyl:;m (w któ
rYm w ten czes bawi? fi? Dawid)
POdit?po?al, w?tpliwy by? izaliby
g? wydalt CeyllCi, czyli l\1iefzcza-

A tak W rzeczy przyfzfey podza ..

kradney, in futuro conditionato,
n. p. w wydaniu Dawida, jeslihyfi?
zabawit w Mie?cie Cey]am, dwie rze ..

czy uwa?a? fi? powinny. Pierwfza

(am zakrad, który nigdy nie mial

by?, a przeto tylko fzczerze by?
podobny czyli moiny, który uwa ..

?any tak, jak jeft fam w fobie

moiny tylko, a nigdy nie mai?cy
by?, jeft objektem wiadomo?ci pro·

ftego wyrozumienia.

le Miafta Ctylam, jesliby U nich

trzebywa? , i dla tego radzi? :fi?ana J I "b
'

1k'
. a \.lego y zas ro{l{azu z Bo-

_ le\O Wyroku czeka?, czy ?eby to
&UOgl0 b '? b

"

bowiem y?"d . ynaymmey; o tym
Co

" W!e Zla?, ale pyta? fi? o ,to

izallemu nIe byto wbdomo, to jefr:
tYrl\ zapewnie mia? by? wydany pod
llciek:i;k.?adem, gdyby z Miafta nie

przeto' D Od?owi2lda Bóg: wydadz?:
dany, \vi

aWld uciek? i nie jeft wy
?o Objek?tC Wydanie Dawida nie by-

Drugie uwa?a? fi? powinno ob?

jektum f1abo?? c?y1i nieftatek lud?i,
który w mief:ukancach Ceyb? me

omylnie mufia?by fi? pochyh? .na
firon? Sawla gr???(;ego ob!?z?·
niem miafta. i wywróceniem, Jesll ..

?
tl'

Bóg al etl\ , ••
'

d
I· " "

e takie kt6
vv la omoSCl wIdzenta,

ra
\1/

piU'
ani te? byto te, h? nigdy nie fia?o:

obJektem proftego wy.,

by
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frzodka
,

ale przez nie przycho*
dziemy do poznania infzych rzeczy;

daleko bardziey Bóg fam fiebie nay"

pierwfz? prawd? bez frzodka po

znaie. Jednak wed?ug nafzego fpo'
fobu poi?ciaL którym rozdziela"!Y
przymioty Bofkie od If?no?ci, Bag

poznaje fwoie przymioty w wiafney

Iftocie, z którey jakoby wypfy
wal?ce uwa?amy jego wla(no?ci.,

by Bóg fkuteczn? fwoi? pomoc? -;:.

onych umocni? nie pof?anowi? ,
za

pewnie za? nie pof?anowil , kiedy
chcia?, aby Dawid ratowa? fi? przez

ucieczk?,
A poniewa? nieflateczno?? Ceyli

?ow i Bofki dekret byty co? pr.ze

bywai?cego, zatlm
te? byty ob

jektem soiadomolei tnidrenia; Tak

by?a rzecz mo?na
, zeby -Tyryanie

i Sydo?czykowie nawrócili fi?, gdy
by widzieli cuda, które czynione
by?y w mie?ciech Betsalda i Koro ...

zain
,

a w tym fenfie ich nawrdce

nie by?o objektem proftego wyro

zumienia; ale wola ich nie tak bar

dzo zatwardzona, jako wola mie

fzczan Betfa?da i Korozain; moc

tak?e i fkuteczno?? rafki tym?e

miefzczanom pozwolone by?y ?prze ..

bywar?ce, a zatyrn by?y objekrem
wiadomo?ci widz enia ,

i zt?d móg?
Chryf?us zapewnie mówi?: ie Ty
rianie i Sydo?czykowie byliby na

wróceni, jesliby podobne u nich

dzia?y fi? cuda.

Odp: II. Bóg infze q;eczy nienales?'

ce do fwoiey Iftoty poznaie W fa'

mym fobie, a tego dowodzi S. To'

mafz ( lib r I. cont: Gent: cap ?.)
tym fpofobem ; poniewa? poznatJ1e
bierze

. fwóy gatunek i dofkon?'
Io?? od objektu , zk?d poznaJ1l?
metafizyczne jeft zacnieyfze ,

ni?eli

fizyczne; gdy? zabawia fi? okola'
celu czyli objektu zacnieyfeego, !le
?e od wfzelkiey materyi odci?gn1o'
nego n. p. Aniola , albo Boga

(a'

mego; Fizyczne za? poznanie ta:
bawia fi? okoio cia?a natural21eg?'
??e nie przyftui! aby m?dro?? B()Z?
gatunek i dofkonalo?? bra?a ? I

frworzenia; gdy? jego wiadot110s?
i poznanie f? jego Wfa?CiW3 1ftat)tak tedy (mówi Anieltki Doktor

?

nie podobna j4? rzecz, >a:l:tiJy ro:til!?
od Boga picrwey i przez fi? byt

c

P. Jakowy? jefr frzodek J30ikiey
wiadomo?ci?

O. Srzodek wiadomo?ci nazywa fi?
ka?da przyczyna pozna.nia: tak

ftworzenia f? frzQdldem, rrzez któ

ry naturalnie poznaierny, ?e Bóg
jeft, i pierwfze poznawania pocz?t
ki f? -rrzodki, przez które poft?· ,

puiemy do poznania wyroku czyli
konkluzyi. A to wprzód namieniw

fzy,

inJzego od niego.
o?

Zaifte widzi Bóg rzeczy by6 ? {1:
g?ce nayprz()d w iftocie, któr? Jeo"
fama bytno?? ftworzeniom nsgot{? ..

wana, jako bywai? pozna,ne wI'tY
fa'

kie rz(;czy ocieplone w cieple
POI

mym, którego f? udzb?kami.
b'

wtóre widzi ich w (woiey \yr'te?3
mOt..no?ci, jako w tey, ktOra

,/-96,
moc one wyprowadza? i ?war '/;0"
Potrzecie widzi ich w fW01Ch ?ci'
rach myslotwornych czyli pO

O?p: 1. Bóg famogo fiebie widzi bez

frzodka; pO?liewa? Bóg jeft fama
.

??wjat?o??, fama prawda, przez

któ_/
r? jemu wfzyfikie inne rzeczy f?
jawne: a zatym jeieli pierwfze po

z?ania pocz?tki poznaiemy bez

acb,
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chronnego zwi?zku z. fprawami (.1"

mowolnie przyfztemi; akt bowiem

famowolnie przyfzly mo?e nie hy?

przyfzly; gdy? na tym wolno??

urnyf?u if?otuie zale?y , ?eby ten?e

akt mo?na i opu?ci?, i pomin??,
i onego nie uczyni?. Wi?c' na tym
trefunku frzodka poznania zak?ada?

nie mo?na.

ach, in id eis . Wed.ru? zdania S. ,"

AuguUyna. Pofta? bowiem jeft'<
Obraz albo wn?trzne podobie{lftwo

y;

Y"
W ?ysli robi?cego, na które za pa

trui?c fi?. dzie ?o
?woie proftuie i

wyznpeln.la. PoftaCI za? Bofkie nic

innego ?Ie f?" jak tylko litota Bo
ika; ?ol11ewaz na jey podobie?ftwo

bwy?a;? wyprowadzane itworzenia.

o-

O'

?1

jg
?'j

t
Odp. RozJ?d: JzczegulnieyJz? cz??? ar·

gumentu: A?e dekreta Bofkie by

nayfkutecznieyfze nie mai?
, nieu

chronnego zwi?zku z aktami famo

wolnie prz-yfz?emi, nie mai? .ogul

nie, abJoluteJ uwa?ane, C. Pozwa

lam: zald?d'nie, hypothetice. N. nie

pozwalam tak rozumie?. Koniecz

nie bowiem jeft potrzeba, aby akt

tym fpofobem ftawa? fi?, którym

B6g fkutecznie chcia?, aby fi? on tak

ftawal, wi?c, je?eli Bóg chcia? j]m

tecznie, aby ten akt by? famowo!
nie uczyniony, te?y, wed?ug .zdan!&
S. Tonlafza, tenze akt, kOnIeCZnIe

potrzeba, aby. by! famow?lnie u·

czyniony, to Jeft: tak fkutklem wy

konany, i?by ogulnie uwa?&i?c

móg? by? wykonany.

lec rzec
-?r?,

... zywiscle w Bogu J. eft J' ed-
na pofr' iak
w d?'

ac, Ja o i poznanie, ale

. fi u? nafzego fpofobu poi?cia
]? ,wieloraka, ile ?e iftota Bofka
nre Jednym fporobem ale niefko?-
cz

' , ,

onemi moze by? nasladcwana i

czerpana.

Rzeczy za? wfz ilk· b
i?ce'w kt

I •

k
Y ie prze ywa-

czaru ·dDlylU olwiek wydzieleniuli wr ZI Bó .

k
tach' , g W fWOlCh de re-

tym n p?o?Iewa? rz?czy przyfz?e f?

no 10
o

em, którym Bóg pofta

fz?'?Vl
, ,ab? byty przyritemi: przy-

. ,?OWl?, famowolnie, albo ko

nleczn,le, )e?eli Bóg chcia?, aleby
-

n?fi?pl?y famowolnie albo koniecz

nl,e. Gdy wola Bojka jefl nayfoutecz-
.

'nzey/za (mów.i S. Tomafz I. p. q.
19-. art: 8- ) me tytko idzie zatym, ?e
fial? {t? te rzeczy, które Bóg chce

jbl' fi? fiaty ?
a/etez tymze Jarnym Jpo:

Dopina? zechceJz: Bóg w fwoich

dekretach przynaymniey nie widzi

aktow z?ych famowolnie przy

fz?ych; poniewa? ich fkutecznie

nie poftanawia, ale tylko dopufzcza;

wi?c nie wfzyftkie trefunkowe rze ..

czy w Dekretach fwoich widzi.

JeJfi: fi? fial?', któr?m f3óg chce, aby

kt'
wa?LJ· Chce zas Bog, aby fi? nie-

t

ore

r?eczy fiawaty koniecznIe (J. ako
o ruch '6 fi

.

z
awOS' worzemow njero?

Ulllnych
-..

.'

:?:ct.{· t

.

? nlecZUl.?cych ) nze.ktofe

. Odp. Roz/?d: popr?edzaiqce zdanie:

jahot?efijjztnkzem, to Jefl, Jamowo/nie,
Nie widzi W fwojch dekretach po

i?anowionych, in decrctis poJztivis,

jakoby ftanowi? do z?ych a ..

ktow pobudza?, czyli poru?zenie?!'
poprzedza?, I ?e tak mt' VI"

dzi, Pozwalam: nie WIdzi w.
De

kretach dop\1ftnych 1
in d?rrf.tlS per

..

R.? prawy ludzkie.
k· eC?er?. T

.
, 'r

dlell\ d?J'·
o me moz? byc lfZO -

?O\VolnY?hwn:go poznawania fa-

Jlle ma z n'
dZIe? przyfz?ych co

\
letn'

.
,

ku, a?e d k nleuchro?mt:go zwi?z-
chce!z 1Luet teta Bo.fkte, b?d? J. ak

, lK
ecz

• ,

.

Tom 11
ne me maI'? nieu-

, ?12iffiV1S•

p

•

f'

I
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miOivis', to jeft: f?awi?c fi? powol- ?:<

nym, niewzbraniai?cym przez jako
wy przymus, aby wolne f?worze

nia, co chciaty, czyni?y, ?e w ta-

A te rzecze/z: Jak?e Bóg od wie

ku widzia? z?? wol?, ze ii? ona fhlo?

ni bardziey do z ?ego?
Odp. Tym farnym fpofobem widzial

od wieku, jakim widzi w czafi€'?
kiedy fkutkiem farnym jey uJ1ug1
i wfpolney czynno?ci u?ycza, albo

wed?ug zdania Tomiftow, kiedy
dla niey wcze?nie wfzelkie okazye
do uczynków naturalnych porufzv
i?ce jako matery? pod form? nag?'
towal : co orli zowi? pobudzen'"
naturalne, pramotio phyfica, ale ro

wiedzie? nale?y: ii pr?ygotowans
okazya naturalna, jako materya pO'
wolna pod WIzelk? form?, pobU'
dza zaifte do uczynku naturalnego

jednak ten uczynek naturalny d?'
brecl? f WOl? ,albo zto?ci? zaw:l1
od formy, któr? na niego wolni.

rozf?dek cz?owieczy w?o?y. Zk??
dopiero po wlo?eniu formy, czy

l

po wyproftowaniu do rozf?dku wol'

nego ,
nabiera ten uczynek lub zro'

?ci grzechowey, lub dobroci cno'

ty.

,

kowych Dekretach dopuftnych Bóg
nie widzi przyfz?ych z?ych aktow:

nie pozwalam tak rozumie?. Bóg
albowiem nie poi?anowit wzbudza?

i przymufzc? woli do grzechu (ja
ko blu?ni Luter i Kalwin) ale po-

f
ftanówil ,

?e miar ich dopu?ci? dla

przyczyn, które potym obja?nione
b?d?, gdy fi? o rz?dach opatrzno
?ci Bo?ey mówi? b?dzie •

.

W tym dekrecie dopufrnym za

myka :fi? dekret uf?u?enia do ma

teryj grzechu, do którego fi? ma

:Odoni? famoch?c zta wola. Nako
nie c w tym?e dekrecie

.

uf?u?enia
,

toncurrendi
, do materyi grzechu,

to jef?: do ka?dego uczynku na

turalnego, obowi?zawfzy 1i? jako
Stwórca, dodawa? fi?y naturalney,
?tóryto uczynek naturalny i fila na

turalna oddana jeft w moc woli
cz?owieka jako materya, aby cz?o ...

wiek na tey materyi, jak? zechce,

wyrazi? form?, to jeft: aby fwóy
uczynek naproftowat do d o b'to ci

,

albo do zlO?ci wolnym fwoim fQZ

f?dkiem, o którym mówili?my wy-

'"

----_/
/

§. u.

o Woli Bo?ey, De votuntate- Dei.
iey.

.

Ka?dy bowiem naturalny uczy
nek, i naturalna jego fira jef?. jako
materya powolna, którey obowi?
za? fi? Swarzycie! wfz?dzie przy
tomny doftarcza? wolnemu ftwo

rzeniu, i z nim robi?c, poilugui?c,
a \\-. niczym wolney woli jego przy
.mllf? nie czyni?c. Y w takim fwoim
dekrecie powolnym czyli dOpllil:
Dym widzi Bóg wfzelki grzech na

ft?pui?cy.

P.

lzali
jell: w Bogu woJa?

/

O. Upewniai?c; bo tak ?wiltdct?
Da wid S. w Psal: II.J.. H7f?yflko1 c,
tylko zechciat, 'ltc:?ynil. Sam Zl? ChrY)
ftus Syn Bozy mówi (Lucre z?'[J?
Nic moia wola, C?te twoia niech3)'

bO
franie: i przyczyna tego jeR; 11<0
wola nic innego nie jefr, jak J/rownaturalna fldonno??, którato

1 I1:t"
no?? w rzeczach zmy{l:owyc lchci"
zywa fi? appetyt, z?dza alb?{

wos(,;
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W(???, a za? w rz??zach rozumnych ,:; bowiem chce, aby?my czynili dobro,
taz fama fk?onnc?? zowie fi? wola. które rofkazuie, albo radzi wfrrzy-
CQ dla lepfzcy ró?nicy i pami?ci mali fi? od z?ego, kt6rego zakazu-

powtarzam: ?e ildonno?? natnratna je, ,cierpieli przesladowania , które

w rZ,eczach zmyflow tycz?cych fi? dopufzcza ,
i znofili ,przeciwno?ci,

zowre fi? appetyr, a za? w rzeczach które na nas nanofi.

r,?zumnych zo,:"ie fi? wola, chce- P. Co jeft .wola poprzedzaj?ca'?
.

nIe,' upodobanIe &r. Atoli wie- O.
\ Wola poprzedzaj?ca jen ta, któ-

dz ie? potrzeba" ial B B
'

h b fi kolwi k
Ht

'I.
'. ze Ja co w ogu r? og c ce

,
a 'Y l? co o WIe

nosc 1 Byt
" .

R
•

d ft ?
,.

t fi fi:' f:
fa :

.

noso l ozurn Je no a o, uwazal?c to ,
co J? ale a-

f:?,
tak l bytno?? i chcenie jedno mo przez fi?,jak w fobie ma by?,

?, a.?a?ym w Bogu jedna jeft rze- a nie uwa?aj?c tey rzeczy ze wfzyf?-

?Z1,wl?cle wola i chcenie czyli mi- kiemi jey okoliczno?ciami fzczegul ..

o?c, Jako jeft jedna natura, z tym

.

nemie

??zyftkim wed?ug rd?ney czynno- P. Co jeft wola naft?pui?ca?
BCl t

'

f
.

d ft k
'

az

a?a Je na Wola wed?ug na- O. Wola naft?pui?ca je ta, tor?
fzego pOI'

,

'h b f fi:
I' i?

'

.

?cia Wlelorako fi? nazy- Bóg c ce ,
a y l? RiO pro o zmre-

p

wa.
rzai?c i izwa?ai?c wfzyftkie tey rze-

'.

J/k H? w?Ia. Bofka dzieli' wed?ug czy okoliczno?ci. I

na zego pOl?cla. I
P. Izali wola Bofka zawrze fi? wy-

I

O'd P'Y°iako w ogulno?ci, to' je.fi:: pe?nia'? '\

l
Zlelt fi? na wol? w znaku. In vo- O Wola naftJl>ui?oo-, i W proft czyli

??ta?em figni & voluntatem benepla- bezwzgl?dnIe zmierzaj?ca zawfze

cztz, l na wol? upodobania. fi? Wype.?nia; poniewa? jako mówi /"
\

P. Co jeft wola w znaku'? S. Pawe? ( Rom: 9') Woli jego kto?
,O

.• Jefi: znak zewn?trzny woli Bo- ji? [przeciwi? ?oze'? Wola za? Q?-
ze?: tak

przyka?ania Bo?e
nazy- przedzai?ca me zawrze fi? wypelnta._/

/

Dei.

iadczi,

o
lko1

c

Chr)"
,.,?. )

;y[J?
?. bO
?

?ylkO
fklotl'
h I1?"

chel'"

wal? fi? wol? Baz?; bo przez nich ( Math: 23. ) Itek'fo? chcia?em zgro-
to fi? znaczy, ?e B6g chce, aby tó madzi? Syny twoie, jako zgromadza

?YnIono, co pra W€tn fwoim po- kokoJz kU'I-'cz?ta lU/a?e pod jkrzydta, "

p
anowit

I

nie c!zcia./e?.
.

Co' fi: 1 6
• L

O. je!t]e \?O
a upodobania'? Ani dla tego mo?e fi? m WJe,

hvw '
tamze akt wn?trzny prze- ?e ta wola Bofka od ,ludzi zwyci?-

P. "W?I(Cy w woli Bo?ey. ?ona bywa; poniewa? tak chce ich

O. D?? ?raka jefi: wola upodobania'? zbawic pol1ufznych, i? razem ehce

i?ca
uJaka

poprzedzai?ca i naf??pu? ic? potrpi? niepof,?'ufznych, a jedno
P. WieQ,\ntpceclens & conf; qzuns. ? tych dwoyka konit"cznie zlwrze

Clrak
.

ft
'J'

n.
• • •

.o
.. Pi?ciQr?k

9.
Jea ?ola w znaku'? fi? fpdnia. ZailTe n:eWlerm prze

...

me. II. ?a?'
to Jefi: I. Pczykaza- ciwko woli Boiey C'zyni?; gdy je ..

pufzcZ{'ni? az. II r. Hada. IV. 00- go Ewan?elii nie wierz?, nie dl?
tum. I f ?p' V. Dzia?anie, l. Prr.ecelJfJ- I te?o J' ednak J? zwyci??aj?, ale faml

•

"'01 'l
"

1 [
r h ,

d
IV. PC1'1nil.F

II ntlO. 1.. C01?fzliu7lt :fiebie wfzelkiego pozbawiaj?
0-

o '0. V. OperatlO. Bó? al- pr?, i w widk? n?dz2 kar??la. wi-

p ij !dal?
\
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?

ktai? fi? , mai?c dozna? \V m?kach .::,
z?e. Nie fprawuie jednak z lo?ci whlY,

jego nad fob? whdzy, którego w jako ?wiadczy Dawid w Pfal: 5,'
darach pogardzili miloflerdeie. A tak Nie Bóg chc?cy nieprotoosci ty Jeftes.
wola Bo?a zawfze niezwyci??ona Daie temu przyczyn? S. Anze?01
[ef?, by?aby za? zwyci??ona, gdyby ( lib: delibero arb: c.8. ) "

Pome'

nie miara fpofobu jak poft?pi? z po- "niewa? fprawiedliwa wola. (,z lo-

gardzicielami fwemi. "wieka ta jef? , któr? chce tego,
P. Czy wola zbawi? wfzyf?kich lu- "co Bóg chce, aby ona chcia?a,

dzi jefr wola znaku, czylite? upo- " a zatyrn niefprawiedliwo?? nie by-
dobaniaj' "?aby niefprawiedIiwo?ci?, gdyb1

O. Eftyufz, Sylwiufz i infi ftarzy "ftawaIa fi? wed?ug Bofkiey wolt.
Tomi?ci obftawai? przy tym, ?e RzeczeJz: M6wi fi? ,

?e Bóg za'

jeft wola w znaku; ale pofpolite twardza ferca
, wi?c B6g przyczJ'

jeft zdanie Teologow po S. Toma- n? z lego,
"

fzu : ?e jef? wola upodobania nie Odp. RozJ?d: poprzedzai?ce zdanIe.

ju? naf??puiqca ; bo nie wfzyfcy zo- Mówi fi?, ?e zatwardza ferca ma,?c

:fiai? zbawieni, ale poprzedzaj?ca, fi? nieprzyczynnie , negative, to jeB:
z którey Bóg wfzyf?kim i

I

ka?de- uymui?c raiki, która mi?kczy fer?al
mu zofobna Synom Adamowym Pozwalam: zatwardza ferca, ftaw1?c
grzechem pierworodnym zara?o- :G? fprawnie , pofitive, jakoby wlekl1ym wprzód gotuie i daie r Od wat z?o?? w Cerce, nie pozwalam ta

prawdziwie dof?ateczne
, przez któ- rozumie?.

re mogliby zaradzi? fwoiemu zba- P. Izali jeft jaka przyczyna woli Bo'
wieniu , gdyby ikutecznie chcieli. ?ey'?

P. Izali wola Boza przyczyna jeft O. Jeft. przyczyna rzeczy zaclcis'
wfzyftkich rzeczy? nych; ploniewaz Bóg czyni jedn."

O. Jeft przyczyna rozkazui?ca, cau- dla drugiego, farnego .za? chcel1tJa imperans, wiadomo?? czyli umie- Boikiego, albo woli jego nie mll
tt

i?tno?? jeR: przyczyna proftui?ca, ?adney przrczyny; poniewa?, ja?O
caufa dh'?ge1Zs, wfzechmocno?? jeft fi? ju? namieniIo, ka?de BoJk?e

przyczyna wykonywaj?ca, cetu/a exe· chcenie i fama wola jego jeft t11?
qzte1ls, co fi? obja?ni? przyk?adem co infzego, tylko Iftno?? Bofka/ ?
rzemie?lnika, którego wola roika- to? famo twierdzi A ug: S. ( libr).zUle wybudowanie domu, oow?cip

r

de gent: cont: Manich. cap- z;
czyli .k6ufzt rozrz?dza, r?ka za? ,,@czeli ma przyczynfl wola. BoZtl?albo moc porufzai?ca wykonywa. tedy jef1 co?, coby u'Pr?edzi? 171og?:fU

, •

k fllC"P •. Ta? wola izali jeft przyczyn? wol? Bozq, co zbrodnia Jefl ta 1

'1/
z?ych rzeczy ? rzy?. Kto za? mówi: czemu .ChCl?,O. Spra\\ uie zte rzeczy na ukaranie; jlworzy? Niebo i ziemi?, ten 11/I€?<t.

Ibo f1urznie, i prawnie czyli oby- go co? JZ1tka, nizeti jejt wota l!0z??
czaynie, moralitet·, dobre f? i m?ki: nic za? wi?kJzego znale?? fitl

1Ue

;;k" \tak m6wi u Izaitza w y. 45- ?CJ ?e, nieclzze Ji'? poU/?ciqgnie
ht

Hit
Pali, który CZY1Ii{ pokóy, i flwarzam zuchwalo??, a "je fzuka tego/c}

'0

t
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bycie: wiec ztad wnoli(? nale?y: ?e

tylko' tycl? rzeczy Bug nie mir?i:,
które zoflawl? w farney mo?no?ci ;

poniewa? im ani dobrze ?yczy, ani

dobrze czyni, nawet nie pozwalal?c

jefl, aby fna? tego, co jtfl, nie utracita; ,",

P. Izali jeft jakowy objekt woli Bo-
".

?eyj.
i które f? w?a[no?ci jego'?

lng,
: 5'

efteS. O. NIe tylko wola Bofka, ale ka?da
wola tak ma za objekt fam? do
bra?, jak ?a?dy rozum ma za cel

czyli objekt (ctmf1. '/;wa<u'de

?elJJ1

lnie

'zto

ep;o,
iara,

?bY'

lyb1
?oti.

bycia. •

P. Jakie jeft objektum.formalne wo

Ji Bo?ey?
Ob' k

"

-'-r;
loV

c'

.

'

.

Je t zas woli dwoiaki jef?, to

)efi: materyal'tly i [o lOb' kt O. ()bjekt formalny Bo1kiey woli po

budzai?cy Boga do niefko?czonego
kochania jeft jego fama niefko?

czona dobro? Bofka, dla którey fa ..

mego fiebie kocha i wfzyfrkie inne

rzeczy, wedtug przypowie?ci Sa

lomona, 16, Wjzyflkie rzeczy dla j?
mego fiebie uczyni! Pan. ; Zk?d ( mo

wi S. Tomafz q 19, art : 2. ad 2. )
iezeli Bóg infzych rzeczy od fiebzc
nie chce, jak tytko dla ko?ca, ktorym

jefl jego dobro?, nie idzie za tym, zeby
có?kolwiek infzego wzbudza?o wol"

jego, jak tylko jPgo l?obf'o? ( &, q.

2,0. art: 2,) M?losc net/za, ktofiE

cd?kolwiek dobrego, chcemy, r:ie jefl,
przyczyn? dobroci Je?o, al? ?1 JUz,
poprzedzai?c? uznale, 'mztosc zas

Bojka jefl ta, która wlewa i flwarzC?
dobro? w rzeczach. A Bernard S. do

Boga tak mówi ( libr: de amore

Div: c. 4. ) Nie bywajz wzbudzony

od nas albo do nas, kiedy mi/uiefz
nas, my w Tobie tylko, od, ciebi,e ,

i

do ciebie bytfJa111,y wzbudzenz, kiedy

rnituie1'JZy ci?" N on a:fficeris a no bis

vel ad nos, cum nos amas; nos a te.

& in te; & ad te aflicimur, cum

amamus te.

t t
rma ny. Je

m;
erya ny dla woli jeft rzecz u ...

m\o;:na; formalny za? objekt jeft
po u a, albo famo to co J' eft przy-za;
czyn? b d'

' '

po u
zal?c? do kochania tey

czY' rzeczy T k .

i?:
b'

. a n. p. lekarfiwo Je
o jektem materyalnyrn ch. orezo ,'anie: zdrowi

,
c

?

w?e zas
1Grrnalnym' albowiem

Ila,?c

I jen:
"erca,

wi?c

wle'
n tak

zdrOWie 'fi: b'
,

Je po udka czyli przy-
_

czyn?, dla którey fi? lekarftwe bra?
zwyk?o.

P.

Jal?leB, jeft objektum materyalne
Wo 1 nzey'?

.

O'ri Dwo.iakle: 1. przednieyfze, prhnct-
Ul1;! ]eil: fam Bóg; bo jefr nay

wyzlz? dobro: II. pos,lednieyfz<" fe
cundarzum, f? wfzyftbe ft\V(lrzenia

pr?eby?ai?ce, w którymkoh,:iek wy-
,dzIelemu, czafu, wed?ug swi?dec ..

l?a m?dro?ci: II. Mltuiejz', ... ufzyfl
l? rzeczy, ktore /q, a nlC nie maiz w

'V!l?nawisci z tego, co? uczyuit. Albo

?j??G: Bóg, mi?u.ie wfzelkie dobro,

Wo\,
to

nledufkonaley i wyft?pney
leit Id zbnak nje mi?owa? tego, co

()
ro' 't" d

'

\VrzY/lk
l mi OSCl go no: aze

l. ) i \? ?worzenia f? dobre (Gen:
ktore ftU'J/(iz/clf Bog wfzyftkie rzeczy,

Wi?c nfJOrzyt, et byty bardzo dobre.

?ci pastd\r?enia f? objektem milo- P. lza li Bóg mauie ftworzenia mi ...

A
e

nItu
dat

.

?o?ci? przyja?ni'?
brze czye?:Jl ?e mi?owa? jefr to do-

O. Odpo?iadam, tak je?,. mitui.e, ale

frworzema rozumne; mow} bowJem U

Jana S. 15. ;Jam non d?cam vos Jer-

B'
k

Id b
' , ,

\
og wrzyftk'

Orze zyczyc, aze

- dobrze c?y .I? rzeczom b?d?cym
ni l ?yczy, gdy im daie

VOS
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wiek przyczyny; bo nie f? naywyi
fzym dobrem.

uos fld amicos. J uz nie r?d? was na-
,:,

zywa? f?ugan.i, ale przyiaciolami.
1. Ezesxejz : i Chcenie i bycie f?

jedno i to? famo w Bogu; a?e .by?
cie czyli bytno?? Bofka jef? Dl:U
chronna i naykoniecznieyfz.a ,

WI?C

i Bofkie chcenie jef? na y kOl1iecZ'

nieyfze, •

Nierozumne za? frworzenia nie

mi?uie ; bo im nie dla nich ?yczy
dobra, ale dla rozumnych ftworze

niow wygody i po?ytkow.
Rzecze(z: l\1'iiuie Bóg ftworzenia

rozumne- dla farnego fiebie , wi?c
ich nie kocha mito?ci? przyja?ni, a le

mi?o?ci? po?qdania.

Od p: Rozf?d: ogulnieyfz? pvoh? : 1

bycie i chcenie f? jedno i to? {?.
mo rzeczywi?cie co do natury, ent;tatiue. C. Pozwalam tak rozumie'I

S? jedne i to? famo znakowicie
albo krefowicie ,

connotaiiue fe'/;? ter;
miuatiue ,

Nie pozwalam. Porriew-a?

chcenie, przez fi? uwa?ane pokatll-
je lub znar-zy jakow?? rzecz 't?'

chcian?, a?eby by?a f?worzona ,

al

bo upodoban?, je?eli ju? !two'

rzona, co zawrze Bóg m()gtbj I

chcie? j nie chcie?, a zatym Boik?

wolno?? jefl mito?ci Bo?ey fpo[O?
d??enia do krefu czyli do term1fla

zewn?trz naznaczonego, któryt?
termin, albo kres móg?by i nie bYc

zamierzony: fpofob ?a? on ch,cea
nia, który d?zy do terrniuu , J?

C
rzecz wn?trzna Bogu; nakopIe

?

'zamierzenie zgo?a jefl: zewn?trt?
ne i nic do natury BoDdey niet1?

Odp: Odrzucaiqc wynik!e zdanie;

gdy? Bóg nie dla f\Vego po?ytku
nas mi?uie dla farnego fiebie

,
ale

.nas do fiebie farnego przyci?ga ja
ko do naywy?fzego nafzego dobra,

i \V tym farnym nam dobrze ?yczy
mi?o?ci? bezp?atn?, i owfzem nas

nie kochalby mi?o?ci? prawdziwey
przyja?ni, gdyby nas inaczey ko

cha?.

P. Mi?o?? Bofka czy jeft równa ku

wfzyfl:kim?
O. Zftrony woli albo z przyczyny"

jego chcenia milo?? Bo?a jef] rów-

I.a; bo tak uwa?ana, jak jeR \V fo

bie, je/? jedyna, i ta? milo?? jefl: I
fam Bóg, z przyczyny za? krefu,
do którego ta mi?o?? d??y jen nie

równa.;
?

poniewa? gdy to? 'famo

jeft mirowa? i co komu dobrze zy
czy?, zatym idzie: i? tego wi?cey
Bóg kocha, kumu wi?cey dobrze

?vczy.

le??ce ,
.. 1,

JI. Dopina? zechce/z: PrawdZ1wa \V?
•

, 1 ,

b·
, 1 ole

nos c wyraza o Ol?tnosc; a po ,

waz w Bogu nie m,afz ?adney ?bd"
i?tno?ci, wi?c w Bogu nie marZ ?1I

P .. Izali koniecznie Bóg mituie?
/

O. Samego liebie kOl?iecznie miruie;
bo jeft farne naywy?fze dobro,
infze za?' rzeczy czyli wfzyf?kie
flworzenia mHnie f3mowolnie: fia

bie mi?uie konit:cznie tak, ?e nie

moze ?adn? miar? 11ie mitowa? He

b'e, ftworunia za? mi?uie famo

\voln;f; bo tak ich mituie, i? m6gt ...

by ich nie mi:?owa?, dla jakieykol-

ney wolno?ci.
v

..

Od p: RozJqdz: wi?kfzq prob?. rrf\? 6
d

.

l
I 1 ,

b' rnus
,

.

Z?wa wo nosc wyraza o Ol? ,}t'"

?boj?tno?? fprawn?, dtcit ind[ffe?:fV"
tlam a crivam. C. Pozwalam; 'lbo,

b'
'I

d
a.

raza ,o ol?tnosc wro zon? tilllt.
wgniezdzon?, dicit ind?{(efCllo?tJ"
paljivam J Nie pozwalam tl?? '-

r

,.
.

W1e(;
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mie?. Oboi?tno?? wgniezdzona, jeft:"
w ?en czas, kied? kto

nowy akt na

.?

fobis trwa?y moze
Uczyni? i na fo

bie go pomie?ci?, a takowa wol
no?? bywa fl:wotzona W Aniolach

wr6ci?; a dopiero mamy wierzy?,
?e?my wyf?uchani zupe?nie, kiedy
wola nafza do woli Boikiey pod ...

niefiona b?dzie, a z fzczerym affe

ktem m6wi? zmo?emy: nie moia tao

la, ale Tuioia n?echczy fi? ftani e.

i
w. ludziac? którzy dzielno?ci?

fwoiey wolt, wydai? akty nowe

fwe?o c?cenla; te ?a? nowe akty
pomewaz f? nie trwa?e AEtus' im-

.,

----------------,--------------

§. III.
manentes- bo nie g.J

. '.
d' fi'

f: guzrem zley i?role
zcz?, tylko Ha nich farnych dla' o Wfzechmocno?ci Bo?ey, De omni

potentia Dei.
tego fll> z

.
.

fk
-,

k
't' ,memi, . tadal? przypad-owo, acczdentc;.liter a zatym im

Przyft' b' .

I
'

P.
Jzali jefr Bóg wfzechrnocny?

01 o ol?tnotc wa'niezdzona.
Pr ',.J' , 5

, ze?lwnte zas Boi}Ut wolno??, O. Odpowiada Pifmo S. upewnial?cktora ]eft nayprof?fz
. ,

d ik?da.? il? ni ,a l mg y a- ( Eccl: l. ) :Jeden jefl wfzeclm10wy
Stworzyciel, unus eft altissimus Cre

ator omnipotens. Y to? famo poka
zuie rozf?dek ludzki; poniewa?
Bóg jeft Bytno?? od fiebie, En? ? s?,
a z3tym nieograniczony , l!ns zIlZ1nZ

tatum, i zamykaj?cy w fobIe wfzyft
kie dotkona!o?ci: a?e wfzechmoc

no?? jeft wielka dofkonafo??, wi?c
Bóg jeft wIzechmocny.

go l t
emog?ca, za:dnee:o nowe-a \. U W f, b'

<.' I .

wzbudz .

o Ie
Wewn?trz me

.

je k';' a?l ha llebie nie przyimu
pohanle ? famoWojnie cokolwiek

n ?Wla;
a

zatym ?adna odmia

t ?k
W

ogu fta? fi? nie mo?e, ale
y o W farnych ftworzeniach, któ

re, na nowo ftwarza i po?wi?ca,
WI?c Wola Bofka jeft nieodmienna
W d? .'

.

e

1?1? ( Proverb: 19.) Pol'ltnt{;lS Przeciwnie bowiem niemoc czyli
fl'abo?? jeft niedofkona?o??; idzie za·

tym, ?e czyni? zle, jeft to ufta ..

wa?, by? niemo cnym , llabie?, upa.
..

da? i zgo?a by? niedofkonatym; bo

ka?da dofkollato?? jeft zupe?no??,
znpdno?? za? jeft to, co ma wfzyft
ko do fwoiey pe?no?ci, niezupet
no??, którey czego?kolwiek nie do·

ftaie. Zk?d ka?dy grzech mo?e fi?
nazwa? prawdziwym niedoftatkiem

albo poznania pfCLwa, co fi? godzi,
lub niegodzi , albo niedofratkiem

oflvó?no?ci W robocie, nie zwazal?c

czy ten llczynek jeft przeciwny
prawu i jakie fzkody z niego wy?

nikai?, albo niedoftatek .lity, co :fi?·

napywa u?omno??, kiedy fi? zna

])01nl?ZZ 'P41'111.anet in ate'l'1zz/'m. wa-

l
la

Pan?{a trwa na wieki.

Ud!' W ntefiefz: wi?c daremnie mo-

Oa ltwy narze do Boga zanolierny.

'

..

p. Od
.

w!\? . rzucal?c ten UJnio(ek; ponie-
g? n:l? tak

mod!itwy mi.rze do Bo

CZ?O,y?lkerzamy, Jaku do cz?owieka;
vv Je a b' 1- ,

11\ Y I
OWlem

prOllemy, abys-
fzey

Wo
? cz?owiecz? do woli na

chciaiOCJ?gn.eli, to jeft: aby to ze

?Ytl\ ?e?o pler?ie? nie rhciat, a za

Jesli
CI.) ? odmIenI? fwoie zdanie,

BORa Za? ?noWi? przeciwko nam.

do
Woli f,,?a?amy, aby wol? naCz?

pr8?V:
·nUSC,
fe;,fJl'"
,

\v'f"
fi . wOle

(k'
,

,p!,a\\'led1iwrz/.' tor? Jen nay-1'1lbO

,dkl/t.
ro?ll"

Sera i dobra
l wfzelklego fzcz?-

nafzego pocz?tek) na-

praWQ
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Bofka nayczyf?fza rzeczywl {?o?6
czyli fkuteczno?? tam Bóg jei? nle

maj?cy fk?adu , wi?c w 130 ?u

?adney nie mafz fk?onno?ci. A za

tym cnoty wfzyf?kie ,
które by"',:?;

j? peznawane w Bogu n. p. mito5C,

cicho??, taikawo?? &c. J? tylk?
rzeczywi?cie jego w?afn? natur?,

l

dobroci? if?otn?.

prawo f chce fi? wykona?, a nie
{:

mafz mocy do wytrwania czyli
ftatku. Nakonie? niedef?atek dob1'ey
'U'JOti, i to jeft I?ezera z?o??.

Za tym ?atwo pozna? niedof?atki

Z «tomno?ci; bo te f? przeciwko
wfzechmocno?ci Oyca, nie chc?c go

profi? jako Oyca: i nie unoods: nas

wpokztfzenie. Niedofl:atki zniewiado

mo?ci 'P'rawa f? przeciwko M?dro
?ci Syna, nie chc?c f?ucha? nauki

jego, który mówi: kto chodzi za

mn?, nie chodzi w ciemno?ciach. Nie

def?atki nakoniec pope?nione z Jcz
mey ztey woli f? przeciwko Mi?o?ci

Dacha S. i zowi? fi? grzechy z

(zczerey z!o?ci, a te f? naytrud
'nieyfze jak do poprawienia, tak do

odpufzczenia. Oto? co czyni nie

moc, niezupe?no??, niedoilatek ,
a

zatyrn zle czyni? jeft to uftawa?

na mocy.

P. Izali f? wfzyftkie cnoty w Bogu?
O. Te, o któryche?my mówili, do'

fkona?o?ci, czy to w?a?ciwie z naW

ry. jskoto : odfi?bytno?? ,
bez!kt?d'

no?? , niezmierno??, czy jemn pr1-Y'

pifnych, jakoto : niewiadomo??, ??'
bro? , wieczno??, niecdmiennov'
,. , I

J d
.

l
I' ch,

swi?tosc : czy o ego zre nOSCIa
.

jako Bofki rozum, Bofke wol?f
Bofka wfzechmocno??, o tych, mu'

wi? , wfzyflkich dory? mówi? ?rl1)"

?e fi? z naydui? w Bogu: czy o ]301

Ikich fprawach ,
o których jerZC?,?

mówi? b?dziemy, jakoto o prt\
miotach Bofkich czyli przypifnY,c,
dofkona?o?ciach, które znacz? dz!'

lanie Bo?e, i te f?: Bofka opatrt:
no??, Dei providentia, Bufkie prlle,
znaczenie, Dei prmdeflinatio! BL?'
fkie odfi?pienif', Dei reprabatlO. I"

Zk?d Bóg ?adnym fpofobem zle

'czyni? nie mo?e; bo ma \V fobie

'wfzyftkie mocy niefko?czone , nig

dy nieufrawai?ce. a od tych wfzyft.
kich mocy czyli do{konato?ci nazy

wa fi? wfzechmocny.
"':.0:, co: ? co: <:O:l?CO: '-O: CO;, ?!?

R O Z D Z I A ? VII.
,

fi: fk
I"'n

toz to wfzy k!e d<;>, onallJS,Cl Ii?

czym Boga mepomza ? e, ze
a'

B
.

Jl. f O ,

o Przymiotach Bolkicb, które fi? na

kfzta?t fk?.mno?d wyra?aj?, De attribu-
znaydUJ? w ogu, Jen rz?cz pe1 o,

bo nie pokazui? nikogo ph- rwrze?()J
ani r6wnego, ani wy?fzego Je •

.

tis Divi1Zis,?quce habitzmz fo'J'tant.
•

? fllO"
Boga, przeto te cnoty roJe

J11tllP.

Jako\'\,'e
f? cnoty w Bogu. któreby

by?y podobne fk?onno?ciom? Ale które cnoty f? ku ftarft:f'ef
albo ku rownemu, albo ku rJ1t1\ey,
fzemu zamierzone z natury ?\V(?c?l"
fiowem, które podlegaj? Z\vJer }{ll

no?ci, czyli które podlegre?Ojn?O
zwierzchno?ci bvwai? cnotY:6 o'

to: Wiara, nadzieja, i miT?bftW(J1
brz?dki, i prawa, pOf!IJ{zft'

.0. Ju?em dawnif'v upewni?, ?e !klon

n o??, habitus. jeR przymiot nak?a

niaj?cy m().? wrt.>dzon? do uczynie.
nia; a poniewa? w Bogu nie mafz

zadnego przymiotu czyli przypad
lm. ?aoney mocy Wl'niezdzoney,

!Jut/la potentiG pa.Uiva, ale ca?y akt
I

1'0
,
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pof?, wf?rzernie?liwo??
, cicho??, :'.

czyfi:o??, cierpliwo??, roftropno??
".

rn?ftwo i
fpra,,:iedli:vo??, te zgo??

dofkona?ym, wi?c zachowanie pr?y.
-

kaza? do widzenia Boga nas przy

fpofabia.
\V naturze Bofluey nie znaydui? fi?,ale tylko przez, f?me podobie?ftwo
Bo?u fi? przyplfUl?.

P. Czy jef??e W Bogu mi?ofierdzle

z natury'?\r!'

ro??,
lka

y .

O. Nie jef? , ile mi?ofierdzie wyra?a
fmutek dla n?dzy cudzey , jeft za?

mi?ofierdzie ile wyra?a wol? do

poratowania n?dzy cudzey, zk?d
rzeczono w Psalm: IlO. Litui?cy fi?

1 udzie?
nay?'at,wiey pozna?, kto

re
.

cnoty formalnIe \V Bogu znaydui? fi?, formalnie czvli z iftoty te
r?'

l

które f:? po
./1.

?
,

l'
,.

•

.

prolw prof?e defkona-
2.0SCl fi 1"gu?

do'
: mp lClter fimplices per+effiones i mitofie?'ny Pan.

.."
_zl\torych k 'd '

J<

?'az a mo?e fi? nazwa P. Izali jef? w Bogu fprawledliwo???\?eatug S. Anzelma Iepfza fama ni? O. Nie jtft w?a?ciwie, ani te? :pra ..

wiedliwo?? prawna. i rozdawnicza
,

I

?lle f: liov »
,

le
arna

, me 10'Y' liaJa, quam n01J7, ipJa,pfza czyfta, fzczera niezmierzana neque juftitia legalis & diflributivCf,
a daleko mniey fprawiedliwo?? za ..

mianna, muJto miuus juflitia col1m?u?
tativa; Poniewa? wfzelka fpraWle
dliwo?? w?a?ciwie rzeczona ka?e fi?
domysia? jakjego? poprzedzaJ?cego
d?ugu; a?e Bóg ?adnego nie ma

dtugu, o którym P?wiedziaI ?ug:
'

S. Reddis debita nultt debens, odda

jefz drugi nikomu nieb?d?c winnym.
Zk?d wzgl?d na oroby u Boga
mieyfca. mie? nie mo?e, jako W Ma?

gii?racie, który cz?ftokro? nienale-'

zycie urz?dy. i
, c!??ary rozdz!ela

fwoiey ?ofpohtoscl; dary .al?o?VI:m
Bofkie me f? dary pofpohtoSCl, Ja

..

ko urz?dy i darowania fwieckie do'

ftanu Rpltey nale??ce, ale f? jego
w?a?ciwe dary.

n
.

k b
'

: p. Ja oto y? duchem moc?
fi??, ,

m?d ro?ci?, fzczerym
'

zlotem:l11zeh
Poz?oconym r

du-chem
.,

l'
, lzczerym

d

' ?l?e l

duchownym fzczer?m? roscl? "I'
,

fi dk
; .

'

?;ze l m?drym, fzczer?
k 01 ?SkJ?, nIzeli ftodkim; bo jakiez
t

o

.wIe przymierzanie pfuie profto-
? 1 fzezerb??; te tedy cnoty, które

? po profiu profte, znaydui? fi? W
ogu formalnie czyli z natury.

, .JnCze za?, kt6re tylko doflw?la?o
S?l f? proft.e, perjeftiones jim,plices,llIe znaydUl? fi? W Bogu inaczeytylko zacnieyfzym fporobem alb?
?ocotwornie, eminenter , aut virtua-lIter ' •

h
'

, ze le ruoze W ftworzeniach
CZyn:

'

pr
te, a one fi? jemu przypifui?

przzez farne podobiellfiwo czyliez roz
. .

,

tut'
umIente przenosne, per to- RzeczeJz: S. Auguftyn ( Co?t:

?1Ze11Z 11'tetaphoriccmz. Julian: lib: 4. c. 3. ) powiedzia?:
CZy'

zarym kocha? Boga, odziedzi

gQfl:ca? .otrzyma? Boga, i by? bIo

koch?lOnym czyli Swi?tym, jeft to

Wfzelk? otrzyma?, odziedziczy?
SWi?tYlll cnot?, ani rnoze by?
Ilie \VYk?r::o. wfzyfl:kich z fiebie
We wfzelk'

1111
Wyfi?pkow, i ktoby

SamIBóg ( co' by? nie mo?e) by?by
niefprawiedliwy, jesliby do Kró

lewftwa jego nie by? przypufzczo ..

ny kto prawdziwie fprawiedl??y,
Deus ipse (quod a bsit ) non eYlt Ju.

...

fltts, fi ad ejus
. Regn.um 1Z,on a?11litta

..

. tur juflus; pomewaz co il? wm?o
Z

,

1'0111 l?? rodzaiu cnót nie byt Umowy, albo z ugody, t? ftwmnoC! Je
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jeft z fprawiedliwo?ci ?cisle uwa-
??:

?aney; a po?iewai Króle.wLt;vo Nie

blefkle nalezy dla fprawiedliwych Z

umowy czyli z ugody, wi?c nale

?y z fprawiedliwo?ci ?cisle uwa?a

ney. Zk?d mówi S. Pawe? do Ty
moteufza ( 2. ep: cap: 4. ) Nakonice

odro?ony mi jeft wieniec [prawie
tUiwo?ci, którego mi odda Pan w

dzie? on fprawiedliwy f?dzia, In

?"eliqzeo reposita efl mihi cerona julti
tia, quam reddet mih: Dominus in m/;J

die jnflus [udex.

R, O Z D Z I A ? VI II.

o Przymiotach Bofkich, które znacZ?

czynienie, to jeft: I. o Opatrzno?ci. ,n.
o Przeznaczeniu, III. o Odrzucennt

L De Prouidentia. II. de Prcedeflinatz"
one fIL de Reproboiione.

§. L

o Opatrzno?ci Bozcy.

P.
CO jeft Opatrzno???

O. Jeft rozrz?dzenie porz?dku, at-

bo Prawo dla wfzyftkich ftworzo:

nych rzeczy wiod?ce przez frzodkl

przyzwoite do ko?ca, EJl r atio ot

dinis rerztmcrecttczrum in finem' per
media congrzta. Dwojako za? uwa'

?a? fi? mo?e Opatrzno??: raz \1{

dow?cipie, in arie, czyli w mysli B?'
?ey, W którymto rozumieniu napl'

fa? Boecyufz ( Iib: 4. de cons : )

Swi?te rozmiarkowanie czyli nfta'

wa W naywy?fzym Panu zaradzo"

ne, które wfzyfrkie rzeczy rof?o'
rz ?dza, Drugi raz w wykonan(1]f
h/, executione ,

a W ten czas jeR (a'

me BoiJde rozrz?dzenie, czyli rte'

czywifte wfzyftkich rzeczy ihvo'

rzonych pofl:anowienie do koóC9'

A za tym uftawa czyli prawo wfz),g,
kich rzeczy, które mai? by? rz?dzOile,
jeft przedwieczne. Aktualne z:\? c?'t

li rzeczywifte. rz?dzenie jeft ct?"

Odp: RozJ?d: wi?kfz? prob?: Co fi?
winno z ugody, to fi? nale?y z

fzczerey fprawiedliwo?ci, kiedy 0-

•

bie ftrony umawiai?ce fi? tak pra

wo mai? w?a?ciwe i rozdzielne,
i? jeden prawa fwego uft?puie dla

po?ytku drugiego. Pozwalam: kie

dy oba nie mai? w?a?ciwego prawa,

ani jeden którykolwiek nie mo?e

fi? wyzu? z fwego prawa, Nie po

zwalam tak rozumie?. Zaif?e bo

wiem wfzyftkie ftworzenia przy
r6wnane Bogu f? zupe?nie bez iad

nego wyt?czenia i ze wfzech miar

pod panowaniem Bofkim, z ktclre

go panowania Bóg ?adnym rpo
fobem wyzu? fi? nie mo?e, inaczey
przeftalby by? Panem wfzyftkich
rzeczy: zatym cokolwiek czynie
my , cokolwiek moiemy, cokol

wiek jefte?my, wfzyftko to jefr
130flde koniecznie.

fi
.

?oWlte.
t'

P. Izali jelt w farney rzeczy Opatf
Wi?c Bóg nam nic nie winien,

ale raczey fwoiey' dobroci r m?

dro?d, i jak tylko nam co kiedy
obieca?, nie nam winien, ale fwo

jey wierno?ci i rzetelno?ci. Otoz

I?la tf'y fwoiey rzetelno?ci, prze
ciwko którey nic nie mo?e czyni?,
nazywa fi? fprawied1iwy.

no?? na ?wiecie.
r?

O. Jesli rozumu naturalnego pyt?ftr
zayrzy, prolz?,w ?wiadectwa w?'jr'l,'
kich narodow; jesli za? \Vlam?
?wiadczy Pismo S. w Kfi?gac? c",e
dro?ci w R. 14. Twoja za? 1tJde
opatrzno?? od pocz?tku w(:?. (O"

rzeczy rz?dzi, Tua cmtem pll,
e1 fl

'lJiditltZtJ
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y?dentia ab initio gubernat cunF1a, ,',

1

Ja?na tego jeft przyczyna; ponie
Waz

t1]0C rozum?a czyni?ca, jako
to Bog, nayprzod koniec zatnie

:za, pO,tym wfzyftkie dzie?a {wo-

o wolach f Ntmzquid de babus cura

eft Deof

Odpowiada S. Ambro?y na tym?e
mieyfcu, co wy?ey" Je?eli nie je1.1:
krzywda i zel?ywo?? to, ?e wfze] ..

kie naydrobnieyfze rzeczy ftwo

rzy] i zachowuje, daleko mniey ..

{ze by?oby mu ur?ganie i pró?ne,
?e je ftworzone rz?dzi, Si non ej!
injzwia & probrum minut; UimC?s quC?s-

le do
n,lego p:oiruie, jako uwa?a

IAmbroz,y S. L?bro l. de Offi: C. 12.

"Kt6ryz robotnik zani db fi:
nia oko?o d

'

t ,e ywa ara-

I' '. ,zIela fwoJegu '2 kto OpU- .

ser ] zan db
.

wa? pot

re

b a. to, co fam zbudo
rze no zarn n?'

,

li
'

fi: que res feciffe, & co njet'va 'fe , multo

minus opprobriwn« illi effet eas fa
ffas regere. Y owfzem przeciwi fi?
m?dro?ci: ?eby mia? co niebacznie

i nieuwa?nie f?worzy? , ?adnego
przed rob? nie zarnierzywfzy ko?ca,
albo ?eby dzida fwego do zamie ..

rzonego nie proftowaI kouca.

krzywd' ,

ys I , ]eze l Je

ko ,t
me

rz?dz1(5, izali nie dale-al-
. ;VJ? cfza krzywda b?dzie" uczy-JlIWlzy

,

db
I

'

fe ?ame ar? poniewa? cza-

\V?df,o n:e? uczyn,i? nie jd? niefpra-ol"

, pet I?VOS., zaOledbawfzy za?, to?
UczynJI, WIelka n'l l't '? Q

,

t
'

e l os U1S ope-\\'3' ra or
neullgClt 'fi'deferat & d

c:r'erls li? curem2f quis\</

de'?zdum? ef!ttuat" 9Zt?d ipse con- Apo:(?a? za? tym textem tylko do ..

wodzi: ?e Bóg nie opatruie wolow

dla wo?ow, ale opatruie ich dla

po?ytku i uilugi ludzkiey; ponie
wa? Chryftus Pan u ?ukafza S. \v

R. r 2. wyra?nie uczy: ?e i wró
ble nie f? zapomniane u Boga, i

liczba wlofow na g?owach ludz ..

kich policzona.

i Bo'

api,
1, utavlt? fi 1'l'l7urla eft non re

gere, nomze e°ft ,',.,

fi;
rl"

& jV major 1n..1urza eClJJes: )

ufta' ciffi
non

curare'? Cum aliquid non le-
e, nulla in'J'uria jit· non curC?re?dzO'

DfpO'
quodfi

'

' , ,

. eeerzs, fumma 1'nclementia.
PA hali Opatrzno?? ro?d?ga fi? do

O \Vfzyftkic? ?gola fi:worz?niow?
anil1'

d? fa'
., .D P:Wl1l? Pifmo S. ( Sapien: 6. )

:'lel?uego ,l ma?ego Oh uczyni? i rów
Ie Jemu JeR: fraranie o wfzyfrkich.

?agn?tnt & pusittum ip/e f'ccit &1

rte'

fhvo'

u6c?'

fzy?'

Rzeczef:l: II. Jesliby Bóg rzeczy ludz

kie rz?dzi?, nigdy by tak wiele

grzechow i wyft?pkow nie nadarza ..

?o fi?, ani fprawiedliwi nie byliby
tak tl'apieni, gdy ii? wfzyllku nie

zbo?nym fzcz?sliwie powodzi; wi?c
nie prawda, a?eby oprtrzno?? rz?- .

dzi?a ludzkiemi rzeczoma.

q1tCJ,lzter
',. "

zoIle, "0 b ,1PJ: czwa eft de omnibus.
? c'tf

.l1ie tn?rlem
1 rozum, po'kazuie: ?e

Bóg fi:
adnego ftworzenia, ktdreby

ca 11' WO,rzywfzy dla pewneO'o ko?-

c:t?'

, le l'nI l
?

llieWaz
a

o,neg? opa?rywa?; po-
Odp. Nie pozwataz?c na fJopf'zedzai?c?

zdanie; poniewa? jako m6wi Aug:
Wfzyitk' ,?patlznos? Jefi: uftawa
,Ca.

11;

rzeczy wiod?ca do lw?-
S. ( Encb: cap: II. ) Bóg b?d?c
nicfko{lczeuie dobry, ?adn? miar?
nie dopu?ci?by, aLy fi? co z?ego
znaydowa?o mi?dzy uczynk?.mi, a?

by tak by? dobry i wfzethmpcny,

izby ll.ló.gJ i ze ;t;legQ dobre uczy
...

R.zeczef;
?aYdr(lbn? L Nie Pl'zyftoi Bogu W

Jako ?Wia??rze rzeczy tnieCza? fi?,
,ad ('or: 9. )zlz ?a\VeI Apoito? ( ;r.

.

?h Hóg ma itaranie

Q ij ni?.

I I



TRAKTAT124.
--?----,--------.---------------------------------------------?

Bug jako naym?drfzy wizy{?1d?
ftworzenie przyfpofobi? do tych
dzie? ? do kt6rych ich przeznaczyl,
tak n. p. kamieniowi da? fit? ci??·
ko?ci, ktor?by nak?ania? fi? do rwo"

iego centrum czyli do frzodka pro"

f?opadle , perpendi';l?iariter, a zatym

idzie, i? B6g wfzyfrkie rzeczy
la?

godnie rozrz?dza; ka?demu bo'

wiem ftworzeniu mi?a i f?odka jeft
rzecz iy?? za fklonno?ci? natury
fwoiey : wi?c wfzyfrkie utrapienUl
i zgryzoty urnyflu zt?d wynikai?:
?e przeciwko Bofkiey opatrzno?ci

1

jey .rofporz?dzeuiu czegokolwiek
dopina? chcemy.

ni?. O jak wiele dobra wyprowa- >?':

dzi? z wiarotomftwa J udafzowego
i z okrucie?f?wa ?ydowfkiego!

.ljzeczl1fz: nr. Wiele rzeczy dzieie

fi? przypadkiem, wi?c nie wfzyft
kie podlegaj? Opatrzno?ci Bo?ey.

Odp, Rozf?d: zaktad przedni: "dziel?

fi? przypadkiem wzgl?dem przy

czyn czyli :fil drugich, jakowe
I

f?

tiIy AnieHkie, ludzkie i bydl?ce, i

odmiany czafowite wfzyftkich na

tur ( bo te f? przyczyny drugie
nie wfzyftko wiedz?ce, jako wie

pierwfza przyczyna Bóg) ?e fi?
wzgl?dem tych przyczyn drugich
cokolwiek niefpodziewanego dzieie

przypadkiem, Pozwalam tak rozu

mie?, ?·eJpef{Z6 cazifarzun [ecundarum,
C. Wiele fi? rzeczy dzieie przy

padkiem wzgl?dem riaypierwfzey
przyczyny, która jeft Bóg, jakoby
bez jego wiadomo?ci i woli mog?o
fi? co fta?, ''lefpeftn cauJce prima, N.

Nie pozwalam. T? odpowied? ob

ja?nia S. Aug: -przyk?adem dw6ch

:Rug, których w drog? Pan ich tak

rofporz?dzit, i? z fob? ziecha? fi?
gdzie?kolwiek mieli, ziechanie fie

to b?dzie trefunkowe \Vzgl?de?
:flug, którzy fi? tego ziechania nie

fpodziewali, ale w?gl?dem Pana

wyfylai?cego nie bylo przypadko
we, ale rofporz?dzone, zamierzone

i fpodziewane.

Rzecze]»: Cuda f? przeciwko na'

turze, wi?c przynofz? ftworzeni'?

gwa?t i przymus. _

Odp: Niepoz: tak rozumie?; poniewai
cuda nie f? przeciwko naturze.ale nad

natnr? ; jefr bowiem w ka?dytIl
ftworzeniu gotowo?? czyli przy"

fpofobienie, kt6re moc? pollu[zn?
nazywai? ,

i przez t?? moc nak?a"

niai? fi? wfzyftkie ftworzenia do

ll11chania fwoiego Stwórcy, nawet

w tych rzeczach, które przeciwi?M
ich prywatnemu pozytkowl, taje

r?ka naturalnie i bez ?adnego prZY
mufu fama wydaie fi? na niebefpie-
cze?frwo, aby tylko obroni? gto-
w?·

P. Czyli opatrzno?? jeft to famo, cO

P. IzaH opatrzno?? Bofka czyni ja
/

kie przymufzenie tym rzeczom, któ

re rz?dzi?

i trafunek? .

O. W?a?ciwie i rzeczyWIscle CZ)I?
formalnie trafunek nie jeft opatrt
no??, ale flmtek Opatrzno?ci; wX;

,.

O. Bynaymniey: ?wiadczy bowiem
Pifmo S. ( Sap: 7. ) Dotyka od ko?ca

(Jo ko?<:a mocno ,irofporz?dza rzeczy

?agodme. Attingjt li fine uJque ad

finem jortiter, er di{ponit omnia JvCJ
?litef. Przyc?yna za? tego jeft: ie

krada fi? bowiem trafunek,
t

je} rofporzqdzenie dt·ttgich PtE?:
c:?yn do wykonania flutkow od

.

rJl

ga przewidzianych: Bóg alboW11e.o
rof.porz?dza obroty gwiazd,

J

by



o JEDN'O?CI NATURY BO?KrEY I?S
-------------.-------..-------

by rtafr?pHa pogoda, albo niepo ..

:'?

goda powietrza, defzcz
, albo fu ....

{za, ?yzno??, albo nieurodzay
ziemfki, zdrowie bydl?t, albo za

taZa •

Te rzeczy, które f? blifkie do BeJ
ftwa, i f?atecznie trwa?e, trefun

kowey odmienno?ci porz?dek prze ..

wy?fzai?, Ea, quo: funt Divinitati

propinqua, &1 flabiliter fix«, fatali«
ordlnem mobititatis excedunt.. ??ekrem ;vfa?ciwie czyli rzeczy

\VISCle uwazany trafunek; gdy? u

Pogan trafunek
rozumiany by? za

te rofporz?dzenie gwiazd któreby
rozumnym wolom ludzkim przymuCzenIe

czyni?o. Zk?d u 'nich na.

Zk?d Tomafz S. ( T. parte. q. rt6.

"Art: 4.) tak powiedzia?: I? Iu

"dzie im bardziey od Boga odft? ..

" pui?, tym w wi?kfze zawik?ania

"trafunkowe pl?tai? fi?; poniewa?
"bardziey pod rozrz?dzenie przy
"czyn drugich poddai? fi? i od wie

"lu zawi?li w Iwoich ??daniach. Co

"widzie? mo?na w ?akomym czlo

"wieku, i? jego fzcz??cie zawif?o

"od bogactwa, bogactwo od pie
" ni?dzy , pieni?dze od urodzaiu

" ziem1kiego, urodzay od wp?ywa
"nia obrotów Niebiefkich, a wfzy ..

"ftkie od jego codzienney pracy

"fzcz??cie zawifio; lecz ma?o na

" pracy, ale i na tamtych wfzyft
"

kich przyczynach drugich, do

"których fi? umyfl jego ?akomie

"czepia. Przeciwnie za? t? wfzyft
"k? liczb? przyczyn drugich fpra ..

"wiedliwy cz?owiek przewyzfza,
"gdy fzcz2?cia fwego z r?k farne

"g? Boga czeka.

. ?y;vaIa fl? fa!atna potrzeba, przez
to.r? cz!owlek, ze pod takiemi

gWl3zda:nt u?odzony, fpodziewanyby? komeczllle, i? b?dzie dobry,
al?o z?y, fzcz?sliwy, ;lbo niefzcz?
sh:vy :

.a z.t?d 'Wynika?o, i? czto-
wlek me Jefi: W f' l' l'

WOley mys l woi-

?y,
1

?woiernu appetytowi ciele-

??ieu Jak ,beftya fprzeciwi? fi? nie

lub
,co Jett wierutny falfz; bo

k' ?Ob appetyt ci?gnie i w pi?tek do
le

ary, tak, ?eby nikt nie widzia?,
przecie? nie poradziwfzy fi? gwiazd,fam cz?owiek kiedy zechce warzy
?a fi?, kiedy za? nie zechce, pozwoII fobie.

?rzeciwko trafunkowi tak rozu
·11llanelllU od Pogan pifali SS. Oy.
cowi.e, jakoto i S. Grzegorz ( Horn:
l:?. In Evan: ) Nie day Boze, aby P. Wieloraka jeil: opatrzno???UJterne r:

'!:' II:

jeft
Jerca. rOZUn2za y: ze tra) linek O. Dwojaka: naturalna i nadnatural

na. Naturalna jeft rofporz?dzenie
przyczyn drugich wiod?ce do ko?·

ca naturalnego przez frzodki natu ..

raIne. Nadnaturalna za? jeft rofpo
rz?dzenie rozumnego ftworzenia

czyli duchownego wiod?ce do ko? ..
,

ca nadnaturalnego pxzez pomoc ta

iki.

Ztnz

co?
r?.eczywiflego. Abjit a fideti

clic cordzbus, ut fatum aliquid eJfecO

p ant:
•

tr??allk Wr?yttkie rzeczy podlegai?
tnu?n OWI w?a?ciwie rozumiane

O
.

•

BynaYt'" •

.,

rzeC2,·nley; pODlewaz wiele
y dz"

fimego Biel? l? i profi:ui? od fa-

dZenia ?gll niezawisle od rozrz?- P. Izali Opatrzno?? nadnaturalna jeft
to? famo, co i Przeznaczenie, PYIEBoecyufz (1'bzyn drugich, mdwi

l :
4. de cons: Philos) deflinrJtio.

o.
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prtescientia, przez które Bog zwyk?
przewidzac to, czego nie miar czy."
ni?, jakoto grzechu, ale p'rzew?"
dzenie fkuteczne , prascientia pfafft

...
·

ca
,

to jeft: z??czone z wol? przy"
prowadzenia niektórych do chwa

?y, od którego przewidzenia prze
...

znaczeni nazywai? fi? w Pifrnie S,

od Boga poznani, uprzedzeni, to

to jef? poznaniem mi?o?ci.

O, Bynaymniey; poniewa? przezna- ;,?

czenie jeft to dekret ikuteczny do

prowadzi? cztowieka nieomylnie do

ko?ca nadnaturalnego. Opatrzno??
za? nadnaturalna jef? to rofporz?
dzenie nie ju? fkuteczne rozumne

go ftworzenia do ko?ca naturalne

go przez wfporno?enia Iafki dof?a

teczney. Zk?d Opatrzno?? nadna

turalna ro?ci?ga fi? nawet i do ludzi

zgubionych, przeznaczenie za? do

farnych tylko ludzi wybranych.

Mówi fi? II. Przygotowctnie t?/R,
któremi f?owy znaczy fi? mocne

przedfi?wzi?cie do dania !afk, zwy

kli?my bowiem u fiebie miewa?

przyg towane i od?o?one dary,
które fkutecznie pol?anowili?my mi

?emu darow ?. Zk?d mÓWlI S. Aug.
( ?ib: de preed : SS. C. IO. ) Mi?dzy
?aD\:? za? i przeznaczeniem ta tylko
jef? ró?nica, ze przeznaczenie jefr
lalki przygotowanie, a fama Iafka

jeft ju? fkuteczne darowanie.

?. II,
'

o Przeznaczeniu, De Pradifiinatione;

P.
CO jeft Przeznaczenie (Pn.ede

ftinatio)
O. Moc? imienia fwego przezuncze

nie jefl uneczne "pewnych ladei jednych
wz{cey nad drugich naznaczenie do

laJki i ckwaty; naznaczenie za? jeft
to? famo, co dekret jkuteczny nie-

,

których zbawienia, albo (jako S.

Tomafz mówi) przypufzczenia do

chwaty. Ta partyku?a: pn:e, znaczy

przenofzenie, albo te? czafu uprze

dzenie tak dalece, i? raczey ci, ni

?eli oni przed wfzyftkiemi wieki,

Mówi fi? III. Preez które lajki
nieztuoodnie bY1lJf1iq wybawieni, a?e

by by?y okazane fkuteczne wfpo·
mo?enia

,
któremi wfpomo?eni nie

gin?·
Mówi fi? IV. Iaórzy tylko bywaitl

ff)ybawieni, na dowód tego, ?e W

tym franie ?aden fk.utecznie' i rze"

czywi?cie nie ?ywa zbawiony ina"

I czey, jak lylko niezawodnie, tO

jeit: jak tylko wfparty wfpomo?e"
niem fkutecznym; chocia? bowietJl

rzeczywi?cie mo?e kto moc? blilk?

i zupetn? z !atk? doftateczn? zba?

wieniu fwoiemu zaradzi?, jedn:??
ikutecznie nie zaradzi, chyba b?'

byli przeznaczeni do chwa?y.
I

Wyk?aoa fi? przeznaczenie od S.

Aug: (Eb: de bono Pers: cap: I+ )
Przeznaczenie jeR: to przewidzenie

/

i przygotowanie laik, t>rzez które

niezawodnie hywai? wybawieni,
którzy tylko bywai? wybawieni.

Pn:edeflinatio efl prcejcientia ty prfE

l'aratio. beneficiorunz, qU·b1ts cprt{Jinze

dzie wfparty laDt? lkuteczn?.
'

P. Izali jeft rzeczywi?cie przetna-
czenie'?I JibcytJntzlf', quiw1lque libf'rantlt'r.

O. Jeft to artylm? wiary, ?e jel?
niezawodne _ prz?znaczenie:

:l100"

wie?

Mowi G? L Przewidz('nie nie ju?

domysine ,
non quidem jpewllltiVIJ
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wiem ( l}'1a?h.: c. 25·) mówi Chry- ;:?f?us
, Poydzcle btogoflawieni Ouca

Jnoifgo, ofi?gniycie zgotowane wam

lG-olewftwo od zato?enia Stoiata. a

Pa;ve! S. ( ad Rom.
cap. 8. ) tak

mowi , kt6rych przeyrza? i prze-

r
z?aczy?, ?by byli podobni obrazo
wi Syn.a J?go, Quos prasciui: Ej
P?a:??(tl.navd, conJormes fieri imaginiFllu fUl.

nieyby byto przywi?zane przeam- I

czenie, natychmiaft alboby prze
znaczenie nie bylo niezawodne; bo

po utraconey jedney Iafce ikutecz

ney, utracone byloby przeznacze
nie, albo te? farne przeznaczenie
na pewnym zakrysleniu równym
laik dla wfzyftkich wybranych by ..

?oby zafadzone.

A?e nierówne f? fpofoby laik
1kutecznych we wfzyfrkich wybra
nych, wi?c nie dla tego chce tego, to

jeft, nie dla pewney liczby Iafk

fkutecznych zbawienie przeznacza,
ale raczey dla zbawienia ludzkie

go pewne i niezawodne gotuie ta ...

fki ,
tak dalece , i? cho?by który

wybrany któr? pewn? ?atk? fku

teczn? utraci?, jednak mu nagoto
wane niezawodne jefzcze f? do nie

zawodnego przeznaczenia inne la ...

fki Ikuteczne.

? Wiel??ak!e jef? przE'znaczenie?•

W1as?lwle tylko jef? jedne przeV.JilCZ2nIe; poniewa? B6g jedynymdek:etem chce da? ch\V?r? i frzodk!

dO,Jt'.y otrzymania niezawodne, jak?l10Wl S. Tomafz ( T. p. q. I4. art:
5· ) Vutt quidem hoc effe propter hoc,

fe?ftnon P'fopter hoc 2JUlt hoc: Chce

?:?
e, ?by fO byIo dla tego ( to

J
b 'b

dale faJki Jkuteczne, chce tego,
:b; ?1? fkuteczne dla wybranychWlenla ) ale nie dla tego, chce te
go (. ale nie chce laik Jkutecznychdla Ich zbawienia, czyli nie chce
?ycl1Ze laik zbyt ikutecznych, to

Je?: przymnfzai?cych dla ich zba?

Prz ecie? zt?d wyniknot zwyczay
w fzkolach dzieli? przeznaczenie na

ca?kowite i cz?flko vi te , in tota
lem & partia/em.?VJenia )

, P, Co jef? pr2;eznaczenie ca?kowite i

cz?stkowite?Tak. rzemiesl. ik jednym aktem

I:lt.anowl u ?eble zrobi? drabin?., O. Przeznaczenie ca?kowite jeft de
kret Botki fkuteczny dania chwa?y
i taiki, cz?ftkowite za? jefl: dekret {ku ..

teczny dania albo chwa?y albo talki.

?l?e chce on Jednego 1?opnia dla dru

?Ieg?, ale czyni n. p. pierwfzy dla

l'tUi;lego, chce catey drabiny i doca e
.

y Jedne obraca chcenie, ale po? P. Wielorakie jeft przeznaczenie do
laiki?

rz?dek .

.

l?lr b' Wyci?ga, aby po fropntac 1

)(;?n
lna

zwi?zana by?a; tak i Bóg
bta/"'\ aktem chce zbawienia wy
ll.ia \??h, tego jednak jednego chce?

Qfobn\e przywi?zuie do kazdey z

fkUtt>c? lktlteczney tafki; ale ka?d?
ca?ko\v?? ?ailt? wi?ze do jednego
ce, i? g??b Wytrwania ? tak d?le.
lJ? {?fk? r

y kto razem z fkutecz-

O. Dwojakie: jedne jefl: do pierw..
fzey land, jakoto powolanie do

wiary j drugie do drugieyla1ki i in ..

fZJch.
P. Jaka jeft przyczyna przezl1acze

nia?

O. Prawdziwa i ta jedna przyczyn.a
zafl:ugui?ca przeztl.aczenie ?alkowl

..

te • alba cz?frkoWlte do p1erwfzey
?z

\VP?d? W grzech, ? do
, ? .

?afki
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?om laOd przez fi? fkuteczne ,

ale

tylko ?oftateczne, którychby wed ..

?ug wolnego rozf?dku uzywa? al ..

bo nie u?ywa? mogli, a dopiero 11

ten czas których B6g przewidzia?
maj?cych dobrze u?ywa?, prze"

znaczy? do chwa?y.

land jeft Chryfl:us Pan ,
i tento >::

-

prawdziwy Katolicki wyrok jeft

przeciwko Pelagianom i Sernipela

gianom , którzy nauczali, unikai?e ,

aby fprawiedliwy B6g nie zdawa?

fi? by? niefprawiedIiwy ofob wy

borca, i dla tego mu przypilul?c
ii wybiera bardziey jednego ni?eli

drugiego; bo wybrany zafiu?yt
przez dzie?a naturalnerui litami wy

konane, albo przynaymniey przez

modlitw?, aby byt przek?adany nad

drugiego. Przeciwko takiemu b??-
I

dowi probule fi? Katolicka propo

zycya:

Rzeczefz: \Vy branie i przygoto
wanie frzodkow domysia? fi? ka?e

wprzód zamierzonego ko?ca; a pO"
niewa? przygotowanie ?afk jefl:
frzodek do chwaty jako do ko?ca,

wi?c zamierzone danie chwaty

pierwiey fi? poznaie w Bogu, ni?e"

li przygotowanie laik, a zatytl1
idzie, ze pierwiey chwata jeft za:

mierzona, ni?eli dobre uczynkI
przewidziane.

Swi?ty Pawe? do Ef: I. Btog?fla
wit nas we wfzelkim b!ogojtaUJieiz
fiU/ie duclzoumY1'n na Niebiejkich w

Clwyft1tfie, jako wybra! 1U;ZS w nim

przed zato?enien» ?wiata, aby?my
byli Sioieci i niepokalani przed obli

czem jego UJ mi/o?ci, ktory tJl'zeZ1lct

czy! nas na pf"zywtafzczenie za

SY-j
?Zy przez ?ez1?ra Chryflufct do nie

goz fa112ego uiedtug ?amierzenia wo

li fwoiey. Act: 4. Ani bowiem jeft
infze jakie imie dane '{Jod Niebem 11t

dziol1'Z, w którynzby?my mogli by?
zbawieni.

O. Rozf?d: wi?kfzq prob" : Wprz?d
zakrada intency? czyli zamierzenIe

albo fkuteczne i bezwzgl?dne, albO

obowi?zkowe i zakladne
,

aut e.ffiC{1?
cetn Ej abfotutam inientionem }?'rill/P?
ponit, azd conditionatam & hypot/Je-
iicam, Concedo, Pozwalam: fkuteC?i
n? i bezw?gl?dn? intency? wprzo I

w Bogu ?ak?ada, czyli domysl.11?
:G? ka?e, ten fam podzid podd?le
lam, Jubdiflingvo, fkute<!zn? jesl1bf.
obierania frzodki byty j'kutecz1Zf

j

nieomylnie z ko?cem fwoim ?t?t

czone, Pozwalam. jeslihy obiera?:
byIy frzodki tylko doftateczne,

NI

P. Izali przeznaczenie do chwa?y jefr
Z przewidzianych zaf1ug tak, i?by
mozna rozumie?, ?e Bóg pierwiey

poftanowil ?afki do czynienia do

brze, a potym wzgl?dem dobrych
uczynkow przez lafki wynikai?cych
mia? przeznaczy? do chwaty?

pozwalam tak rozumie?.
o

Odpowied? jarna z pofpo]ite,?"
przyk?adu. Gofpodarz pewny wf?)

o

kich ubogich z f?fiedzctwa (\V!? ..

chc?c poratowa?, ale ró?nytJ1 t d;

fobem, to jeft: infzych bezwZ;g 60"
nie i bez przy?ozen'ia ?adnegO

o

lkO

wi?zku, i onym rozdaie, ile
b

ty
tl)?

wyftarczy chlebow, infz;yc ,v'/.6
pod obowiqzkiem, jesliby p'ral?o

O. Mogla tak by?; poniewa? od j'kut
ku do mocy 'rozumny i profly jeft
wJ1?p ; a poniewa? Anio?owie f?

przeznaczeni do chwa?y z przey

rzanych zal1ug; bo wed?ug zdania

Teclogow utrzymui?cych fenten

cy? S. Auguftyna nie f? dane ?nio ..

I·

l
?

zecbCle
l
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z?chcieli W jego winnicy, inaczey ",

nie mial, im nic da?.
..-

"ss. c. 17. ) Elef.l:i funt itaque ante

"mundi conftitutionem ea prredefti
" natione, qua Deus fua fa?l:a pr.re-!ak. tedy Bóg. ch ci at pod obo

WI?zkIem wfzyfiklCh Anio?ow zba

wienia, jesliby tylko u?vwali laik
dof?atecznych do zaflu?enia zba

wi?nia,. których to raik fkutecz
nos? mia?a

zawifn?? od ich woli
od Boga

przygotowaney Kiedv za?

" fcivit , ele?ti e mundo ea vocatio

"ne, qna Deus id, quod preedef?i
" navit

, implevit; quos enim prre

"diftinavit, ipfos & vocavit illa fel

,.licet preedef?inatione fecundum

"propo1.ltum non alios ,
red quos

"prredeftinavit, illos & vocavit non

"alios, fed quos ita vocavit , ipfos
" & juftificavit non alios, fed quos

"prredeftinavit, vocavit, juftjfica:
" vit, ipfos & glorificavit. Wybrani

"tedy f? przed za?o?eniem ?wiata

"tym przeznaczeniem, którym B6g
"fwoie dzie?a przewidzia?, wybra
"ni f? z ?wiata tym powo?aniem,
"którym B6g to, co przeznaczy?,
" wype?ni?; których bowiem prze

" znaczy?, tych i powo?a? onymto

w tym ft
.

•

i

? fk
anJe

wybranym uzycza

ba li' przez. kt?reby niezawodnie

?Yb· SWybaWlem, ilu fznie wnofz?o Je Auz: l· T
'

•• h' om: ze przezna-

czem.e. do chwa?y nie pochodzi z

Prze d· l
O

WI
zIanyc 1

zaf?:ug. Dla czego
. Przeznaczenie' do chwa?y jeft
zg?ta b?zzaAu?ne i przed przewidzianem] zaflugami.

Dowodzi fi? to z Pifma S. ( Math:
24. ?T. 22 o b fi'.

: wy ranych tak l? mo-

:? t fest,by ni? ukrocity .fi" dni one,

dl
y oby zbau'llone wf:?:elkie c?alo, ale

? wybranych b?d? ukrocone. a W

;VJ?rfzu 24. o fatfzywych Cbryftu-

Przeznaczeniem wed?ug zamierze-
"

,

hnia nie innych, ale ktoryc prze-

:: znaczy?, tych i powo?a? nie in

"nych, ale których powola? , tycha? 1

?ak mówi Syn Bo?y: wydadz?
ffJlelkze znaki i cuda, tak ?eby mogliw b??d zaprowadzi? ( gdyhy by?
:?glo ) nawet (pra?iedtiwych. (Jo-

,
i ufprawiedliwii nie innych, ale

:, ktdrych przeznaczy?, powo?.at ,

"ufprawiedliwi?, tych?e i UWleI-
. c

..
10. ) me zgmq (rozumiey

??b:aDl ) na wzeki, i znowu: ?aden

ie :l? zmo?e wydrze? z r?k Oyca mo

./(?dt:
l do Rzymian ( c. 8. t. 36. )

i któ yc? 'Przeznaczy!, tych i powolal,
wit ry? paUlo/at, tych i uJprawiedli
tYci: i torY?h

.

za1 i ufprawiedliwil,
'Vybr ?UJlelbzl. W których textach

" bit

Tu ja?nie rozdziela S. Dokror

mi?dzy naznaczonemi do laiki, i

przeznaczonemi do chwa?y; oni bo:
wiem chocia? ikutecznie powolam
i ufprawiedliwieni nie wytrwai? ani

wezm? korony; poniewa? nie f? po

wolani, ani ufprawied?iwieni wed·

lug zamierzenia bezwzgl?dnego
do dania chwa?y; ci za? wed?ug te

go? zamierzenia powo?ani i ufpra
wiedliwieni niezawodnie doft?pui4
chwa?y.

C anle l·
.

hwaly' czy l przezl1a,:zf>nte do

?Ybran??? przyczyn?, czemu Bóg
l ?hzei?

, ,fkutecznie, powo?ywa
llIeprzekti ... aZ.eby w lasce wzi?tey

A <,anI
l·tak wf wytrwa l.

t?umaczy S:i'niany A pofto?a text

Tom IL
.Ug: ( lib: de prred:

T? mysI fwoi? Augu: niemniey

ja?nie wyk?ada ( lib: de correp: c.

R ?9')
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"kie rzeczy pomagai? ku dobremU

"tak ? i? nawet cho?by kt6r?y
't

"
nich wykraczali i zbt?dzili, toz ra?

"
mo ( wykroczenie ) fprawi B?g,

"?e obróci fi? na dobro; pon!e

"wa? pokoruieyfi zt?d i uczenfi Za"

" f?an? ,

,,9. ) mówi bowiem tak: Nec nos,:i:

"moveat, quod filiis fuis quibusdam
"Deus non dat iftam perfeveranti-
" am; abfit enim, ut ita effet

,
fi de

"illis prredef?inatis (eiTent) & fe

"cundnm propofitum vocatis, qui
" verse funt Filii promiffionis. Ani

"nas to niech nie obra?a, ?e nie

"którym Synom fwoim Bóg nie

"daie tego wytrwania;, nie mo?e

Ten Augu:ftyna S. dyfkurs z teX-

tu Apoftota Paw?a uformowany,

z gruntu wywraca nauk? o pnW
znaczeniu z prz.ew-dzianych za{lug,

gdy dowodzi jawnie W przf;Z!l?'
czeniu zamyka?cy fi? bezzalluz"

ny dar wytrwania, gratztitzt1Jz don/lIl1

perfeoerantite, Czyli? bowiem fprll'

wiedliwy cz?owiek ( który od
fpr:;;

wiedliwo?ci fwoiey pr.zez grzCC

fmiertelny odpad? ) zafluguie d?r

wytrwania w ten czas, kiedy jeg?
grzechowi nale?y kara wiekui{?.a?
ach bynaymniey J

a przecie? ,()d?le?
rze ten dar wytrwania , j '?eli Je

przeznaczony, i owfzern fam?e jc?O
wIarny grzech, który w drllg?
byt wiecznego pot?pienia, jemll !;.
memu zamieni fi? W pomoc zba\VI

" bowiem by?, aby tak fi? f?alo z

" niemi, gdyby byli z liczby onych
"prze?naczonych i wed?ug zamie

"rzenia powo?anych, którzy f?
"prawcfziwie Synami obietnicy.

./1 tu nieco podrz'ltciu1zy, daley po

j??puie mówi? wed?ug zamierzenia .••

"Ci tedy mai? fi? rozumie?, ?e

r
" f? oddani Chryflufowi , którzy -f?
" naprof?owani do ?ywota wiecz

" nego. ... Ci f? oni przeznacze

"ni i wed?ug zamierzenia powo?a

"ni, z których ?aden nie ginie i

"przeto ?aden z nich z dobrego W

" z?ego, zamieniwfzy fi?, nie ko?

"ezy ?ycia tego; poniewa?
"tak jefi: rozrz?dzony, i dla tego

" Chryftufowi oddany, aby nie zgi
"noL .•. Dla tego to Apo!tol po

"wiedziawfzy, wiemy, ?e mi?ui?

"cym Boga wfzyf?ko na dobre wy

" chodzi, wiedz?c, ?e niektórzy
"kochaj? Boga, a w tym dobru a?

" do ko?ca nie trwai?, z?'az do?o?y!
".tym, którzy wedtug zamierzenia

"powolani f?..... Pokazui?c za?

" co to jeft wedlu g zamierzenia by?
" powolanym , zaraz dod?l te 110-

" wa, które juz wy?ey po?o?y?em;
"poniewa? których Fierwiey przey

"tzaI i pr.zeznaczy?, tych i powo

" ?a?, to Jeft: wed?ug zamierzenia,

" takim Boga mHui?cYJi1l gdy Wfzyft-

nia.
I

k-
A zt?d jak wielkiey wagi 11?? e

S. Augu:ftyna w materyi o !a/1"
Bo?ey i o przeznaczeniu, doWJ8,

l

.

Za f

iemy fi? od S. Hor?izdy Pap.le, t11

który Vr. wieku rz?dzil KO?Clotdo
Bo?ym; ten bowiem tak pifze t?

Poireff.'ora: "o wolnym jednak ó?'a
f?dku i o ?afce ,Bu?ey co Rzyt!l Ko'"
ten Katolicki uczy i trzyma bto'
?ciol, ,chociaz z ró?nych kiiq?g b:t('"
goi?awIOnego Augufl:yna, a n<YC pi
dziey do Hilaryufza i Profpera Ot

fanych ) mo?e fi? pozna? ??? j}ci
arbit-rio tamen libero; €:f gr?. ?a Je?
quid Romana hoc eft Catlzo t?'et #1

quatlfr tY afieveret ECcJe[Ul, ..

L

"JJ'
vat'Jl5
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uaviis Beu1ti Lluguftini, & maxime ,',
zeli zap?ata : a zatym przeznaczenie

ern\l.

ty
't

i fa?

B6g,
)nie?

ad Hilariwm fj ProJperwm pofJit co-

,,.

jeft z przewidzianych zaflug. ,

gn?rd"
.

Od p: RozJ?dz: UJi?kfzq prob?: Szcz? ..

Petawiufz wy,foce nczony Teo- ?liwo?? jeQ zap?ata w wykonaniu i

Jo? o nauce ?, Auguftyna tak pifze w oddaniu in execuiione & vetribu-

(hb: 9?
c. 6. r?eol: dog )" CujZtS tlone, Pozwalam. jefk \ zap?ata 1fJ

izo" tle gratlf!1'Iententzam quotquot dei!?tceps intencyi czyli w Boikim zamierzeniu,
cOllfecntl fi:nt Patres & JJoffores, tUln Nie pozwalam tak rozumie?. Ta od-

ve;-o Ecclejtce RomanC?: Pn:ejf.tles Prce- powied? obia?nia fi? przyk?adem \
I

?.f,,;>n1::qz(e f!0'l1.1JPJitU • r'?'um 'ratum' Bogacza, który chc?c potrzebne po-
o l,(lthol1C rr.·'

b' d ? b'
't

fiati

'

um
lite .Jl4., 'Yf uni

,
ut hoc fi?ki u oglm roz a', o rocu uwa-

s
magnum putClreh ueritatis ar- g?, a?ebv w nich leniwfrwa i pró?-

gumentu712·d·
.

,.,
. , t

k d

fit
,quo ab LluguJtmo po... nowam-a me pomnosyte z ? nazna-

um & decretum effe conftare»: Kt6- czyt im robot? dla fiebie wcale

r?go fetltency? o Iafce
, którzykol- niepotrze'bn? i niepo?yteczn? n. p.

??ek. Ólko
o tym do?cigll'eli Oyca- naprawianie jakowey publiczney

?l?l ok?orowip, a po nich Ko?cio- drogi z tak? umow?, i? mial ka?-

Bin?ymfklego Bifkupi, i Camychze demu p?aci? wedrug, jego pracy.

frra?o?. zgr.omadzenie za rzecz A tu obacz w przedfi?wzi?ciu one-

azeby
e

t
IW? l Katolick? oC?dzili, go Bogacza, czyli wed?ug jego

prawd .?. z,a naywi?kfzy dowod zamierzania ch?ci, kiedy zamyslit

zalo?
y m!elI, coby od Augu!?yna. Ipoda? ratunek ubogim, w tym, mó-

Z don?
l poftanowiono by? nie- wi?, przedfi?wzi?ciu jako W inten-

aWO nIe wiedzieli
., cyi pokazuie fi? przeznaczenie po-

n
S. Toma[z zgad?a fi? z Augu- fi?kow bezzafluzne, bezzaflu?ne

Gyn,etn S. (l. p. q. 23- art: 5. ad 3. ) mówi?; poniewa? zamyfl bogacza
dZ1e tak pi 'ze: Quare has elegit jeft akt fzczerego mitofierdzia; a

hd glariam, & Was reprobavit? non za? woddaniu zap?aty za podi?t?

labet rationem, nisi D?vinam vo- prac? fhie fi? ten?e akt milofierny

??ntatem, Czemu tych wybr?r do prawdziw? zap?at?, któr? B6g za

lll?valy, a tamtych odrzucil f nie' dobre uczynki ludziom fprawiedli-

Wal ??zyCZylly infz?y, jak tylko wym wyp?aca.

Rzec?? Jego Bofk?. Dopina? zechce!z: T o, co fi? po-

za1l?a?
1. Szcz?sliwo?? wie?zna jetl: winno otrzyma? za zaflug? i co

25. ) ?a Beatitudo eft mercps ( Math: :fi? za ni? oddaw:'l? powinno, nie

Czynk.i. bywa oddana za dobr,e u.. mo?e fi? b' zwzgl?dnie ft311owi?;

flZO?ego' 'Po?d?cie b!ogof?awieni Oyca a zatym ani chwa?a Niebidka nie

KroleU'Jft ojz??"nicie wam zgotowane mo?e fi? przei;na' za?.

k!lO{pf'n 'LfJb od zato?enia lwiata; la.. Odp; Odrzucam poprzednie zdanie;
€!re. A.?e oUJ;enz, a dali?c?g ?ni J'eH poniew?? kOlliec nie mo?e by? ina-

d ., Za L f dZ 1(:
?afiu ?U\t? powinna poprze- czey otrzyOl:?ny, tylko przpz rzo."

POWinna «a, ;Vi?c piF>rwiey byia ki, jednak zamierzony by? pOWI-

?
:tn?c \V mysli zafllJga, ni- nien przed frzod?j:lmi, jako frzod.

Rij .??W

I
'
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quorZt11Z merita prcescivit, eorum prtt
mi« p'tcedeflinavit. Niepierwiey prz??

kow przyczyna; bo kt6? profz? ?

wyftrzeliwfzy, dopiero dla wy

ftrzelonego frzotu cel w fwoiey
mysIi {?anowi, i na defzce

. ryfuie ,

; •... I ? r,.j.,,?

znaczy?; az przewidzlat ?
alt; M".

rych zaf?ug] przewidzia?, tych
l

nadgrody przeznaczy?. a S. AI:gU"
frYII ( lib: t. ad Simp: ) tak P' (ze.

Quomodo eft jufia, aut quatiscmz'
qUI! omnino etefflo, ubi omnino nutt?
diftantia 11ft •.•• Non eledio prtZce?zt

juftiftcationem, [ed eledionem jztJU.?·

#
,

a po wyftrzeleniu ?a?uie, ?e przy:

naymniey jakikolwiek zai?c nIe

nadbieg?? wfzak?e ju? frzodki by':'
ly dobrze przygotowarre ,

i proch,
i frzot i f?rzelba dono?na, i r?ka
nie chibila ,

i na pane\}"ce fpali?o.
catio , nemo enim eligitur, nifi ,aft

fians ab illo , qui reiicitur. Jakie J\
fprawied1iwe, albo' jakie?kolwi?
wybranie, gdzie ?adney zgo?a .nle

ma odleg?o?ci; bo nie wybranie
u

przedza ufprawiedliwionych, alt
wybranych uprzedza ufprawiedl'
wienie; ?aden bowiem nie bywa wY'

brany, a?by by? daleki od tegO,

który je I? odrzucony.

RzeczeJ:? II. Dekret fkuteczny do

.dania chwa?y ZDOU wolno?? cz?o

wiecz?, to? i przeznaczenie.

Odpr Mo:f.naby i to poprzedzai?ce od
rzuci? zdanie; p niewa? przezna
czenie do chwa?y niemniey fzko

dzi wolno?ci jak przeznaczenie do

lafki fkuteczney, bez którey zaf?u

gi czyli frzodki by? nie mog?; a?e

jeft przeznaczenie do Iafki fkutecz

ney, jak i farni przeciwnicy, któ

rzy Nieba za zailugi fpodziewai?
:fi?, twierdz?, i?' takowe przezna
czenie nie pruie woli cz?owieczey,
wi?c ani przeznaczenie do chwa?y
jako do ko?ca wprzód zamierzy
nego, ni?t:li frzodki przeyrzane,
nie pruie wolno?ci,

Wi?c zdaniem tych SS. DokfO'

row przeznaczenie nie jef? poprze'
dzai?ce zaftug przewidzenie. ,

Od p. Roz(qd: poprzed?Oli?ce zdali;
Wyoranie do chwalY' zakIa

i
wprzód ufprawiedliwiellie i zaflug,
w wykonaniu, in executione, C. P,o
zwalam: w zamierzeniu, in intentlO'
ne N. Nie pozwalam. Dwojaka .te.?
dy jeft Elekcya czyli wybrat1!e ft
pierwfza uprzedza zafi'ugi, i tll Je

?

przeznaczenie: druga idzie za ??t
flugami, i ta jefr W famey zapt1Clb
czyli przy oddaniu nadgrody

, 11

Atoli rozf?d: poprzedzai?ce zdanie.
Dekret fkuteczny do dania chwaty
znofi wolno??, jesli chwa?a ma by?
dana przez frzodki, które czyni?

przymufzenie , Pozwalam: jesli
chwa?a ma by? dana przez frzod
ki z wolno?ci? Z??<;zolle, Nie po?
zwalam tak rozumie?. Wfzak?e la

fka fkuteczna, przez któr? fprawie
dliwi fobie wyilugui? chwa??, nie

ty.lko ni.e pfuie wolno??, ale jefzcz?

kary. cO
O pierwfzey rozum( ii? .t,o;e r.

A poi?o! do Ef: mówi? w LtsCl
'tlt'

Elegit nos in Ipfo ante mundi ?01zj??CW
tionem, ut ejJemus Jancri Ej m:11Z{l: \1/

lati. wybra? nas w nim ( ?o J;wia.
ChryJtnfie ) przed za.lo?e?le? okll"
ta, . by?my by!i ?wi?ci

1

,nHle jui
lanemi, wybra?. mówi?, nI;?,

Wl?cey J? wydoikonaJa.

I
Rzeczefz III. S. Ambro?y ( lib:

5. de Fid: ) tak pifze: Non ante

fJrtzdeflinavit, quam prcefcierit, fed '

Swl?t
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SI wi?tych i niezmazanych na? zna- przeznaczenia grzechu dopuJzczenie ;

poniewa? te dopufzczenie nie jeil:

rafka, ale nieu?yczenie rafki fku-

az] 1 1 h
"

S
,:?

\Vyb?a?; ?ilo??m? fi?nft?i g;i??e?
l'hu.

, teczney , którego nieu?yczenia uni

kaj?c gor?co profiemy, gdy mó

wiemy: i nie Ulwod? nas W paku
[zenie, Ani fi?' to przeciwi, co Augu-

"

ftyn S. mówi ( lib: I4. c. I3. de d.

civit: Dei) ./Judeo dicere , Juperbis
efe uiile cadere in aliquod apertum

manifeflumque peceatw», unde jibi di

Jpliceant. Smiem mówi?, i? po?y
teczno jeft py(znym, a by wpadli

9 ?rugiey za? elekcyi Chryftus
mriwi ( Math:: 25 ) Od/.

.

h

'lfJzaiemni? ? ( to j:i? d b ?cz:
te

d
z?ych ) Jako t

o ryc o

d
v I

wy ?cza PafJerz owce
o .J.l.OZzOW tych

. , .

'I"

ty iamt h; z:;ezmre do ckioa-

ifl?. W(1a?r.'
odrzucz na ogiel? wieku

zaMada
ze

?na ?lekcya wprzód
fi k

P:zewldzente zafiug i wy-

ci! tl??'; by?ab? ta powtórna Elek

lo r
" .P aWI:dlIwa, gdyby nie by

rzuc?Znll1C? mI?dzy wy branemi i od-

w jakowy jawny i oczewifty grzech,

zk?dby fobie obmierzli; ani bo

wiem dopufzczenie to by?oby do

bre, ale te po?ytki dobre, które

Bóg umi i ze z lych rzeczy wypro

wadza? na zbawienie nafze.

emi,

P. Jakie f? fk tki
O Wr

.

U l przeznaczenia'2
• Izyftkle i k 'd

.

dzieyftwa BoJk.az
e

z?fobna dobro-

Rugi Cht 11:
Je, ktore przez za

efficaciter
y ufa. Pana fkutecznie ,

A zatym fkutek przeznaczenia. J.

five me
. Ji?e dzrecte, five indireffe,

WZr
.

c

fltorze
, .fiv? difpositive, czy to

z. i?
?, z.' czylI nlewzr?cznie, czyli

b? Uznle, czyli u?atwiaj?c i fpofo-

Powo?anie. 2,. Ufprawiedliwienie. 3·

Laika wytrwania. 4. Dobra te? ?a
turalne J' esli od Boga ku zbaWIe ..

,

fk'niu wiecznemu bywai? uteczme

:?c C tak, za Bofkim rozrz?dze
lllem ) prowadz? do ?ywota wiecz:'
llego. Wnofi fi? ta odpowied?

,?mego wyk?adu przeznaczenia; w;

rofporz?dzone n. p. rodzi? fi? z ro

dzicow pobo?nych, cierpie? prze

sladowanie, albo by? uwolnionym
od ucilkow, jesIiby one fzkodzHy

zbawieniu; wfzyftkie bowiem rze:

czy tym, którzy mi?ui? Boga, ?

f? wed?ug zamierzenia powo?ani I

przeznaczeni, dopomagai? ku do

bremu.

ad bO:"lem czyli definicya prze-
znaczenIa J' i? t P
jeft .

e a : rzeznacze?

kt ' 'Pf,'?;?gotowanie talk Bofoich przezOYe
tueza od· b

'

'ni kt'
w me ywai? wybawie-

ni: orzykotwiek bywal? wybawie-t

b P. Czy mo?e by? kto pewny
o rwo ..

Ota? ni f: '{k k"
•

im przeznaczeniu?l. Wcz• l .

? ? ut 1 przeznaczema
O. Zadn? miar? nie mo?e by? pew·

ny bez fzczegulnego Bofkiego o?
jawienia; tak bowiem poftanowll
wierzy? Synod Tryde?tfki ( SeiT:

e e1l/e i poft
..,

k
tn.entow.

'

. a?owlenle Sa ra-

f? na
' POntewaz te Ta]' emnice

ratunek
-

d
nOWione. ? (? rzuconych pofta-

Z?laczenia
2. NIe Jeft fkutkiem prze

nle
Wyf?ui flworzenie; bo Chryfius

?le aby j?i' aby fi? ludzIe rodzili,
Ze

Odradzali fiZr()dzel?i ?? Syny Bo-

VI. can: IS. & I6. ) tudzie? ( Eccl:

9. ) czytamy: Nejcit homo, Itt·U?&

amore, cm odio dignus fit, Jed ?mn:a
in futurum Jervantlw i#certa. N Je Wie

l"

?. 3· Nle Jeft fkutkiem
,

czlo-
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[zpichlerea, plewy za? Jpctti ogniejn
niewygOlf?Y11't.

cz?owiek ,
izali mi?o?ci, albo nie-

{,

nawi?ci godzien jef? , ale wfzyfikie
rzeczy bywai? zachowane na czas

przyfz?y niepewne.

S. Aug: ( libr: 3. eon: Cres: C.

16. ) tak pifze: Dobrzy, et ci pfaZfJ?
dziwi ChrzeSciOlnie, którzy [asni przez

ji? wielu [?, UJ porównaniu, :dych ?

fatjzywyc!z mato ich jefl. a S. Grz?'
gorz (Horn, J9. in Ewan:) móWl:

/il7ief'lt przychodz? do wiary, ale 11ul'

lo do Królewflwa Niebiefliego doli/O'

deeni bywaiq.

Mo?e jednak któ?kolwiek oby
?zayn? niejak?? pewno?ci? to fobie

\.vnofi? z dobroci i mitofierdz ia Bo

fkiego, którego fzczegulnym fpo
fobem Bóg w ró?nych przypadkach
ratowa?, i z ró?nych grzechow wy

prowadza?, a na dewfzyfi:ko jesli
f?odycz i ukontentowanie ku Bo

fkirn rzeczom czu?
,

i czule przy

nieufpioney wdzi?czno?ci ku Bogu
z zupe?n? rezegnacy? na wol?
jego S.

P. Co jeft Kfi.?ga ?ywota?
O. Jeft Bo1ka znajomo?? wfzyftkich

przeznaczonych albo do rafki, albO

do chwaty. Zk?d dwoiaka jef? Kft?

ga ?ywota: jedna pop-roflu 1"zeczont1,

i ta jeft Botka wiadomo?? tych,
cO

mai? by? zbawionemi: druga kfi?gs

wed?ug czego? tylko kfi?g? nazwal1?'

a ta jeft tylko tych, którzy zapeW'
nie dof?apl? Iafki, ale w niey nie wf

trwaj?. Y z tey, to drugiey ldi?gi, ?ch,

jak wielu wymazani bywai?!
'P

pierwfz ey za? ?aden i nigdy wyma'
zany by? nie mo?e.

O takowey pewno?ci mia? mó

wi? A pof?ot Pawe? do Rzymian
(c. 8. ) Pewny jeflem .... ?e

-

ani

?1ll?e'd, ani ?yt:?e .... ani J?wo?,zenie
j:ctdlle nie mo?e nas oddzieli? od mi

lo?ci Bo?ey. Tudzie? i to, co mo

wi?: Sam Duch daie ?toiadecttoo Du

choioi naJzemu, ?e jefte?my Synami
Bo?emi.

_/
P. Liczba przeznaczonych czy jeft

wi?kfza, ni?eli pot?pionych?
?. III:

O. l. Nie jeft tu mowa o wfzyftkich
zgo?a ludziach rapem wiernych i

niewiernych, ale tylko ° farnych
wiernych a po ?pionych, o których

O d l De
l1e'

o rzucemu czy i pot?pieniu,
j\

probatione.

P.
Co znaczy lmie odrzucenia c?yliO. H. Z pom??dzy wiernych wi?cey

jeft pot?pionych, ni?eli przenaczo

l1ych; poniewa? wi?cey jeft wo

ziow w Trzodzie Chryftufa Pana,

którzy nie f?uchai?, g?ofu Jego, i

nie id? za nim. Zt?d ( Math: c. 3.)
Ko?ciol przyrównany jeft do gum

l1a, czyli tok u mtocby, na którym
;v:?cey jeft plewy, ni?eli przeniey:

,

pot?pi?nia ?
...

o

O. Odrzuceme moc? l1ntem? fwe?
. .

f{t0'
znaczy fzczere odrzuce,llie, rl'jC ?

moc? polfkiego znaczenia zn;lCZ?
pot?pienie ? czyli wieczne od chdf;g
Iy niebiefkiey odflapienie, wP

t

..

onych aów Chryftuf<'\vvch: OqJlCl!a"
cie odemnie wJzyJcy d?tia/(ljqr1j !ll{??eol
wo??, i znowu: id?cie odel1ZllleP'Ocz!Jlci {, C;'l?. ftuS) tok !W(;y ,czyli

gumno, t zblef?8 pJzenic? Jwoi?, do kl?ci net ogieli wiec?ny.
fe

•
P.
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P, J eit?e
"'. famey rzeczy pot?pienie ?: ..

?cie nie bywa inaczey odrzucony,
jak tylko dla grzechu oftatecznego
razem z ?mierci? zf?czonego, w

którym poznaie fi? wypadnienie z

rafki oftateczney, któta W tym cza

fie jeft zawrze dar ikuteczny. Tak

n. p. dopu?ci? Bóg, aby Dawid upad?
I

w cudzolózflwo , S. Piotr w zaprze
nie G?, S, Tomafz w niedowiarftwo,

jednak dla tego nie f? odrzuceni j

bo nie byli od??czeni od Iafki ofta ..

teczney ,
a zatym ani od chwafy •.

tak rozumiarie ?

j
O. Gdybyoto py'tal Poganin odef?a?bym

go, do Pog.a?fkich Wi?rrzopifow,ktorzy StygIyfkie Jez' d.

d
.

b
lOro z o po-WIe Z? alwanow cz l' r. h

'

D· hl' /. Y l lamyc ze
ta 10W

SWladectw .

l"dufz ludzki h ? ?plrywa 1, .1
fl;ym ..'

e

.

pot?pIenIe w ognI-

dochd????:ze naturalnym rozumet?
fty'h

.

.

odeila?bym go do ognr-

za

c

. plOrunow, które cz?f?okro? z
gnIeWa N'

?

lud'
nego ieba na z losliwych

fi
'

21

Wypada?y, i ukazowafy ogni- Mówi fi? II. i pot?p?? ich na '11l?ke
wiekttij?e; poniewa? w dzie? f?du

powfzechnego ju? nie b?dzie trze

ciego mieyfca frzedniego pomi?dzy
wieczn? nadnaturaln? fzcz?sliwo ..

?ci? ,
a wiekuif?? kar?.

.y mom/ent rofpoczynai?cy ognift?\vIecznos?.

fi ?dy by o to pyta? Zyd który, ode

r: hm g? do SS. Prorok'ow, kto

zl hrlafzl:wy S?d Bo?y i pot?pienie
t

_

ye udzl t' 1
. / ,

.

d l' P. Co jeft odrzucenie nieprzypuftne ?

O. Wyk?ada fi? tak?e: ?ejejt/lmtecz'?Z'!I
Dekret nieprzygotowania taft ni?któ
rym ludziom, przez ktoreby fil(. w?za

..

wodnic mogli zbawi?; tym bOWIem

fpofobem, gdy do ?adnych tafk Dm ..

tecznych nie f? przypufzczeni, od·

i?ta im jeft wfzyftka nadzieia chwa"

ty, n. p. fzatanom j poha?com w za

kamienia?o?ci ?ycie ko?cz?cym i

Ateufzom bezbo?nym.

i? c d
.

a c jasnie OpOWJll a l,

b?d
u

a?? potwierdzali. .Lecz ze ty
!l'

?c Chrze?cianinem o to pytafz
?

Je, tylko ci? od ry?a m do SS. A pofto?
oWal 'r. .

t
.

S '. e Ct WlpOml11a em n1e dawno

?dZl?\!,? Boga ?ywych j umar?ych
()ftat?l? fenten?y?: (Math: zS.) Od-
1t?.pcle ode mnIe przekl?ci na ogie?
?Jecztly, Dyceditl? a me 111alediffi in
19nem ceternnm Otoz odfr

.
,

od f?· ,

•

. ?plenle:I·

/:q'PCI?, oto? odrzucenie: ode l1'lnie
p rvekt?cl, otoz pot?pienie: na ogie?

p '/.f)?e?zlly. Rzeczf'/z: Odrzucenie nieprzypufl:ne
jefl: wy??czenie od chwaty, a?e De4

kret nieprzygotowania takowych.
tliJ\: nie jeft wyf?czenie od chwa?y;
poniewa? jey mog? dofr?pi? ci,

kt6rym nie f? przygotowane lafki:

wi?c nie jelt przeciwne odrzucenie

przeznaczeniu.

.

W1elo k'
.

Jl.

0. D .

ra ?e ]ell odrzl)cenie '?
wOlakie' St

.

f.

POfiti7JCI, .'. anowne
J repro/1atio

1Zegatl'l;?.
1

nIeprzypuftne, reprouatio
P. Co

.

fi-
G. ]edt.> odrzucenie ftanowne '?

teczn?oganowiony wieczny i Dm

, r?tn laik
ekret B;rfki, odi?? niektc)- Od: Ro;?,J?dzllm wi?kJ'u?, prob?: Od ..

rzucenie jeft wy??czenie, wyI?cze.
nie wot; pOpl'zedzaiqcey i obowiqz/??
wl'y Nie pozwalam. Jeft wyf?czenle
woii fkuteczney dania chwa?y, Po

zwalam. Bóg albowiem wol? po

• I
ble.1k?, { oftat???n? i chwaf? N?e-
11:l,lIfte. PQt?plC Ich na m?ki wIe-

. MÓWi fi? lz chUJale .

hO
.' od??? laft? oflc?teczn?.. 1 l' llle\l, • ,

d
.

l,az za en,rzeCZYW1-
?

prze
..



bywa ku/zony. A zatym z tych ?wia ..

dectw Pifma S. jawny jef? dowod,

i? Bóg nie jeft przyczyn?
fi grze·

przedzai?c? chce wfzyA:kich ludzi ,?

zbawi? i ka?dego, i z tey?e woli

onym gotuie frzodki ,-'przez które ..

by zbawienia doft?pi? mogli. chu.

Ale rzeczeJz: Mówi fi? w Pirmie:
P. Jaka jeft przyczyna pot?pienia fta ..

nownego '? ?e Bóg zaslepia, Bóg 1fJprowad1;(,?
fi) ztosluoe ??dze ( ad Rom: r. ) B?g
czyni jedne naczynia na zelz1jUJOsc,
CI drugie ku czci ( ad Rom: 9. ) Prze

kl?te porubftwo Abfolona naZy

wa dzie?em fwoirn ( 2. Reg c. rz)

Szatanowi rofkazuie, aby byt Du'

chem k?amliwym w uf?ach faUZY

wych Prorokow dla zwodzenia A

chaba ( 3. Geg: c. 22. ) Swi?ty
Piotr niefprawiedliwe .

i okrutne

Chryfrufa zamordowanie wieczne'

mu Bofkiemu Dekretowi przypi{u'
ie mówi?c: Tego za poflanowleniettl
Bofoiey rady i przeyrzeniem wyda'
nego ••.• zabili?cie ( Aff: 2. )

O. Zwinglius i Kalwin nieinfz? fta ..

nowi? przyczyn? nad fam? wol?

Bo??, który z Anio?ow i z ludzi

infzych poprzedzai?c? wol? prze
..

znaczy? na m?ki wiekuifte, infzych
do fzcz?sliwo?ci wieczney; oraz

nauczal? ,
ze Bóg moc? onego De

kretu, i z w?adzy, któr? panuie
nad ftworzonemi wolami, odrzu

conych czyli zlosliwych ludzi do

z?ych uczynkow, a wybranych do

dobrych uczynkow fkutecznie po

budza, tak dalece: i? prz edanie

Judafzowe niemnicy byto dzie?o

Bo?e, jak wyznanie Piotrowe.

Któr? nauk? farni nawet ucznio

wie Kalwina zbrzydzili, a Synod
Arawzyka?fki w Kanonie 25. Try
dent: za? w Seff: 6. Kan: 6. i I7·

przekieli, przeto na pytanie odpo
wjadam tak:

Wi?c Bóg poru fza równo i pO'

budza do z ?ego, jako i do dobre;

go.
Od p: Odrzucam wniefione zdanie; BO

L za?lepia i w zlosliw? ??dz? pO',
daie nie wlewal?c z?o?ci, ale uytl1ll,
i?c. rafki

..
II. wprowa?za W pO?:1l

f? l do grzechu, nie zeby do pl
e

pobudza? ,
ale ?e z?? wol? ptt

?

fiat utrzymywa?, i phfzcza ich Zl1l
??dza;ni fwoiemi, a tym fpo(obeh,
Ich uzywa albo na ukaranie zIy? i
albo na wy?wiczenie dobrych, •

w tym te? fenfie i przekl?te P.? ..

rllbttwo Abfolona nazywa 11?. d??d
lo Jego, z?orzeczenie Se111eja je

Boga by? rofkazane na tl?aradll"
Dawida, ?mier? ChryfiufoW1:a tO'

na wed?ug Bofkiey rady
i de,.r:iec

Grzech jefl pl'z1jcz1jna ale niejkldek
odrzucenia' jtanownego. Dowodzi fi?
to z Pifma S. Bóg mówi przez O.

zea fza Proroka ( c. 13· t· 9· )

Zguba twoia Izraelu z ciebie (tyl
ko, we mnie farnym ratunek twóy)
Perditio tua izrael ex te, ( tantum

modo in me aZtxitium tzmnz ) Sap: II.

Miluiefz bowiem wfzyftkie rzec?y,

które f?: a nie maIz w nienawi?ci

?adney rzeczy z tych, które? uczy
ni?. nWgis mim omnill, qut:e fimt,
& nihil odifli eO'rlt1l1, qvt:e fecifli. Pra?:

5. Nie Bóg chc?cy uieprawo?ci ty

Jefld. J, cobi I. Ztlden, kiedy bywa

?ltfzony, mech nie mówi, ze od Boga

T k
' ,.

fi
•.

m)TS
J\

a tez mOWI l?, ze 1 , 'attl"
f:

. ro?Wl.
napu zeza pfa, kIedy go . ? j,e

1

ie; tak te? ma fie ro?um13J? (1"
•

..

Op
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Bóg ?rzeft?.w(zy; tafk? fwoi? utrzy- ?.

tnywac z??. wol? ludzk?, izoftawiw-
? atiq'1i.tid merereiur , non fruflra vide

reta» iniquitas: ut ex ed fierent '(JaJa
in cont'umetictm. Ta bry?a gdyby taI?••

I ,?zy r'cz?o?ieka prz,Y jego w?afuey I

..z?dzy, me wzbrama mu .

co tylko
.

t

by?a frzednia , izby jako nic dobre-
/' zechce, aby uczyni?. , ',<;

.

, go, 'tak te? nic ztego nie zaf?ugi ..

wata, niepró?na 'zdawah'-by h? nie

prawo??, aby z niex byty czynione

Ill, Z tey fam?y ma!fy czyli bry?y, a?e

grzechem. pIerworodnym zarazo

ney czym, lllczyniainfze ku < czci,

wd .czy.ml'; fi?
okazUi. e jego mi?ofier-

naczynia ku zeliy\\-"'()?d. ;,
<

A s, Tomafz ( q. 3. de yerit: art:

?.ad 9- ) In ip$Cf' eteft?Qne (inquit)
ratio 11ft divina bbnitas, ratio autene

reprobationis peccatum originate, ut

Aug: dicit r j» famym wybrani'M,{ mó

wi ) ,przyczY'l7:tl jeft Bojka dohró?; w

odrzuceniu za? przyczyna je} grzech
pierworodny, jako mówi Aug:

zte t In Ize ku zel?' , ,

t ?
. ZyWOSCI, ato przez ,

,
?, e ICh od fkazitelno?ci nieuwal-

:J?l?.a
W tyin jefr jego Iprawiedli-

Dopfna?,z'cchcefz: Bag obróci? Ier

t8d ?glpcya!10w , aby znienawidzili
? .Jego ,l obrócili zdrady na f?u

gl Jego Psal: J °4. Oto? zaifte Bógpobudza do
z?eRo

,

RzeczeJz: Pierworodny grzech na

wielu odrzuconych przez Chrzeft

S. bywa odpufzczony; a zatym przy
..

naymniey w nich niepowinien by
by? przyczyn? odrzucenia nieprzy ..

Odp: Roz/q' d.
•

<

Obró 1:1,' POprzedzai?ce zdanie:

indi % nIC: fam przez fi? i niezr?cznie,

<lob;e e., l

okazyonalnie, azeby w

l't Qdzleyftwach pomno?y? Izrae-

I,

puftnego. ,l
ow, ktore pobudzi?y nienawi?? i

Zazd
"

J'

e' Od p: Ro?f?d: te zdanie: byt od'pn ..

fzczony co do winy, Pozwalam: ceJ

do ka.ry, Nie pozwalam; w Okrzczo ..

nych bowiem zofl:aie fi? niewiado

domo?? i po??dliwo??, które ro ..

dz? trudno?? do (przeciwienia fi?
tremu a do czynienia dobrego tak

dalece, i? cz?owiek ani l'xeczywi ..

?cie 'ziemu fi? ni? fprzepiwia, ani

dobrego rzeczywi?cie nic nie uczyni,
a?by mu ?afka fkutecip? dopomo

...

gta.

t k
rosc W Egipcyanach, Pozwalam

a? ?'Ci?umi??? ,Obróci? ferca Egipcy- :
. pr?Q d? ?i?nawi?ci fam' przez fi?

reffe N-':'lernle czyli wzr?cznie,

di-'
P. J k :e POZWalam. .

'prz?p:heft prz?ezyna odrzucenia nie ..

O p n?go \V tym' ftanl'e2.

?y
. "

, Puftn? ('??ba ,odrzuce'n'ia nieprzy.;.
J \

ja?() fig ]eft ?rz.ech pierworodny; ?o
przypJa natnIem?o odrzucenie me

kret zabne "!' ,ty?U franie jeft de"

ludziolll ronlenla raik niektórym Dopina? zechce/z: B6g chce wfzyft ..

nie by? .
przez które niezawod ..

,,:iek by?l? wybawieni, którzykol
plerworod?? ?ybawieni., Aie grzech
W?go j dek.

y JeG przyczyna tako-

.

kich i ka?dego zof'obna nawet

grzechem pierworodnym zara?o ..

nych zbawi?; a poniews? powfzech
na ona wdla BOll'3 nie mo?e :fta? ra

zem z dekretem wy??czenia niektó"

-rych od chwaty przez fam tylk?

( Jako IllO??U; poniewa? ta bry?a

j
106. n. IS. ) ??ug: S. Ep: I86. alias

#;dmoduln. 'fl.,?effet ita 'media, ut quem., wzgl?d na grzech: pierworodny,
wi?c nie. mo?e by? przyczyn? Ql!.

? rZ\l-

Tom lI.
l Uani ,. ita nec mali

", I



"Bóftwa, poznanie- Bóftwa, mOC

"dobrego dzie?a jef?', moc doprego
rzucenia nieprzypuftnego grzech ;:,

pierworodny.
" dzie?a owoc wieczno?ci jeft. ?Odp: Rozsqd: rnnieyfz? prob?. Iesliby on

·

dekret wy??cza? wol? poprzedza

i?c? do przygotowania pofi?kow

II. "Zaden 'za? bardziey m?drym
'nle

"jeft, nad tego, kogo wyuczy? 86g.

III. ,,\Vy?rza nad wfzyftkie r1-ecz'j

" m?dro??, ani mo?e by? ??d?a
.' doftatecznych, przez któreby lu

dzie prawdziwie zbawieniu fwoie

mu zaradzi? mogli, Pozwalam.: je

sliby nie wy??cza? tey poprzedzai?cey
woli. Nie pozwalam tak rozumie?.

"fpra,wiedliwo.?? bez 'roftropnoSC1•
IV. "Kto wed?ug ?wiata m?d ry jel? J

"ten wed?ug Boga g?upi jeft, zk?,

"i Prorok mówi: g?upim fial ,I?
"wfzelki cztqwiek od umiei?tnoSC1
" fwoiey.

P: Które f?, fkutki odrzucenia?

O. Te f? I. wy??czenie, od chwaty. 2.

zadanie wieczney kary. 3.zoftawie
nie w grzechach a,? do ?mierci. 4.

dopufzczenie grzechu, któregokol
wiek ( ponlewa? dopufzczenie cu

dzo?ózf?wa w Dawidzie, a, nie

wierno?ci w S. Tomafzu nie by?o
fkutkiem odrzucenia) ale grzechu

przyczynnego , który jeft pocz?t-

V." Naypierwfza jeft umiei?tno?ci na-

"uka fzuka? Boga, potym uczciwe

" go ?ycia z niewinno?ci? obytZa-
, "jow.

'

'e

VI." Zaden m?dro?ci Bo?ey zupetn!d
.

"n.ieprzyimuie, tylko kto fi?
o

h

"wfzelkiego ftarania doczef?Y?.
.. "fprawodci?gn?? ufi?uie, zk?d 111

..

" pifano jeft: m?dro??, pifz W ?ta,
"fie pró?nowania, a kto fi? ??nJefo
"Cza dzie?em, ten porozunu l? ,

.
kiern

_ wiecznego pot?pienia.
P. Sam grzech czy jeft ikutkiem od

rzucenia?

O. Byuayrnniey; poniewa? Ikutek od

rzucenia by? powinien od Bega,
jakó i famo odrzucenie; a?e grzech
nie jeft od Boga, ale od zIey woli,

wi?c grzech nie jeft !kutkiem od

rzucenia.

'" jeft kto fi? upokarza run? rzect';?f

"albo fkWotkiem. ?

m'
VII. v

Nie do ma?ego rozumienia za
je

"ku ten do?cigno?, kt?ry po?r1i??6
,.

?e Taiemnic Bo?ych do?Cl?J1
d

.,
, B°f)

.,
me moze, w ten czas zas

il\:O"f ?'?CCX??COJ?<:.O:CO':l???

R O Z.D Z I A ? IX. ;, dobrze poznajemy, kiedy
dO

j,

"nalego poz?ania fobie nie pr?YP
Zdania Oycow SS. o tych?e przymio
tach Bofoich ?ci?gaiqtych fi'l do flworze

nia mocotwornic one UfZCZfsliwiai?c.

,Juiemv. Cd,!"'
;

k" h rte
p

VIII. " Czafem tez nie toryc ia-

"niewiedzie? dobr ze jeft, ale
yca

l
"den nie jefl: wi?kfzy WillOWa

§. l.
"

nad tego, który Boga nie ?nI? {t?

IX. " O do?cignienie prawdy WI?t6r?Y
" fbrai? ,ale maro jeft tycb, ktÓ'"
"j? ?naydui?· Te za? rz?czYi? maj?
"re f? nad rozum ludzkI, ?

lt jei?

Zdania Izydora S. o m?dro?ci Bo?ey
W ludziach (S. Izydor: lib? 2. c· r. de

Sap)

l. " W
fzelki , kt6ry wed?ug Boga m?.;

"by? fzperane; bo cOkol??ywaJle
"naci rozum lud2iki, wy ;yc

" dry jeft, btogoflawiony jeft,

,blogolla)Yione ,zy?ie jeft po?n?nie
"
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"zeli .pr?ez profrot? jak? nienale ..

" ?ycie o Elementach rozumi byle
" by; o Bogu prawdziwe rzeczy

" przepowiada?; bo chocia? o de ..

,. by? nie powinno, ale radzie Bo- ",

1I,zey zofr?wi?no,; aby, to wierzy?
....

" za fprawledltwos?, er)' n? podoba
"?o woli

.

Bo?ey ?
ani ino?e by? ta

.. "le?nych i niecele?nych naturach

"nie mo?e kto dyfputowa?, Swi?

'" tym go jednak ?yc'e fprawiedliwe
,

"z wiar? uczyni.

? rzecz. me,fpraWled1iwa; która fi?
"fprawledhwenlU' podoba f?dzie-

[
"

mu,

X? "Wfzelka tn?"dro?
I.. "

.

domni'
o

c Z Uffilel?nOSC1
1

"za?
' ?matJla z?o?ona jef? , lepfza

"

• Jbe ZUtniei?tnó?ci pochodz?- II.·
'

?.
" ca, o ta

.

fi:
,

...

W!tf l'
Je prawdziwa ,

'a ta

Zdania Bernarda S. o woli ]3o?ey fl)

-ludziach.
" ·fl.P Iwa.

.

.

XI. " Na wl?kfzy b06'
o"

t fi
,. ,z 1 r prZeWInIenIa

" ? l? SCl?ga, ze kto' wie to co powi-
I. " Niech uitapi.e wola w?a\na, a ?ie.

"
k?o zagasme; na kogo? bowiem

"on ogie? froiy? fi? b?dzie, jak ty?.

"ko na wol? wlafn? ? gdy? wola

't w?afna walczy z Bogiem, i prze
...

'o
ciw niemu wynofi fi?, ta to jeft,

"która puftofzy Ray, bogaci pie ..

" kto, wypr6?nia krew Chryftufo ..

"w?, i podprz?ga ?wiat pod wf! ..

" dz? czartowfk?· ( Ser; 3- de

" R.e;(urreffione D0111i'JZi )

"men czyni? ..

c
. , o'

h
.

,?? Zyfllc me c ce, .co

"

w::" Z.k?d i Pan pó'wiedzia?: f?uga
,,( ,OWI) znai?cy tool?. Pana fweaoe

d

h

" a

?lteczyni?cy karany b?dzie 'flufz::?e
,,?le?(YplClga.mi. To? i Jak6b Apo-

\

" o, PO,twierdza:, Znai?cemu dohro,

xii
II

n?eczyni?cemu, grzechem muj?f?.
.

if
roitota, z gnufno?ci? nazy?a

"

?? g!upftwo, proirota za? z ro

xiiI ropn??ci? m?dro?? fi? nazywa.

?;??zyteczna rzecz jeft wiele
" lec a f "edl" '(

.

1·
, za? ob praWI lWie zye, ]es l

II. "Sama wola w rozumnym fiwo ..

;, rzeniu i f?cz??ciu i nief?cz?$ciu
,; lepiey ?Yl?a doft?pi? nie mo?emy,

"bre o
J,e

. chwyci? fi? ftarania do- "
mo?e by? towarzyfzk?; fiworzenie

"bowiem to jell: ?ycie, ?mya, at ..

"bo appetyt ani n?dznytn przez fi?

,?czyni?, ani b?ogoilawionym; bo
'

"gdyby tak by?o, tf.dyby i drzewa

"dla fwego ?ycia, i bydl?ta dla

"zmyRu i appetytu mog?yby pod ...

"lega? niefzcz??cill, albotl:? by?yby

"fpofobne do otrzymania fzcz??cia,

?,co ?adn? ?iar? by? me mo?e •

"My tylko, my fam1 fpoleczne mai? ..

mI'
g, zycla" ni?eli wielkiego u-

" ellla ?
,

?'
"ofi ,',me na ezy bowiem do

"?ci??nl:?la wieczney fzcz?sliwo-

,
"jefi: b

°9 bWO umie]?tno?ci, ani to
.

" umiele ?'o?oflawionym, co wiele

,,?of?a
'. al? Jeft wielka rzecz bIo"

XlV 'N'
WlenIe ?y?.

'" te
pOtno' " .

1..
•

A

" no?? .

ze CZ1.0WleWOWl rourop-

" ga, iU?le? z niewiadomo?ci? Bo

.,ga l'I.iE!.11'1.1.? zafzkodzi znai?cyn;:t Bo ..

'" ey ?ycie z drzewem, a zmyily, i

"appetyt, i wy?ywh-nie z bydl?ty.
d fk

wlada ""
,

", o
O\\a\

tnosc SWlata, ten ?as

" Boga, a

e

umie, który pierwiey
.' r6wnie do tego fpofobni, fanl? fi!'

"tylko wol? od oboyga d;? 11emy,

"która fama nas fzcjZ;?sliwemi lub
X"

fiebi.e al{)otym te r?eczy nie dla.

V ).T' e dla B
'

• "J..'1ie zaC; koga
Ufnie.

Z
cdzi komu?kolwiek, je"

S ij "nie. ..



"ciw Panu Majef?atu , niechay ilLt,

.".chai? o tym i l?kai? fi? f?udzy wla

" fney woli. Nayprzód bowiem fa'

" ma fi? wy??cza i wydziera z l(od
"panowania jego, _ któremu jakO
"Stw6rcy f?ufznie llu?y? by?a po;
" winna, a fama fi? fobie poddac,

-» niefzcz?sliwemi czyni (.Idem Ub:!?
" de libero arbitrio ), ,

Hl, ,. Wola i porufzenle rozumne nad

"zmyfl'em i appetytem panui?ce, ma

" zaifte, gdziekolwiek fi? obróci,
• "zawrze za towarzyfza i jakoby w

"sIad id?cy rozf?dek, nie ?eby zaw

"fze wed?ug rozf?dku , ale ?e nig
"dy bez .rozf?dku nie. bywa .poru

"fzona tak dalece: li wiele rzeczy

"czyni przez niego, aleprzezciw
"jemu, to jeft: przez jego jakoby
,. uilug?, ale przeciwko jeg Ta

"dzie czyli zdaniu. Jeft za? przy

"dany rozf?dek woli, aby j? budo

"wal a nie' pfewa? (Idem ibidem ,)

.

" Ale czy dory? ma na tey krzy?"
" dzie ? dodaie [efzcze ,

i to w DIet
" jeft: ?e wfzyftkie rzeczy, które ?

" Bofkie, ona targa i rozrywa. (Idei/I
Ser. 3,' de Rejurreffione Domini.

VI.'" Mówi? ?miele: ?e zadnemu1

" który idzie za w?afna wol?, cal!

"?wiat nie móg?by wyfiarczy?, s?e
"o 'gdyby w?afna wola temi l?

" kontentowa?a rzeczoma. które fo'

" bie przyw?afzczala , a nie ju? i.?')
" farnego (co ftrafzna rzecz moWIe

"porywa?a fi? Stworzyciela! ?l?
" bowiem chcia?aby, aby Bóg Jt
"grzechow albo ukara? nie md?

r
" albo nie chcia?, albo ich niewidzla'
n Chce tedy, aby on nie-.byI Bogie?;
"ale jako w jey ??dzy jeft,

8

Il1
" przynaymiey by! albo niemocl1)"e:
"albo niefprawi'edliwymt albo al i
" rozumnym, okrutna zaifte je '?
"

ze wfzecb miar przekl?ta ?ro' h:
,? która pragnie, a?eby Bofka W(tec d ..

IV. " Ludziom {zalonym, i niemowl?
, "tom, tudzie? i fpi?cym ,

cokol

"wiek czyni?, nic albo za dobre,
"albo za z?e nie bywa poczytano;
"bo jako nie f? przytomni fwoie

"mu rozumowi, tak ani zoilaie
•

?"przynich wtafney woli u?ywa
,? nie, a tym farnym a,ni zdanie wol

"no?ci. Gdy tedy nic wolnego nie

." mai? tylko :fiebie, fl'ufznie te? nie

"bywai? f?dzeni tylko ? fiebie

,; (Idem t'bidem)
V. '" Wielkie to zte wtarna wola,

" przez kt6r? fi? to dzleie, i? dobra

"twoie nie f? dobra twoie.

Wh_1
" fna wola jeft, kt6ra nie jeft fpo
"leczna z Bogiem i z lud?mi, ale

"

f
.

dl" '6" tn?
" mocnosc, praWle IWOS ,

l

b.e
" ro?? zaginefy; kto; bowiem c ?e?
"aby Bóg dla niego nie by? fprfe\?yr
"dhwy", ten, chce, aby B6g tJ. nie
,. Bogiem, a kto"??da, aby Boga(Wo?
" by?o', izali? tym ??daniem Wc Ide/ii
" im fercu nie zabija Boga ?

" nafza tylko, kiedy czego chcemy ,

"nie na chwa?? Bo??, nie na po?y-
" tek bli?nich, ale dla nas farnych
"tylko .czyniemy , nie fzukai?c po
,,;doba? fi? Bogu, i dgpomoc bli?nim, ibidem. )
"

ale tylko zadofy? uczyni? Cwoim

"poruCzeniom umyfiow. Tey woli

/
" przeciwna jeft mi?o??, którato mi

"lo?? jeft fam 'Bóg, a zatym woI\l
'

:!, w?afna jak? zapa19?YWQ?,i?prze ...
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?e fi? fta? n?dzny. 5. Nie mo?e
?:?,

"by? zwyci??ony. Ale te? przez to
§. ITI.

"

kazui d' n

f1'T J '

/I dl S 7rl'/'"
? " nie tylko po azuie prawa: ze o?aanla .n.uguJ"yna • o wjzechmocno ci

hBoftiey. jeft WIzechmocny , gdy tyc rze-
"

czy nie mo?e, ale te? przymufz?J.
" Wfzecb?o?ny .C Bóg) jeft. do : prawda wiedzie?, ?e ka?dy ta?l" czynIenIa WJ?kfzych i mmey- nie jeft wfzechmocny, kt6ry takle"fzych rz.ec?y, Wfzechmocny jeft :: rzeczy mo?e. Chc?cy bowie.m Bóg"d<? czynIenIa Niebiefkiah i ziem-

"jeft tego, co tylko jeR:: wlec?ny,,?IC?, wfzechmocny jeft do czy-
" tedy i nieodmienny, 1 pra?d?mow

..

"m?nl? duchownych i cieleCnych,
ny i b?ogof?awiony ,

l mezwy-,. wlelkI.W wielkich, ale nie ma?y w
"

ci?:lony chc?cy jefl. Je?eli tedy mo.
" naymmeyfzych, na koniec wizech-

"

?e by? co nie chce, wfzechmocnymo
.

fi: d fi:"'., f: h cny.

"
.

cny Je o
czynienia wIzy -

"nie jeft: Jeft zas w zec mo •

" kIC? rzec'?y, ?tóreby tylko ze-

" wi?c cokolwiek chce, to w?zyftko" c,hcla? ... nie moze umiera?, nie mo-
mo?e i dla tego czym me chce

" ze

grzefz??, nie, ?o?e by? omy- :: by?, ;0 nie mo?e, kt6ry ?rzet;> nfta
....

" l?ny, ,3m omylIc, takich rzeczy
zywa fi? wfzechmocny, ze wizy

..

" nie
moze, które gdyby móg?, nie

I
:: ko, co chce, mo?e, o którym PfB:lm" by?by wIzechmocny. (Serm: 213.
" opiewa: wlzyfrko, ?ok.ohylekde Symboto ad CC?tehumenos, alias
" chcia? Pan, uczyni?ftkn? hn1eble

1
t;ade Tenzpore 1I9. ziemi i we wfzy lC przepas-II.

",Aby fna? nie rozumia? ktp, ".
h"Clac •

• ,. r.
"Ze nieuwa?nie m6wi?, i? cze·

IV." W ten cza? .w naylas?leyl?ym
/

"go? wfze?hmocny nie mo?e:
?wietle m?droscl da fi? Wldzlec, co

,. to? i B?ogof1awiony Apoftot
"

teraz wiara pobo?nych trzyma,"PoWiedzia?. Jesli nie wierze.. "pierwiey ni?eli odkrytym pozna-m k ó' b" . .

k a

"
y., on, t ry WIerny prze ywa,

"
niem widziano b?dzIe: J? pew? •

" fallltgo ,fiebie zaprze? nie mo?e, nieodmienna, nayfkuteczmeyfza Jeft"ale ?e nie chce, nie moze' bo i
"

wola Bo?a, jak wiele rzeczy mo-

"C?cic? ni; m??e. ?lbowie? fpta- :: ?e, a nIe chce, nie za? nie ma
'. c;e?h wled?twos? nIe moze, to zechcie?

goby chcia?a, a nie mogla, 1 J ak
" Uczyni?, co jefr nieflufzno albo :: to jeft. wielka prawda,. c.o"l1\?drp?? zechcie?, co jeft i?upie?

" PC?dm opiewa:' Bóg nafz na rlle,bIe" ?o ? albo prawda zechcie?, co jeft i na ziemi, wCzyftko, co zechcla??"fa?rzywego. Zk?d bywamy upom.. ',', uczyni?. Co zapewnie ni.e byta?y
" n1eni· . >

B
'

Wf: h'
b h at a me

•,. t lk
• lZ

og zec mocny me

prawda, gdy Y czego c CJ
!.Y o

tego, co Apofto? m6wi, to :: mdgt uczyni?," a tym fzpetn1eyr?a"J,cfl:: farnego fiebie zaprze? nie mo-

by??by rzecz, gdyby dl? tego nIe

IIi: Ze,
al? wiele

rzeczy nie
mo?e., :: uczyni?, iz czegoby zechCIa? w?zech-:?

T. Bog wfzechmocny nie moze

mocny, temuby wola ludzka prze
..

"<tlllrze? 2 N·
,

fi ...., "

'? ?
"

3
:

.

; le moze l? od mIenIC.
fzkodzI." mog a.

. .

.

le llloze fi? omyli?. 4. Nie mo" "0 zaifte t nic fi? nie dZIele, cze-
r""

"gobr
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By? mufi ,
i nie mo?e by? ?ci?nion

granic?,
" gohy wfzechmocny nie chcia?, aby,:,

"n? ftalo, albo dopufzczai?c, aby
Niezmierny; bo ?wiat f?opie? ,

Nie ..

" fi? fialo, albo fam przez fi? czy-
.

bo mu I?olic?,,. ni?c,
Jednoifrny fam w fobie, cho? W ?wie?

cie niezmierny,
V. "Ani w?tpi? godzi fi? O tym, ze

" Bóg czyni dobrze, nawet dopu
" fzczai?c to wfzyfiko ,

co fi? czyni
" zle ; tego bowiem nie inaczey jak
" tylko fprawiedIiwym f?dem dopu
" fzcza: a to zaifte wfzyftko dobro

"jeft, co fprawiedliwo jefr. Cho

" cia? tedy te rzeczy, ktdre f? z?e,

" nie f? dobre, jednak, aby nie tylko
" byry dobre, ale i z?e, dobra rzecz

" jeft; bo je?eliby to nie byio dobro,

" ?e fi? znaydui? z?e, ?adn? miar?
" nie by?yby dopufzczone od wfzech

" mocnego dobra, któremu bez w?t

"pienia jak ?atwo jeft, co chce, to

" uczyni?, tak Iatwo jefr, co nie

" chce, tego nie dopu?ci?.

A troif?y w Ofobaeh
, wfzem za? mi ..

?ofierny: -

.

Wfzechmocny za? dla tego: ?e z nl"

czego fiwarza,

M?dry: ze wfzyf?ko widzi, Opatr?"
ny, ?e zdarza.

Szcz?sliwe fkutki
,

ko?ce powfzechne
obmysla,

Szczegulne frzodki daie, iftoty okry
sla.

Jeden koniec powfzechny dla wfzya·
kich jelt chwala ,

Kt;.6r? bywa wielbiona Bofka Trui'
ea ca?a.

Wfzechmocno?? Oyca, która wfzya·
ko ftwarza? rada, .VI. " Temu jesliby nie dowierzali, Ju?

"
i fam pocz?tek nafzego wyznania

" niebefpieczny jeft, którym wyzna
" iemy: i? wierzemy w Boga Oyca
" wfzechmog?cego; ani bowiem dla

" infzey jakiey przyczyny prawdzi
"wi.e nazywa fi? wfzechmog?cy,
"jak tylko dla tego: ?e wfzyfiko,
"

co chce, mo?e, ani wol? które

"go?kolwiek ftworzenia nie mo?e

" by? przefzkodzony flmtek wfzech

" mocney woli Jego.

M?dro?? Syna ?wiat w liczb?, W wIJ'

r? , w wag? fk?ada
, .

A zamiarem praw rz?dz?c ufzcz?sll'
wia bycie, b

Dobro? Ducha, cia? lk?onno??, ruc.
daie i ?ycie.

II. Iflno?? BoJka.

Naywy?fza lfi:no?? Bolka byt
nad.

wfzyftkie hyty, .

?
Sam w fwych dofkona?o?ciach ?\V'? y,

.

wolny, f Y ty. d----------------

Bytno?ci? fam fi? Pan Bóg prze

§. IV. ELEGIA Moy?efz?m zowi e,
1'1"

Ja jeftem który jeftem, niech z

l. Q Przymiotach Bofoie!z, i? Królowie. o??
Ja jeRem fam od :fiebie mai?c bytl1

B6g tefr I?no?? duchowna, mysIoa ?
mefkonczooa,

wieczn?,
-

eb?
Nie trefunkiem, nie" zmian?' potfZ

Bez pocz?tku; QO ? fiebit, bez ko?ca

i?awiona
konieczn?;

Bo
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Bo gdyby mnie nie by?o, zk?dby "4 Bo nay?wi?tfzy ze wfzyftkich fpraw i
bytno?? miary

.,.

cnót Ipe?nienia,
.Rzeczy" które f? teraz i które' by- Które i w fobie trzyma niezmiernie

• wa?y?' u fil nie
,NIe trefunkiern; ba nigdy niezaczc?em Które i w drugich wlewa, i fpra ..

, bycia, wuie pilnie.WIeczny za?; bo nie iko?cz?' nigdy Ma nienawi?? niezmiern? do naymniey ..

mego ?ycia. ?

fzey wi?Y,
•

DOfloll Il
r " Niezmiern? mai? zacno?? wfzyfl:k16a Oset Boj/ue.

jego czyny.
Naydofkonalfzy, gdy? mam dofko- Jeft Bóg niezmiernie dobry dobro-

T
na?o?? wfz"elk?: ci? udziel??f . ,

l. o

format?? z

?atury, moc, nie- Z godn?, i po??da?fz? nad tnl10se

T ,zmlernos? wielk?, wefeln?.?. o wzrtualnn. fil r.
. , "

Bd
'

? n?, co mam lam, IV. Niezmiernoh: ofka,am
InnymJako to

m?d
,:

,

'
, ,roso, CZuyno??, dobro?, Jeft niezmierny przez jak?? filn? rw?

ro?ci?g?o?? ,T SWJ?tos? winnym3· o rown'
,

"

omzetnq w drugich wra- Na wfzyf?kich
:

mieysc (które f?, i

mog? by? ) fprz?glo??:l'v1'
zam dofkonalo??

az?c, wieczno??, be?f1dadno??, dam

. T InnY,m, t?? fl.??o??:
Ro?ci?g?o?? bowiem fil n a jef? wfpól •

bytno?? d.ucha •
4 o

tty?Jzodzzeln?: gdy? moc ja Z mieyfcem rozdzielnym , Jak gdy
piec pokóy nachucha.

,

Bofka za? jeft ro?ci?gto?? nad ?WIata

przeftronno??:

mam wy?fz? w fobie;Bo cq czyni? ftworzenia, ja to? lub
ich zrobie,

'

JeR:
t?dy Bóg nayczyfi:fza moc bez Gdy? wfz?dzie jeft przez fw? r. moc

2. Iftno?? 3' i Przytomno??.
. zadnych fkradow,

?leZroslny, nie rozdzielny ma dza] z
fwoich ik?adow.

Tak dalece: ?e nie maiz mieyfca I ni
,

i?worzenia,

Któreby nie dozna?o talk Bofkich

promienia.
III. Dobro? Bofla.J'elt Bóg n'

• .

k' lezr?llerDle dobry nad wizyft
te,,!'

te
zamiary,

Jednak nie tak ro?ci?gly Bóg, jak
ciaro calcem;J:'lzego n" d' d.

le nIe znay ? z? ze, pirma, By go mieyfca okr,ysla? mog?y, lub
·

tkn?? palcem;leQ??ry.
. og ?obry dobroci? zupe?n? z

{

Bo cieleCna ro?ci?gto?? jeft z fwych
tz?fte k flt?adna,Gd > r!l:oty:YZ ll\a z d 1k ?"

.o ona
OS€:l? wfzyftkle Z mieyfcem fi? fpaja; ale W Bogu

cz?ftka ?adna.
Je? Bóg d ? fobie cnoty.

mnie?i:? dobroci? moraln? fu ..

,

V. Nie ..
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Nieodmienno?? Bojka.v. Niewidomo?? Bofka.
.

Jeft te? Bóg
. nieodmienny ? bo

mial, nie f?raci ,

co Je1t B6g widzialny nie cielefnym
okiem;

-

" .Czego nie mial, tym nigdy ju? fi? nle

zbogaci.
Gdy? duch nie ma przymiaru z ?adnym

l
cia?a wzrokiem.

Jeft nieodmienny W byciu: gdy? nie

by? nie mo?e ,

Oko ducha nie uyrzy; bo duch nie mA

barwy,
W wiadomo?ciach n'ezmylny , zt?d

Bóg S?owo Bo?e ..

Chyba we ?nie ,
lub w f?rachu kto lna"

jaczy larwy.
Ucho te? nie uf?yfzy, duch cichfzy nadZa? które mu nazwilka z jego robot

d??, . dzwi?ki ,

Smak, ni wonno?? nie s?owi? ,
ni dot-To nie jego natur?, lecz dzielno??

wf?a wiai?. kliwo?? r?ki. "

\Vi?c je?eli widziany Bc9'g od S\\rJ?'
VI. Wiecznu?? Bojka. ) tych bywa, '.

'6
Jen: Bóg wieczny, nie ?eby trwat To rozumom, nie .oczom . m?dvos

przez d?ugie wieki,
r ew? odkrywa,

.
.

.

Licz?c lata z kroplami dlugopfynney

I
Odkrycie J czy poznanie dalekie i hl!'

rzeki. ". fkie
,

I

,

b
Ani jak Anio? wieczny, zaczol by? Dalekie, co z podobie?f?w, co z nizk1C

r

obro?ca,
. . . dzie! nizk?e.

.

,. b
Ale Bóg bez pocz?tku wieczny, i Blifkie zas, co z If?otnych w??fnostl,

lu

bez ko?ca. z twarzy,
-

Gdy? If?otna jeft wieczno??, która Gdy fi? pozna? niezmierno?? i odfir .

cz??ci nie ma, byt zdarzy.
Cala ?ycia dzier?awa, razem z czafy Dalekie przez nauki, lub ?wiat?'etJl

rO'

trzema zumu , d
Lub lalk? bywa wlane; wolne

o

Pl'zeCzfym ,przyfzfym, przytomnym;
zdrad t?umu.

te-
bo takowe czary

Dziel?c Bofkie przymioty, chociai n1
'V nas tylko dziel? fi? na ró?ne,

rozdzielne: .kompafy.
Gdy? w Bogu wfzyf?ko jedno a mY·

Lecz II Boga [ame dzi? ko?em fi? uwi-
sli fubtelne. .

_ . i6?,
.

Chc?c o4i dzie? Bofklch Boga objaWJedna t-rwa/o?? przytomna, co nigdy
z if?oty, . n?nie mija.

Nie mog?c razem wf?awi? dziej? \
'

VII. IPjzechmocnoS? Bojka.

136g wfzechmocny; gdy? moze

wfzyftko. co chce, czyni?;

przymioty. t?ylfl
\Vidzenie blifkie Boga, jakie W fa

Niebie, SWW
Gdzie twarz? w twarz ogl?da?Nie mo?e, coby mog?a m?dro?? w

nim obwini?. tym daie fiebie.
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Niebywa nigdy dane W tym iyciu do ..

'1. Niefkuteczna wed?ug nas; kiedy w pew
..

, czefnym"
e;,

ney mierze
Atlltez uwielbionym 'ju? oczom cie- Nieobiecal Bóg pewnych fam prze-

lefnym ; , fzkod oddali?,
Lecz prze? ?afk?- do chWa?y kogo Bóg Tak chce-Belg z?ych. ;atowa?; zIi g()

wymefie, -

nie chc? chwali? , \

W ten czas cz?owiek, jak jefl: Bog fam Zupe?na wola kiedy bez ?adnych za ..

w Tr6ycy, dowie fi?. ktadow,..
VIII. Wiad "

B 1R
Chce, aby?my przykazan pilnowaliomou o ?

] dWf h s a owo

z?? rzeczy nay?wiadomfzy; bo Z obowi?zkiem za? wola, gdy W fzcze ..

N'
Jednym weyrzeniem gulnym wzgl?dzie, re przez znaki wie wfzy11:k o, co ,Dla pewnych przyczyn ??da rzecz po-

ma by? z Stworzeniem .

lepfzy? wfz?dzie,
.

Jeft'··
B6

'

zas w nim ta ?iadomo?? z fzcze- Poprzedzai?ca wola, kt6r? fam g

Z'
rego poznanta,

z fiebie,
I

lfrO?y. w

ni? potrzebna dla mo?no- Ma, nie patrz?c na fprawy chce tnie?

Kt6r :1 zdanIa, ludzi w Niebie,
.y

ki

te
rzeczy Zwaza co by?

\
Naft?pui?ca wola z memylnym wyro

..

J akie l?d? !nog?,' kiem ,

,

,, Jakun fporobem I

jak? póyd? Gdy wed?ug czynow ludzkich Bog

J fi:
d:C'g?,

'

?

rozf?dza okiem,
,

e

wla.doru??? widzenia, któr? wi- Z upodobania wola, fzczere kazde

y) f:
dZl ?eble, chcenie,-W

z?kNl: i?ne rzeczy, co f?w.ziemi, powfzechne lub fzczegulue dai?c opa.
lebIe.

trzenie.
IX rrr

t "B .n» Wola w znaku zakryta f? pewne ro-•
w o no?'c o}' .. ".

Jel?: Bó fkazy,. .', ? Wojny: chc?c dobrych, zfych Jak offiar z Izaaka, Bóg chcia? me obr,-

\V?ln nIe,chc?c ma w ft r? ty,
z'y.

?i?eft. od przymuru, W radach
Ten B6g jeden W iftocie, lecz ma trzy

Wola Bo
POl?ty.

• \ .

o roby,
.• . ,

bie?a tkuteozna gdy fwoy fkutek Których ziemia me poym1e przez zad ..

ze, l ne fporoby.

-Tom 11. I

TRAKTATT
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t?OZDZIA? 1. troifry jeft w Ofobaeh ; a te dla te'

go: ?e Bóg jeft Wfzechmocny'
Wfzechmocno?? ?a?' jeft przytnlot
do natury Bofkiey vnale??cy ,

a ?a"
tym naymnieyfzego nawet domt1•le'
mania fi? do uczynienia rc)intci

mi?dzy Ofobami Bofkierni nie prti:
nofi , wi?c Tajemnica Tróycy NllY.
?wi?t: naturalnym rozumem nie 1110

?e by? do?cigniona. tJ!

o Znaczeniu t?y Tajemnicy, De no

tlone hujus Myflerii.

P.

C
zemu poznanie Tróycy Prze"

nayfwi?t: nazywa fi? Tajemni-
c?'? .

O. Bo rozumem naturalnym ukaza

na by? nie mo?e ta wiadomo??, ale

tylko farnym Boikim objawieniem
?

flam oznaymiona; jako mówi Chry
f?us Pan (Math: II. ) Zadm nie zna

Syna tytko Oyciec, ani Oyca tylko
Sy1i, i k0111Uby zechciat Syn objawi?.

Rzecze/z: Rozumem naturalny
, ,

B'
. z;J1?'

poymuJemy: ze ag rozumi , i?
i chce, a ?e rozumie?, jtft to fadt

t

flowo mystne, i chcie? , jeft to tcftl;?
milo?? , wi?c. rozumem natura!6) (?
poznaierny ,

ze f?owo i milos
ogrJ

U Boga, I a zatym ze f? \V 13
Cli'

trzy Ofoby Bofkie, a to jedna ?y
dtt"

j?ca ,
a dwie wydane, usu: pfOje?

cens
, 8 duo: p'roduffce; cokoJ,Wto"

bowiem jeft w Bogu ,
nietkooc

&c.
no jef? , niezmi?rno, wieczn•O WY'

A przyczyna ta jef? , którey dowo

dzi s. Tomafz ; bo wfzelkie ocze

wif?e okazanie bywa czynione al ...

'bo od poprzedzaj?cych prawidel ,

czyli od przyczyn, Demonflrat?o vel

fit a priori, feu, per cazifas, albo od

posledni?h dotoodoio
, czyli od fkut

kow, ?Jei a pofleriori, !eu pet' e{feftltS,
Aze bytno?? Tróycy Nays's: nie

Inoze by? dowodzona od poprze

dzaiqcyc/z p1'aw2'del, poniewa? Bóg
za.dney picrujzey nad. fiebie nie ma

Odp: Ro?!?d: ;nmey/z? p.'ob€·, l;llbO

rozu??llewa? Je? to .wld,a-waco d)'"
rodZIC fiowo, lehcIec Jef?

t

rZ;O"
cha? mi?o?? w rzeczach awo

po"

Dych, in rebus creatis, Concedo 'i1tf8"
zwalam: w rzeczach Bolkich, r?l?fll
bus Divinis, Nego, Nie P.oz?r??

przyczyny, ani fi? te? moze wno-

t:fi? z nafr?pui?cych jkutkow czyli po-

I
.

slednich d.ouJOdow; bo ftworzenia

·nie 'przeto za. Wi1?y od Soga; ?e B6? l tak ro?aunie?o Ponie?aZ;gt-
iW""

-
'



o TAI'EMNtCY TROVCV 'PRZEN.AY?W:' ,147

?wiat?o
ro?umu. o?az?ie fi? to: ze >:?

?v Bogu rrrzumtenre l chcenie f?
Jedno i tbz famo? gdyi Bóg nie
fk?ada fi? '-!' ?ocy j fkutk u od tey
tnocy wyn.tkal?cego, ani fi? {kIada

z których jeden wi?krzy, drugi

rnnieyfzy ,
trzeci naymnieyfzy.

Odp: II. A to, co o Zoroaftrze, i o

TryCmegi?cie, i o Sybillach m6wi?

fi? zwyklo, wfzyftko raczey pod
rzucono i ju? po przyi?cu Meffy
a fza prawdziwego Boga i cz?owie

ka \ wymyslono. Ale daymy to:

niechby byty i fzczere a prawdzi ..

we Sybill one wierfz e od ftaro ..

zytnych Oycow pochwalone, jed
nak fi? one nazwa? nie mog? wy

nalazkiem rozumu przyrodzonego,
ale mai? by? poczytane jako obja
wienia, w ten fpofob jako rzeczo

no jeft o Czarowniku Balaamie W

Kfi?gach Num: 23.

Z ,fub?ancyl c?yIi iftoty i z przymio
tu, pko AnIo?

rozumiei?cy flda-
da fi? z

natury Ani lik'
"

czywif?e o
'

e
tey, 1 Z rze-

? g, czyl] fkutecznego wy-
rozumIenIa' al B

I , " ,

n,
,. e

og Jetl: Jeden zy-
wy lKutek B t

I,

fz bez
.

y n?sCI, akt nayczyf?-

fiJ d
. zm1erZan!a, nayproftfzy bez

Zk

li

dama
nawet Metafizycznego.

i?
?. rozum ludzki naturalny zo-

aWlOny przy fw' b'
l'

" ,

k' Oley 16'g1.0SCl, )a-
o TIlegdy?

'

Poga?1k' h

w onych FIlozofach

mocr? lC?e'b prZ?czyrby zawrze i

P. Jak fi? wyk?ada Tajemnica Troy

C)! Przenay?wi?t:
1"'1'

.' y mIa? Bóg wyrozu"

ewal?c r d
"

kocha'
o Z?C 1lowo mvslne, i

O. Wyk?ada fi? tak: Tróyca Pr?e04

nayswi?t: jefl jeden Bog we treecbczyli ?tc :vydawa? wag?" mi?o?ci

\V ?
cenrs

, a zatym zawfze zda-
a oby fi? im: ze niepodobna J"eft

rzecz 'f
'

OJobach 'Pr?ebywai?.,cy. . .

1. M6wi fi? Jeden Bog, to Jeft Jedno ..

?ci? liczby i fzczeguln?, Unus De ....

us uniiate 'flumerz"ca Ej jingulari,
non ?tnitate fpecifica, a nie ?a? jedno?

?ci? gatunkow?, kt6rato jedno??
gatunkowa przez ró?nice fzczegul ..

ne rozdziela fi? .i rozmna?a ii?,

per dlfferentiCls singulcwes dividitur &

mnltiplicatur, jako fi? n. r. Zwyk?a
dzieli? natura ludzka w Pietrze, \v

Pawle, w J?drzeju, którzy dla te?

go f? zaifte i rzeczywi?cie trzema

lud?Q1i. Zk?d trzy ofoby Bofkie nie

f? trzy wydzialki, tria ltzdividlUl,

w kt6rychhy natura Bofka, gdyby

by?a jedlla jedno?ci? tunk.ow?,

mufia!a fi? pomnaia?, iako nie ..

gdy? bl?dliwie twierd71 I w wieka

Vl. Tryteitowie Trc)yLoznicy tak

naz".ane; poziewa? weJtug ich fe?
..

tencyi pomna?a?a n? natura Boza

royca ofob w jedney fzcze-

??l?e? naturze; chocia? to ju? po

cyle ?larO fi? : ?e Tajemnica Tr6y
nlew

\VyZf:
YWraca rozumu, ale prze-

za
rOZum

Potw?erd
.

•

Duch S ?a fi" ta pl'oba! Syn 1

Zutni
.' rownie jako i Oyciec ro

\V
?l?, ale jednak ?adnego fia-

li. Ule r d
tba ,o z?; Duch S. chce i ko-

fWaie zadkneg6 nie wydawfzy krefu

lJ ,g.o Odlania.
• opl1ZCf.

I

l
,-

1t<:>r "'.
c

zeclceJz: Plato, Zoroa-
• 'l

rlS?11 'fi
];?nic? T, ?gl us, i Sybillre Ta:
SS. Ove t?ycy Nayfs: poznali, l

"
J OW'e

•

h
'

O
t't'zekon

" z me plfma Po.ganbw
dp: l YWah.

. o Plat.
'

,

on z \.' .
OOle tego dociekJ.i?: ze

,

\"}\\1l?t hWIele rzeczYc. Kfi?g Zydowfldch
WyroZU?1li .y Wyczerpno?, ale zle
?ob e\v?t· o.

O'J aaooWi .' pomewaz trzy
-

Jakopy trJ;ech J3ogow,
Tij

bk
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tak jako natura ludzka we tzech
?

ludziach.
dalece, ?e Oyciec ,

albo Syn, albo

Duch (uwa?ai?c któr?kol wiek os.o"
b? w fzczegulno?ci zofobna ') nie

by?by Bogiem, a zatyrn aniby ?ad?

n? by?a ofob?; poniewa? imie oro:
by znaczy zupe?n? bytno??, czyli
fubftancy? i w fobie cal? , jako fi?

pokazule z naf??pui?cego wy
kra ..

duo

I. Mówi fi? Uje tz·zeck oJobach jeden
Bóg tai: fama, Tróyca, a to fi?
twierdzi przeciwko Heretykom

/

oetowi, i Sabelliufzowi, którzy
wieku III. nauczalir ?e Oyciec i

Syn i Duch S. f? tylko trzy imiona

jedney i tey?e famey ofoby, która

jakoby pl'Z;Z .w?gl?d na ten czas,
co minol, ze JUz by?a, nazywa fi?
Oyciec; a za? przeto: ?e ludzi na

uk? nape?nia, mianuie fi? Syn-, a na-

P. Co jel? Ofoba ?
"

O... Wykrada fi? : ?e Ofoba jefl byt!zosc
[zczegulna, rozumna, cata w Jobie

1

nieJpolkuiqca z kim. d;·ltgim.
l. M6wi:fi? bytno??,fubflanti!?, id tfl:

ens per fe fubftflens, to jef?: rzecz prze?
fi? przebywai?ca ,

a. tym farnym trZe'

ba wiedzie?, ?e przymiot , CJccidenS,

który jeft nie na fobie wfparty :

ale na kim infzym przebywaj?cy,

oniec przeto: ?e po?wi?ca, zo

wie fi? Duch S. który to tych He

retykow b??d pot?piony jeft.
Rzeczefz: Wfzechmocno??, fpra

wiedliwo?? , i milofierdzie farnym
tylko zwa?aniem ró?ni? fi? dla ró?

nych fkutkow, a zatym równie, i

Oyciec, i Syn, i Duch S. dla {a

mych tylko ró?nych imion r6?ni?

nie mo?e by? ofob?.
I

II. Mówi fi? fzczegulna bytnos?t
fingztlaris [ubflantia, poniewa? byt
no?? powfzechna n. p. bydle w ogul
no?ci rozumiane, nie przebywa irW

czey, tylko na fzczegulnych ,'vY'

dzialkac;h rzeczywi?cie! b?d?cych!
ofoba Za? przez fi? przebywa, czY."
li na fobie famey fioi, 1 nie jeft ol.'

fi? .

Od p. Odrzucam z pOrOtIJn3n?a wyni
kIlt w niojek ; a przyczyna tey nie-

ró wno?ci ta jeft: ?e wfzechmocno??,
fprawiedliwo??, i mi?ofierdzie nie

f? iobie przeciwlegle nale?nie, re ..

lative, ani fi? mai? ku fobie jako
wydai?cy i wydany, tanqz6am pro

ducens e:J produftum, a za? Oycow
ilwo f? fobie przeciwlegle i fta

wi? fi? wzajem ku fobie jako ro

dzony i zrodzony nale?nie, ?eby
2a? zrodzony od rodz?cego nie

ró?ni? fi? rzeczywi?cie, to rzecz nie ..

j
podobna.

komu udzielna.
.

III. Mówi fi? oruba rozumna, intel'l:
gens, poniefa? ta fubf?ancy? czx:

\ rzeczywil?oS'c, która rozumu nI

ma, nie nazywa fi? ofoo?, ale podbyt:
jupposituf'n, jakoby podleg?y bJ
czyli rzeczywifto?? n.' p. katnien,
k6? &c. im?e albowiem ofoby Zll?;
czy jakow?? godno??, kt6ra.

nI

jeft przyzwoita tym ftworzeOlotn:
które nie mai?rozumu. Bez krzy?_dy jednak ofoba cz?ftokro? naZ

nI. Mówi n? przebywa??cy we trzech
.

OfobllCh jeden Bóg, przeciwko Joa-
chimowi, kt6ry w XII. wieku

WY-j
mysIiI: ze Oyciec, i Syn, i Duch
S. mai? cz?ftkowite' natury, z któ.

1y?h fi? jedna natura zrafta tak

wa fi? podbyt , fitppojitum. . je"
IV. Mówi ft? niefpo?eczna, czy.h bilis

udzielna nikomu, inc0111111Un!CJl
aJter?
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altet'l:'; poniewa? ofob}1?o?? jef? o ...

?!?

l?at;ll. kres ?zyh ter?lO rzeczywi
ftO?cl •

czyli fubfrancyi zupe?ney ,

ktora Jeft ca?a W fol1ie l' n' d' l

jedna jef? Hypo1?asis; 'poniewa? II
.

nich Hypuftasis to znaczy, co fub

francya czyli bytno?? natury.

]!.zeczefz: JesIi Hypoflasis czyli
Ofobifto?? jeft oftatnim natury dopo?
nieniem , przez co ftaie fi? nieudziel

na czyli niefpo?eczna ,
idzie zatym:

?e w Bogu nie mog? by? trzy O

roby, ale jedna tylko; poniewa?
natura Bolka w Oycu ma Hypofll1sitn
ofobifto??, wi?c nie mo?e daley u-

h druzlr
reu zrer-

a rugim,
V. Mówi tl? ca?a tota b fi'

•

d I?.' , a y l? me

omys ac podzIa?u (ubft
'

b
?T cz fik '. ancyl na y

..

J ? OWIte ? tn fubflantias parti-cu[ares, n. p durz k' 11
'k'

.

a, torym c??
-

ownym fubfl:anc '

'ft
.

tzeczyw·.n.
, 'f yom me przy Ol

IVI M- ,IHOSC Oroby.
b

ÓWl fi? W fobie, in fe, bo gdy. dziela? fi? Synqwi i Duchowi S.

t-Y6 przebywa?a na kim infzym od
? Odp: Odrzucam poprzedzaiqce zdanie,

którego potwzet'dzenia rozró?niam

wniofek: wi?c natura Bolka nie mo

?e daley udziela? :fi? Synowi i Du

chowi S. z Oycowftwem czyli bytno"

Jci? Oyca, Pozwalam; tak bo?iem
Z t? rzeczywifto?ci? Oyca jeft nie·

udzielila ,
nie mo?e fi? udziela? bez

Oycowflwa, c?yli bez fpofobu prze

b1j1vania 'Oyca" Nie pozwalam tak ro

zumie?; Datura bowiem Bolka wed

?ug fiebie ?cisle uwa?ana nie jeft
cfoba, a zatym trzem orobom mo

?e by? fpo?eczna.

J( t re'
" • ,

•

k
goby Wl?cey by?a dope?niona,

?a
o natura cz?owiecza w Chryf?u-

\?e? ?ro?? nie j?ft, A przeto Stowo
y

JZY przylOt natur? czlowie
tz?.c ?" ale tlie orob? cztowiecz?'p0nteWaz fi t

'

li" fi
J a ora cz?owiecza w Chry-

d

U le;
.

?le nie w fobie, do ko?ca

t;l?fe?01?na jeft, atoli jednak ta?

SI!
ura udzka jeft ziednoczona z

t; ?wem; od którego dziwnym rpo-
o

e? Wyzupetniona zoftaie.

WI?C Oroba jeR: imie zroslne, no
tnen C01Zcretum, fubfrancyalne zna-
cz r.

..

.
?ce gr.unt, .1ubJeClum, ca?kowi. Dopina? zechceJz: Do rbzmno?e

nia zroslney r.zeczy nie dory? jeft
na mnóftwie formy, ale nad to

jefzcze trzeba i mnóftwa natury

czyli fubjektu D. p. ftawmy dwie

bia?o?ci, na jedney ?cienie uczyni?
jedn? rzecz bia??, a nie dwie: a za

tym kiedy w Tr6ycy jedna jell: na

tura, b?dzie te? jedna oroba, cho

cia?by by?y trzy ofobifto?ci czyli

?Ie ';Vydzlelny, furma za? jeft fama

/?blfrO??, perfonlllitas, czyli fpo.
k?' pewny przebywania, fubsiflent?a,
ko:yto f?oro-b przebywania u Gre

:fi? t zawle fi? J-Iypoflasis. Niech?e

f? tr·e y god?l mówi?, ?e w Bogu

dzo? ?foby; tak bowiem utwier·

dryifk:
Jeft na Synodzie Alexan

Roku
ltn

pod ?. A tanazyufzem w

ka fpr??3. gdZie ufpiona jeR: wieI

tylko l?:zk,a, która 'by?a o farnym
hypoftases. ,

Odp: Rozs?d: poprzedzaJ?ce zdanie:

do rozmnozenia zroslney rzeczy

przypadkowey czyli przymiotowey,
ad multipticitatem concreti accidentatzs,

Concedo, Pozwalam: a za? zro?lney

rzeczy iftotney, concreti [lt?fl.afztia-

•

"ll?IH •

d?Iany; d'U tnl? zy Gt'eki i Rzy-
cillnikoJ ? bOWiem wielu z La·

. nIe r
.

l'
I

czen!a W [ .Ozumle l 'mocy zna ..

a?eby tylk 111le?i?, n?pierali fi?,o
ltlOW1?: ze w Bogu

lzs,
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wiey uwa?ana by?a; a poniewa? tak

fi? mai? Bofkie ofoby, gdy? o.y"
ciec jeft nierodzony i od nikogo ?J1e
pochodz?cy, i on jeft pocz?tkle?
Syna i Ducha, S. Syn za? jefr o

Oyca, i razem z nim jef? pocz?t
kiem ,Ducha S. Wi?c z porz?dku
pocz?cia Oyciec jeft 'pierwfzy

od

Syna, to jef? pierwiey bywa U\va"

?any , Syn' za? pierwiey jef? od Du

cha s,

lis. Nego. Nie pozwalam ; poniewa? ,:?

do rozmno?enia zroslney rzeczy

fubftancyalney dory? jeft 11a wie

lo?ci formy; jako fi? daie widzie?

w przyprudkach dziwacznych, w

którym przyp?odku je?eli f? dwie

dufze rozumne, rozumiej? fi? by?
dwie 'durze w jednym i tym?e fa

rnym ciele, a jeden cztowiek , je
?eli jedna durz? rozumna informu-

je dwoie cia?a. Y przyczyna tego

jeft; poniewa? forma if'totna pof?a
nawia rzecz w fwoiey bytno?ci,
forma za? przypadkowa n, p. jako
biatos? ,

i Iafka po?wi?cai?ca nie ja
ko daie fi? zrozumiewa? : i,e ju?
rzecz ta poftanowiona, i jey n?
dodaie jako fuknia cialu ,

która

b?d? jako?kolwiek G? pomno?y,
jednak jednego tylko odzianego
uka?e.

Nie jefi: tam por?qdek czasu; p.o?
niewa? B6g od wieku jeft rozumie

j?cy i chc?cy, i owfzern jeft fallie

rzeczywif?e wyrozumienie i chc?'
uie , a zatym Syn i Duch S. ( kW

rzy f? krefy, Syn Bofkiego razu'

mienia, a Duch S. Bofkiego chce'

nia) koniecznie f? od wieku. A I1?d
to Bóg jeit Iftot? fam? w fobIe

przebywaj?c? a dofiatecznie dopd
nion? we trzech fpofobach prze
bywania: a?e trzy one fpo?o??
przebywania f? trzema wtafnosc1l1

m! ofobif?erni, to jeft: Oycowlt,:"o,
Synowftwo i Dychanie , Pater1Jl?as
Fitiatio E1 Spiratio pa./Jivct, .\Vl??
trzy one (poroby przebywal1la "

równie od wieku, i równie konieC?

A za? trzy ofobifto?ci czyli fub

f?ancye , trzy fpofoby przebywania
W Bogu f? trzema terminami fub

ftancyalnemi, które poftanawiai?
tyle? Ofob

,
a nie za? trzech Bo

gow, albo trzy wydzialki ; ponie
wa? w tych trzech 'Ofobach jedne
jeft Bófrwo, które jako forma fub

ftancyalna poftanaw.ia Boga. ne f?, jako i fam B6g.
.

"
.

Ani te? z,nayduie ll? W tych
ofo

bach porzqdeli godno?ci; gdy? te trt?
ofoby f? fpótiftotne, i tey?e (arUc

e

natllry, a ?atym koniecznie r?\V?,.
fobie, chocia? Oycowlh"b ? 1? ..

nia tyJkoznaczy u ludzi, nie W

P. Czy jeft jaki porz?dt'k mi?dzy Bo

fldemi OCobami, dla któregoby Oy
.ciec pOWlll1en fi? mianowa? pier
wiey, potyll1 Syn, nakoniec Duch

S?

O. Je/? porz?dek pocz?tku a nie za?

czafu, albo godno?ci w?a?ciwie rzen

czoney, Efl ot"do originis, non tem

porls, vltt dlgnitatis proprie \ diEf.ce.

Jefr porz?dek pocz?tku, który na

tym zale?y, aby jedna ofoba

wzgl?dem drugiey miara nale?yto??
?ocz?tku, a tym farnym aby pier-

gu dolkalfz? godno??. io"

TaI\.ow? i tak obfzern? ?l1aa ,.

mo??, tak Tajemnicy Tróycy l'I?ri,
?wi?t: jakote? ofoby W {)glll;'?fllY'
jako nale?a?o wprzód okaZa

15

tJl
i

aby c?ytelnik rozumia?, ? ?z?larJl
jakim porz:?dkietn przychOtr??
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traktowa?
Y' materyi tak dalekiey od .'?

zmyf?ow , 1 od naturalnego ludzkie-
.?

go wyrozumienia. Nayprzód tedy
przy?hodzi mówi?, co to f? pocho ..

dzenia , 'P.roceJl}ones, na któr ch ta

cata. TaJemnxca Tróycy Jay?w:
'

wfplera fi?: poniewaz' d
.

h

bi?ca rzek? jef? farne zrzed?o. Za

tym bycie rzeki ma pochodzenie
od zrzód?a W porz?dku fporobu rze

ki, ale nie natury; bo ta? fama wo ..

da jef? w zrzódle, która i w rzece,

przecie? rzeka w fwoim fpofobie

ptynienia wynika od zrzódIa; czyli
bierze pocz?tek p?ynienia od zrzdd

ta. II. Przyczyna jeft to ta moc

czyni?ca, agens aiiouod ,
która by ..

•

.rt
•

1
I

o nIC za-

wrna W1e os? Ofob· J' Iib b
.

,

d
• , es l y OWlem

za nego me byto \ BóJl.· h
dzenia

.

b
.

v II WIe poe o-

den S' me, ?dzJe ?aden Oyciec, za-

cie drugiey rzeczy rozpoc;yna.llI.
Aza? fpofob ten, przez ktory fi? co

rozpoczyna, jeft to tey?e famey

mocy w?a?ciwa czynno??, operoiio,
na koniec to, co fi? ma uczyni?, jej!

farne dzie?o, kres, albo termin, do

którego fi? ci?gnie, i fama moc

czyni?ca czyli przyczyna,
Princi ..

pium agens, ouod ,
i jey w?a?ciwy

fpofob czynienia, n. p. moc rOZU11'Z'"'

na niechay b?dzie przyczyna c:?:yni?

ca, Pytam fi?, có? ona chce zrobi??

Odp: chce powiedzie? prawd?· P.

Jakim fporobem zrobi ? Odp: Dwo"

jakim. T. Przez uf0rmowanie w my

sli takiego f1owa, jakll jeft ta rzecz,

o którey chce powiedzie? prawd?,

czyli zgod? mysli Cwoiey z rzecz?·

II. Te ilowo umyslone, które ii? w

l1iey mie?ci, chc?c drugiemu one

pokaza?, odzieje te fl:owo abo gIo
fem w fyllabach, albo znaczkami w

piCmach. Oto? i fposob czynienia

prawdy, I. ZroZU17'Z;en?e 2. Zechcenie

A za? kres czyli termin, do którego

ci?gnie fi? moc rozumna i jey czyn

no??, czyli fpofob, jen: fama we

wn?trz W mysli uformowana, czyll
zrodzona, a zewn?trz pokazana w

znaczkach, P'fawda czy li ftoUJo zga."

dzai?ce fi? z r?ecz?, i te ilowo jelt

jey krefetn, czyli terminem ju? ft?).
j?cym i bo do niego i moc czynt?

..

d
.

yn, zaden Duch S z pocho-
zenlOW'

' .

11 ',' za? onych powfial? nale?-

ce????' relatl?nes Jen respeBtzts produ-

d
.

ad '171 odu'crum, czyli wzgl?d
wy al??egp do wydaneao ( o których

t?a drugim
.

r
(5

b d
. mleylcu mówi? trzeba

? zie ) po?ano\Viwrzy za? ofoby
przez nal?zn

' .

2at: iza li
OSCI, naft?pi to uwa:

fohie ró
te

afoby f? fpóliftotne l

\aqua/es ?n.e k' • conJubJ?.omtiales & sibi

OfoL f:
Ja le kazdey z ofobna

izali
y

T? . prz?mioty, a nakoniec,

zrzódl
3Jtmnlca tak niepoi?ta z

1
i czy1a ?aturalnego wyrozumienia,
bydi ??r wfzyftkICh koniecznie ma

zono. -

.???:o::
R O

????.IcCY.:<:O;.*
Z D Z I A ? II.

o B ln.' f

°rlCrl pochodzeniach.
P.'

Izali fi .

-

fpOfo? znayduJ? w Bogu jakowe
ikich2

y pochodzenia Ofob Bo-

.
Przed 'od o

•

d?enie.
P .Wledzi? uwa?ay L Pocho-

• nie c
. .

ktylko
tl

o
mnego znaczy p

nia ukaor??dek czyli fpofob wynlka?

P()ChQd:inl?cy kto, od kogo, i jak,o?

to
nO!t1W?' zyto Porzqdkiem czy?

b?cia jeil
n.

p. kiedy kto c?yjego

\
Wl tl?, i? ??!Yczyn?. tak n. lP. mÓ-
?a

I a to cze;a pochodzi od zrz6d ..

U; bo przyczyna. to ..

ca
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fwoim byciu od przyczyny;. ponie
..

nie waz gdyby 'przyczyna- on:gQ
nie. uczyni?a kres, albo fubjekt z?d:
n? miar? nie mia? by fwego bycI.a,
tak n. p. zawif?o pochodzenie sw?a"

ca
,

i fpofob jey czynjenie ci?gn? ,??

:fi?, i o ten kres opierai? fi?,
Uwa?ay II. Pochodzenie Dwoja

kie jef?, I. Przemljai?ce , Procelio

transiens 2. Pochodzenie wewn?trz

przebywaj?ce, P'roceDio immanens. Po

chodzenie przemijaj?ce jef? te, przez
kt6re muc jakowa czyni?ca , nie w

, tra od f?o?ca, {ta?ce przyczyna,
a Je?

go ?wiatlo kres, abo objekt ,
azaS

infze jeft pochodzenie Porzqdkowe,
bez ?adney zawif?o?ci , ? tak naZy
wa fi? pochodzenie, jako od fzczc"
rego poczqtku, bez ?adney zawi?o'
?ci w fwoirn byciu, Proc?(Jio, u.rul?S

ab alio tanquam a mero principia fin&
de

.

fobie, ale
? zewn?trz oko?o fie.,

bie co czyni, Tak n. p. dla tey przy

czyny od mocy ognia, pochodze
nie ciep?a, przez które grzeie fi? ,

albo eiepleie woda, takowe, .mdwi? ,

. pochodzenie nazyw? H? Przemijo
j?ce; poniewa? ogie?, z kt6rego
ciep?o pochodzi, tez farne ciep?o

, nie w fobie, ale oko?o flebie n. p.

pendentia, ?
.

Uwa?ay IV. Pochodzenie z zaWI

f?o?ci w fwoim byciu jako od przY'
czyny jeft tylko przyzwoite fan'ly!l1
wfzyf?kim fl:worzeniom, którym
gdyby Bóg Stwórca nie by?/, oaY'

prerwfz? przyczyn?, Stworzenia b1

?adn? miar? fwego bycia nie miary,

zatyrn one koni,ecznie zawHIJ ?
fwpi? natur?, i z fwoim byciem 0"
Boga, jako od Naypierwfzey prt?_
czyn'y, a tym \amy:n .wrzyft?ie

i1\V
j ..

rzema pokazul? , ze Ich byCIe za\l'

w wodzie wyrabia.
.

!
I

, Pochodzenie za? w frzód przeby- .

wal?ce jefr te, które moc jaka
, czyni?ca albo przyczyna fprawuje

na tym fubjekcie, albo krefie, któ

ry. nie oko?o niey, ale w nieyze fa

rney wewn?trz przebywa. Tak n. p.
Widzenie jeft czynno?? oka, w

gniezdzie fwym, czyli w mocy
fwoiey przebywaj?ca, to jeft: a?e

by oko widzia?o, nie jeft potrzeba,
aby wychodzHo od fiebie, to jeft
od gniazda fwego, albo raczey nie

jef? koniecznie zwi?zane fwoi?
.czynno?ci? i fwoim krefem, który
.ie w nim, ale oko?o niego jeft po

?o?ony.

fio od Boga. Takowe za? pochod??;
Vie przyczynne z zawiJlo?ci? ?go'e
w Bofkich Orobach nie zuaydtl?i
fi? ; bo ?adna oraba nie poc1Jod ..

tak od drugiey, jakoby od przJc?le
ny; Poniewa? nie przyftoi Natur

o'

Bofkiey mie? zawiao?? od kOg'e
kol wiek. RaC1jC?. Bo zawilIo?? ka?\\"
fi? domysla? kogo? I pierwfzego O"

Godno?ci, albo ftarfzego w da\V?o'?ci nad fiebie, co ?adn? miat?'dZie
:lldm arobom nie przyftoi, g

We
wfzyftkie fobie Oroby f? równe

Zwa??y III. Pochodzenie wgniez-
.dzone, czyli wfzród :przebywaj?ce,

Procf.[jio unhts abtJlio tcmqucm Q cazesa
.

cum iiependenthl in ncipiendo effe·, jeft
tak?e d\Vojak?e; bo

.

infze jen: ja
koby wynik.anie od jak01iJey przy
czyny, a tak ci?gnie za fob? zawi
flo??' konieczn?, to je1?: ?e kres

czyli fubjekt koniecznie zawi1I W

wfzyftkich dofkona?o?ciacb.
k fIltl"

V. Przeflrzegam, mo?e fi? tf da w·
..

kol wiek nadarzy czyta?,
ze

r?e"

nieysi Nauczyciele walc??c p

cl)Vko .
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.-; c}wku He?etykom, jako to SabeI- :', je'fi: nazywaj?c, izali termin czyli
fubjekt bierze fwoi? zawillo?? w

byciu od Przyczyny, czy te? nie bie

rze ?adney zawil?o?ci ,
a dofy? tyl

ko na tym, ?e bierze pocz?tek po

rz?dku fwego miefzczenia fi? jako

by od przyczyny. A zatym przez
fam wzgl?d na pocz?tek nazywa

fi? rwzyczyna, i ?e tak nie w?a?ciwie

Oycowie SS. przez farne przyrów
nanie uwa?ali,Po?wa!amy na to; ?eby
za? ci? Oycowie SS. i infi wyraia
li tu Przyczyn? w?a?ciwie, to jef?,

jakby chcieli wyra?a? zawiilQ?? jed:
ney Ofoby od drugiey, przez po

chodzenie: nie pozwalamy na to. Od

tych albowiem farnych Oycow SS.

nauczeni jef?e?my, i? wfzyftk,ie trzy

Ofoby Bofkie 'we wfzyftkich 'dotko

na10?ciach f? fobie równe! A zatym
?adna mi?dzy niemi nie mo?e .hyd?
zawiilo?? jakoby z pochodzema od

przyczyny. NazY'Yali t?dr Oyca

przyczyn?.,
ale me WlaSC1W?; bo

tylko uwa?ali fam pocz?tek porz?d ..

hanom, Arianom &c:- Zdawali fi? :'.
przypufzcza? Pochodzenie rrzyczyn
ne mi?dzy Bofkiemi Ofobami: tak
n.

p.
S

.. Juflyn W Dialogu, czyli
RO,zmowI,e .z Tryfonem mówi (ze
Bog ?cz?c Jefl :Synowi Jwemu przy
czyn? ycza. A za? Konfr t

.

1-
k i w mowo f'

an yn WIe

.

S.
re

WOley do zgromadze-
nIa, ? Wl?tycb u Euzebiufza tak
mOWl· OCI'e 'n.'

S
•

Czaille Jeft Przyczyn?
yna , Syn za? jeft fkutek przyczy

_

lly. Pater quidem su. caura en Fili-
?ts ve1' (L

, '.f' 'J"'

liufz ? ca?wt CLtxn??defl. Tridzi.erz Bazy-
.

I

.

' •

t? ze przeciw Ewno-
1nlUfzowi mówi: 'my za? wedlug
zdolr

, .

'k I nosc? przyczyn do tych rzeczy,
•

ture z nioh wynikaj?, twierdziemy,
Ze Oyca mie?ci? nale?y przed Sy-

\?e?.,
l!0s autem Jec'wndum ccmjarumr

r
. I la dudlrnem ad ea , qUat ex Wis orz'-

Ut.Dll?ur, Patrmz colloCClri ante Fitiztm
a e

. ,

.

1'lmus. y znowu na infzym
?lueyfcu ten?e S. mowi : Imie farne

?yca có? .inrzego znaczy, je?eli
l1?e to, ze Jeil: przyczyn? i pocz?t
kIe? t;go, który z niego naradzo-

ku miefzczeniafi? OCob: jako wyra
..

znie Bazyli S. W tych?e textacll

wytyka. PatreJ? coUocari. a,n?e Fili

um afferimu,s, Iz Oyca mlescl? nale

?y w porz?dku przed Synem i my

tak nauczamy.

n? Jeft.? Eo?em lib. Vox ipfa Pa-

\I

trls qUl atlztd fignificat, nisi hoc,

??o?
c ufa ?fl &; pri'tlcipi7uJz ejus, q'ui

kto ??o ?en?tus efl? A zatym móg?by
fob' ?al?c takowe pirma wnofi?

chol?? z: \v Bogu zapewnie jeft po-

VII. A tak zrozumiawfzy, ii mi?dzy
Bofkiemi Orobami nie mo?e byd?

pochodzenie takowe, jakim pocho
d+i, ka?dy fkutek, czyli kres, czyli
termin od przyczyvy, i? razem ma.

zawif1Q?? Cwego bycia od niey. A za?

?e Ofob Boikich Troifto?? ?adn?

miar? bez pochodzenia zrozumiana

byd? nie mo?e, trzeba tedy koniecz

nie uzna?, i? mi?dzy Orobami Be;>
fkiemi znayduie fi? pochodzente

)'

. Us ab
n?e przyczynne, Proceffzo uni-

VI. al!o ta11'lquam a cauJa.
.

.

zd n??h przypu?ciWlfzy SS. Bofkich

r6znic' trzeba koniecznie pozna?
ikach ?, \V

fprawieuliwych wnio-
,r.

' Ze te' f: I'cauJa, biel"
Z ame role

przyczyna,

pewny \\1

Ze fi? czarem przez fam
l przyró:???? na pocz?tkowanie,
tym nie w? ?l: do Przyczyny, a za-

) wfrzód przebywaj?ce przez wzgl?d'1' I laSCl\l1' T,

o( Om II.
IY le, .l l1zprop'ne , to

lJ tyl-
/
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pierwfzo?? pocz?tku tylko,
ale ni?

czafu, a tak ,w Bogu me mo?e bydz

pierwfzo?? czafu ,
Prioritas tempo:

ris ,
ale koniecznie byd? mus!

pierwfzo?? pocz?tku, Prioritu« O'lW

ginis, Racya pierwfzego; bo wf?yft
..

kie trzy Ofoby fpó?wieczne t dlo"

ty fwoiey,
.

a zatym pierwfzo?? czt
fu mi?dzy niemi byd? nie mo ze;

Racya 2go; bo jak by -mógl byd?
poznany Syn, gdyby nie mia? Oyca?

który jeft pocz?tkiem Syna?

tylko na farne pocz?tkowanie, Pro· ?:<

,egio unius ab aiio ?mmanens tanquam
t? principia, dowodzi:fi? ta prawda
Z Pifma S. ?e pochodzenie jako od

pocz?,tkn jeft wykonanie jedney od

drugiey Ofoby. Tak bowiem u Jana
S. Chryl?us fam o fobie mdwi w R.

8. Ja z Boga wyniknofem i przy

fzed?em, Ego ex Deo proceffi & ueni,

U tego? S. w R. I6. Duch, który po
chodzi od Oyca, Spiritus, qu,i a Pa

tre procedit. Dowodzi fi? ta? praw
da i z nauki Oycow SS. poniewa?
Synod Nice?/Id pierwfzy mówi:

o Poczqtk« pochodzenia Ofot7 Bofoiclt.

Zwa?ay
l. Dwojaki mo?e fi?

.

ra?ul
mie? pocz?tek pochodzenia Bofktcb

Ofob: ;Jeden, którego Teologowie:tr

Wierzemy w;Jednego Pana :Jezufa
Chryj?ufa zrodzonego z Oyca ;Jed-

-norodzonega, Boga z Boga, ?wiat

?o?? z ?wiat/o?ci, Boga prawdziwe
go z Boga prawdziwego. a S. Grze

gorz Nazyanze?fki tak argumentu

je: Quomodo igitur non funt Fili

fUS &- Spiritus S. simul cum Patre

principii expertes, fiquJidem ceterni I

funt. J akze tedy nie mai? byd? bez

lpocz?tku Syn i Duch S. kiedy ra

zem z Oycem f? wieczni, na któ

re pytanie fam fobie odpowiada:

\
Equidem quod principia car et, etiam

aternum eJ}: quod, autem aternum eft,
non protznus omni caret principio,
quamdiu ad Patrem vetuti ad principi
'um refertur. Zaifte to tak?e, co nie

ma pocz?tku, wieczne jeR:: co za?

'wi?czne jeft ,
nie ju? tym farnym

?adnego nie ma pocz?tku, póki tyl
ko ?ci?ga fi? od Oyca jako od

pocz?tku.

wi?: Kto, i taki pocz?tek jefr 010 (
Hypoftasis, którey farney bez da'

fzych pyta? przypifuie fi? czyn
no??, Operatio, poniewa? czyn!1?'
?ci czyli (prawy nale?? koniecznIe
do Orob, Affiones funt jz,tbposito,/Zlt
tak fpiewanie naJe?y koniecz nie

o

fpiewaka. A drugi pocz?tek, któ'/eg?
nazywai?, Czym, Quo. i ten jel? fa?.
ona fila, przezkt61'? ow po.cz?tek 0,(1 tt

bifty co fprawuie n. p. ciepr?.? ,

pocz?tek, czym, pocz?tek, m6W' f?
zagrzania; poniewa? ciep?o jel?

fi
:

przez ,któr? ogie? fprawuie zagr?!l
ni?

o

Zwazay II. Pocz?tek zwany, l??/'
czym, dWOj3ki jeft: jeden

b

QU;
Quo proximum, drugi daleki, O"

f'emotum, bliild, przez któregO
oie,

foba ?ama, przez fi?. co fprll?.z:c.z:
DC?lekz zas Poc:??tek. Jeft ten, p

obi
którego tytko pofrzednictwo

co r

ni',
n. p. r?ka jeft pocz?tek mllIO??te?
Pocz?tek, c:<Jym, ale to poe z?te?
daleki, a za? p?dzel jeft 'koc bliiW
twe czym I ale pocz?tft\?

VIII. A zt?d ft? j to wyrozumiewa,.?e
lubo pochodzenie ka?e :fi? domy-

.

51a,
? pierw (z o ?cr.

, i posledno?ci, z

I
tym wfzyl?kim jak Pierwfzo??
tak posledno?? dwoJaka jeft:
bo bywa pierwfiQ?? c?afu , i
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fam z' l
.

n.

( quis, kto ) jeR: Ofoba wydai?ca,
pet/ona producens.

?s ma arz JelL poc-z?tek ma-.?
}owanla, a!e ?pocz?tek, kto. a zt?d

.

fi? pokazuie, ?e pocz?tek daleki zwa

?y, czym,. nie wp?ywa do roboty
maczev , Jak tylko przez drugi po.

cz.?tek pofrzedniczy t k'

P. Duch S. czy pochodzi od Oyca
i od Synat?

O. Jeft to artyku? wiary, aby ko

niecznie wierzy?, ?e Duch S. od

obydwóch pochodzi. Tak bowiem

wierzy? pofi:anowiono na Syno
..

dzie drugim Lugdu?fkim ,
i na Sy

nodzie Florentfkim przy zgadza ..

niu fi! Grekow , którzy na tych
Synodach byli przytomni, ale od

nauki Katolickiey potym odft?pili
i przecz? upornie mówi?c: ?e Duch

S. od Syna nie poc,odzi, przeciw

wyra?nemu ?wiadectwu Pisma S. o

nim bowiem mówi fi? u Jana S. \v

R. I6. On mnie wyfiawi; poniewa?
z mego we?mie: Ille me clat'ificabit,
qztia de meo accipiet. Tak?e u Jana S.

w R. IS. Gdy za? przyidzie Pocie

fzyciel, kt6rego ja pofzl? wam od

Oyca Ducha prawdy, który od Oy ..

ca pochodzi. Cum autem vene1'it Pa·

ractetus, quem ego mitta11'l vobis a Pa

tre Spi-ritum veritatis, qui a pq.tre

procedit. PollllOie za? w Bóftwie nie

bywa i.naczey, Jak tylko od Oloby

wydai?cey: ale ftwierdza Pawe? S.

I
. .' a ze zwany,

c?ym, a ta { JUz pow" b d' bli
fki ,

i wpl T ?
I

lnIen.y z 1-

y," a W robot? Jako to
n. p. p?dzel.

Zwa?ay III Z. . e to prawda J' ef?
1l1ezawod

. ,

Bolkich
na, .]z, W pochodzeniu ofob

d
'

.
pOWInIen byd? uwa?any ten

CwoJakl pocz?tek. I Kto Quod i z

zym Q
"" ....

kto
"

fi:
uo, poniewa? pocz?tek

, Je. ofoba
czyni?ca, a?e fi?

Znaydule w B
r >:

to
.

eR: O
'

ogu ofoba cZynI?ca,

Oy
J? ,yclec rodzi Syna i ten?e

DU?l?? S
1

t?n?:- Sln wydaj? z fiehie

kto .: :Vl?C JUz pocz?tek, Quod,

\Dru
. y?lJ, .znaydnie f1? w Bogu.

on g?ttez pocz?tek, Quo, czym jeft
.

a l a, przez' któr? ofoba czy ..

??c?
co fprawuje; gdy bowiem

rneOy
a Oyca, i Dfoba Syna w fa-

prawdzie d
.

fi b'
•

fpraWUi?
.

d'
wy al? z le le 1

nie jeft ,\VI ?l? D?tyrn, ?e koniecz

Pocz?tek nl,c Ita do wydawania.
iify, przezzakt ?ego Pochodzenia. f?

a te f:?'
ore Ofoby wydal?,

( ad Cor: 8. & ad Gal: 4. ) Duch

S. nazywa fi? DUJ;h Ch ryftu fow ,

Duch Syna, wi?c zaifte od Syna
pochodzi.

,

.. rozum' l
.

kfza f? bl'ik'
l wo a, a CO Wl?

-

<h ell l a O? ?? p?cz?t?iem pocho-

\
fki

rod
.

o
, ponlewaz rozum Bo-

la Za? B1 S?owo, to jefr Syna; wo

PUcha Sika prz?z mi?o?? tchnienie

Jeft Pocz' ? zas fama iftota Boik?
VI. ,Rze?cz?r? I. ,Oycowie Greccy pi ...

fz?:..ze D?ch s. o? Oyca pocho ..

,

dzi przez Syna, wi?c ?acinnicy nie

powinni byli uczy?, ?e ten Duch

pochodzi i .od Syna.

P. Jak" ?tkle"m dalekiml
]eil: t' ?

. •

.

Ogo POchod e.rr:nm czyh kres Bonne·
,

• POd b
zema?

o n' ,

malny ( z

lez kres czyli termin for-
l'

.Gdp: Odrzucam wniofek; poniewa?
(jako farni Grecy wyznali na S?·
nodzi,e FIorentfkim ) pochodzenIe
przez Syna to? famo znac?y,

co ?

9d Syna, dla tego, za? Oycowi

Wadzony \\rany, Quo" <;zytn ) wypro
'stoZfJO alb terminus produJtus, f?

'wydane % ,Synowfiwo i dychanie
l

.. f?/ratio 'PIl.oivCf, t?rmil1 ,za?

Uij Grecc1
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takowey?e powagi, jako i Synol
Efeiki, i Synody poslednieyfze od

mieni? mog? to, co od poprzedz??
i?cych pof?anowiono by?o wrze"

czach, które nale?? do nauki kar?

no?ci
,

a to W ten czas nayflufznieYt
kiedy tego wyci?ga okoliczno??'

Greccy tak mOW1?; gdy? Oyciec ;:-.

udziela Synowi mocy dychania.
Zk?d S. Auguftyn naucza: ?e Duch

S. przednieyfzym fpofobem P?cho-
,

dz! od Qyca.
VII. Rzeczefz: II. Cztery pierwfze

Synody nauczaj?: ?e Duch ?wi?ty
pochodzl od Oyca, ?adney nie uczy

niwfzy wzmianki o Synu, i owfzem

Synod Efefki t kt6ry jeft trzeci ge

neralny , pod przekl?f?wern zakazu"

je, aby nie byto dodawano do Sym
holum czyli do Halb Nice?fldego,
gdzie poproftu uf?.anowio nó jef? ,

który od Oyca pochodzi, Qui a Pa

tre procedit , wi?c godni nagany ?a

cinnicy, ?e dolo?yli ,
i od Syna, Fi

lioqu«.

I

d
•

rzeczy o mrana.
,

Wfzak?e Jednak Synod EfeJkt
/

oItró?nie zabróni?, aby ?adna rzeC?
nie by-la dodawana do Symbo1urtl
Ni ce?fki ego ,

a to dla Aryanow, ktÓ

rzy w ten czas prawie co dzie? nO

we uk?adali formu?y wiary, chc?C

wywróci? Symbolum czyli Hano
Nice?fkie ,

i zatai? fwóy b??d.
Czaru za? Synodu Lugqu?!kiegOt

gdy ju? wygasli Aryanie ,
naleb1il

9rekow w?tpliwo?ci wynifzczyCJ
z k t6rych nauczali: ?e Duch S. o

Syna nie pochodzi.
.

Odp: Nie przypufzczam tego wniofou,
raz dla tego: ?e Synody traktui?
tylko o rzeczach, które pod fprzecz
k? podpadaj?; zk?d gdy na Syno
dzie Nice?fkim nie by?a wzniecona

kweftya czyli badanie o Bófl:wie
Ducha S. ale tylko o Bófl:wie Syna
Bo?ego, zatym ten Synod uftano

wi? nauk? o Bófrwle Syna. Potym
wzniecona by?a kweftya o Bóftwre
Ducha s. kt6ra rozwa?ana by?a na

Synodzie pierwfzym Kon1t:antyno-

P. Duch S. czy ró?ni?by fi? od syna,
gdyby od niego nie pochodzi-??'

O. Tu utrzymuj? i twierdz? Grecy"
do których fi? wi??? i Skoty??:
ale wyrok S. Anzelma od wrzyJ',
kich Teologow jeft przyj?ty, to Je???e w Bóf?wie wfzyfrkie rzecZ,!

a

jedno, tam gdzie nie przefzklldt ..

przeciwleg?o?? zawiao?d czyli
J1!1

l,
I. 1:

d'
, , .

r: '?1bl11,.

poHkim, po?nieyfzych za? wieko w

Grecy wzniecili fprzeczk? okO?O

Ducha S. pochodzenia, kt6rato

fprzeczka zako?czyla fi? na SyllO
dzie Lugdu?fkim, na którym Gre

cy z ?acinnikami fpiewali razem Ha-

eZ110SCl,.In lv/ms 01'iZ1Ua Junt U, .:

ubi '/?dn obviat oppositio relatio111?;
a ?e , jesliby Duch S. od Syna

ni
?

pochodzi1, mi?dzy niemi nje zacbo
..

d
'l'

b
'

d '1
I,?!l

Zlla y za na przeciW eg?osC
fitiO)Vif?o?ci czy li nale?no?cf, Opp? ? ..

relationis, wi?c wfzyItkie tr1-y y: fio Katolickie z przyd'aniem tego llo?
.

'Wa, i od Syna, Filioque. lyby Orob? jedn?·· .

\J/?

RzeczeJ?: Oycow1t:wo i ?y??gle
:fl:wo nie zachodz? przec1\'d t1e?

przez nale?no?? dychaniu wy h?tJia
mu, a jednak od tego? ?yc &c.

rzeczywiicie ró?nii fi?, WI?C

Ani tn nic nie prz.emaga zabronie
nie uczynione na

SynOd.
zie Efefkim;

I
poniewa? Synody Lugdu?fki i Flo-

.

rent1ki ( ile ?e by?y powfzechne
f:zyli- pdnomoiue Oemmmica) f?

patfr-
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f?ternitas & filictt'io non opponuntur .,? R. O Z D Z I A ? III.

JP?rationi pa./JiveB fi tct1nen ab eodem

"

'" . . . ,

r.pzratione realiier dziflz''''zg t E
o N ale?no?clach Bofkich ,

de relatzonz-
J1 r. UZtn ur r-

b D'"
go.

' us nnms,

Odp: ?ozJ?d: te zdanie: nie fhwai? P.
Czy f? w Bogu jakie nale?no?cl

przeciwlegle orobno Uwa?ane, Po- rzeczywifi:e'? -

zwalam, non
0pponuutur pracise O. Twierdz?c; poniewa? Oycow-

J1!effft?, ?oncedo. nie ftawai? prze-
f?wo i Synówfi:wo bez dok?adania

?lW heg.e Jako ufpofobione przez uwagi myslney. i hocia?by ?aden

fiYc d

anre {prawne, z którym znofz?

\
o tym nie mysli? , znaydui? fi? w

;? 10 ':Vydania Ducha S. Nie po- Bogu, a?e Oycowftwo i Synow ..

twa.
am tak rozumie? Non opponztn-

f?wo f? nale?no?ci; Oyciec bowiem
zw

qZfratenus modificatce per fpiratio- przez Oycowfi:wo nale?y do Syna

'???m,
Cum quo- conferunt ad produ» i Syn wzaiemnie przez Synow ..

?IO?tem Spiritus S. Nego. a tak zafa- ftwo nale?y do Oyca, wi?c zaif?e

?al?c? fi? na

poprzedzaj?cym zda- znaydui? fi? w Bogu nale?no?ci,
niu

, ze gdyb D h I
'

dzi] d
y ue S. nie pocho- re ationes.

:fi

1

o. Oyca ani od Syna Oycow-
.

Rzeczefz: Nale?no?? rzeczywif?a

to\?O
l Synowftwo byryb? jedno i ukazule zawif?o?? jednego od dru ..

r

z

fa?ll?,. aniby ftanowity Orob giego, re/atio reatis d?cit dependent?. ..

hzecSzYWIscle ró?ni?cych fi? od Du- am unius ab attero , wi?c w Bogu
c a .

k' 'b'
,

d
'/'fi

"

1> O· Ja me moze ye za na ZaWIJ10SC,
.

k' Jciec i Syrt czy f? dwa

pOCZ?t_]
tak nie moze by? zadna nale?no??

O.

1

B
ucha S,.

., 'rzecz?wifta. • ,

,

,d
yn?ym[)ley: pomewaz W nich Od?: Nle pozwalam tak rozumIe?: ze-

Je
ne, Je? dy?hanie fprawn?, Dna by nale?no?? koniecznie ukazywa-

? fpl?atlo a Ctlva
, czyli moc dycha- la zawif?'o??; albowiem Oyciec nie

?Ia, Jako te?y trzy oroby nie f? zawif?' od Syna, ani n. p. ?ciana po-

,\rz? pocz?tkI frwor?eniow; ponie- dohll& nie jeft od drugiey ?ciany,

:?z przez ?edn? \Vfzechmocno?? wi?c nale?no?? nie ci?gnie Za fo-

ni: f
fiwarzll?, tak Oyciec i Syn ba zawif?'o?ci, ale tylko wfpó?po-

nie
? ,dwa pocz?tki D)lcha S. po. ??awalno?, connotationem, czy zna ..

J• edwakz dychai? jedn? moc? mog? komito?? koniecznie potrzebn? tak
na tn6 '? fi d'

. ,., ,

O
l1az ,WI t? przy atnie czyli rlaIece, lZ me mozna poznac yca

dw?\V;le, . adjeEt{ve duo fpirantes, jako O?ca, a?by, Ji? fpor?m p?zna-
lIia zro?fha??cy; gdy do rozmno?e- wato, ze mufi mle? komeczme Sy ..o

Ctt:n ad ?tc? ,Prz,Ypadkow dory?, na. \

adJefti •.

o
uttzptzcatzonem concretorm1t P. \Viele ]. eft w BoO'u t1alezyto?ci

,

V}'U
fi'

h

JeClor?'m,
m

ztJJ}czt, m, nltipl?citas fub- rzeczywifi:ych, relati01les realu?
tlt\ Wleloscl fllbjektowe

\
O. Cztery: 1. Oycowftw?. II. Sy ...e

nowfi:wo. nI. Dychanie fpra wne ,

fpiratio crftiva, IV. Dychani,e wyda ..

ne, jpifcztio l'a.Diva, bo te?

kc.zwora.
"

. le
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i Dychanie wydane rzeczywi?c!e fi?

mi?dzy fob? ró?ni? dla przecl;vle"
g?o?ci czyli oppozycyi ,

ktorato

przeciwleg?o?? mi?dzy niemi za
..

chodzi profla wprawdzie i be?-po"
frzednicza, direEta & immedlata,

kle jeft przyf?ofowanie czyli przy- ?::

miarkowanie albo wzgl'?d odzew

ny jednego ku drugiemu, ordo re

jpeftivus 1?J-n?US ad alterum
,

a ?e w

Bogu czworaki jef? wzgl?d; albo

wiem Oycowf?wo jeft wzgl?d do

Syna, a Synowftwo jeft wzgl?d
do Oyca, za? dychanie fprawne jef?
wzgl?d do ofoby dychaney, ad

perJonam Ipifitam, to jeft: do Du

cha S. nakoniec dychanie wydane,

-rni?dzy Oy?owftwem i Synowfhve?T1?
niewzr?czna za? i pofrzednicza ,

zn

direda er mediata
, mi?dzy OyC?W'

ftwem i Synowftwem i Dychantelll
wydanym, a to z przyczyny dy?ha.
nia fprawnego, fpirat?onis aft/v/h

Oycomfiwo .bowiern i SynQwl??o
znofz? fi? do wydania Ducha S.Ja"

ko?my ju? namlenili.

Jpiratio pa.(fiva ad [ptraniem, do dy
chaj?cego.

P. Nale?no?ci one izali f? katego
ryczne czyli rodzayne'?

Wi?c Oycowftwo ? i SynowltWO
i Dychanie wydane f? nale?no?ci O'

-fobif?e , t?, jeft pof?anawia i?ce t?·t?
ofoby ; to? famo bowiem, co Je I

pocz?tkiem rozdzielaj?cym f jeR: te?

pocz?tkiem pof?anawiaiacvrn: n. f'
rozumno??, rationulitas , f przez ktOd
r? cz?owiek Bratnie ró?ni fi?

o

beftyi, czlowleka if? otnie pofta??
wia w bytno?ci cz?owieka czyJJ?
naturze, a ?e trzy Ofoby nie ró?Ol!
fi? inaczey tylko przez 'reIa?Jh
czyli nale?no?ci: wi?c przez Pl?
pofranawiai? fi? te? Oroby w in11f

O. Bynaymniey; bo nale?no?? ro

dzayna jeft przymiot, accidens , a?e

w Bogu ?adnego nie marz przymio
tu trefunkowego czyli akcidenfu ,

wi?c one relacye czyli nale?no?ci

nie f? kategoryczne, nie f? zbio

rem rzeczy.
P. Jak nale?no?ci Bofkie mi?dzy fo

b? fi? ró?ni?'?
O. Albo przeciwlegle fobie ftawai?,

albo nie, vel jibi invicem opponuntur
'!Jut non .. je?eli pierw1zy (po rob , tedy
ró?ni? fi? rzeczywi?cie: je?eli dru

gi, tedy nie ró?ni? fi? inaczey jak
tylko mococi?gle, virtualicer, i

przez mysI rozf?dzai?c? f01rmatnie;
poniewaz w Bóftwie nie znayduie
11? ró?nica rzeczywifta, gdzie nie

zachodzi nale?n·o?ci przeciwleg?o??,
?'elationis DPPOjit?o, wi?c dychanie
[prawne jeft rzeczywi?cie ró?ni?ce

:fi? od dychania wydanego, fpiratio
.affiva aft 'rea/def' diflincla et Jpiratio-:
'Jla pa./Jiva, ile ?e jemu jeft przeciw-

fil tym róinym bycia fporobie. iA
Rzecze/z; OCob,a wed?ug ?daPie

S. Auguftyna, ma fi? ku fobie, li

Pon
ku drugiemu, dicitur citj fe €f ?fia"
ad a1zum, wi?c fpofob pofl:anllW[o"
j?cy Bofkie ofoby czyli fama fe?"
'bifro??, perJqnal?tas, nie jefr pa

no??.
zdCS"

Od p? Ro?rqdzOfm pop1':'zedzaiqct .

epjtJ
nit; Droba nie jeft ku dr?gl to"

, ?ci?gai?ca (t? _co do brzmienu? arafl1f
fu, quo ad Jonum voc?s, po;W Zfljl'l'
nie jeft ku drugiemu cO .

o

rz;e?
czeni3 r.zeczy Ql/,O ad ,-em, p

legle, nie jeft

jednak.
ró?ni?ce '1i?

I
od Oycowftwa i Synowfiwa; bo

hn nie jeft przeciwleg?e natur?.

_

Wj?c Oycow.fiwo, SYI10WffWO,
.

'

ten
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ten gros wyra?ony, Roz/?d: takie
:,!:

rOZumienie: w rzeczachflworzOllych,
Pozwalam, w rzeczach Boflich, Nie
pozwalam tak rozumie?.

infzego n. p. do celu czyli objektu
widzialnego,

:,l';?????%)-j????:?

R D Z D Z I A ? IV.A zatym ofoba
wedfug rozf?dku

oj;ulnego znaczy iftot? zupe?n? w

fo?ie przebywaj?c?, a przeto od
dzieln? rzecz, abfotutltm ouid ,

ale

?ved-?ug .rozf?dku fzczegulnego mo
ze

znaczy? lftOt? Zupe?n?' W fobie
!ak pr?ebywaj?c?, i? frofowanie fi?l

nalezno??, o'rdinem & relaiionem ,ma

do, in.ney ofoby; poniewa?
:v BOfi:Wle ta? fama ofoba

Je1t Oyciec albo Syn ani f?anowl
:fi? Oroba inaczey, jak tylko przezOycowftwo albo SynowJtwo, gdy
pr,z,e? to tarno od drugiey ofobyrOZllI fi? •

o Równo?ci i fp6tiftotno?:i Orab,. de

aquatitate EJ confubflant?alztate trzum.

PlJrjonarum.

Okoro Ofoby Oyca ?adney nie

mafz fprzeczki ; wfzyfcy bowie,!,
bad?to Mahurnetanie , h?d? Zyd?ff
b?d? Chrz??cianie zgadzaj? :fi?: ze

ta Ofoba
, któr? w B6??ie uzn?je

...

my pierwfz? ,
ten

mO?l? Oyciec,
jefi: Ofoba Botka, to Je?: pra.w?
dziwym Bogiem. Ale

I ?lelka. Jefr
fprzeczka mi?dzy ChresCJ?n?ml Ka ..

tolikami iMahumetanamI
.1 ?yda

mi, tudzie? i wieIo fektami Here

tykow: izali Syn i Duch S. Oycu
• Dopina?

zechce/z: Pierwfza rzecz
Je? ?y? poftanowionym ni?eli

n?-- J?zec do kogo: wi?c oroby Boflue
,

O Dl.e poftanawiai? fi? przez nale?po??.

f? r6wni?
•

---------------------?----

dp. Rozf?d: pierwfza rzecz by? po
fianO\Vionym ni?eli nale?e? do ko
?o, nizeli nale?e? nale?no?ci? czyII

relacY? akcydentaln? przypadko-

§. 1. I

Syn je} prawdziwy Bóg Oycu /pótiflot ...

,

'Jly.

I ?? i, kategoryczn? zbiorkow?, rela
tl01le accidentati er catep,orica, Po
ZWalam tak rozumie?, ?e nad tak?l\?le?no?? pierw(ze jefi: pofranowia?lle·

n" l' l'
I

l'
I.

Ir. b
fi

•

Ize l na ezec na eznosc1? lU _

Ta prawda dowodzi G? z Pirma S ..

u Jana S. w R. T. Na pocz?tk't$ .byto
S?owo, i SlatfJO byto u BO?ll" 'Z Bo ..

giem byto S?owo .•• wjzyflkle, rzecz?
prze? niego fiJ fiaty, a bez

'lZ7e?o ?1?
ji? nie fiata. Oto? w tym fenfie. s?Ia
dectwa S?owo nie aato fi? ? ?le ?eft
uczynione ani ftworzone, WI?C Je!t
prawdziwy Bóg ? który zawrze by?

J(ancYat' l"fi:
. '.

fz' n? czy 1 l. otn? l przewyz-
sc al?? relatione ful?flantiClli & tran

taf1Z ente, Nie pozwalam, ?eby nad

p.
\? 'nale?no?? W'otn? mia?o by?

1?\Vr?e POfi:anowienie. u Oyca.
, • ..

by\?nlelVa? n. p. moc widz?ca nie

ey
? ?uftano\yiona w naturze mo?

'do fin"?Zey, Jak tylko przez cos

le?
leb'e

?ci?gai?cego fi? czy li lla

tJ.ie:eg?; gdy? ca?a natura mocy jeft

Ani niech nie mowi? SocynIanIe,
?e il'owo W texcie Greckim nazy

fi? Bogiem bez .dokrad?l attyku?i6 0EOS
-

poniewaz w Wlerfzu I3',

?r.
t UP be?I8- Bóg naywyzlzy czy a. MltJ.lerzon? i frofowana do czego

tego? ?rty kulu, tak jako l u ate ..

ufza
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urz? )'4- t.33. i do Koryn: w li?cie
;?, Rzecze/z: 1. Imie Boga jelt r6wno"

I. ?. 18. y. 4. i 6. zowne cequivocztm, a zwykle .fi? .\V
Przeciwnie za? Chryftus mówi fi?Pifmie S. bez braku, indiscriml1Za!?J1h

z artyku?em Bóg, do Rzymian 9. y. przypitywa? Bogu i Stworze?\Otn
5. jako uwa?a] S. Chryzoftom na godno?ci poftanowianym, Ja?O
( Horn: 3.) w wyk?adzie Jana 11. p. (Exod 7. ) Bóg mówi

.

o

Ewangelif?y ,
i owfzem i farni fa?- Moy?efza: Poflanowilem ci" BOgZCI?

tzywi Bogowie Poga?fcy nazywa.. Faraona ( Pfalm: 81.) Bóg .ft·11?O
j? fi? z takowym artykuiem Boga- w gromadzie Bogour, to jeR: S?"

mi, jako W li?cie do 9a at: w ?. dziow. Y nl?ey:
-

tJam rzek! wy ,]Jo"
4. y. 8. a w Dziejach ApoftoHkich gowie jefle?cie i Synowie naywyij:ZCd
:§:'. 7. y. 43· i do Rzymla? (). mówi go wfzyfcy. Wi?c nie mc?e fi? z??{?
S. Pawel, z których f... to jef?: Zydow) wnofi? .i twierdzi?': ?e Syn Je

jefl Chryflus wedtug ciata, który jefl I

fpóiiftotny Oycu , dla tego, ?e ft?
'1lad wf<:yflkie rzeczy btogoj?awiony. nazywa Bogiem w Pifmie S.

"

a do Filipenfow W IJ. ?. Gdy W po- Odp: Ro?f?d: pop'rzedzai?ce zdanie.

ftaci Bo?ey byt, nie za ?upiestwo Imie Bofkie jeft r6wnozowne f?
of?dzit by? rownvm Bogu, ale fa- nOUJym Teflarl?encie, Nie pozwala,l11?
mego fiebie wynff?czyl, pofra? ilu- albowiem "u ?acinników Bc-)g Je

gi przyimui?c: Curvz in forma Dei Imie if?oty , mówi? wy?ey Tel'tu'

eJ!et, '!lon raphzetl1t arbitt"atus efl ?Ue lian, jako u Grekow Eh:os, ani Plll?

fe cequalem lJeo, led' /emetipSlt1n exi- ( m6wi S.Iremeufz L. 3. f. 6.) a?l?
?

'?Zctnivit,formall? feyvi accipiens. ,,' Duch S.' ani Apofrotowie tego, kt?'
Znamienite tO' jeft mieyfce Pirm.a -ryby nie by? Bogiem niezawodlll(?

S. i fam'e wyfrarczy -do przekonania i bezwzgl?dnie, nie nazyw31iby, kt?
Socynianow. Tu bowiem 'Chryftu- ryby ( mówi?) nie byt prawdziW)1 i?I
{owi dwojaka fi? pofra? przypifuie, Bogiem. Neque ]Jominns, neque ,SPlt
to jeft: pofra? Boga, forma Dei, ritzts S. neque Apofloti eum, qut ?e"
czyli rzeczywifro?? Boga, i pofta? effit Deus, dejinitive & abfotute . s

flugi, &5 fonu.eJ fervi, czyli natura um nominclJent, qui non effet vetU"
flugi, to jeft: cZlowieka, któr? przyi- Deus: Jeft te imie Boflde równ?"
mui?c iiebie wynifzczyl. Wi?c j?.. zowne w ftarym Teframencie; rO

o
ko przez form?' ilugi prawdziwy ró?niam jefzcze i to, fubdijii1tgtt li
jeft cZlowiek, tak przez form? Bo- kiedy W texcie ,pierwotnym c'P?

?
ga prawdziwy jeft Bóg, tak dale- orygina'lnym, to jeft: Hebray1kirtJ ?f?e,
ce, i? wóg?by bez wdzierania fi? wyra?a fi? Etoim, nie fprzeczafl1 ei
( jak mówi Apoftol) ol{aza? fi? tranfeat, kiedy wyra?a .fi? pr?ie
równym Bogu, ale Majeftat Irnie Tetragramnato?, :fehovaf: yf??fwóy, chcia? utai? pod?? form? 'pozwa]am; to bowiem u -\,V 't

ja"
:flugi wdziewaj?c na :fi? jako odzie- kich wiadomo jeft, tak u zydOWif1lie
nie. "Zk?d rzeczono W L. I. U Jana I ko i u Chrze?cian, ?e przeZ

te

L?I.lS
S. Ten jefl (Chryftus ) prawd?iwy znaczy fi? ifrotno??: a?e C??ro?Bóg i zywot wieczny.

.

W ftarym Teftamencie cz?
I .na"

,
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nazywa fi? Q-/eh?wa (Is?i: 7.) Oto':{,Panna poczme 1 p01'Odzz Syna i na

zowiq Imie jego E.mmanuel, iJeho-

byto rdwnozowne , ztad, ?e raz albo

dwa przypifuie fi? ftworzeniom.

Kt6?by bowiem zt?d powiedzia?,
ze imiona Lew, kamie? w?gielny,
f? rdwnozowns Bogu, dla tego, ze

Chryf?us bywa w Pifmie S. nazy
wany Lew z pokolenia Judy , ka

mie? w?gielny? gdy? "r6wnozowne
imiona te f?, które z pofpolitego
u?ywania przypifui? fi? rzeczom

ró?ney zgo?a natury, tak: pies jef?:
imie równozowne wzgl?dem pfa
ziem1kiego i morfkiego ; poniewa?
oba zgadzai? fi? w tym imieniu, i

ledwie inaczey kiedy nazywaj? fi? ,

chocia? gatunkiem zgo?a ró?ni? fi?.

va, (c. S? ) .M.atu?kz na1'od,'?it fi? nam
.. " b?dzie l,mle Jego ZWano przedZiwny •.. ?og ,{Jehova ( Zach: II')Pottanowili cene moin ir» d

. I

'fi b'

'J"
• ,,-, ''''!j Zlescz re r-

'tllk?ZfJ z 'rzekI Pan ( ?e!zova ) domnze . .• ozdobna cen kt'
,

ocenili. a, ar? mnie

Wi?? to
.0 ChryH:uGe Panu po.

S R
Zlano

Jawno jeft z Mateufza

l? " ?8. y. 9· Ten?e Prorok W R.

Ó s:vladczy-, ?e B6g ?ehova o fobie

h I

wi :
pogl?da? b?d? na mnie,()rego ?rzebodH. Afpicient ad me,quem con-hxerunt to' fi: ki d

.

d 'J," 'Je: te y Je- Ale jak nie idzie zatym, ?eby imie

Lew byto równozowne dla tego,
?e metaforycznie przez podobie?
ftwo i figurowanym fpofobem rzsd ..

ko o Chryftufie przepowiada fi?,
tak nie mo?e fi? mówi?, ze imie te

De'lts Bóg jeft równozowne dla te ..

go tylko, ?e raz albo dwa gdzie
czyta fi? by? przypifane ftworze
niom.

en z
'Zo?nierzow Jt •

b kJe o wtoczni? o
g otworzy? ( Joan Ig. ) a za?

? I\}al.ach: 3.) Bóg, ?ehova, tak
ow?: Oto ja poJY!cTi/'rz Anio/a moie

go , z

przygotuie drog? przed obli
?zem tWOil1'Z, któregoto Anio?a farnZe Archanioi Gabriel ( Luc: I. v.16. & I7.) Uumaczy O S. JanieKr?cicieln m?wi?c: ?,e on wielu Synow, Izr?elf!mh. naWt'oci do Pana Bo
ga lch,. z on uprzedzi przed nim w

?tchu z w mocy Et?afza. A zatym
li" h:?ft,us ( którego nprzedzi? Jan

Rzeczefz n. Chryftus (Josn: lO. )
zatar? t? u Zydow opini?, i? on fi?
równy Hogu czyni, i pokazat: ze

on fi? tak Bogiem i Synem Bo

fkim nazywat, jak oJ,li ludzie W

Pirmie, do których fi? fta?a mowa

Bofka nazywai?c ich Bogami i Syna
mi naywy?fzeo-o; a zatym nie jeft,

.l\tsC\clel ) t
I.

B
' en, mOW1?, Chl'yftus jeft

??l; ;]elzova, Bóg SynoW Izr.ael

?yz?aK z??dto Socyanie Heretycy
:Pifma i

?e przekonani z textow

chlafza, ac:aryafza, Prorok? i Mala

WYcieka < ledy Wl?cey nie mog?c
pOdrobi

c,
zarzucab, ze te texty f?

l:)
•

równy Bogu.
Odp: Nie pozwalaj?c: Chryf?us albo

wiem ,aby u?mierzy t zapalczy.
wych przeciw?o ?obie Zyd,ow ?a
to, ?e byt powledzla1, ?a z Oycze?

jedno jejle?my, argumentuie czyh
im dowodzi przez przymiar ?d

1\/1 one c l'
-? '1;

lV16Wl1e zy l sfalCzowane.
Czatn fi? :EY ?dpowiedzi, niefprzeWalo

r6\vn Ol/n: ze te Czarem by:fh
rym teft?zow'ne, cequivocum, w

llie jeQ tak 111el1cie, atoli jednak mnieyfzey godno?ci do pozn.am?
wi?kCzey ich prowadz?c, a 112l1ZOn

1'0112 II
W

farney rzeczy, ?eby_.

W C?a
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równy Oycu ( Joan: 5. t. 18· )

Pozwalarn. z dzie? ukazywaf po:

twierdzenia fwoiey nauki, kt()r?tnr
probowal ,

?e tym fporobem. ?e_?
Synem Bo?ym, którym Eliafz l tn?
Prorocy nazywai? fi? Synowie BotI,

I?d majus, mówi?c: PiCmo Bogami ;?

nazywa tych, którzy niew?tpliwe
mi znakami okazni? fi? by? pof?a
nemi od Boga, i ?e imieniem jego
mówili: a?e uczynki moie ,

któ

rych ?aden infzy nie czyni?, okazu

j? to, ?em ja od Oyca pollany, i

prawdziwe rzeczy mówi?em; Bó?
bowiem nie mo?e cudow czyni? na

potwierdzenie k?ami?wa , wi?c bez

blu?nierftwa nazwa?em fi? Synem
Bo?ym. je?liby bowiem tym fpo ..

fobern tak zdatnym i do wyperfwa-
dowania nayfpofobnieyfzym u?mie

rzyli fi? Zydowie, zapewnie pof?y

fzeliby od Chryfrufa, jak daleko

zacnieyfzym fpofobern prawdziwie
by?, i nazywa? fi? Synem Bo?ym.
Ale gdy na to niezwa?ai?c na nie

go porywali fi? fzalej?c od zapal
czywo?ci, zatym ich opu?ci? przy
ich w?afney slepocie, wed?ug upo
mnienia Pifma S. ( Eccl: 42. )
Gdzie nie maJz fluchania, nie wyko

nyway mowy.

.

Nie pozwalam tak rozumie?.
fi\

A zatym cuda; je?eli przez
t?

i ?cisle uwa?ane bywaia , .nie do:vo?
dz? ,

?e ten koniecznie jeft BogleR,
który je czyni, jako okazule W

l'
I4. Dziejow Apoflo ?fkich y. 10. ae

kiedy bywai? czynione na do\Vod
Bófrwa tego, który mówi, pod tell

czas f? ,znaki niew?tpliwe '"
?e 00

jeft Bogiem. WfziJde ani Prorocy,
ani Apofto?owie nie czynili cudo:
tym ko?cem, aby dowodzili,ie ,?
Bogami, ale ?eby ?wiadczyli-. ?
Meffyafz w Zakoni? obiecany

l

r1i

Ewangelii okazany prawdzi?Y rJ\

jeR: jednorodzonym Synem BO$Yd
Oycu fpóWl:otnym, ktÓr? prl\\V u:
fam Chryftas niepoliczonerni

c

darni i znakami potwierdzi?. &-
Rzeczefz III.' ( Eccl: 2+ y. 5'

s

I2. ) M?dro??, która jelt Chryi?fi?
mi?dzy frworzeniami pierwCza

r
liczy, Jam Z uft Naywy?rzego \Vel_

Dopina? zechcefz: Chryf?us dowo

dzi z uczynkow i cudow, które po

czyni?, ?e jefr Synem Bo?ym: a?e

cuda 1.1ie f? dowodem prawdziwego
Boga i Syna jego naturalnego, któ

ry je czyni; poniewa? Eliafz i intli

Prorocy czynili cuda, z których to

nikne?a pierworodna przed ",{tnie
kim 1?worzeniam •.• który ?tkLl
ftwol;zyl, od?()c?():? w przyb?ivif
moim. Ego ?x ore Atti[fimi p'/'"o Afrl/l1/ cudow nie moze fi? dowodzi?, ?e

oni byli Synami Bo?emi, wi?c Chry
ftus tym twoim dowodzeniem nie

przekonywa, ?eby on by? Synem
Bo?ym fpó?iaotnym, ale tylko wy
ra?a niejak?? mianowito??.

.
.

rtZlr
l'

!jlfzmogenita ante onme11l Cf,8ó bet"
•.. Qui creavit me, requ'ievit zn,;:aot'
naculo meo: wi?c nie jeft [pO

1

ny Oycu Cbryftl1s. 'olek:
Odp: Odrzucam wyciqgniony flm?ier'

M?dro?? bo\,rietn mówi D? Iktóry[!1
worodnll vi tym fenfie, ?V

0l1:t

fi? czyta,( Math: I. ) o PrzebfOgd:tit&j

Odp: RozJqd: wi?kJz? prob?: z dzIe?

i cnd'ow wydanych na

potWierdze-,n.ie
fwoiey nauki, któr? dowodzi?,

?e by? Synem Bo?ym jednorodzo
.Jlym ( Jo.n: 3. t.16.) .?ie by?

.

P' M
. poro ??

wlOney anme aryl. nie ,z
Syna jlf/cgo pierworod1zcgo, bY
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by i?fzy?h potym 'rodzi?a Synow, 1.'<

al? ze zadne.go ani

;wprz()d nie
miata. 2. m6WI fi'? m?dros? f?wo I'ZOIl a

ft:vorzenie? :zeroce rozumial ym za

rnlaft, wlzel.klego wydania, czyli wy
prowadzema '. Albowiern to, co fi?
? tym ,rozdz?el? mówj o M?dro?ci,

cz?owieczego na ob?okach przycho
dz?cego w f?awie &c.

Oto? zapewnie wie co do fwo

iey wiadomo?ci i o dniu f?dnym,
kiedy znaki jego, co fi? ma dziad

przed naft?pui?cym dniem f?du, prze
..

powiedzia?; ale tylko mówi, ie nie

wie niewiadomo?ci? nam przyzwo

it?; bo z kim rozmawia?, byli lu ..

dzie
,

? których i przez których ni

kogo nie chcia? upewni? o czafie

dnia f?dnego •

me moze 11uzyc Rwo
.

In fze te/
irzern u.

od Sa
? texty bywa i? zarzucone

by'
cyn.lanGw" ale ?atwo mog?

c
rOZWJ?zane.

k6b Ma.th:J 17·) mówi Chryftus do Ja
.

a lana Apofta?ow: nie J'elf (Joan I4. ) m6wi Chryflus do

Oyca: Ten jefl :J:1jwot wieczny, aby

poznali ciebie Jarnego· prawdziwego,
Boga. Ale to mówi na przymiar,
comparaie ,

do fa?fzywych Bogow J

które czcili narody Poga?fkie, nie

za? co do dwóch ofob niewfpomnia

nych Tróycy Przenay?: a zatym te

f?'owo Jam r?czy fi? z tym iftotnym
fl:owem Bóg; poniewaz w y. 22';

aby byli jedne, jako i my jedno je

fle?my. Co rzeczono od Chryftusa

mom rz d
'/ r

ecz ac wam, ( to jeft z przy-
Czyny pokrewno?ci cia?a ) z które ..

'

g?to tytu?u czyli prawa obadwa
r,

I

IHerwfzych itolie d l'
r.

I

( Math" omaga l Il?·?

r? imie N ',19:) Cbryftus odrzuca,

Nikt 1'ti:U??rClela dobrego mówi?c:

ale tak
Je;, dobry, tylko sam' Bóg;

?e

,1/ I

,j c W
ow? .odpowied? I?ar ugadz:a-

1? ? k
mysI 1 w rozumIenIe m?odzle-'

;fraz a, kt6ry Chlyftusa jako pro-

/

!1'1

'111

d? ego cz?owieka by? rozumia?.

tn?!ath: 24') o dniu oftatecznym

Syn &'
Chryftus: zOIden nie wie tytko

c?rowi \
A to Q ChJyfrufie jako o

hali z
e, U

Powinno fi? rozumie?.

UWaz
as

,w farney rzeczy Chryftus
() dni anr Jako czlowiek nie wiedzia?

nie T ?dnym, nie jefr jedne" zda

trzYtn ?olog,ow: pofpolicie jednak
?o z

\;\I,?, Ze ubofh,viona Dufza je-

:u'
wzgl?dem cztowiecze?ftwa, ? któ"

rym z.f?czony, jedno jeft z Oycemf
nie za?· ma fi? to rozumiec wzgl?
dem Bóftwa, przez kt6re jedno jet?:
z Oycem w naturze.

( J. Ad Corint: IS. y. 28. ) Gdy
zal b?d? podbite jjfmu ( Oycu )

wfzyflkie rzeczy, U'J ten czas i JetrJJ
Syn podtegty mu b?dzie. A to fi? mó

wi wzgl?dem cia?a myftycznego
czyli Duchownego fpofobem rozu ..

mianego, )\tóreto cialo jeft Ko

?ciot, który po zepfowaniu ?mier

ci i ?rzechu, a ;wynif?czywfzy
wfzelk? wbd?? i panowanie nie

przyjaciela, doflwnale, to jeft: zu

pe?nie z fwoi? g?ow? b?dzie pod
?eg?y .

. \lllerza t k'
,., •

tl1e che
? a Im mOWlentem, ze

bO\Vie?' aby ludzie wiedzieli. Jak
'ty i fa?ll?en

\

nie wie o f?dzie, któ
ma \V r k

go f?du rofporz?dzenie
:l\:ie z t? ? fwoich ? co fi? poka ..

nie f?d?i
c

.l
ilow: ze Oyciec nikogo

1Zo,Wi: i 'z ? ec U'Jfzyflek J?d oddal Sy?
Gow tzecz?

h do Kaifafza i Pi?at?
4nm

Wqm
J

nYcb: za prawd? pOW;Cl.
.o?tid uyr?yc?? Syqa

\

§. II.,
, Wij-
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?!? tedy jedna jeft czynno??, tych jed
na jef? i natura, QitorUn1 ereo ... trZa

ejt operaiio, una efl jubjtantia.

§. II.

Duch Swi?,ty jejt 'Y'oumy i fpólijtotny
Oycu i Synowi ..

Rzeczejz: n. Wiele rzeczy zn?Y"
duie fi? W Pifmie o Duchu S. kt?l'e

?ogu prawdziwemu nie przyfl:?J?,
jakoto S. Pawe? do Rzymian p!(?e
g. Duch profi za nami .i?czenien?

1Ug·

wymównym. a do Ef: Niechcieycle?ll'

Prawda
'ta dowodzi fi? z PiCma S.

(Math: 28.) fam Chryftus Syn Bo?y
mówi: Idqc nauczaycie wfzyflkie net-

?"ody k'Y'zczqc ich w Imie DYCul, i

·Syna, i Ducha SUJi?tego ( I. J oan 5. )
Ci trzey jedno [q, Pod t? wiar? zna

mionuj? fi? Chrze?cianie , i trzem

ofoborn bywai? po?wi?ceni.

fmuca? Ducha Sun?tego Bo?ego. WJ?c

Duch Swi?ty nie jef? Bogiem.
Od p: Rozfqd: te zdanie: Wiele l'te'

I

czy znayduie fi? pifanych ufiguro'
wanym i metaforocznym cz?li prtW

no?nym dla podobie?f?wa. [po.ro-
bem ,figurate er 111etOlphoriL'f' J?k

Act: 5. S. Piotr Ananlafza tak

nro?uie: f!zemu kuF! IZcttcm [erce
tiooie , abys jlltamat Duchowi S? nie

fl!ul11'Late? ludziom, ale Bogzt. ( I.
, ?

Z1·d

Cor: 6. ) Izol: nie wiecie, ze czton

ki wafze fq Kosciotem Ducha Swi?te
go? a?e Ko?cio? farnemu tylko
prawdziwemu Bogu nale?y, ani fi?
mo?emy dh ?adnego ftworzenia

nazywa? Ko?ciofa?i, wi?c Duch

Swi?ty prawdziwie jeft B,óg.

wKfi?gach R. 6. mowi fi?: ?,e ;<",
tkni?ty zatem [erca, Pozwalarn: WJeh
Je rz€'czy znaydule fi? pifl?ny?
w?a?ciwie tym fpoCobem, propne?
jak fi? W Duchu S. znaydui?, jakO

l

by przeciwne jego B6ftwu, Nie pO'

zwalam na takie rozumienie.
,

t?
Zatyrtl te llowo: Duch S7f}le

profi. j?czeniem, n?ewymóumym, to {t?

ro?umi: ze uczy nas, wzbud?a:
i dop,omaga, aby?my prosili j?cze,
niem niewymównym, a tak trut11!l?
czy Aug: S. i inu. kiedy fi? z;a?
mówi: ?e bywa zafmucony DUCie
S. to znaczy, ? jaldego? dzida 116,
przyimuje, i owfzem pot?pia,

kt

Rzeczefz 1. To, co fi? w Pirmie
S. czyta o Duchu Swi?tym, po
winno fi? rozumie? o darach rafki,
jakoto I. do Tess: 4. Ducha nie

chcieycie gafi?, fpiritwn nolite ex

tingztere, w:?c Duch Swi?ty nie jeft
Ofoba Bofka. I

Odp: Rozfqd: te zdanie: powinno tl?
rozumie? o darach lalki czajem, po
zwalam, jakoto i w tym wzmian

kowanym rozdziele: powinno fi?
tak rozumiec zawf:u, Nie pozwa
lam; poniewa? Duch S. od (woich

oarow oczewi?cie fi? ró?ni, jako
mówi S. Pawe? do Rzymian 8.
Mi/o?? rozlana jefl w fercach nafzych
fJrz.ez. Dz.?ch? S.; •. To wfzyftko fpra
'["we Jeden z tenze Duch rozdziela/qc
ka?demn, jako choe. Zk?d Dydymus
tak o Duchu S. ( .c. II ) . których

re zJe czyni? ludzie.
? o'

R:?:eczefz H. ,Ten, co bywa ?rJ
fiany, mnieyfzy jd? od tego, kt?J"
go poryta: a?e DlICh

Swi?t1S naf
wa postany od Oyca i od Y

wi?c mnieyfzy jeft od nich.
btJ:

Odp: Rozjqd: w??!ifzq' cz??? pr?. j

Kto bywa pofy?any za roprade eiV

zawjfl'o?ci?, cum imperia
Ej ??rT1:

dent?a, mnieyfzy jeft, P07-Wk?tl';
kto bywa pofylany, be:t ro?

.

- ;tat.f/t?
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zau:iflo?ci, jako fi? trafia W pory. ",hnlach Bofkich ( o których zaraz

J"
mowa ,b?dzie ) Nie pozwalam tak
rOzumlec.

tego, ?e poka?at fi? ?wiatu t flawszy
fi? Stoioo Ciatem ; albo dlc: tego, ze

wed?ug czasu od kaidego rozumu poy

mowany. Non eo ipfo, quod de Patre

natus ef?, miffus dicitur Filius, fed vel

eo, quod apparuit mundo Verbum
Caro fa?tum, vel eo quod ex tempore
cujufque mente percipitur •

\o?,.
,

?

:O;;???CO::??CO::CO:""
... R O Z D Z l A ? V.

w ?
",

.

o poryraniach Bofkich D '[fi 'b
D.

,
"

e m: Z012l us

IVZnz,f.
•

M ówi fi ? III. Naleiqcy do flanu
tafli: Ofoba bowiem w?a?ciwie nie

mówi fi? by? poilana dla dzie? ftanu

naturalnego.

P:

Czy n
•

k'
o S

?)a le
pofyfania w Bogu?•

? zaJ1re' '.

f?us J
' mOWl bowiem Chry-oan, 7 o ? b' f: d Rzeczesz I. (J fa: 48.) Syn nazy

wa fi? poilany od Ducha Swi?tego,
wi?c poilanie w Bogu nie jef? pocho
dzenie.

nieao J' fi
.

? te
amym: o

b ? em
, On mnIe pol1at. y w R.

14· o Duchu S 17' I"

C· .,..
.

1ttorego poszle Oy-lec w ·l1nle moie
P. Jak fi? w J {."d .

O W kl'?d J".
Y t a a pofvlanie? O dp: Rozs: te zdanie, pof?any jef? od

Ducha Swi?tego, jako cetotoiek; któ ..

rego Duch S. darami wfzyf?kich tafle:

ozdobi?, Pozwalam: pof?auy jako
Stowo i druga Oro-ba Tróyc:y Prze

nay?wi?tfzey, niepozwalam tak rozu ..

mie?.

, y 1.. a
ll? albo' , .

,{1
pochodz81'" znaczy to: ze 1er

( bo k
',ue Jedney oloby od drugiey:

wra?ch??ra ?fuba nie pochodzi, ta

PyZ ?

re DJe bywa pofylana) maiqc

do ji'Y[tzczony l!ute!l C?ctsow? na/ei?cy
lit

71llt ?ctjkl: Defimtur mrmo: quod

d'
proceHio unlus person::e ab aHa

al Jun?1:um habens effeB:um ttlrnpora_

Rzeczesz II. Kto poryta, wol? te ..

go, kogo pory?a, pobudza i namie

rza: a?e Oyciec woli Syna ani po.

rusza, ani namierza: wi?c go nie po

ryta, jako cz?owieka, ale jako dru

g? orob?·

et!]
•

t,
, pertll1entem ad ordinem gral?.

-

oC
Mówi fi?' 1. Pochodzenie; bo ta

l1i?ba, kt6ra nie pochodzi, w?a?ciwie

A ?Y7"a poCylana; Oyc?ec (mówi S.

nz??i l;b: 4; de Trinit: cap: 20. ) nie

goby 1? lJyc postany; bo nip. ma z ko

chOdzil' posIany, albo z kogoby po-

Odp: lwzl?d: i te zdanie: kiedypofyfa
j?cy i, pollany ??i? 1'óine 'lUift1?1?y i

woli, Jak fi? dZJele w ftworzemach.
Pozwalam: Kiedy jedna jeft pory ta

j?cego i poflanego, i ta fzczegztlnll
nCltnra i wola, Niepozwalam na takie

rozumienie. Wi?c nie bywa jedna
oCoba pofy?ana, a?by razem inne

ofoby pofl:ane by?y dla wzaiemnego

Mówi {i II M
'

Ponie ?
? ,

al?c fllftt'k czasowy:Waz
po h d "']

,

l1e jeR: '

c o zenIe SCJS.f' uwaza-

zYWa 11 WIeczne; pofy?anie za? na

P't'?YS??? czaf?\\'? (ad Gal: 4. ) kiedy
Syna fUJ

f'KJetnzenze czasu" postCli Bog
I

fpót w iedney naturze miefzczenia fi?,
wed?ug ?wiadectwa C Joan: 1..,..) po
niego przyidziemy, i mieszkanie u.

'lU e

go uczyn?c'I1ly. Ale w onym zamlel?
..

kaniu Syn i Duch Swi?ty nazywal?

\VfPOtnn???go. Zk?d S. Augui?yn \V

dla tfgo t lkrn. ?. 20. tak ma: N;e

'1Zazywa fiY S.' :?;e Z Oyca urodzo'ny,? yn postany; ale albo dla

fi?
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nie nazywa fi? Ducha Swl?tego wla?

nie.
fi? pofl:ani: poniewa? pochodz?, ?::

Oyciec za? daie fi? ; bo od nikogo
nie pochodzi. P. Wielorakie jen: pory tanie ?

O. Dwoiakie: inne widome, kiedy przy"

??czony ma fkutek widomy, albo

preebywai?ey n. p. IITcielenie: aJ?o
przemiiai?cy n. p. pofla? go/?bia, J<"

zyki ognij?e, w dzie? zef?ania ; in?e
niewidome, które jeft z fkutkiem n?e:

?id.onr?' jakowe jeft wlanie ?alkt

P. Co jeft wzaiemnie wmiefzczenie fi? ,

Cz'rcunzmseOio?
O. \Vyk?ada'11? od Teologow, wn?trz

ne i zupe?ne przebywanie jedney
ofoby w drugiey bez zmiefzania ofo

by, Iniinui exijlentia unius persona

in aliera ,fine confz?fione persona: Ca?y
Oyciec w Synu, w Duchu Swi?tym

?mowi S. Fulgencyusz lib: defui: cap: I.)
l ca?y Syn w Qycu i W Duchu Swi?
tym, i caiy Syn i Oyciec W Duchu

Swi?tym jeR, to jef?: dla jedno?ci,
natury, od którey trzy ofoby nie

1 mi?o?ci ó ,

.

,::?tO:??c.o::????;:t

R O Z D Z I A ? VI.

o Pierwszey 0Jobie.

ró?ni? {je rzeczvwi?eie , Kt6re f? Imiona w?a?ciwe pierwfze1
P. Czemu Jedna O'foba raczey nazywa

Orabie? ,

fi? pof?ana. poniewa? nie fama bywa . O. Nazywa fi? L Oyciec: p.oniew8t
pofy lana

, ani fama fprawuie fkutek w?a?ciwie rodzi Syna. 11. NiJZf?'

czafowy'?' rt?ony: nie dla tet?0' ?e fi? tyj ko nl?

O.:Dla tego -jedn? ofoba raczey nazy-
rodzi; Vi tym bowiem fenfie, ?

wa fi? poftana, a nie druga; bo fku-
Duch S. jeR: niezrodzony ; ale ?e nI

tek, który ma b:.·? czaro,wicie fpra..
od kogo nie wziof pocz?tku. I

wowany, ofobliwfz? ma poblifko?? i
P. Oyciec czy mo?e fi? nazywa? zrto"

podohie?fiwo z w?a?ciw? jey znaio-
dlo i pocz?tek ca?ego Bóftwa'?

'.

mo?ci? czyli znakQmito?ci?, cum

O. Nie mo?e, chyba tylko niewta?ci\v1e,

notione. poniewa? pocz?tek znaczy pocho"

Zt?d, ?e Oyciec jeA: piefYJSzy po-
ozerrie; Bóirwo za? nie pochodzi, jakO

iz?tek zllVlkonzy, Primum principium
wierzy? poA:anowiono jeft na syl1o•

notionale, przywfafzcza fi? onemu
ozie Laterane?fkim IV. (ctJpite

DL1'

dzie?o aworzenia i rz?dzenia ?wiata: mnamus,) ale jeft farne BóftwO. po;
Synowi te?, ?e pochodzi jako S?owo

cz?tkiem gruntownym wfzelk1eg

czyli kres Oycowfkiego wiekuiftego POlchol·dzeni?. O
'.

, M

poznania, przypifoie n? wfzelki dar

\
P. za l moze yClec nazywac IilbO

rozumny, jako to m?dro??, "i przeto
Awtorem, albo

'l
wynalezc!!,

I'

nazywa fi? poilany. Na koniec do przyczyn? Syna. {J?

Ducha S. który jeR: termin czyli kres
O.

A' Pj?rw?ze??
nazwilka zr'tM??i?:

chcenia. i mi?o?ci,Oycowfkiey 1· Sy.
ug.. l: 3· cont:

"nl\?
. . , ··e ?

now1kley, nalez?. wfzyfl:kie dary, /

c.
14: ?o:uml:1f:?c,

ze to, ;ft!1 po",,;t?
?t?re w?d?fk?n?l?l? wol?, jako po-

czy p ?s wyz z?· zacnosc
1

d S·

SWIEtceme l ml!OSC &c? których wIa-
g?, bywa jednak uiywane. ?tllte?
Hilaryufza libr: f. de TriOl.

11,1-
,
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Tudzie? u Grekow Oyciec tak fi? ,:?
cz?fto n?zywa. P??yczyna, ale

?edrug, uzywarna facm1kiego flowa
nie

,moze
tak

n?zywa? n?; panie.
wa? przyczyna, Jeft pocz?tek wp?y
wal?cy w co

l?fzego, to jefr: do

j
rze:zy, Syn zas w Bófi:wie nie jeft

'

?o ?lnfzego od Oyca, ale raczey jeft101Zy.

nia Oycowfkiego, i dla tey przy ..

c'zyny cz?ftokro? nazywa fi? , M?""
d-ro?? zrodzona. III. Obraz; bo OJ

. braz wyk?ada fi? , jednego podo
bie?ftwo wzi?te od drugiego: a ?e
dru ga Ofoba bierze fi? czyli wy.
nika od Oyca jako jego podob ie? ..

fiwo; co? bowiem jeft S?owo, jak

,;

tylko Obraz i podobie?f?wo rze

czy? Ten obraz C mówi S. Ambro ..

?y Iib : I. de fid r c. 4. ) nie je} fat ...

fzywy; bo prawda jeft, nie jeft nie

my; bo Stotoo .feft ;, nie jeft111J,artZfJy;
bo zycie jefl: nie je.fl prózny; bo sita

P.

O
Cz'y prawdziwe te f? propozye:

oyc:ec .wfzyfiko rozumi S?owem:

S
ycrec l Syn kochai? fi? Duchem

Wl?tym '?
O.

.J:sliby rozUmiane by?y znako
wl?le,

. notio?lalite?, tedy f? praw

??lwe\? ponlewaz Oyciec wydal?c
S

owo
?rzyftko rozumi, Oyciec i

c?n ?z?lemn? mi?o?ci? wydai? Du

h; ?Nl?te?o. Jesliby za? brane

f: 1r:Y lttotn/e, f:ffentia'[itur, tedy t?

j eft·
fi

4

f
'

, ?

Ten Obraz nazywa l? Ja nosc

chwa?y, blafk Majefratu Bofkiego,
figura i charakter ifroty Oycow:..
fkiey, to jeft '! podobie?ftwo wy

..

ra?ne dfaby Oyca.
'/ zywe; poniewa? ani Syn jeft P. Czemu druga Ofoba nazywa fi?

Synem?
o:ma, przez któr? Oyciec rozumi,

an? Duch Swi?ty jeft forma, przez

kt?t? fi? Oyciec i Syn wzaiemnie
ml?ul? Oyciec bowiem rozumi
prZez Wyrdzumien!e, i mi?uie przt!z
chcenie, które f? przymioty iftot-

'O. Bo pochodzi przez prawdziwe
rodzenie; rodzenie bowiem wykra.
da fi?, ?e jeft pocz?tek ?yj?cego
od ?yi?cego pocz?tku zt?czonego
na podobie?ftwo natury; a?e ten

wyktadfl'u?y pochodzeniu Syna:
j eft bowiem pocz?tek ofoby ?yi? ..

cey od Oyca ?yi?cego POCZ?tkll
z??czonego, to jeft : iftota rodz?
cego udzielona zrodzonemu na po

..

dobie?ftwo natury: wi?c nurznie

druga ofoba nazywa fi? Synem.

?le

tl'ze? ofobom fpoleczne. Zk?dAug: SWl?ty odrzuca t? propozycy?: ?ciec jefi: m?dry m?dro?ci?
?r()dzo??, Pate" eft fapien;s fapien-et

genzta.
--??

.??????CO;)?;:?
R O Z D ZiI A ? VII. P. Czemu pochOdzenie drugiey ofo

hy jeft raczey zrodzenienie, ani?el?

pochodzenie Du.cha Swi?tPg?, kie:
dy i pochodzenIe Ducha S. Jeft tez

pocz?tek ?yi?cego od ?yj?cego po

cz?tku zr?czonq?o na podobi??
..

ftwo natury; Duch bowiem SWl?·

ty jeft ?yi?cy, i pochodzi od po
..

cz?tku .?yj?cego, to jeft. od Oyca

I

o

Drugiey Ofobie.
Które r:

Qr()by? wta?ciwe imiol1! drugieyO.
Na"ly'Wacizi

prZez fi? T. Syn; bo pocho
Stowo

a ?JaWdziwe zrodzenie. II.
jeQ kr'es

G

!ertuliana Mowa; bo
cZYll termin wyrozumie-

1 Sy.

,



r? Bofk? moc?
I fwoiego pochodze4

nia ; ju? przeto, ?e jey nie ma od

fiebie, ju?to dla tego, ie pacho"
dzi jeko Bóg. Wi?c.

i Syna, kt6rych iftota onelnu udzie- ,:<

Ja fi? na podobie?ftwo natury, ja-
oko temu, który jef? Bogiem rów-

nym Oycu i Synow.?
O. Tu wpodziwieniu zawo?a? nale

?y z Prorokiem Izaiafzem, 53. zro

dzenie jego, kto wymówi?
-

. zk?d
.

S. Grzegorz Nazyanze?fki W mo

wie I. powh-mo by? uczczone milcze-

Odj : Odrzucam te zdanie, ?eby po

chodzi? jako Bóg; bo tylko pocho
dzi jako mi?o??, który tym?e. fa

rnym i rzeczewi?cie jef? Bogle?;
poniewa? mito?? uwa?ana jako mi

?o?? nie ma za w?a?ciw? .fobie czy??
no??, a?eby podobnym czynita 1111'

Iui?cemu 'objekt umi?owany ,
ale

tylko do mi?o?ci to nale?y , ab.J
zjednoczy?a i z l?czy?s : przeciwnie
za? poznanie jeft wyra?ny Obra?

i podobie?f?wo objektu poznanego!
a zatym druga ofoba jako Sfawo

J

kres poznania Oyc.owf1dego pocho
dzi jako Bog, to jeR:: jako GycLl
we wfzyfikirn podobny.

.miem ( honoretur jilentio ) i Swi?ty
Aug: lib: 3. cont: Maximinurn cap ?

J,?. Rozezna? mi?dzy onyn,z, zrodze

niem a tym pochodzeniem nie umiem,
ni e mog?, nie wyflctrcz?. Za? Swi?ty
JreneuCz ( libr: 2. cont . hzereses

c. 48. ) i S. Atanazyufz ( Or: 3. )
za fzalonych mai? tych, którzy
zrodzenia Bofkiego fpofob opo
wiada? odwa?aia fi?. Y ta jeft jedy-
11a Oycow SS. odpowied? przeciw
ko Heretyckim zarzutom z Filozo- P. Z jak owych rzeczy poznania pO'

chodzi Stowo Bo?e?fii wzi?tym.
-

Atoli ci?
-

farni Oycowie tam,

gdzie Katolikom t?? Tajemnic?wy
k?ada? ufiluia, z podobnego domnie

mania ró?nic? ftanowi? mi?dzy Bo

fkim zrodzeniem a mi?dzy Ducha

S. pochodzeniem, i te domniema
nie ofobliwi? wnofz? , jakoto S.

Aug: na Pfalrn 4+, C lib: 9. de ci

vit: Dei- cap: I2. ) S. Atanazy

O. Pochodzi przez fl? i formalnie
czyli rzeczywi?cie z poznania ober -

mul?cego Iftno?ci Bofkiey , Ex.
COl

gnitione compr?henfiva e.Dentice DiVIII::trzech Ofob, 1 f?worzeniow w(zj
kich by? mog?cych; poniewa? sr?:
wo jef? formalny czyli rzeczy\VI

..

fiy wyraz ca?kowity i nidko11CZ: ..

nie doflwnaiy Groby Oyca, j!1 Z
_

tym Bofkiey jego natury i wraf?o ..

?ci ofobiftych: a?e nie by?by d?"
!kona?y i ca?kowity wyraz, .er 'f,

quata exprf:(fio, a? by poznanl?' e

k t6rego pochodzi, by?o oheyrJlUl?? ..

Bofk? natur?, tp jel?: a?by {i? k?Ó"
?ci?ga?o do wfzyf?kich rzecZ.f'

zY"
re tylko mo?e mie? i chce, 1

ft?jchni? natura Bofka, i do w[zy
ktÓre

jey przebywania fpofoboW, 130"
f? trzy ofobifto?ci, wi?c S?owo

( orat 3.) S. Grzegorz Nazyan-.I
zeMki ( orat: 39. ) i infi, zt?d, ?e

druga oroba a nie ?a? trzecia po-

chodzi, jako S?owo albo kres czyli

i
termin poznania Oycowfkiego, a za.

tym jako ?ywy oqraz Oyca od nie?
go wychodz?cy i prawdziwy Syn;
gdy? ta tylko przyzwoito?? jeR: fa

rnego rozumu czyni? fobie podo
bny objekt poznany, j jego obraz

wyra?a?.
Rzecze/z: Duch Swi?ty ma natu-

ie
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""---_._---
---- -----_, __ '"'--I ?

ie pochod?i z poznania ca?ey na- ."

t?rf Bofki?y obeymui.?c?go.
. ..

w wieczno?ci nie ma iadney pierw_
fzo?ci trwania, ale tylko pocz?tku,
który to pocz?tek nie jeft on mo

ment, w kt6ryrnby nie by?o SIowo,
ale tylko dociekany bywa mysI?
moment, od którego S?owo wy.
nika? pocze?o. Gdy za? Oyciec z po
znawania farnego :fiebie wydale Sta

wo, ani mo?e by?, ani poi?? tego
nie mo?na

, aby móg? by? Oyciec
bez Syna, albo Dychai?cy bez DuO'

cha, a?by razem by? poznany, 'ze

ma Syna, i ?e wydaie Ducha S.

?aczym oczewi?cie dowodzi fi? ,

?e Syn pochodzi z poznania :fiebie
i Ducha S. i poznania Oyca,

Dl 2. S?owo me p.ochodzl rzeczywi?cie
czyl? formalnte z

poznania fiwo
rze?lO'Y' prZe?YWai?cych; ponie

W,'
az S?owo, Ile z

l1aynieUChron-j
nleyfzey. potrzeby jefr famo nie
pochodz! formalnie tlI'znania

.

h,.' y co Z po-
" nleUC1?1 onnle

potrzebnego'aze
p

. .

b" . oznanJe. ?Worzeniow prze-ywal?cych nre JeR: koniecznie

po-I:rzebne; gdlz ich bytno?? jefi: tre-

bU n?k
Owa , 1 zgala mog?aby i nie

y •

O. 3· ??owo pochodzi razem z po-znama frwo' .

h
.

rzenIOw przebywa??-cyc
.

pon]
,

.
, '.

.
leWaz one poznanie cho- Wi?c rzeczesz:. ze S?owo od fa.

mego fiebie i od Ducha S. POc1lO"
dzi; objekt bowiem poznania wp?y ..

wa do uformowania S?owa.

ctaz me Jefi:' h
jefl: j d k

?l1euc ronnie potrzebne,
f:

e na

WIeczne, i co do natury tez

131.&.,
co ? farne poznanie Iftno?ci

. ? Iey, WI?C pochodzenie S?owa nie

te b.ez POznania frworzeniow prze

l1?al?cych: Stoioo (mówi S. Aug:

l'

Od p. Odreucaiqc ten wnioJek, ktr!re
go potwierdzenie IrozJqdzam ? objekt
wp?ywa, jesliby byt porufzai?cy, !O
jeft, jesliby rozum obudza?, obje ..

ctzmz concurrit, Ji fit motivum, hoc eft:

l
'.

II. confes : c. 2.) przedwiecznie m6wione bywa, i przez nie
?o przedwiecznie mówione bywa
?? wfz?ftkie rzeczy. Verbum [empi
-

rne dmtur, & eo jemplterne dicun?tur
Omnta.

fi intetleffum ?noveat, Concedo, Poz.wa
J?m. jesliby tylko by? obeymUJ?cy
czyli zamykai?cy , fi fit terminat?vum.

jolummodo, Nego, nie pozwalam.tak
rozumie?. Zaifte rozum Boiki fam?b

Rzeczesz: Nie mo?e li?' to poi??- «-e
y S? ., ,

tnOtnen o:?vo J uz rzeczywi?cie w t.ym z fiebie niefko?czon? ma moc wy
rozumiewania, ani potrzebuie po-

...

mocy czyli wprywania objektow.

bywa.
Cle

przebywa?o, w którym
by fi? \\>Yiane, inaczey dornysla?
przeby?oirzeba bylo, Ze pierwiey
nie

pOch
a

o,. ni?eli :fi? rodzi?o, wi?c

a zatym ani Stowo, ani Duch S.
ani ftworzenia nic nie ?odaj?, ani

przyczyniaj? do wyrozumienia zna

kowitego, ad intelteftionenz '?lOtiona

lem, które Oycu przyzwoite jefr.
ale tylku temu? Oycowlkiemu wy:
rozumieniu fiai? fi? krefem c?y'fI

b· OdZl •

f:
?

le, dal k
z poznanta amego :fie-

c:la S. :lb mniey z poznania Du-
1110W

by?
o z poznania fiworze-

. slednieYfz tn?g?cych, kt6re f? po-Odp. Od'r:e ?l?eli S?owo.
b

• ?UCCl111
d'OWlem Wf! 6

te z anze: Stowo 'termipem, o które fi? ca?koWIcIe

0I>iera.
thowi S

.
p

bhvieczne Oycu i Du-•

100
Tom Il Ygll ra?em I do tego·

X
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fzym , jako mówi Ozeafz Prorok 9'

fiali fi? pbrzyd?emi, jako i te -rzeczy,

które umi?owali. Wi?c trzecia oraba!

jako z??czenie czyli mi?o?? oyca,
I

Syna, nayczyf?fza i obeymuj?ca ?o?
c? fwoiego pochodzenia jeft SWl?t?,
albo raczey fama ?wi?to??, z kt?'

rey uczefni?twa Anio?owie i lud?Je
?wi?terui fi? ftai?, i dla tego po?\Vl?:
cenie przyw?afzcza ,fi? DuchoWi

R O Z D Z I A ? VIII.

o tt'z?cie!l Ojobie,. to jejt: o Duchu

Swz?tym.

P. Ktdre f? Imiona w?a?ciwe trzeciey
Ofobie?

O. Nazywa fi? l. Duch ?wi?ty, II.
\

Mi?o??, III. Dar.

P. Czemu trzecia Ofoba nazywa n?
Duch Swi?ty, poniewa? 9yciec i

Syn równie f? Duch Swi?ty ? Swi?ternu , ,

Wi?c mi?o?? mianowicie J NO!IO;O. Duch. dwoiako mo?e by? rozumia

by. l. Z ifloty, Effentialiter ,
rozu

miej?c za natur? niecielefn? ,a tak

rozumiane lmie Ducha jeft fpo?ecz
ne trzem ofobom; poniewa? jedna
jeft onych natura, czyli bytno??
nayprof?fza , ?adney w fobie przy

miefzaney materyi niemai?ca ,
II.

Rozumi fi? by? Duch- z ofobliwfze

go fpofobu przebywania w tey?e
farney naturze, kt6ryto fpofob
nazywa fi? mianowanie: Notio feu

tlotionalitas. A tak rozumiany mia

noumie: notionaliter, jako Duch

to? famo znaczy, co i dychany: ita,
ut fpiritus idem lit ac fpiratus, i w

tym farnym rozumieniu lmie te du-'

cha jeft w?a?ciwe trzeciey Olobie;

poniewa? ?adna iofza ofoba nie by
wa wydana przez dychanie.

naliter , rozumiania jeft wra?c!\Y
I,

.

D h S
. \ -I

'fiotll1e,mie uc a wi?tego, a zas l,
I

Efsentiaiite», czyli co do natury
Bo

fkiey jeft fpoleczne trzem Ofob,?V:k
"

B' fiJsr,
wed?ug llow u Jana S. 4. og 1'f}1

jefl· -

}1o'
P. Z których rzeczy kochania poe

dzi Duch ?wi?ty? dJ
O. Przez fi? formalnie, - czyli CO

'?'
fpofobu w?a?ciwego Duchowi SN?1
temu pochodzi z mi?o?ci B? ?8?
iftno?ci i trzecp Ofob; ponle??,
fama ona,roi?o?? jefr nienchrov'Io"

, ,

y "rfll

?azem te?, c?ncomltanter. ? ch;
sci ftworzen1o\V' przebywal%?roS?,
poniewa? wBogu jeft jedna t!!

l

dla
kt()r? fiebie i ftworzenia mn?le egO
fiebie farnego; ale tylko 1st!!

riO;
fiebie mi?uie koniecznie, nece??ere,
inne za? rzeczy ramowotnie "?rob
Duch za? Swi?ty, gdy jef? 'for'

nayk0niecznieyfza, nie pochodZ\l1eYf
maInie i przez fi? z mi?o?ci ,yo nter,
ale tylko fpo/nie, concat1l1•ta Sto'

jako?my rzekli o 'pochodzenIu

P.Czemu nie popro1tu nazywa fi? Duch,
ale z przydatkiem Swi?ty '?

O. Dla tego, ?e pochodzi przez \vol?.
j1lko mito?? nayczyftfzai nieodmien

na ; gdy bowiem mi,ro?? jeft zjedno

czenie i .z??czenie mi?uj?cego z rze

cz? umi?owan?, iftoty duchowne

czyfte, lub nieczyft:e ftai? fi?: Sub

flantilE fp?'fitzu:ttes pU'rlE vet impztrlE

I
fmnt, to jeft: jakim przez mi?o??

przymiefzywane bywaj? rzeczom

czy to .zacnieyfzym ? czy podley-

-,·,a'wa. -'

zebylll
, Rzek?em: jiworzenioro ?rdzi t1a'

jqcych; bo wed?ug odpO\\Tle'e b?df
>

fzych Bóg Rworzeniorn n? ?, :
cym, ale tylko mog?cym . ?obr?

.

d
. .

h C anr

nlg y nIe mal?cym ,J.lY
?yc"'1'
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b??du , juz to dla tego; ?e cz?owiek

je,i? f1:worzonym na obraz i podo
bie?ftwó Bo?e, by?by ,

za? niepo

dobny, gdyby z prawide? rozumu

naturalnego przymufzony by? nie

przypufzcza? tey Taiemnicy: Wi?c

ta Tajemnica Tróycy Nay?wi?tfzey
nie jeft przeciwna rozumowi.

. ?yczy, ani dla nich co czyni ? za- "'0

e?,?m ?ie ??sz k? nim zadney Bo-
.,'

n\lcy mi?o?ci, z ktoreyby Duch Swi?
ty pochodzi?.

p,
C.:emn puch S.

nazywa fi? darem ?
O, ?o dar wyk?ada fi,? rzecz "beznatez.

me, grat,UI,to, ale fzczodrze dana

l'
bez nadziei oddania ' ,

fze
d

"',, aze pierw
Rzeczefz: To jeft pierwfze pt'a

widio ca?ego wyrozumienia ludz

kiego, które tylko rzeczy f? teyze

farney natury z jednym kim trzecim,

te? farne powinny by? jednakowe
i mi?dzy fob? nic fi? nierd?ni?c ,

Quce funt eadem uni tertio, funt
eadem inter.fe, a?e Tajemnica Trdy

cy N ay?wi?t : ,pfuie i wywraca te

prawid?o zrozumienia ludzkiego;

gdy? Oyciec i Syn, f? jedno w jed

nym?e trzecim, to jeft w jedney?e
naturze Bolkiey a przecie?. ,nie. f?

jedno mi?dzy
I fo.b?, ?j?c TaJeT?n?ca

Tróycy ?ayswl?t: ]eL? przeCIwko
rozumOWi naturalnemu.

aro?vaDle ] ell: mi?o?? kt' kto
drug1emu d b.

'

' ?r?
D '1

o rze
zyczy, wi?c gdy

ue? S. pochodzi: jako mi/o?? mia-
Iflowlta ut amor

'

l'
l'

' ,

,
" nonona lS, wrasci-

wre Jefl: dar mi
' • ,

,

", anOWICIe rozumiany.

t n
WI?C Duch S. nie inaczey jeft dar

? CO przez wzgl?d na f?worzenia; po-
nJewaz dar

'.
'

't
I, I

owanie powmno by? wolne,

?l
osc zas w Bogu nie jef? wolna chy-

a

tylko. kiedyfi? opiera o ftwor?enia.
. Wi?C wydanie Syna i Ducha S.

J'

:?? n:o?e nazywa? fi? dar; bo jeft wy

kll\.?lenle, czyli wyptywanie naturalne\
I

.onlecz?ie i zgo?a nie wolne •

WI?C choc\az darowanie fkutecz

?e, czyli 'aktualne ftaie fi? w czafie, jako
l

po?anie; Imi? ?ednak daru przy

?\V?lte Duchowl ?. od wieku ? ponie
Waz B?g z przedwlekow ukocha!, l?:ó ..

Odp. l. 9drzucai qc. wi?kfz? ,Pyolf?; p.o

niewaz te praWldto, ktore rzeczy
,

J? to? famo. z jednym, trze?im &e.

nie jeft rówme prawdZiwe logulne

tak, jak te: niepodobna rzecz jeft,

ab? razem j?dno? ? to? ?arr?o by?o
i nie by?o, l111'f0jJiblle eft zdem. [i?'Lul
eJfe & non eJJe, a zatym me Jefl:

pierwfzym prawid?em ca?ego wyro

?urnienia ludzkiego. Jesliby bowiem

bezwzgl?dnie i ogulnie, abfotute eJ

universaliter, by?o prawdziwe tak,

jako te, cz?mu? od Filozofow wy
..

nalezionych jeft tak wiele regu? i

rY?h ? cz?fie .powo?ywa, ufpr?wiedli
Wla, l uWIelbIa,

?? f' '"'" ""-,,... ?,."... ...

, ·""'-",)?oJ--.....r,)::.o:>CO???COJ?

\
R O Z D Z I A L IX.

0zati 71' '., I

tak <.Il
C?z,emnlca Troycy Nayswi?tszey

JeJ" nad ·"0 l d k'
, • .

.

. , zum u z z, ze Jt? Jel1tzU
.

prze?iwi?

Q'B-\Yt\ Ja· .., ••.

, to]u\l'}hley: I JUz to ?la tego, lZ l

'figur i fpofobow, których nie ?a

chowawfzy, wyrozumienia naCze

pokazui? fi? by? fatfzywe '? nie d!a
Q czego in[zego zaH?e )ak ty!kc;,

'ze

wiele rzeczy znaydul? ?yc t Jedno

,

?Wiau() ?ll1atura?ny ]ef,! od Boga
]efi: 0<). 11

at\e, a;He to wf?yfrko, co

Wa?, to
?ga, nie moze determino

do fdfzuJeihkzrnierza? czyli ci?gll??
,

t6ry je(? ?ocz?tkiell\
?iJ

' ltoz

,

,
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wodna i przewy?fza niefkohc?aJt to? famo z jednym trzecim 1 ktO: ,:.

te jednak nie f? mi?dzy fob? to?

famo, jako fi? to pokazule z na

ft?pui?cych przykladow n. p. Któr.a?

rzecz ?ywa jej! rozumna: a ze wfze!-
1Ul beftya jeft ?ywa, wi?c która? be ..

flya jefl rozumna.

.

tym Ipofobern male?ki rozum czloJ

wieczy ; ale pow?tpiwa? ma
o

prawid?ach czyli o regu?ach od
r?'

zumu ludzkiego wynaletionycd,
izali one zmog? gdzie pdy?6

a

przymiarkowania zrzeczoma 130;
fkierni ? chciawfzy tak miarkowac

jak rzeczy ?w?rzo'tle? izali te ?ri;
wa rozurruerua wyf?arcz? ? Wie

bowiem jeft wyrokow ,
kt61'e \?

rzeczafz fi:wotzonych f? niezi:\\V?d?
ne

, jednak wed?ug nich, jeslt?]
fi? do rzeczy Bofkich przyfto Oj
wa?y, wielkiby fi? b??d pokaZ?'

Oto? wtym SyIlogizmie, chocia?

te S?owo beflya i te f?owo rozum ..

na f? co? jednego z jednym trze

cim, to jeft z tym s?owem co? ?y
j?cego, ró?ne jednak f? mi?dzy fo

b?, Tudzie?, wJze/ki cz?owiek jefl
:l:yiqcy, a?e wfzelki Jzczep czyli rosi? ...

na je} ?!fWa, wi?c wf?e1ka roslina jefl
czlowiek. Tu roslina czyli fzezep
razem i cz?owiek zgadzal? fi? w tym
stowie ?yi?ca, a jednak z fob? fi?

T
t.: <«, I pIC

aK n. p. ten wyrok: z nIczego
I

ftaie fi? ,
ex nihik» nihil }it, A prze

to

Odp, II. Odrzucaiq'c mniey!zq 1'roo(;
którey potwierdzenie rozf?dzam:. OY.d
ciec :i Syn. f? co? )?dno

.

w i??C;,
Bofkrey meca?kowlcle tozUtU1el?",
Pater & F/lius funt quid unzt1n dd

effentill .
Divina inadaJquate, C01zj?,

Pozwalam: ca?kowicie bior?c1
a

??
quate, Nego. Poniewa? lfrota }3°tei
nietylko przyzwoita Oycu ?

ale i
i Synowi i Duchowi Swi?tetU\l'te

nie zgadzal?.
'

Wi?c pra widIo te,? Te 'rzeczy, któ ..

'Fe f? jedno i tez famo z jednym czym

trzecim, &c. nie jeftprawdziwetak,
a?eby ?adnych nie przypuf?czato
excepcyi a to nawet i w rzeczach

ftworzonych, dla których Filozo·

fowie nauczai?, i? nie dory? jeft,
ze fi? rzeczy zgadzai? jakimkol
wiek {pofobem z jednym

-

tym?e
trzecim, to jeft: ieby bylyco? jed ..

nego mi?dzy fob?, ale ?eby pew
..

nym kt6r1m fporobem, i wed?ug
którychcic regu? od nich podanych

.onym jeft fpo?eczna, jako n. P(bel
s?owo bydle, jen: pr?yzwoite ia.

ftyice i rozumnemu frwortel1t')ie
Zk?d jako 'nie wnofi fi?, ie zape? ($'
f? co? jedno mi?dzy fob? rtoit ?.

mo, beltya, co./ i c??owiek; 'pol1otJ
waz one f? jedno co do zf'v 91e
no?ci czyli co do bydl?co?el; {t
nie ca?kowicie, ani jakoby

W z?ie?
ko wzajem w ca?o?ci mieli; .po 'e?
wa? ta w.fafno?? rozumnlJ dl e, eJ tO

k?de bydle, ale tylko b? z?11t1IC:
prawda, ?e które? bydle jej (o.z

orob?
tak Oyciec i Syn nie f? jedna

v/
t1??

dla tego, ?e f? co? jednego e

zgadza?y fi?.
'

A nad to, je?eli rozum naturalny
te regu?y wynalaz?, a?eby nieza

wodnie móg? fobie ubefpieczenie.
od b??du i upewnienie o prawdzie
wnofi?, i na pewnym zdaniu za fa

dziwfzy fi? dyfzkurowa? o rze

czach ftworzonych: rofrropnie i

flufznie zaftanowi6 fi? powinien
oko?o Irzeczy Bofkich i zw?tpi? nie

o prawdzie. Bo?ey; bo ta -nieza·
tur?

/
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t?rz: Bofkley ; poniewa? Oyciec :'? i od niey wynikai? przez rozum i

t11; .JU? dla tego ? ?? jeLt Bóg J po-

...

wol? znakowici e rozumiane , notiona

WInien ?y? razem l Synem i Dn- liter fumptis. Hubert: tompend: Theoi

chero, me dla tego , mówi?, ma to mortu: cap. 9.

wfzyftk?, ?o ma natura Bolka. .... ?
..

Dopina? zech?es"" A' T
,.

-..( :O;Jco=.t:.O':ll:O':c:.o-:t:.O':l?t:.O':l? 0<

T
. ,.?. ze atemntca

\.
I ? X

r6ycy NaysWl?t: fprzeci
.

fi
R O Z D Z A •

I pierwfzemu te ,WI? l? na,Y· .' " I •

pr 'dl. mu, rOZumtenta ludzkie- ?zatt wzadomo?c Troycy Nays1.m?tfzl!!J

??y to?fi u,, Nzepodobna rzecz jejl, jeft koniecznie potrzebna do zbawienia '?

.... 'I ewa?

al1'ZO raeem byto i nie byto: po-"1 az
przyp

,.

r. I'
.,

K r
roni 1" USC1WlZy bytno?? Taje- Odpowiadam

ze wlzyfl:kleml ato 1-

jedne! t
roycy N?y?wi?t: tot famo i karni, ?e jeft potrzebna potrzeb?

b?dzi a?em ??dzle i nie b?dzie; B6g tak frzodku "jako i przykazania: f:1?-
non

Je"

itnosc
od fiebie: Ens a fe, & ceffaria eft notitia Myflerii SS. Trznz-.

ho?? e?ld fi?' ? fe; i. nie .b?dzi: byt- iaits 'nec?fJitate t?m medii, qu?m prlEcept?

S f:? d
?e, albow1em 1 Syn 1 Duch in leae Evangetzca, w prawIe Ewange ..

• ? praw 71wym B'
•

k
b

D d' fi P' ? S'
nie f? od r;eb'. ?glem, a Jedna licznym. owo Zl l? to z l ma

,
Wl??

, Tróycy N
' , l?. WI?C ta Taiemnica tego ( Math: 28?) (:]d?c naz?czaycle ted?

1t\owi.
aYSWi?t: fprzeciwia fi? razu" w(zyflkie narody

.

krzcz?c lch w Imze

,Od.
'

,

\

Oyca, i Syna, i Dztcha Swi?tego: Do?

fegó ot

P" Odrz?caz?c, te R:d1Anie, kt? daie fi? ( Marc., ,l6. ) ktob!f uWlerzyl t

to? f: Wl?rd?enle rozJ?dzam: B?dZie "okrz?cil (t? zbawzony b?dzze, ktoby za?

tc)?n arno. l nIe b?dzie od fiebie pod

\
nie uwierzyl pot?piony b?dzie.

Id ym. l rozdzlelnym wzgl?dem: Zli?d i w Dzieiach ApoitoHkich

reft;nft:erzt &.
?

non4 ent.a fe fub diversQ 19. zdum·.lewai?c
fJ? m6wili Apoftoro?

jed
e?' C01-?cedo, to Jeft:. to? famo i wie do EffezoW wymawiaj?cych fi?, ze

fpo?ob'
ale me

\y? famym l nie jednym nie wiedzieli izali jeft Duch Swi?ty:

dzi
o

e? nUwazal?c, pozwalam: b?. Wkogo?e?cie fie okrz?c?ti? In quo ergo

ied? to?. amo i nie b?dzie od fieble bapti?::tti efi:is? Kt6"re to Rowa uka-

iai?ll11
1 Jed nakowym wzgl?dem uwa.. zui? ? jako wiadomo?? o trzech Of?-

POZ?aftb eodem ?espeffu, Nego, nie bach jeR potrzebna, a?eby poprzedzl-

?Wi?ty
arn; p.on!e,wai Syn i Duch la na kr?cie ?wi?tym, i tak od pocz?t

...

jedn? b??perl1le
l lLtotnie uwa?ani, J? ku Ko?cia? rozumiat, i od tych, co do

ens a fe. nO!ci? od fiebie, funt un 11 m krztu przyft:?powali, wyra?ney wiary

Czyli z?a.k:;Li1?O:lf)iCi? za?, notionaliter, w Tróyc? Nay??i?t: wyci?ga?. Albo-

o? ,drngiego\Vlc1e, n,le f? od fiebie, ale wiem ka?dy, k!ory do .krz?u przyft?:
rozney nat'

nIe Jako od przyczyny puie Oycu, 1 Synowl, 1 DuchOWI

tey
?

llry l' k
',.

fi
.j'

z? natur
,a e Ja o od pocz?tku Swi?temu pOSWl?ca l?, onym. W1a:?

?YCl?ga
y ,tzczegu lney, która tego i Uf?:llg? przyrzeka: Wi?c komeczme

lOfobatn'i kte?y przebywa?a trzema l>otrzeba, aby wiedzia?, jaka jcft

a.tna jefr' ar
Orych to fpofobow ona ka?dey oroby mltura i godno??, a?y

?10nYm poc((:?/k?toZfmynz czyli wkorze- fna? Bofkiey czci jakiemu ftwo?zeD1u
IC1'11, radicale prinoipium, nie przywlafzczaf, albo nalezytego

'hono-
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nie uwla. ,:?
A zatym je?eli f? llierporo?ni d?honoru Bogu prawdziwemu

czat rozgrzeszenia ci, którzy tey CZCI go

ney tajemnicy nie znaj?, daleko ?ar"
dziey Paf?erze ,

za których milczenJe?
i opiesza?o?ci? niepoliczone dusze gl

..

A zatym f?ufznie Innocencyusz
XI. Papie? Roku 1679. i Kler GaUi

ka?fki r70o. pot?pili te niektórych
Ksztf?ow propozycy?: Zdolny }efl do

'l°o:<:g1"zeszenia cztoune?«, chociazby tez

p'rzez niedbaljuoo nauiet i obwinione

nie wif!dz:ia,f Taiemnicu Tro'ljcy Nay?w:
i lf7c?etenia Syna Bojkiego: Abfolutio

nis c:}pax eft homo, fi etiam per ne

gligentiam etiam culpabilem nefciat

Myfterium San?tiffimee Trlnitatis &
Incarnation is,

n?·
Rzek?em w prawie Ewangetic?"

nym; bo w prawie frarego zakonu ?Ie
by?a tey taiemnicy wyt?Ulnaczona w?a'
domo?? ,

a zatym nie by?a w{zyffkllll
i ka?demu z ofobna do zbawienia P,o'
trzebna

, gdy nie by?a tak ja?nie obJa'

wiana.

T A IiR

o TAIE?lNICY WCIELENIA SYNA BOZEGO.
/

?\!!i_

w/ze/kle cioto ZelJ/owato dt'og? ffi}O?1?
i u S. ?ukafza 2. Uyt'zy wf?e ?
dato zbawienie Bo?e , .W ola?

?8
..

Ewangelifta napifa?, ?e Stawo ??O

ROZDZIA? f,

o Imieniu jey. ;'f&
I

P.

CO
fi? rozumi przez te imie

IWcielenie? lo fi? ci?r6?1), ani?eli S?owo 'e

fi? czlo,wiekiem; raz dla teg?,;.
cia?o b?d?c daleko ró?ne od sto

dO

m,niey zda?o fi? by? fpofoboe "de>
przyi?cla , minus affu111ptib?tis

VI

?

O. Z mocy znaczenia to? famo

Ijef? powiedzie? Wcielenie, CQ i do

mysli? fi? ,
?e to jeft zjednoczenie

S?owa Bofkiego z ciatem; gdy? tak

mówi S. Jan Ewang: R. I. Sto ..

lwo fiato fi" Ciatem; tak bowiem

cz?ftka cz?owieka wfpomina fi?, a ?
domysIa? fi? nale?y ca?ey natury I

czlowieczey.
' w?a?nie jak jeft

r.ze.
-

1czono W Kfi?gach Rodzaju W R. 6:

, batur, jak mowi S, Tomaf? q.
?e

Art 3. ad I. drugi raz dla teg?? M

?ym fporobem bardziey okllZll1
?(1l1

niezmierna mi?o?? Bofka kU
n

r'tt
przez któr? fi? potliiyr a? do p

i?cia cia?a?,
Gdy
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lO ? AIEM?_rC-,-,y_W_CrELENIA SYNA BOZE_G_O 17-=-.5
Gdy 7.:a? Apollinaryftowie z tego ,',

to wrpo?,nionego textu S. Jana

".

wnofz? ,
12 fam? tylko cia?o bez du-·

fzy roz?ml1ey Jeft prZyj?te od S?o
wa ?ozego,. przeto w dawnyah

li ró?nica niefko?czona, wi?c W cie

lenie wcale jeft nierno?ne ,

.

Odp. Kozf?dzam te zdanie; Iesli bo ..

wiem jeft odleg?o?? niefko?czona

tak, I. froportio Entiiatis , przy
..

miarkowania równo?ci mi?dzy if?o

tarni jedney i drugiey rzeczy, z

których jedna niefko?czenie jeft
nlerówna w naturze, jakore?, 2. Pro·

portio hal?itudinis, przymiarkowania
mi?dzy zdolno?ciami, tojef?: ze ?ad ..

n? miar? jedna rzecz fko?czona

drugiey niefko?czoney dotyka? fi?
nie mo?e, i te w ten czas takie

dwie rzeczy z??czy? fi? nie mog?;

bo i natur? i fam? zdolno?ci? dale

kie f? od fiebie niefko?czenie ,
Po

zwalam tak rozumJe?. A za? odle? ...

Io?? niefko?czona mi?dzy dwoma

rzeczami gdzie cho? nie ma zad

ney równo?ci ? /l?turze,
ale

prze
cie? jeft zdolnosc l.1totna pomI?dzy
niemi wzajemnie fi? ?ci?gaj?ca,
oto? ?eby tltkie rzeczy z??czy? fi?
nie mog?y dla farney niefko?czo·

Greckich zamIaft tego
J'1> ie

l.
T. •

.l1.owa wc
-

erne , 1'?'lcctrllatlO
czy t :fi t

,

wieczenie
, lnltu/nanr.t'

a l?
.wftcz ?.

dl'
v· la, to Je zJe-

lOc?ellle i?owa z natur? ludzk?.

.),!CO:Jt:O';:':o: 1'...-......

, "?V<.../.J?CO';)?r.o:,:o-?:?
_

R O Z D Z I A ?... II.

, o Mo?no?ci Wcielenia.
P.

Cz} y ??,gta fi? ita? Tajemnica W cie- ,

erua e

O. Moglo fi 'fi

.

,

poniewa? ?
zai e ?a? Wcielenie;

fprawiedJi
d

rZec?ywiftcgo f1(Ut?u
Taiem'

wy wymka dowod: aze

W"
• nfklea Wcielenia jeft rzeczy'·

lIscle, utkiem fpe?niona , wi?c by-

Wa ?ozna i koniecznie fiaro fi?
CIelenie. lP. hali fi t

';.
d

.".

1. , ? O mozc OWIesc l po ..

\
?azac n t l

'

m ? fi
aura nym rozumem, ?e

O °lVIg 0, l? ft?? Wcielenie? ney odleg?o?ci natury ? Nie pozwa-
\

lam tak rO:?1?nzie?; bo mog? fi? ??? ..

czy? dla farney zdolno?ci, co na"

wet mo?na poznawa? chociaz z;

:tlabego podobie?ftwa n. p. natura

oka male?kiego i natura Nieba

wy{o?iego odleg?e f? od fiebie ja ...

•

'Ozno'
,

W
przycz nSc cielenia co do g?untu

\
lliern'Y naturalnych dowodze-

nie r?ZUtnll ludzkiego okaza? fi?

leni??z?; ponieWl? Tajemnica W cie

nat\lr l? ?c nadnaturalna rozumem

tn.ozea nYlll dc?cigniona by? nie

kofuy odleg?o?ci? niefko?czon? ,
?

nie ma mi?dzy niemi ?adney' róW

nosci, a przecie? fi? OKO z Niebem

??czy, czemu; bo mai? mi?dzy fo ..

b? przymiarkowanie. naturalne fa"

mey zdolno?ci; bo Niebo jeft ob ..

jekt' widzialny, 2t za? oko ma w

fobie moc widz?c?, a tak tai fama

zdolno?? ??czy oko z Niebem.
I

,

\Vodz? (htoli jednak mozE> fi? do ..

i?c ??z{\k?ecznie, ?o jefr rozfypu
pokazlli c

l?, przeCIwne zarznty t

CQ ?\iefp?
, 1Z ta Wcielenia Tajemni

tuu.lne rzeciwia fi? rozumowi na-

R
mu.

. zeczeJz. .

g? fi? lt\"
I. Te rzeczy me mo-

IIll?dzy ktl?dzy fob? zjl"dnoczy? t'

lko?czona Oterni jeft odleg.fo?? nie-
, a? .

d
)

'"

Tak i cz?owi€-k ma. zdolnos? Wa

?tUl'? ludzk
e

pOtDl? zy S?o\Vem
rozumie do l?oznawani? m?dro?ci,

a?

? left odleg!os? czy-
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jakie daielo , nowe tez mi?mowanie

przywtafzczy, jako cztowiek wy"

uczony Filozofii Filozofem fi? mJa?

nuie ,
która wynika z wyraZll

wn?trnego, Nie pozwalam. Bógfili
bowiem kiedy ftworzy? ?wiat,

,

a

fi? z nief?warzai?cego Stw?rc?
przez now? mianowito?? W?l?t?

od f?worzeniow ,
ktore f? BO$tl

zewn?trzn? rzecz?: a?e przez WC!e?

e. zdolno?? w woli fwoiey do ko-
;:?

chaula dobroci niefko?czoney ,
a za?

Bóg jea objekt dai?cy fi? pozna

wa? jako iftotna prawda i m?dro??
,

i dai?cy fi? kocha? jako nlefko?c?o

ne dobro:

Wi?c pomi?dzy nami chocia? nie

ma równo?ci natur ( poniewa? Bóg

jeft niefko?czony, a cz?owiek fko?

?zony ) jednak jef? naturalne przy
miarkowanie zdolno?ci; poniewa?
Bóg jell: objekt czyli widok ro

zumny, cz lowiek za? rozum Widz?

cy. Mo?e bowiem rozum frworzo

ny by? podniefiony do poznawania

Boga ,
i wola fi:worzona do ko

chania Boga, a to fpofobern celu

czyli objektu zamierzonego dla

zdolno?ci, któr?to zdolno?? ma

fiworzenie wyrozumiewaj?ce do

objektu wyrozumialnego.

-Ienie Bóg S?owo nic nie nabyW?'
ani utraca ?adn ey dofkonalo?ci. ald
tylko wvzupetnia natur? ludzk?, ?

?tórey
v

mian uie fi? by? czfoW1e:
kiem jakoby od pewney rzec?Y

jemu iewn?trney, wi?c prze? \VcW

lenie ?adn? miar? nie nafi?puie
00'

mlenienie ii? Bofkie,
'g

Ani mów: Oto dla tego
Bo

S?owo przez \\7 cielenie mufia?bY ??
odmieni?; poniewa? wn?trznie i!??

?

nie f?alby fi? cz?owiekiem; ?V}?c
wn?trznie mufia?by fi? odmien?i

A zatym jeft te? zdolno?? pomi?

ozy S?owem i pomi?dzy natur?

ludzk?, ile ?e natura ludzka jef?

potrzebul?ca dope?nienia, a. za? Bóg
Stowo jeft niefko?czenie dopelnia
i?ce.

.I

Gdyz na to odpowiado?lJ1,; Bóg' ?
wo wn?trznie i if?otnie I?aie fi? cz??
wiekiem, to jeft: W tym rozumiel1lr?
?e Bóg Stowo iftotnie czyli natU r?
fwoi? Bofk? jednoczy fi? z t1at?o'
ludzk? fpofobem kreru, to jell:: e

pelniai?c patury ludzkiey pottjo'
h? na zt?czenie z fob? w jedn? °dt"
hifl:o?? nic zgola od natury lu;

i

kiey ?

nie przyjmuj?c dofkot1l?r?sCt;
pozwalam, ?e tak odmienia ft?i ?o
W tym rozumieniu ?e Bóg, S,

o

M

ftai?c fi? CZlowiekiem odm1e?Hl bj
wn?trznie czy lL i ftotnie, J:kodll?
Bóg Stowo brat nlatur? lud? "wo"
dopplnienia i wydo1konalefllC 'e ja'
jey jakiey potrzeby, tak \V? l1?rtl1"
ko gdy cialo narz?dzielll, ?ie da"

fl:ow przyfpofobione p?Zyl;rfl1?,
-

fz? rozumn? jako f WOl? t??

R:?eczeJ? II. Nie przyfl:oi, aby :fi?
Bóg S?owo odmiellia?, a?e nie mo

?e fi? inaczey z natur? ludzk? zf?·

czy? wjedno?? o roby, a?by fi? od ...

mienit, wi?c jako Bogu nieprzy
ftoyna odmienno??, tak te? i W cie

lenie,
Od p. Roz/?dzaiqc te zdanie: nie mo

?e fi? Bóg Stowo odmieni?? W'll?t1'Z·
?1,le nabywaj?c albo utracaj?c jako?
w? fwoia doikonalo??, Pozwalam

tak rozmie?; bo Bóg jeft z iftoty
nieodmienny : nie moze fi? odmie

nia? zewn?tr,zl)ie przez now? mia

nowito??, not?onl1litas, tnianowi·

to??
_

D. p. ki dy fobie przez powe
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tak dope?niwfzy fi? wzaiemnie .

ftai1}; fi? jednym zyi?cym' bo cia?
?.?

lo dopelnia fwoim nar??dziem
iZ?yf!owyn; potrzeby du(zney, a

Zas d,nfza pko forma wra,zaiac moc

$. J.

;raj8mt?ica Wcie:e.nia dowodzi fi? Pa",

ganom.

PierZf?[zy tedy dowod powinien by?
wzi?ty z Proroctw, kt6refi? ocze

wi?cie W Chryf?ufie Panu wype?ni?y;
poniewa? jako mówi Tertulian ? Apo
logia 20. ) Dojhltecznt? ?wiadetrwo

prciwdy, jef?lfjiezawodno?? Prorocttna,

Orygenes zas tak bardzo fzacowa?

.dowodno?? proroctwa, ii w Kfi?cze

W t?z
farne

narz?dzia cielefne .do
'pelma potrzeby cielefne 7 i tak
Przybvwa dof r'

) ,

•

,J U{Ql1a o?ci dla dufzytakIm tedy fpofl b

'

t"
,

"Vlcieleniu Si
o cm rozumie? o

zwa?amy.
Owa Bo?egoniepo?

Poniewa' B6 87
•

ma potrze? g, ?awo zadney me

tura 1 d

?

k
y., kto r?by mogtana ..

peln' ?

u

?
"a Jako kres oftatni do; l

przeciwko Celfowi ?mia? twierdzi?,
?e na ugruntowanie Wiary W Chry
ftufa ze wfzyftkich dowodów ,ten jei?
naywi?kfzy dowod: i? Chryftus by?
przepowiedziany od Prorokow, któ ..

? , a e
raczey fama jef? do

pelntorra przez ofobi./l. '? Ch .fi _.
fow?, do k

'
nOS rynu

tura ludzka tor.ey ?? przy??cza na

bifro?ci. nIemaj?ca fwoiey ofo" r:zy byli w Zydowfkim Narodzie.

Drugi dowod: Zak?ada, fi? z cu ..

dow. Ta bowiem Tajemnica oczewi ...

,?cie powinna by? wierzona, ?a
któ

rey zalecenie fam Bóg oczewIfl:e .po
...

czynil cuda, a?e na zalecenie Tajem ..

nicy Wcielenia i Nauki (przez kt6r?

Chryfl:us o?wiadczy? fi? by? pof?anym
od Boga na zbawienie ludzkie) Bóg
niepolliczone .poczyni? cuda a te 0-

'?:'?:'O:l(''''',.
-....,.;????CO':lcb-.r??

R () Z D Z I A ? III.

-o'
Rzeczywiflym !Vcielenht Syna Bo-'

jzego.

P.
IZ?li fi? ?Tajemnica \V cielenia flrut

nutlem wype?ni?a w CIJtyftufie Pa- czewifte, wi?c Tajemt:ticy_ Wcielenia

koniecznie wierzy? potrzeba.G. T k './l..

?,
,a Jea llleomylnie' bo tak O wi?kfzey probie w?tpi? niewierni

;r:'?\??czy Jan S. Ewang?]ifra w R I 'nie mog?, u których te dwie rzeczy f?
niezawodne I. ?e cud jefl: to dzie?o

mocy ,Bozey: poniewa? przechodzi
.. vfzdkie fiIy naturalne, i jeft nad ftall

rzeczy naturalnych. 2. i? Bogu praw

domówno?? jeft przyzwoita, i ?e on nie

mo?e nic czyni? na potwierdzenie hf? ..

duo

Q?Otp)O fi t fi
'

.

Wa? ta
et o t? clafem, ale ponie ...

by? gf ?auka Poganom, zdaie fi?
ja?to ,up??1.f)e11Z a :j;ydom. zgo'V,rzenie11'ls"'lad S

J',
l. do Kor' _,Czy '. Pawe? w Li?cie

gelii nie'
Ile U tych, którzy Ewan?

dO\V'odG\??rzyimui?, wiec i infzych
O

vv

hal'
.

h
<::

.

?zeczYWiil ezy l? .przekonywa?
,Bozego• ym W cleleniu S?na Mnieyfza te?proba dowodzi f t? _z

Plfm Apofiolfldch, w których tak jaw
ne, i tak wielorakie wy Uczai? fi? cu ..

da, i? ani ?ydzi po cz?fl:ych .

(woich

wybadaniach fprzeczy? ich nie mogliTom II
Y" (jako
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(jako ?wiadczy S. Jan Ewaugelif?a II,) ,:; Apof?olfkie nie maj? ?adney powa?i
U

Co czyniemy , poniewa? ten cz?owiek niewiernych, to jeft: powagi Bofkleyl

wiele znakoUJ czyni (a za? o chromym, albo jakby od Boga natchnioney- po'

którego Piotr uzdrowi? aa 4') iaia- zwalam : nie mai? ?adney powa?1 ? t?
domy znak ftpt!fi? przez nich .•• jawno [ef?: nawet ani 'powagi Iudzkiey. I JaM

je} i nie mo?emy zaprze?, zwyk?y mie? hifiorye n, p, Swetooa,

Nakoniec i toby wzruszy? powinno Tacyta &c, Nie pozwalam, tak ,r?zu'
niewiernych, ze Chryf?us jako Pan i mie?. Ku?gi bowiem Apoftolfkie s\Vlad?

Stwórca natury Apoftolom twoim da? cz? poganom, ze Chryftus byt ukrzt

wfzelk? w?adz? czyni? cuda Math: ?owany pod Po?tfkim Pi?atern ,
a cze'

in' h d
" ,

b
.

h'
'1' rI'" n a te

cap. II, .Lvte1nocnyc ue: rliJWlaycze, muz y u nIC me mlaly Z3u.UZYC
.

umartych ul'wzeszaycie, tr?dotfJatych wiar?, ze i te rzeczy czyni?, kt6rer}?
oczyszczaycie, ?czarty wyrzucaycie. Te w tych?e kfi?gach opifui? ,

które ?
rzeczy powiedzia?, i ftaiy fi?: ponie- ju? wykonane niefkrycie , ale w oczac,
wa? Apofto?owie jego po ?mierci i po wfzyf?kich ludzi, jako to wfkr?e(?e

Zmartwychwfianiu prawie ca?y ?wiat nie ?azarza'? &c.

?aperni!i cu?a,mi, jako ??, t? ok?zuie Dopina? zechcesz: Poganin pow?t-
z Kfi?gi Dziejow ,

tudzie? 1 z Iif?ow . I "

Pif f: podro'
A fi: 111_' }

r
bliwie z oi

piwac moze ,
ze one 1 ma ?

,po
o JKIC

l?
a OlO rwre z p?erwfzego bione, i od ,Chrze?cian po ?mierci AF?'

Iif?u ?o ,Kor, \?
Roz: I2. gdzie ,Apoftol ftolfkiey wypisane, jako jeft

WIele

przepl(U.ie, ktu,ry?by ?orz:?dkle,m Ko-
wierszy (SybirTze nazwanych) Proro'

ryntyame pO?m?l bylI UZyW3; w,Ia- ki?. .

'

dzy do czynlema cudow, ktore Jak 0,1. I 'W' .:1
I

fi:
, 't'.

a Ara'
ft

.

h b
l' l' 'J'!

d
u" lauOmo Je ,ze pum dl

cze e u mc yW3ly, latwo l1? oczy- fi
l'

b
l'

r
'

r c?e
p

I

t
?,

h p'f: k
' O?OW yly rozg oszone ]elZ (I 'e

ac mozna z tyc l

arz. ow, torzy 'h"
"

S P' t
., 1i5C

,

fi '}' A fi:
l' 'h SS

tc zycla: pomewaz ,lOr \v
, i ..

zaraz na ?pl l po po 01ac,
R' h l' S P

"

}'J1.y
l P

T.

fi ( 6
.

S J l'b
2. OZ. 3, c wa l , IWla Hl"_lI

"
1n t m Wl , renensz l : 2, cap. r.'

t b
l' takte

•

&
o

8) t
" Ize, ze one w en czas yly, 1!le'

57·
7'

5. CZtl1' y wyrzucazq z przy- k" h l d"
,

SS
l'

fi I:
l

...
,

d
' o

d
" r?·o meuczonyc u Z?, l ?,.

Itc"Z yetl rzeczy p'rZepOZl!lll azqcq wza ,omosc o

I
'

P l'k' A of?o
l' J

j

o o

,r; J
.

h' k kI' k'
mens, gnacy, l o I al p p ,[tli

malq; 1n)! c lOnHqc'!fc Ja ? o Wle me-
U nl'ow' "d t 'ch pl c

l" k d
o o.

cz le, SWHl ec wa z l

I
;,.

moc? przez lfhozenze rq uz t'/JWlazq z

wywod ? d'j ·N ,. k" ·b 1· S'
d

f '?'
I'

k
'

z a au t Wlernyc·
,

.

z rowyCrl powracaz?. (!jZtZ zas, Ja os- Ireneufz rI'
h S P l'karpa

1

kl" t' dl t'
"

HUC acz . o I
tY?

my rze z, 2 umar z powj.a z z z namz
Jufiyn z p'

r A' ft lny' h }Iere ,

,

k [' 'l t
rr. I •

11m po o H?.1C z'f
musz a t przez wze e at, '-'o za.'>, me ko\v pr)

.

t' r. mO
c

,'I.

,

['
I J /7., k

I

,(,.
ze \:onywa1?, oz Hl leJ'

, moznCJ Z zczyc ta,,,, tore po wjzyflkzm ni? O c

'

kt
'

pO
n

, J o

V I •

l Od B b'
T.

' Y OWIe,. orzy zaraz rf' rtW
swzeCle 1\.OSC7O o

oga, wr?cy w 1m/e

naft?pui? 'akoto Or eneS i J, e

:Jezusa Chryflusa ukrzyzowanego pod lian
" ] yg

1(

P01z?(Rim Pi/atem po. wfzyflkie dni na Rzeczefz: II. Czarnokii??oi.cy o;,
f'atunek narodow czynz. ;, Eg'tpcI'e

' d n 'l' t k J' ako
} 1\1

IV

R I P'r. A
J'1

lik'
.

I
cu a czy l l a, ct?

. zec?esz:
,

lll.m? p?no.
te me

zefz, Ant chr fi: takie.
cuda

ma
l. M

trUl? zadney powagI U mewlernych,
.

I"
.

y Y
d N k' nie lllOz;e

, .

h'
,

d d'
I UC, Wlec praw a au l

WI?C z me memozna owo Z?C, d·1
.... ,

d
.

Od R d' t d
o

P'r.
OWOuZ1C tU am!.

; O?S'l ZClltlC e ? anti; 1!,lllJ I Od}': .

,

l'



o TAI'EMNIC? WCIELENIA SYNA BOzEGO 179

Odp: Jd? wielka ró?'nica mi?- ,'<

(17y cudami: czynili z.aifre Czarno-

",

kfi?znicy, b?dzie te?
czyni? Anty.

chrrH: cuda a cuda
fatfzywe. ponie

Waz lam Bóg oczewi?cie ich' odkry?,Pozwalam tak
rozumie?: czynili cu

da, i t: cuda, byty albo mai? by?
prawdz.iwe , Nle pozwa?am •

kie rzeczy, które o Meffyafzu f?
przepowiedziane ; a ?e Chryftus
przyfzed?- w czafie naznaczonym
od Prorokow, i Jemu farnemu te

wfzyf?kie rzeczy przyf?oi? ,
które

o prawdziwym Mefiyafzu przepo

wiedziane f? , wi?c Chryftus jeft

/

prawdziwy Me?1afz. •Dopufzcza alb. Y,
Na doteod 1IJzn1ey[zeyproby: z me

policzonych ?wiadectw Pr oro kow

nayf?awnieyfze dwie ze wfzyftkich

k ?
OWlem Bog cz?f?o-

,/? . nab Ukaranie niektórych lu-
azr nlez ozn h b

\.

zwod
.

J

ye ,a y do czafu byli
al 'dzenl omamieniem Szata?fkirn , przytaczamy proroctwa.

.

? Je nak, aby nie wfzyfcy a ofobli
WIe wybrat' b l'

I. Pierw/ze jefl w Kfi?gach Rodzaju
w R. 49. gdzie Patryarcha jakdb
blifki ?mierci, gdy Synom fwoim

b?ogollawie?ftwo rozdawa?, i te

rzeczy, które im mia?y fi? przytra
fi? przepowiada?, tak do Syna fwe

go Iudy mówi?: gl,tda, ciebie chwa

li? b?d? Bracia twoi ..•. nie b?dzie =:

j?te jceptrum od .:J?tdy, i
? Wodz. ""

uflani? z pokolenza Jego, az przy7dzzc

d'
11

Y l w b??d zaprowa-

??nl, przez pewne a niew?tpliwe znaki
O

rywa Clarownikow ob?udy ,
a za?

prawd? dZIel fwoich B fk
.

dziwemi Cudami
pot

.0 dIem1
pr?.w-

Mo ?ef
WI er za.

la la?i4 Czov:a bl'wiem, laika po?ar
kt6rz zalnokfi?znikow Egipfkich ,

Zna Y? pr,zymUrzeni f? publicznie wy

? 'n
wa

, Ze palec Bozy przez Moy-
e't,?a przeciwko nim walczy \.. Exod:

fhf• 2. & c. 8. 'Jr. I9. ) Tak i cuda

ten, który ma by? postany, i ten b? ..

'dzie oczekiwanie Narotjow.

{yfi:Ufowe i Uczniow Jego rozfy
t? y !'i?Dzofow i Pnganow C?arno

fi l?fkle fztuki. Tak i Proroctwo Chry
ft? a. o, ?rzyrz?ych znakach Antychry-
1:'akJasnle o?azuie onych pró?no??.
i dr l?r?epowladanie Enocha i Eliafza

Dwie rzeczy te proroctwo w fo

bie zamyka. l. ?e ten obiecuie fi?
by? pollany, który ma by?. ocze

kiwaniet'Q Narodow, co fi? me mo ..

?e rozumie? o Cyrufie, o Zoroba

belu, albo o kim in(zym, jak

tylko o Meffyafzu, jako uznaj?

wfzyfcy dawnieyfi .Zydowie. z.
w.Y,

znacza fi? czas, kIedy ma przyts?
M{.f(yafz, to jd? albo pierwiey ni

?eli uftanie, albo zaraz jak tylko
ufiallie S(;eptrum W J udzie; ponie
wa? te S?owo póki ( donee ) o·

biedwie te rpzumienia w fobie za

myka.

\.\gle
p

.,.

Ch ft
r.

W tell ?
rZylscle ry Ula Pana

b?fkichZ? zara? na roz1ypanie Sza

? lUd z Nieba przyfpiefz?.
----?---

I

?. II.

Tajemnica
Wcie1l!'l1.ia dowodzi fi? Zy

dom.

Ten je&. prawd'
\

A?e te proroctwo oczewi?cie

przy(zed? w
ZIWy Meffyafz, który ?ci?ga fi? do Jezufa Chryftufa p?-

ltóremu r.?
CZafie

naznaczonym, i na nafzego' albowiem on urodzI?
li ?llemu fi:' r.

'
,

dprzy O'? t? WIZyLt- fi? za ?r61owania Heroda u zy OW,

Yij ktÓ ..
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który to Herod nie by? z pokolenia ?? j'u? dawniey uf?alo S?eptrum W Jad

Judy" le 7, pokolenia Chanaan, to jeft: dzie,
.

.

z oyc? Antypstra Ascelonity,- któ- Odp: Przypu?cZltfzy pierwJze zdanie,

ry pofzedl do Idumei ( wedrug j'ó- umiosek zt?d u,czyniony odrz.1J,il?1:?'
zefa ?ydowina libr: I. de bello Ju- Chocia? bowiem Kaptani rz?dzIlI,
daico c. 5.) zk?d Herod czarem na- to jednak czynili zaf??pui?c przt
zy\va fi?

-

Afkalonita Idumeyczyk ,
i paslednieyfz? w?adz? ,

i jako)'
K '1

r,//,"
uczyniony jeft ro em dla Zydow przez, fam? uf?ug? ta w?adza p. 'i
od Senstu Rzymlkiego, ani po He- bywal? przy Pokole.nitl LeW.?•

rodzie ?aden z Fokolenia Judy nie wfzakze zawfze przednieyfzym pr
..

królowal n Zydow. Wi?c po Chry- wem ta w?adza przebywa?a pr?Y
fiufie Panu Mefiyafz w Zakonie Pokoleniu Judy ; poniewa?' te? s-

obiecany a od Patryarchi Iakóba me Pokolenie J udy obiera?o naY,'

przepowledziany zaden infzy nie wy?fzych Kaptanów do rz?dze111?
ma by? oczekiwany. Rpltey : tak teraz w Polfkim N:lro

"

RzeczeJz II. Sceptrum uf?alo u dzie przebywa Krdiewflra wradt:?
Zydow wprzdd oko?o fze?ciufet chocia? Sceptrum cz?f?ok ro? t{t?e
lat przed Narodzeniem Chryftufa, mali ohcy Xi???ta ; ponlewa? teot

to jefi: Hedy Nabuchodonozor fpu? Narod Królow ohiera.
o

ftofzywfzy ziemi? Zydowfk?, Ko. II. Drugie za? 'jOr01"Octwo DctniefaG!?
?ciol fp?liwrzy ,i zepfowawfzy mia- R. 9. Ciefz?c niegdy? Aniol

a

fto Jeruzalem Zydo\v z ich Królem briel Daniela Proroka modl?ce?
?ancnchuni zwi?zanym przepro\'ra· fi? za uwolnienie Indu fw.cgo?;
dziI do Babylonu , wi?c fi? nie do ?naymi? mtl' temi flowy, jakO I;
Chry.frufa te proroctwo ?ci?ga" mi?fo. fta? te ?aypoz?da?rze ".u?dt1i

Odp: OdrzZtcai?c te zdanie. Ponie-
" meme. (A) Sledmnzlefi?t ty g :ja-

niewa? Królew?two Zydowfkie nie
"ikrocone f? na lud tw6y i na (Ido-

by?o zgafzone W niewoli Babilon-
"ilo Swi?te twoie eB) aby fj?

rec

fk.iey, ale tylko przerwane z' na-
"kona?o przeft?'pftwo i kOlbY'

dziei? odzyfkania onego, i zaUle
"wzior grzec,h (C) i zgtadz?!1d;ziO'

od
11

l' k' b l'
" la n?e-prawos? (D) a przyWI? u')

j
one Zylii3 l W rocce po o a emu

"na iprawied1iwo?? wiekuii?a ({:Joc"Ko?cio?a ( Ub:,1. c. 4. Esdroe ) A do-
b (o(

tego ,- ?e przebywaIa w?adza nay?
"a y 1i? fpd?1Ho widzenie i P

swi?'"

wyi/za czyli moc na ?ycie i ?mier?
"two (?) i by? tJam?fzczon"y ?rid?i

przy Xi???tach Zydowfkich, jako :,.ty SWl?tych" ktoz .tu
nie

MetY'
fi? to okazuie z Hiftoryi o Zuzan..

lZ te rzeczy, o prawdzIwym

nie w R. IS. Daniela.
afz;u? albowiem.

'fe tf

Rzeczefz: II. Od dni Machabeu- (A) ( SiedmdzieF?c tygodni',). bo bY

fzow a? do przyi?cia Chryftufa Pa.. godnie nie f? "tygodnie d?l t . fpetoi
na, to jefr przez zoo. lat Kap?ani,

tak jefzcze ?a ?ycia .D,an1er
a

{i? ?g,
k' b r kl' L

. ?y fi?, co Jednak me tr ..

tfid 0. \VI8'
o torzy y l Z po o enIa eWt, rz?-

J" ego dni, n. ie f:? te? tygo nlekoiJYdzi1i Narodem Zydowikim,- wi?c na
>'

kow
I

po fto lat rachuj?C
d?i?{i,
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dzieb ty?odniowy; poniewa?' do "',

tego zamiaru niedoczekatv ani or.

't'"
brz,. ani J<

..

apiani ;ani o"fliary ZY.dowfkie ,
a zatym ju?' dawno zgla ..

tych, ) a po Hebravfku SwiqtoN Sw?c{:'"
to?ci, jakoby chcieli mówi? praw

..

'dziwy Ko?ciol , prawdziwa Arka,:
to jeft: natura ludzka w Chryftufie S'

która przez ziednO'czenie fi? z ofo ..

b? Stoioa, jeft namafzczoua i po.,

?wi?cona, i rl.tór? figurowafy i

obierywa?y Arka i Ko?ciot. Daw ..

nie-yfzy bowiem Ke?ciol i Arka jut;
mia?y byd? zruynowane

i do ko?ca

fpuf'cofzone, co i fam Anio? prze

powiedzial , al? now? ,?wi?to??
prawdziw? natur? cz?oWIecz? W

Chryf?ufie powinn? by? namafzczo ..

n? oznaymi?,

<l?one. a zgt1dzQI1t' W fam czas pa?
,

llO\V?nla' Chryftufowego.
WI?C, te tygodnie koniecznie' f?

tycrodme hIt a br'
....

'

?'
" l1ay eipteczruey ra-

chowa? fi? p
.

.

•
.}

Ó'
• "

o \17In ny me od, czaJu
m Wlenla al d' r .,

t
'

, e o czaru fpei'nienia

??g?Z proroctwa wfpak id?c, a tak
I?Z a tych lat koniecznie wyp?d-'l1Je po 7 rachui d

., •

fi
. co i? l<iCna ty zten ze

Iedtnd
.

I!
-l ,

T?
.

,Zlell?t tygodni uczyni lat490.
.

,

zas s?owo (forocone J? ) znaczy
-

i·uzza?lerzone f? i jakoby do tych A tu jefzcze <l'okorlczmy Pror.ocd
two Danielowe zaczowfzy od llte

ty CG)" wiedz tedy i uwa??y ?eby
,) od wyi?cia mowy ( to ; ?ft od'

,rEdyktu Króla Perfkiego ) CH) zno-

(B)et??zlefi?t tygodni ?ci?gnione.

j fi: iJt fi? doJwnato przefl?pflwo) to

d?p ? r Zydzi zabijai?c Chryftufa

(ej
e nI l z?o?ci fwoiey. \

b
( Aby zg?adzona bytc! niept'awo?c)

? .? C,hl'yftus ?mierci? fwoi? zg?:<\-

\\'1.1 zimdowane byio Jeruzalem

:: (I) a? do Chryfiuf?, w?dza (.?) t y

"godni fiedm i fzescdzl€fi?t l dwa

b?d? (t) i znowu zbudowana b?·

o

(D
ZI

• nJepraw??ci ?udzkie.
) ( A,przy1Vled;?lona by ta (prawiedti
?iJo!? u:iekuifla) to jeft Religia po

S\Vlr?al??a, p:awdziw? fprawiedli
\V0SC. daJ?ca, l zaWrze trwaj?ca i

kt,6r?by nie
uftara, tak

" jako rni;to
t\thc P,l'?WO MoyzefzoWe. InD. 7.a?

rO,ZlH!I1i"l? przez te ITowo ( (pra
?lP?I/,lJ)o?? wiekuifla) farnego Chrv-

,) .

fi
?.

dzie ulica i mury W Cia nOSCl cza?

:: fow (M) a po ty'godni?w .cze??,;,
dziefi?ciu dwóch (N) b?dZIe za

:: bity Chryftus ( O) i nie b?dzie lu ...

"dem jegO', któr? fi? ?>o ?a ?a:'"
"prze?' (P) i mlafto 1 SWl?tmce'

,rozrzuci lud z wod?em, który

:: ma przyi?? (Q) 'a kanie; Jego fpu
/' ftofz'enie (R) a pa koncu woyny

",u:ftanowione opufzczenie (S) u ..

?tUla offi
.

k 'l'l..
' J

lar? WIe Ull(?, a t? uf?:awi-
CZl1? kt

I •

'ft
.

.

n.' ory l l Qtme forawiedliwy I
•

Jett oraz'
"

f
I . •

i f
'

.
Imlemem prawledhwego "

I
•

•

I
tnpr?\Vled1iwo?ci cz?ftokro? wPis .. twiedzi zas przym1erze WIe om

"
v

•

Ot) (Ab bywa wfponmiany. "tydzie? jeden (T) a w POl?W?Cy
tygodnia'CD) ufutme Hoftya l ofha ..

'"

ra ('W) i b?dzie W Ko?ciele obrzy ..

,

,roctwoYy(z't ft:Jeln?!o wi?zer.ie i P1'O

rOctWa ?o Jeft aby wfzyftkie pro

które. ro:okow wype?ni?y fi?,

Chryftuf?onl?wa? ?ci?gai? ii? do.

go przy'"
,nIe mog?y by? przed je-

"
, I d

f:
.

(X)·
,

d
d1iwosc {puno zema 1 az o

H

k' b d
'

fipelnienia' i do ouca ? Zle trwa"
"

, .

fi: P"?o fpu:ftofzenie" poty Je raroc--

i) (Llbt /Sc?ell1\Vy'pe?nione? .

.-

two Daniela co do nowa.
y

1ZClmctSi?:?ony SW!?ty SUJ,?.,
Ter.a:l!



TRAKTAT

ach Maghid temi f?owy Mefl"yafZ--Teraz uwa:!:Jny wyk/ad [prawied/iwy .,.

wyra?a fi?. ,
I Toztr'JZettego.

e K) ( Tygodni .fiedm i tygodni fze?c:
(G) ( Od wyi?cfa .rno??). te s?owa z?a: ,dzieJ?} dwa b?d?) to jef?: tygodnI

C4? i odkrycie l Wylscle mowy, Ja- 69. tygodni lat, ktorych fum?;koby rzeczono, od wydaney mo- lat 483. zamyka. Tu fi? zw.y
kwy w?a?nie jako u Daniela 6. y. 7. pyta?, czemu te 69' tygodnt?!l

Dekret Cesarfki niechay wyniydzie, :fi? rozdzielnie rachui? ,
i? _pierw1e1.

albo u ?ukafza 2. y. l. Jl7yjzedt, .fi? k?adzie fiedrn a potym 62? Insi

wyrok od Cejarza AugnJla .. Je?nak

{'
w tym domyslai? fi? ukrytey J:?kO"

Menochius (Anno r7I9' ddIer. 16. wey?ci Tajem?icy, k.tórey ,
raZu"

a Terneminio edita ) t?umaczy te. mieia , ?e pilnie docieka? trze??.Hebrayfkie s?owo: min motza dabo«, Infi za? fprawiedliwiev zdai? _

l?
od fpefnioney i wykonaney mowy, rozumie?, ?e tam podobno ?adn:?
a zatym ?e fi? myl? ci, którzy po- fie nie znayduie Tajemnica, i ze .to
czarek fiedmiudziefi?t tygodni ra- moglo by? Zydom przyczyn? 0'7'

chui? zk?din?d , a nie od popra- zwyczayney rachuby, ale i t?
nie

wienia muru Jerozolim:/1dego; po- infzym rozumieniem tylko tak, J?k?I

niewa? (mówi) w ten czas tytko u ?aci?nikow wprzód któtfza liCZ
urnieta jkutek mowa czy to Bojka cZY- ba a potym dlu?fza zwyk?a G? fta)tez Perfoiego Krola o powtórnym wi?, tak n. 'p. e Ezech: 45- y .. I?"t1rbudowaniu :Jerozolimy. Dwadzie?cia fyklow. i dwadzlesC1

jTo te? ?wiadczy Eftius (Annot: pi?? Jyklow i pi{tna?cie jyktoUJ c:ty/J
in diffic: fcrip: loca ad c. 9· Dani-

mn?·
r i?elis ) zaczym od wy i?cia l11,OWY Zna-

eL) ( rznow? b?dzf? zbudowana
1B?"czy od wykonania mowy, to jeft. i mury w czajnoscl cza./u ) po

{Jekiedy f?tutkiem fpelnil ii? wyrok bray!lm powróci fi?, ? b?dzie. ft?Króla Perlkiego pozwalaj?cego Zy- budowa?o &c. w ciafnocie, to Je.?dom zreparowa? fpuftofzenie Mia-
w krótkim czafie, i to do. fied?1fta Jerozolimy, kiedy za? ta mo-
tygodniow pierwiey WfpO!11nH?"wa czyli wyrok wy(zedi od Króla, nych ?ci?ga fi?. A za? ulice i tJlU??ró?ni ró?nie trzymai?, o czym b?- wyk?adai? fi? rózne budowle

te"dzie ni?ey. I

ozdoby miafta i do obrony potr
o(H) (Aby znowu byto zbztdowane :Je- pne; ale ?e takiego wykradLI ?oruzatem) Zydo:wikie t?umaczenie krc)tko?ci czafu we 49. leciech

fi tl
..jeft te, do pczyuienia powr6tll i zbudowania Jeruzalem) nie ma ?o.zbudowania, co, znaczy d o po- damentu, przeto raczey :fi? fIla

eywtórnego zhudow\,!nia Jeruzale')1, zumie? nie krótko??' ale ra,cz ts?atym nie farnego Ko?cio?a, :tni uci=???iwo?? czaru; .ponjewa?jedYbudowli oko?o niego, ale tu bre-
reparacya hy?a czymona ,

E dr?rZ?: ft? farnego mia1ta _Jeruza?em Zydzi byli w uci1kach. z.
s

albo mUrow jego.
c, 4· dwóch)(I) (Ai do Chryjlusa 1llodZ,,) Mafchi- ( M) ( d po tygodnilze??dzieJiq?.

ktore

/
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kt6re up?yn?, po ta,mty?h pierw-;;,
fzyc? fiedrniu , w k?orych mia?a .fi?
cZynt? reparacya nuafta, z kt<5remi

10m !ydzidi jeden ) Te przymierze
jeft one przymierze nowe niegdy?
od Boga Patryarchom obiecane a od

Prorokow przepowiedziane. Ty
dzie? ( Hebdomada ) który to m?ar
potwierdzi?, jeft tydzie? ?edmdz!e.
fi?ty z liczby tYCQ, ktore Ant?r
na pocz?tku proroctwa oznaymi?
nad ludem by? ukrócone i wyzna'"
czone , w pofrzodku onego tygod
nia Chryf?us wykonawfzy funk.c??
wodza, E\vangeli?.ogrofir RehJ?;l?
ufprawiedllwiai?c? i a? do ??nc?
?wiata trwa? mal?c? pof?anowi? ,

1

na odkupienie ludu ?mier? P?dey.
mui?c , offiary. Pra?a Moy?efzo

wego i ceremOnIe znióf?,
, '

..

\V jedn? fumm? fJdadai? fi?.(N) (B?dzie \ z?bity Chryflzes ) po He
bra?Om b?dzie

wyci?ty Chryftus,
to, Je,a: Meify?fz. Te? farne rozu

t;lleme, I'

ale
nIe, tak zUpernie wyra-za werly-a, ktor? S H'

.

przedmo
.

K
'. rerornm W

.

'I rWIe ommentaryufza Da ..

me
? eodocyonowi przypifuie;W

nJey baw" I

et:
lern nie

cz-rta.fi? Xtos:un

fjUi,
ale Chrisma unff?o lnie czy-ta l ? na , c , !

, majZCZOny, ale natnajzcze-nte
,

l:amafzczenie
po HebrayfkuMctschlas,

(O
fi)

(A nie b?dzie iego ludem który1? go

,ma zaprzet ) po Hebray!ka eT) (A 1fJ potowicy, tyg?d?za ) t? JeR.
.

W któreykolwiek CZ?SCl tegoz ty
..

ueen oh C t '

Z "

o

rzy rzeczy moze
naczyc' I ni fi b'

•

k
r

ktCI f1:

•
" e o ze, Ja obys rze , godnia. .J;y. lIS nIe fobie, nie dla fwoiego (U) (Uflanie Hoflya i Offiara ) to ]e1l::

potrzeba f po?ytek,. i moc offiar

znifzczeie przez ?mIer? Chryftufa,
???ytku! nie za fwoie grzechi b?-

,

41e
zabIty, ale za infzych. II. nie

Je;12U , dotoz J?d: inacz{'y bowiem
?le ca?a by?aby mowa, to tez mo

z? fi? m.ów!? o Chryftufie, kt6r
nlefprawle?h?ie ,by? na ?mier? fk!-
2.any. nI. z me

Jego, gdzie Autor

i"uJ?aty f?dzil potrzebne do?o?y?:
??dzle, lud, króry fi? go ma za prze?,
i1??tez W Chryftufie Panu fpe?ni?o

któr? one offiary znac?yry. .

(W) ( ty b?dzie UJ KO??lete obrzy?ll
WQS?) te stowa .nalez? do .oftatme-
go czafu wyci?CIa JeroZOllltly,

,

'

(X) (J[ a:i: do jpetnienia i dQk01ZCZenll:?l

bedzie trwato fpujlojzenie ) po He ..

b?ayiku, i a? ,do fpernie?ia za?ie"
rzonego wyleje fi? ( gm ew Bo?y )
na fpuftofzone.(p) (.f.l 'dl 'c' ,

z wad
rnlaJ?o z OWl?tnzc? rozrzuci lud

bray?el1?, który ma przyi??) po He-
Z tego tedy Proroctwa Danie/owego ta ..

ki Jormuie' fi? dOUJod.C Q) (?; Ja?ch ,chit, rozfypuie miafto.

l{ebr? ?nlec Jego fpuflojzenie ) po

dzenh?
n w potopie, W z??roma

b?dzie ,,:fzyftkiego zlego obalone

t17ed?ug teRo wyroku :r.apewne i ju?
V\ dawno przyfzed? MeJTyafz, wed ..

?ug kt6rt;go Jiedmd.zieii?t tygodni,
które jaz Wl?oey Jak od fzefnaftu

wiekow, bywfzy niezawodnie"z?
mierzone od Bog3 do przylscll?,

Meifyafza, przerninery , Ra.cylJ I.

gdzie bowiem pewny wyrnlar cza-

(R) (?
nUafto i narod Zydowlki.po ko

I
•

l
oPuJzcZe· nClt woyny uflanowzone
ko?ca w:e ) po Hebray1ku a? do

(S) (PotlC!i???d·. I ,

"?l zas pfzymu?'?e 'Wte-

lU
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I
,

'olwiekow miaf?o J cruzalem i KosCl. .fu wfpomina fi? dla tpgo by? na ..

,:,

rozfypane f? i i gruntup::,p-fówaneg
a przecie? po of?r, tnim onym ?rl:y'
nowaniu Prorockie I?owa nie ?b?.eM
cuia , z::bv fie daley mia?y rosC1,?d

,z;nacz;ony', aby, -:;dy ten czas do za

;V1ierzonego krefu przyidz.ie, to Im

r-iecznie, C'J jefc naznac+ono fpe?ni
lo fi? , patychmblt o?zewifr:;l rzecz

je1?., ?? lub to w fe m kres, lub co

eroche potym po tych t.y?odni3.C"h
Jat fta? D? ,y?o powinnor aze tak.
przyi?cie MeG)tnf?:a by?o zamierzo

.ile po -fiedrndziefi?t tygodnr?ch lat,
l-t6rc ju? dawno r-Incty. \tVi?c ju?
nieomylnie i dawno przyfz cd?. Rap

,E!fa II. Có? bowiem rno?e kto g?up
fze-;» wymysli? , jak kiedy twier
dzi

, ?e ju? rzecz zamierzon! do

czaru trót'zego w niezamierzone
\\'ieki odkhda? fi? powinna.i? ??e

wed?cg proroctwa Danida fied ....

.i!ziefi?t tygodni ju?' d:nvniey jak
od fz.efnafl:u wiekow przemiue?y,
które niegdy? ja1:r:o 1J(rócone i W?e
rzone do przyi?cia lVleffyafza by?y,
\Vi?c z onych uprynienia oczewi
?cie dowcd?i fi? 9 ze ju? przyfztdl

.. 0/ I,..

'd Je
ga? o ie 70. tygodni, zaczyt;n

1 z ,

ze ju? dawniey ni?eli od fzertla6:?l
wieko W uplynely one tygodOlC Da

nielowe.·
,

II. \Vedr'ng tego Proroctwa Dafl:e:
lowego one -tygodnit)pofta:J?,\no
·ne i zamierzone f? tYlnkopce,r?aby przytsedt Meffyafz, gdjz o a

mym. tylko Meffyafzu, te r1-ec't?
prawdzie :fi? mog?, ktore w pl:r\
fzey cz??ci tego proroctwa. OpIC!]"
ft?·

.

K
Q.

b
. .

r. .,

l'
.

(11'11toz owxem InlZV }eze l Ule
.

Mef(yafz tylko wed??g Pifrrta ?. ??
moc zg?adzie nieprawo?ci? kt6z !11

r. '.

wa?lZy "procz rlego mIa? przypro f,

ozie wicJruifr? fprawiedliWG?ecZ??
li Religi? po?wi?cai?c? i wiecZ?l"
trwa? mai?c? poftal1owie'? kto lUn
fzy ty 'm imieniem Swiety Swi?ty,c

Mefi'vafz.
.

?_ Ze.l za? te Danielowe tygodnie
fiedrr.dzien?t ju? .dawniey jak od

I
fzef11a1tn wiekow przeminely, tym

<..
• "11'.moze fi? mrano\va?'? z.aifte nIC

j

1
.

a
?

fzego, tylko albo farn Mefiyafz "?
_ ?o Ko?cio! tym Imieniem mjat1.?·"

fJ?, ze za? nie Ko?do? Jero?ok .

fki? to jeft \yiadomo; bo drugI ? ..

?cioI wed.rug ?wiadectwa farJlYc
ze Rabinow nie mia? Swi?tego ,n??
mafzczcl;ia; tudziE-? ?e ani nalez:erl
wed?ug Proroctwa Daniela?abY

briKo?cie! by-! nama(zczony, k.t
c1,'"

wed?ug tego? 'Proroct";va konIe
I

i
nie miar by? z gruntu rozwalony

:fi? dowodzi: ?e nie mogq te tygod
nie lat bye d.{u?(zE'; poniewa? u Zy
cow nie infze jak tytko tygodnie
dni albo lat f? we zwyczaju, a za?

70. tygodni czyni? lat 490. Tu·
dzie? wyj?cie mowy, aby powtór
nie budowa?o fi? Jeruzalem, od _

którego film Aniol p,ocz?tek tych
tygodni fiedmdziefi?t ,zak?ada, po

?niey ·nad .frc lat pó u 'oLnieniu,I-u- r07.fypany. , h (II"du z niewoli BabiloJltkiey mie?cie
. Zf.tym. idzie, ze nawet zt?Ct 1Za"

mych ilów Pror'ocIdch, ab,!! !fiec:Z"
'?1taJ?c:z:ony S'lt'l?tFf, Swi?tych, ?on ofo'
nie

p?znaieG? MefiYafz,. :ktO[? ci)?1?
bliWlza ?Wi?tosci? i f OPle

Wb ?s

fi? nip moze: poniewa? wfrzód 0-

ncg) czaru Jeruzalem powt6rni?
7}1"ln" 'an? -byto I-? .,

."'rJ):,'r?? .?f;:!\·C;Y jr.k 'od fz?fnaftu
." ,

yJ.
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hy? namafzczony, jako przyzna? ."

l1)UrZ? farni Rabini, gdy cz?ftolno?
'.'

cZytal? w Pfalmie 4?. te sl ,',

t?umac?eniu przyfl:ofuie zaifte- imie

te Swi?tych SU/i?ty do Ko?cio?a, któ

rego kiedy? Meflyafz; miar zref?aw

rowa? i z naczyniami jego po?wi?
ci?; ale chocia? on te proroctwo

P t, B'
....

'
owa .

omazo cz? oze Boa tio ?
.

k
,

l
.

f' T
o vvoy, Ja O

te 1 01'1 Ule argum: i T Królu
MeiTyafz"u przeto ?

I Y, ,

fwcim kommentaryufzem bardziey
durni, pierwfzey jednak jego cz?ft
ki nieodwa?a fi? do kogo innego

ftofowa? jak tylko do farnego Mes

fyafza. 'I'udzie? tey farney cz?ftki

proroctwa ani Aben Ezra, ani Oro

biufz, ani infi do kogo infzego nie

nakr?caj?, jak tylko farnemu Mes

fyafzowi przyzwoit? by? f?dz?.

fprawiedliwo'
,

&
es ' umilowal

c;,.., i ktd t

SC c, pomaea! cie Boa
DC, ore o SfOl;va R bbi D' ,od
Eimeki W Kfi dze'· ,

a l aWJ

dicem M rh
? RadJcum ad Ra-

, alc ach na
'

'l
'

mdwi? Pr k
nuenu , Z6 to

oro do k
'

.

go Marchach ?rzema zwane-

koby M ff t
OlobIe lVXeffyafza, ja

go B
I

e ya z, fam rzek?: i dla te-

og na.nza?clt 111ni
,'.

1"
•

to znacz y '?
?'. mowi l? ze

A zatym ju? tak przez fi? jako i

Z jednomyslnego zdania famychze
Rabinow wfpomnianych rzecz ta

jeft niezawodna, i? te Stowa Pro

rockie ( aby by/a zg?adzona niepra·

wo??, a przywiedzioneJ byM Jpra
wiedliwoSi 1?iekuifta ) do Meffyafza i

jego czafow ?ci?gai? fi?: a tym fa

mym, gdy ju? od fzefnaftu i wi?

c?y wiekow przernine?y te, tygod
nie lat, aby fi? te wlz)d?kie rzeczy

fpe?ni?y ( fkrócono i poflCtnowione )

'i vro a lVleftyafza o któ-
rym naplfano

.

fi
"

'

.

'deenu: ./11
. JdeZ'

: z dla p'l"zyprow/;l
..

rYCiWIe lW
( . .

k
li wiekuifle l 05,CZ wie. OW. cz?-

,

jefi napifa??.
a e tez to mgdzl? me

A
zatym o' ,

nielow
L lerwfza cz?s? tego Da./

.

nie
po

e,?o proroctwa cara koniecz

r
\\-Iuna fie ?ciaO'a? do Meffya-

Iza a t 'fi?
-b

ii i' f:
.0 zal _e tak jeil: widoczna,

\
L ,.a?l1 Rabini zaprze? nie moO'?

CnOclaz
' ,

n ,

znaczel11e l moc tego pro-
roct

.
'

k' wa. fzukal?c zeWlz?d wyciecz-
naft?puie wnofi? koniecznie, ?e ju?
dawno Mefryafz przyfzer.

l

UGtUl? zat?umi?.
\W

1

• Kfi?dze Bereschith Rabba na

\
1

Powtóre dowodzi fi? ta prawda
i z drugiey cz??ci tego? proroctwa

Danielowego , gdzie fi? mówi? te

llowa: Chryflzts ,wódz, o ?tórego

przyi?ciu Daniel przepowiedzia?, i

tento jeft nie infzy Meffyafz praw

dziwy, który przyfzedI, \vi?c wed

lug tego proroctwa ju?, dawno

lVleffyafz przyfzedt

Wlerrz 8 R G
Wa l

?. . I4· eneseos one s?o-

?baw?al?fza z: R. 56. y. I. BLifo.ie jefl

U'Jiedl::z? ,mol? do j.'wzyi?cia i Jpra
to

.

osc mOla do wybawienia ale?
nltJd'

..'
,

\v pr
n Zle nJe Jeft napifauo tylko

oroct\!' D
.

l R
.

ben Na [,

?le ame a. abln Mofeh
trle?ta

c

'l??an Gerundenfis W Kom

Sctnctt?l1.
ZU na Daniela te ilowa:

. ,arzum S ?.
S'11lca S' an/;/,uarlOrU11'Z, wlat-

1. Bo nayprzódon Chryfrus wódz

przed uplynieniem tygodni fied

?iudziefi?t (które Anio! oznaymi?-)

powinien by? 'przyj??; tak bowiem

1\n WI::lt·
?

.1.H:ffyafz
(; Ule ? t?umaczy, ?e to

Wld()WYC?OSwl?cony z Synow Da-

Rabbi ?
.n l) c:tlo 1 "Y '

,

1'.'

ua,wn'ey U Z
?1,o Q}C1.rCtU W lwoley

Anio? mówi?: Wiedz tedy i uwa

1'0112 llYdow expozycyi czyli i:ay
• Z

1-
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i b?dzie 1fJ !{o?cie?e C;;b1"Zyd!iwo?? !1J?!
floszenia, i tli: do zupelno?ci i do kOtl-

?ay, ?eby od wyi?cia mowy; znowu
,:<

byto zbudowane t}er1J.<;atenz ai: do

Cht'yflufa wodza, tygodni' (tedm i ty

godni fzeS?dzieji?t i dwa' b?d? &c ..

A ze?my dopiero dowiedli, ii ju?
onefiedmdziefi?t tygodni wprzód
odt?d jak od fzefnaftu wiekow

up?yne?v , wi?c Chryftus wódz nie

Infzy tylko fam Meffyafz ju? przy
rzed?.

ca b?dzie triaato /puflofzenie.
1

Offiary za? nietylko co do wa,O;
ru i potrzeby od wielu wiekow JUto

uf?aly ,
ale te? i co do ich u7;y?a"

.

'1
,.

b
l' dzie 111"

Dla, 1 e ze me mog?' yoz g

dziey oprócz Ko?cio?a offiarowane,
Ko?ciot za? [eroz.o limfki Roku 7°'

,

?w
Ery pofpolitey ze wfzyfi:kim. f

pfówany jeft. Od wielu t?-dy \vlek??'
obrzydliwo?? fptiftofzenia dat? .l?
widzie? i opufzczenie do ko?ca S\Vl?
ta zacz?te. A zt?d G? ukazuie- ?e
Chryftus Wódz ju? od wielu wte-

II. Powtóre Chryf?us on wódz po

winien by? pierwiey przyi?? ,
ni?eli

Jeruzalem i Ko?ciot zofta?y z grun
tu zruynowane i przed naywi?kfz?
Zydowfk? kf?ik? a przed uf?ano

wion? n?dz? i fpuf?ofzeniem; mówi
bowiem daley ten?e A nio] ? ze ( po

tygoda?L?ch fzdciudziefi?t dwóch b?
dzie zalJ?ty Chryflus, a miaj?o i ?wi?t
nic? f"oz.flfpie lud z IVodzem, który
ma przy?l?, i koniec jego fpuflofzenie,

kow przyfzed?, /

J oz za? drugie zdanie: ze ten?« Ch?f

flus t17ódz
c

jefl prawdziwy lVJ1fyajt,
tak dowodzi fi?.

1. Nayprzód, ze tez farne imie: Jl/?t
Chryflus, farnemu Meffyafzo\vi ?LlZ}ll
bo chocia? Kap?ani w Pifmie , ! (??.
Cyrus Król Perfld li luiCza +5, 1?1!d'
niem Chryfi:ufa mianowani byli, JlftrL!
nak nie orz przydatku fam ?Y. ?e
MelTva IZ mógf ile przez wtaSCI\,

'i po ko?m woyny poflcmowione opu

Jzczenie ) Aze ju? dawno Ko?cia! l
Jerozolimfki fpalony jeft i z gruntu I·
zepfowany od Rzymianow, juz Idawno i miafto rozwalone, Zydom l
te? tak wielka k l?fka f?aia fl? , jaka
zadnemu Narodowi nigdy fi? wi?k
fZ!l nie trafi?a, a co wi?kfza jefzcze
poftanowione jefr opufzczenie ich,
wi?c czas przyj?cia Chryfiufa Wo
oza ju? dawno przeminof.

.l <- \,i'

charaktery i prze? fwoi? prze\?,.v"
fzai?c? zacno?? w Pirmie S. C

t? ..

ftufem Wodzem wh?ciwie nat., ..

wa?; bo tego farnego lud Bebr?\.:
fki Wodza i Prawodawc? NlIY':) ..

j wyba\viciela naymoznip,yczegoIII. Potrzecie Chryftlls \V ódz po
winien by? przyi?? pierwiey, nizeli

bftdy Offiary Moyzefzowego Za

kOllU, pierwiey ni?eli da?a :fi? wi

dzie? obrzydliwo?? fpuftofzeni-a w

Ko?ciele, pierwiey niz<:li fpe?niio
;fi? opufzczenie a? do fl{t.,?czenia
?wiata i do ko?ca trwa? maj?ce, ja
ko wiadomo jefr w tym?e proroc
twie Daniela W y. 27. a w p%wi
ty tygodnia 'liftcmie, Hoflya i O!fiara

czeki wat
11 ',110

II P, J'1!
IJ" b

- \w{1"f'
. owtore ,z 110wa "le PJ

rpo'
Naghicl, przez które wyl\tad PO-eif!

lity t?umaczy Il7odZiJb; llic boWlat
te :flowo nie znaczy, Jak tJlk? t1r?a;
w?a?ciwiey fto[uie fi? do IVIeqyya(?e'. ,

k' edn1e
pomewaz. I. u aZUle prz

. kl1t?'
go Xi?z?cia.2. toz famO c? ;uiace;
nego i objawionego. 3' fr!

o

J o.' ?"

go i p'olozonego naprz?Cl? ...

(

.

zwm

r
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afza, r. ?e by? wydany na ?mier?

nie dla jiebie,. =:
za Jwofe. winy,

.

ale

dla zg?adzema meprawosC1 ludzkich,

jako mówi Izaiafz Prorok w R. 53-

zranio1ly jefl d/a nieprawo?ci nafzych,

j?a1'ty jefl dla grzechow na/zych &Je.

2. Pfzywiierze nie jakie?kolwiek ale

nowe i te bardzo wielkie od Boga.

Patryarchom obiecane ?e mial u

twierdzi?, co i Prorok Jeremiafz

w R. 31. t. 3I? przepowiedzia? :

zwiaftUbcego: a?e te wr, f?ki
?

f:
,.' IZyn .le ,"

\Via nOSCl f?ofui? u? do l\1f fi' ,r
",t

wedl P'?
.

'le rvaiza
_"vec lUg uma wiec te 1'1>

u.J7'd
"

? J10WO l' o Z,
... » proroctwie Danielowyl..... f
f. 11

'

<I amemu

cV \.O przyzwoIte n'1"rt r
.

111 ?) ,

I lV
\..lJyaIZO\Vl.

. l o trz ecie
, ten Chr >{h W

I

d

nazywa fie ,.
) is o z

't
.

Ci':Z
pop.oftu W tym pro-

J:0C WIe l1'1/flus'
. , ?,

k t
I,

"

v

,pOntewaz wlzyu:-
a rese tpao t

.

A
.

l
(l ? extu l wfzvf? kie sto-

wa nIe lKle d
. J. •

?ci?g'f,,)' fi
o

llLego koniecznie
c, ,< ? I?'

r1

t d'
I ,

d'Y"'!' i""u
po 'ygoumachfzesc-

Oto dni przyid?, mówi Pan, a uczyni

Dowowi Izrae/jkiem'U i Domowi ;fu

dr) przymierze nowe nie wed!u,g P'fZY"

mierza, którem uczyni! z OycCl11J,i ich

3. Starozakonne OJficwy. ?e miat

znie??, co te? przepowiedzia? Ma

lachiafz Prorok w R. I. t. '10. Nie

jejt mi upo?ohanie ? was, 1?,zówi Pan.
zafl?pow, z daru me pr.<:yzrn? ,z 'ffkt

waJzey; od wJchodu. bOU'Ji?m flo?m ?i
do zachodu wielkie Jefll1l11e 11'lOle 'mz?'"

dzy Newady, mowi Pan zafl?pow, a

nOt kazd1j1l1, mieyJcu poswi?caiq i offia
nti? lmieniowi memu officw? czyfl?
f!j'c. A za? Dawid S. W Ps: 39· y. X.

CC1lo?ctlonfY ojJtcwy za grzech nie :i:?

dales, tedy rzek?em, oto id?·

,,,,lfllat l io?cl« b d
'

te
- ,I - otn Pc z/e zabity ClwyJlus.
go tedy Anio? Ia?ci

.
'

b {
Ch

w aSCIWle rma nure

flYC f:
ryfl ufe m

, a?e kogo nazwi-

ft?o? ame1 by? prawdziwym Chry·
? ?

em n ?aZU1e
, ten nie mo?e by?

Inlzy tylko M,f[
.

J

f
e yafz nad mnych na-

ma
ZCzony i d B

I'

\Viec &
O

oga pOswJ?cony,

1
t' C.

V. Chryft '

rami M n?s r.

wIasciwemi Charakte-
e lya,za w tym proro-ctwie

oznaczony k' {'
I"

ma .
,.0 to?yn;t l? m?Wl,

ze

,'"
by? zabity n/e .Jemu, nIe Jobie,

\
ze m" ut

. J"
•

l
,. "Wleruz'(; przymIerze wie- .

OlU' d b'
l

' ,

, g y oWlem ty<Jzlen, ktdry
wedh)g proroctwa miat utwierdzi?

przymierze wielom, jen: to tydziell

? POll1??dzy fie?mil1dziefi?t tygodni
. A?e z tych wfzyfikich dowodow

ja?nie fi? ju? okazuie fpe?nione te

proroctwo co do f1pwa. wi?c ju?

jcft rzecz oczewifta, i? Meffyafz

obiecany przyfzed?, a ten nie infzy

jd? jak tylko Jezus Chryftus.

d AnlOla wylIczonych J i Chryftus
'% frzodku tego tygodnia wypefniw

blty !unkcy? wodza nie fobie za·

Pifa?Jeft• f1ufzni? tedy Je?u przy

'Przy
. fi? pOWInno utwlerdzenie

V. N
tn\erza.

akou" ,

Wyrachowanie za? tych tygodni
pd Artaxersa Longirrana przezacni
Awtorowie z Tourneliufzem uay·

d(\wodniey okazui?, wfzyftkie zbiw

fzy w?tpliwo?ci infzych Awto:

ro\.v, wed?ug których fprzeczkl
okolo ofmiu tylko Jat niezgoda fi?

ukazywa?a. Wfzyfrlde za? fiedm-

kt(lrYtn ?ec, IW tymz? tygodniu, w

by? zab'
hryltns jako Wódz mia?

by? {)ffi1ty, powinne by?y zniefione

( larv f d' d
.

rndWi fi
? a W rzo KU tygo Ola

'

()fflara. rorok) uftanie Hofiya i

1
? Poni.ew· "

.

\ezyto?ci
az te wfzyfikle trzy na-

?ciwe ch WC'dhlg Pi fma jako wta-

dzi?dl?it tygodni papielowych do

przy
..

,
araktery ].\!?az?j? lV1e0ya-

,

Zij



TRAKTAT188
.1

za? Katolicy wyznawa? powin?11'
I

my, ?e Chryf?us jeft prawdz\ 'I?y
przyi?cia Chryftufowego nale?ycie ,::

wyprowadzone od wfzyftkich Aw

torów , i tych lat porz?dek obacz

W nafzym Chronologicznym wido

ku Ko?cio?a Bo?ego. cWi?c daremne

f? wycieczki Zydowfkie.

/

Bóg wfpófif?otny Oycu. "

Tudzie? kiedy fi? mówi, ?e ?tO
wo Syn Bazy, to dl? tego, ab?stnY
wierzyli, ?e nie Oyciec jef? wCleh)'

ny i tlm?czony; bOI którzy ?yCl!
Wcielenie i m?k? przypirywal,l, ,CI
byli Heretycy pot?pieni SabellIanl?'

którzy orob \V Tróycv Nav?w: nl?
rozdzielali. Bo chocia? móg?by ?y.
ciec przedwieczny fta? fi? czto?I?"
kiem; gdy? WIzechmocno?? i zdo

'

no?? dope?nienia in fzey natury rpo'
Ieczna jef? wfzyftkirn trzem 0,;0'
bom, i nie by?oby ?adney przeC1\v:

, ?:<:Q:>::.o:>?:Q?:Q?:o;,?:.Q':) ?;:?

R O Z D Z I A ? IV.

o Poznaniu Tajemnicy Wcielenia.

P.
Co jeft Wcielfnie Chryf?.ufa?

O. Jeft przednieyfza Tajemnica Re-

ligii Chrze?cia?fkiey, przez któr?
Stawo ( to jeft Syn Bo?y ). nieod

f??pnie przyio? prawdziw? i ca?ko

wit? natur? ludzk? do jedno?ci
Ofoby fwoiey, na przeb?aganie Bo

ga przez m?k? fwoi? i pojednanie
z Narodem ludzkim.

,. ? , ,
ITI>

l
nosci

, ze przez roztl? uwan't

wzgl?d zwalbv fi? Oycem i Syne?
razem, Oycem dla tego; ?e przi
wieki rodzi Syna, Synem za? d;
tego; ?e w czafie by?by zrodzony

Maryi Panny. Przyfta?o jednak, aby

raczey Syn Bozy by? W cielo?Y:
ni?eli Oyciec, albo Duch S. bo Ja?
ko przez Stowo ( to jeft prze
Syna Bo?egg ) wlzyfi-kie rzec:!:
uczynione f?, hk wnofi? petrt.e ?

ze przez niego wfzyftkie rzecz1 po?
winne by?y by? naprawione, l t?

naucza S. Tornafz q. 3 Art: 8·. ?

lówi fi?. I. P'l'zednieyJza Tajemnica;
poniewa? Apof?o] do Koryn: W L.
I. R. 3. mówi: Fundamentu i1tfzego
:l:aden p%?y? nie mo?e, oprócz tego,
który jefl p%zony, ktery jefl :Jezzts
Chryflus. a w Dziejach' A poltoHkich
\V R. 10. y. 43. Temz,t wJzylcy P'fO

'racy P't"zy?wiadczaiq, ze odpztJzcze
nie grzechow wJzyfcy bior? lwzez
i1nie jego, którzy tytko w?erzq 1fJ nie

go. Poznanie za? tey Tajemnicy
tak jeft potrzebne do zbawienia,
ze zaden bez wiadomo?ci jey zba

wionym by? nie mo?e.

Mówi fi?. III. P1'zyiot na ji?, to J? o:
z rob? ziednoczy!, fobie wzior. elfcjaz bowiem trzy Oroby pn?Yc??_
nity:fi? do ziedno?zenia hypo{l?ty? ?
nego, ile ?.. te zjednoczellle .J:d,
dzie?O wfzech'YIOCno?ci Bofkiey. !j"ko
nak zjednoczenie GO famey tik:?d
Ofoby Syna zamierzone jei?. ?1-k?
fam ?tylko Syn Bozy natur? l?'t(?rj
przyio? na fi? n. p. jako t?t1, ?[11
na fi? fzat? wdzia?, móWI ti?fiebie
by? obleczony; bo faro na

I???l'"
wzio!, chocia? infi mu do?Ot11,

Mówi fi?. II. Stawo ( to jeR: Syn Bo

?y ) aby fi? przeto wyra?a?o, ?e

Chryftus nie jeft profiy czlowit:k,
a to aby?my fi? ftrzegli bledu prze
kl?tego Samofate?czyka P;wla za

którego bezboz.nY?I b??dem p?rzIi
Heretycy Socyman1e rozumiei?c, ?e

?hryn:us byl profry cz?owiek. My
J?



j? d? wdziania i nale?ytego przy
.. zamiaft rozumu przebywa?o S?o

wo Bo?e famo. Zk?d S. Aug: tak

go f?rofule Trac: 47. obaczcie bez

wftydno?? i fzale?flwo niezno?ne ,

chcieli, ?eby on mia? dufz? niero ..

zurnn? , rozumney mu zabr6nili, da ..

wali lnu bydl?cia, a odeymowali
durz? cz?owiecz?. Videte abJurdita.

...

iem & ;1'?rani{),l11, non ferendam, ani

mam irrationaiem eum habere volu,

erunt ,
rationatem negaverunt, deds

rzmt ei animctm pecoris, Julif?rclxerunt
animam hominis.

brama.
,,:;

Mówi ii?. IV, Natzwe ludzk
. ,

CZ{O' -iek a
L

b t .. q, me zas

. ,o CZ10Wlek
.

fi:
. .

zrosrne dopc>lni .
Je Unie

I,?'. i . ,

- one f WOl? ofobif?o-
':

l ZD'1CZy llatur? n
r

b' f
t?; ,?(iZ'l l

a 10 re w par-

" ,
? w fWOley bytnOSCI:

J
• t on

. I ..

az e ,J i \10 Sy B
'

fi? tal nar °1 oz;.: nie wziol na

llry ud'?kl'
'.

b
,\1atara 'uz' ,?f.y, JaKO_ Y ta

o'
J pl?rWley przebywa?a na

.

...
e, {?rOWle(;Zey ( bo tylko tak

G4ltnlel! k J
'

tum. 1 N
prz? ?cr Heretycy Pho-

lik

' eftorms ) Nas za? Kato-

Potrzecie my tyrn?e wyznaniem
pot?piamy Heretyków Monoteli

row czyli Jednowolcow, którzy w

Chryftuue przyznawali jedn? tylko

wol?, to jeft fam? Bofk? przeciw
ko wyra?nemu ?wiadectwu Pirma

S. gdy? fam mówi Chryftus u Lu ..

kafza S. IW R. 22. Nie mola wotct?

ale twoja niechay h? franie. a Tychto
Monotelitow bezecne bt?dy by·

wai? zbijane wfzyftkiemi textami

Pirma S. gdzie jak naycz??ciey Chry
ftus nazywa fi? cz?owiekiem, Sy ..

'nem Abrahama, z nauenia Dawi

o()\vego, jako '?wiadczy Pawe? W

I " v naucza S Leo

'

,

Naw ?
,o

t k
: w L., II. ze

\
,we Cl Jffl pr?:yipta, (od Sv-

na Boz'" o.
" .J

fi

.. gQ ) Jakohy pierwiey by?a
worZ("Ina fi

-

t
o

?eby f?m m
P,o ?m przy1?ta, ale

rza?a fie,lM
pl zylmowaniem frwa':'

?tct e0(1.
\.'

t
.a. tra noJltoa non fie arrum- \r -p. U 'Vr

. "JJ
'

tur ;l'd
.

1.71?.
creata poft aJfU11'Lere-

. tu?.'
e 1[,f, 1PJIi1 ClJ]imtptione creowe-

I
M6wi fi? \' p., d'

.

.' 1 u
z/u/C! Z catko?/JI Ot •

'

a tym
.

?
v/ ?,

wyznaw lem pot?pialT Be-
retykow S3turnina. Bazylidel S
mon? ('zarnokft?;nika ue

a; ,y

ktol ;;y ? 'Pi, nvf
.

znlow ,

)...ll a
r i.

,.ym ]c>fzcze wie-

O 'l' fi

L..

{1'
Z '!alo Cln'yfl:ufowe

Li?cie do Rzymian W R. 1. t· 3·

uczy te? Ilas {k?ad Apofi:oHki, gl?zie

mówiemy, Ncwodzi.fz? z Panny Jlr1a ...

ry?, CZ10wiek bowiem iftotnie flda ...

da fi? z cia?a i Z dufzy r?zumney;

a zatym Chryfrus nie by?by prawdzi
...

wym cz,towiekiem, gdyby czego
..

kol wiek
,

z tych rzeczy
nie do

fhwato ,
ani pochodzi?by z nauenia

Dawidowego ( jako odwa?y? fi?

blu?ni? Wal?ntynus Heretyk ? ?I.
wieku ) wzio?by on ciato Nleble ..

fide czyli powietrzne,
kt6re przez

Mary? PanD?, jal{o?y pr?ez ka?a?
jakowy prze[zlo niC z Jey. natury

J
I

,nt?JlyC'Zt {,
o

zatvm
'

•

_J

.' maJaczne; a

J
ntc nI '1(' t k

I

tez r'
0, torego

oC
ozunllcma btf' lerTO ch 'l'

J.1p n t
o,

<:::-. wycI l

<:: awe JUZ w ?rl O'l'm W'l k H
ret c

.

1:-. e II e-

,Y yCerdo Ma Clon aw III M -

hlCheufz p"
a

Zn
'

?, owt01'e my takowym wy-
aDlem (' CI

dziw o

ze 1ryftus wzioI praw?

pot?p1a??:?k?,wit'L natur? ludzk? )

\"?ra l tj?
tez Heretykow Apollina-

, l. ?)r
' ,

1?
nr.,

Y W lV. WIeku od wazy t
,'C ?'

c..eczy'Zy WZlot
c, I. zl::L S?owo Syn Bo-

retyk f durz?, a gdy f t? ten He-

\przyPU????o fzaleMhva wftydzil,

f?dku, Zln, ?lf??, al? niemai?c? roz-

J Slal?c, ze w Chryfiufie me



Apoltol1\ do Filipenfow 2. "
Który

b?d?c 11'/ poflaci Bozpy nie poczyta?
za dYC1p?fZtwo, ze byt równy Bogu,
ale u;yn ?(zczyt famego jiebie, p

j01()f?y pofla? ./?ugi, i pojlau'q
ziony ja/w cztounek. SCt11Z fi po

zyt, Jl.ctwf?y .li? po./?ufznym az

nie bior?c, oto? w jakowe przekle- ,:?

te b??dy zabrn?li up?rczy\vi Here

tycy. Wielka niegdy? by?a [przecz
ka w fzkofach, izali S?owo famo

przez fi? przyjeto i krew, ale po
Klemellfie VI. fentencya twierdz?ca
od wfzyftkich przyi?ta jeft.

]\1dwi fie. V]. Do jedno?ci OJoby, a ta?

kowym nalzym wyznawaniem pot?

piamy dwa przeciwleg?e Heretyckie
b??dy Eutychefa i Nef?oryufz a. Ell

tyches chcia? b??dem fwoim lu

dziom wyperfwadowa?, ze zjedno

czenie w Chryf?ufie ftalo fi? do jed

ney natury, tak dalece, i? jako z

ziednoczenia durzy i ciala fil< je fi?
jedna natura ludzka, tak by mia?a

z zjednoczenia Bóf?wa i cz ?owie

ez e?f?wa ikrada? -{j? jedna natura

ChryO:ufowa. Nef?oryufz za? prze

ciwnie nie przypllfzczat on w Chry-'
ftuiie infzego zjednoczenia jak tyl
ko przypadkowe i mornlne, czyli
przez miio?? pomi?dzy Stowem bO- '

giem i pomi?dzy natur:,!: ludzk?, ja
kow? mi?o?ci? obycz!?yuie wrzyfcy
fprawiedliwi f? j[\koby co? jednego
z Bogieril, jaki fporob S. Jan Ewan

gelifra dla ludzi fprawiedliwych w

R. 17- y. 2T. na mienia.

?mierci, et ?mierci krzyzowey.
czego i Bog wywyi:fzy! go, i

wat mit ?mie, /ltóre j?f? nad 7fl.

?mie, auy na ?mie ,fJezzifo!i'Je
Kolano kl?kato lVieuiifhich, zir::lm''''!·?'·, "o,

i podxiemnvcl: ,.

A w tym ?wiadectwie PawIa S.

- ocz?wi?cie dowodz? Ii? \i Chry?l1?
fie Parw dwie natury, jedna .. ktura

jeft wpoi?aci Bo?ey, druga, która

jef? w potraci f1ugi "przez pier\V?
fz? równy jefl Bogu, a przez dl'll?

g? jef? podobny ludziom ? ta pO'

slednieyfza pierwfzey jef? pof1ur?n:?
a? do ?mierci, dla tego od niey Jel't
wywy?fzona. A?e dowody ,tak
przeciwlegre nie m 'J? illlzy? Je?"
ney i tey?e famey naturze, idz.18
zltym konieczn e, ze piawdzi'?f18
w Chryftufie f? dwie natury ca?koJ

wite, to jefr: B rka i ludzka, a ta"

kowym\ dow dem pot?piony KutY"
ches.

A zatym on Heretyk 1\Te:ltoryufz
przypufzcza? w ChryO:uGe dwie na

tury, ale razem i dwie Ofoby, to

jeft: Bofk? Ofob? i ludzk?: a tym fa

rnym przeczy?, ?eby Nay?w: Marya
IJanna by?a w?a?ciwie Bogarodzi
c?, ale ra('zey odwa?y? fi? uczy?,
ze tylko jeft Chryf?:orodz:ca.

Za? przeciw l\Teflo1'yl?(ZoUJi tllk fl? do"

wod:d? pall./,'n:, o:

Te dowody o dwóch w Chryf?!l'
fie naturach ja kozkolwiek f? prt?"
ciwIegte fobie, przecie? koniecZTll?
o jedl1t'y orobie przepowiadane ?Y/?
wai?. Ten?e fam (. hr.yftus, ?.e Je

Oycu równy i ten?e 'ludziom ro?
dobny i ftawfzy fi? poITu1znY';dy
wywy?(zony; a ponie:va? d.ow ze
tak przeciwJecrfe o jedney l tey

Zbijaj? fi? za? te dwa b??dy, a r?
zem tez ftanowi fi2 tn nauka: ?e w

Chryfruiie Panu jeft tylko jedna 0-

[oba, a za? dwie natury; ato przez
zrozllmienie tego tC4CU 51 PawIa

b
•

mog?
famey r?ef?y mówi? fi? nIe ,

rWed"
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wed?ug ró?nych je n

'

ci??kie i Ikazitelne upada, jesJiby
nie byt wfpierany ,rzezwI fi? i uf?a

je: przez ducha wyrozumiewa i

rozmawia.

natnry by?y iftotni? z?tur, azby t: ,:,

zrof?y fie
.

d
Jednoczone 1

den byt ,-\?lyaIJ? ln? o?ob?, czyli je-
,

t Z?e
ony I?' [.

bowiem zt?d, Ze 136 .

zupe ny, a -

Ofobito?? za? (perjo1ZC?titcu ) czy
li pewny fpofob bytno?ci ( exiften
tia ) wykrada fi? tak: jeft to 0-

I?ami kres i dope?nienie, przez któ

.re cala natura na fobie fi? wfpiera
czyli przebywa i n'ie jef? komu in

fzemu udzielna. Persouaiitas Jeufitb?
siflentiCt_ efl uliimus terminus ad com

plemeuiuni , quo natura tata eft in se

& incommunicahilis olteri. Tak n. p.

Piotr, cho? fklada fi? z dwóch na

tur niezupelnych, to jef?. z cia?a i Z

ducha, jef? jedyny fk ?ad czyli' jed
l1a Ofoba; poniewa? jefi: jedna rzecZ

ca la w tobie, a nie je:ft udzielna

komu infzemu, i wzgl?dem tey?e
caro?ci mówi? fi? o Pietrze tak:

wiele rcS?nych czynno?ci, które W

njm f?; fprawiedliwie bowiem mó.

wi fi?, ?e P otr upada j dzwiga fi?,
uHaie, roznmi, rozma vi1?.

fvrawiedllWy
g przebywa w

fie orzypadk

m

cz?owieku, i z nim

c;y' przez' ?ofk\VO
a

obyczaynie I?-
ta po

p
',. '

mo?e fip 111" '?(:' OSWl?cal?c?, me
l:: OWJ

'

padkowe zI, ',ze p-rzez te przy-

cia?em alb
?Czenle B(5g ftaje fi?

Bc5g ;nif:
o

cz?owiekle?n, albo ze

poJJufzny zcz1ba fif, albo ze jen
,a o Ze

.

CZas ki d f
' umiera w ten

bywa' POl? ? prawiediiwy cz?owiek
ol

HllJzny lb' k"ra, WicI' zd
,a o iedy umle-_

, Cbrvft?fieg 1: te. rzeczy o jednym

_PtzePOwiada;\Va1? od Apof?olow
dziwie jefl:

'

e, Chryfius prawdzi

Zupe?ny.
Jedna o[oba i jeden byt

Ale pod b
1110?e'

o no
rzec:uJz: Jak G? to

zrOZUm'"
.

d
czeniu b

lec, ze po zle no-

Chr fi: ypofi,atycznym zoltai? W

fk
? UUe dWle natury, to jefl: Bo

·t?1.l ludzka, a jedua tylko otoba

?\'?e?: Bofka czyli fam Syn Bo- A?e w Chryl?ulie Panu dwa f?
pocz?tki ró?nych czynno?ci; cuda

bowiem n. p. umar'tych i rnmego
fiebie wikrzefzenie uwa?ai?c z jed

ney f?rony, infzy mie? powinuy po
..

cz?tek, z drugiey za? firony uwa

zai?c bole?ci, utrudzenia ? g?ód, i

pragnienia, in(zy ZllOWU pocz?tek
ukazui?: a zatym ze dwa ró?ne po

cz?tki \v jednym Chryftufie przeby
waj?, wi?c i dwie f? koniecznie

natury w jednymze Chryftufie, to

jeft: Boika i ludzka. Z tym w[zyfl: ..

kim jednak Chryftus jeft jedna oCo

ba, jeft jedna rzecz ca?a, która tak

ró?ne rzeczy fprawuie: jeden Chry
HUb i tenze lIm?r?ych i fiebie wnuze

iU, j eden i ten?e lam laknol, !>olat,

Od
"

kP, ?atwo ten moze zrozumiec{
to

pa
.:

t 1-? d
'

k
( mi? a wy \13 tak natury J' a

-o
'

te? rb· 11. ' •
,

-

k?adai ?,?O lU()SC?. Natur? tak wy-
tz

? hlozofowJe, natura J' elt po-·?te k n h
"

(
,

tek
cz

?c ?WOS?l to Jeft pocz?-

CZyli lynlem? ? 1 przeftawania jey
ktdre P?czn1enla W tey rzeczy, w

IjJlotu'f J?ll:. J.Vatzwa. eft. p'rincipium
ejus

.
( 2d eft ope1'atlO1'tZs) 8' quietis

11at?/n quo efl. Zk?d tak wiele jefr
\Viele\? ?6rymkolwiek fltladzie, jak
Ilia n.

)ell
pocz?tkuw jego czynie.

tury:' \V cz?owieku f? dwie na

dwa r?e?Upetne; gdy? w nim f?
c

' Zl\e
p tk' r"

ZYUlenia' ocz?.l potulZen18 l

)

albowiem przez ciaro

l



TRAKTAT

i um'ar? : azatym koniecznie jedna {,

ofoba
, jeden {k'rad bytno?ci.

zem z temi rzeczorna, bo ma w fo ..

bie dwie natury; ale nie z tych
rzeczy; bo natura Bofka i lua?ka

VI

Cliryftufie nie tak fi? fk?adai? Jako
by w porównanie z cz??clami-

RzeczeJz: ]esliby tak by?o, na

tychmiafr moinaby wnofi? fobie, ?e

równo tak natura Bofka jako i

ludzka w Chryftufie utraci?y fw6y
'\vydzielny fpofob bytno?ci czyli
oCobifto?ci; dla tego bowiem natura

ludzka w GhryLtufie nie przebywa
-

ofobno fpofobern zupe?riey fwoiev

w?a?ciwey bytno?ci; ponie wa? jef?
zjednoczona z drug?; a ze pod ob

nie? i natura Bofka z laczona jefr z

drug?, wi?c obiedwie natury trac?
fobie w?a?ciwe ofobif?o?ci.

Dopina? zechcejz : "Atanazy S. VI

fk?adzie fwoim tak mówi : jakc d u ..

{za rozumna i cia?o jef? jeden cz?o'
wiek, tak Bóg i cz?owiek jefr J?'

deu Chryftus. Sicut anima rCttio1ZrJ?&1 caro efl unscs homo
,

ita DeztS
.

homo efl unus Chryflus: a?e z ?uf;,Y
rozumney i z cia?a jedna ftaJe tl?
natura zup elrra, to jeft: cztowiecza,

't

którey wynika ofoba n. p. piotr,

którey ofoby pierwiey nie byto,
wi?c tak Z natury Bofkiey i lud?'
kiey ftaje H? natura jedna can\?W?
ta, z którey wynika Chryf?us, pk
nowa Ofoba Bojkolltdzka ( Thearz-

d'riea ) to jeft, c???ci? Bolka, .czr

?ci? ludzk?.
, .

Odp: Nie przypuJzczoti?c takowego
wniofou i porównania. Racya "za?

nierówno?ci ta jef? : ze przez zie

drroczenie hypof?atyczne czyli ofo

bifte, to jeR: uczynione w jedno??
Oroby n?tura ludzka dziwnym fpo
fopem ?oftaie dope?niona, a zatym
fama pr?e? fi? nie mo?e fi? zwa?a?
jako rzecz zupe?na, ale jako bierze

na fi? zdolno?? cz?ftkowito?ci, ?e

by fi? mie?ci?a jako cz??? w ca?ym
fk?adzie, to jen: w Chryftufie prze

bywai?c. A:za? B(Sg Sfowo, ile jd?
l?iefko?czone we wfzelkim rodzlju
dofkonato?ci czyli zupe?no?ci, ?ad

n? miar? nie nabiera zupe?no?ci
przez ziednoczenie hJpoftatyczne;
ani przeto ftaie fi? cz?ftk?; gdy? z

natur? ludzk? z??czone, nie fi:aje fi?
wi?kfze albo leprze, jako gdyby
bylo i odl?czone. V/i?c w Bogu S?o

wie uwa?a? fi? powinna cato??,
gdy? one famo w fobie zawrze

przebywa. Zk?d Teologowie nau

czai?, 23e Chryfl:us jeft zlotony z

tern1 n. p. rzeczoma , a nie za?
z tych rzec?y , z?o?ony zaifte;
bo Chryftus Jeft Bóg i cz?owiek ra-

Odp: Ro.'<l?dza?clc pierw/ze zda1tle?
Tak Bóg i czlowiek jeft jeden Ch.ry
ftus, jeden mc>wi? jedno?ci? otoo1;
Pozwalam: jeden jedno?ci? natUr;

jddney calkowitey, nie pozwala?
l

. I ., Bota { rOZl1mleC; pOlllewaz natura / i
i1{a i Judzka nie f? dwie ofobii?o5?

\

niezupe?ne , któreby fp?ywaly
(:

\

jedn? ca?kowit? natur?, jako dLl.:t?
rozumna i cia?o, ale te niezrniet110
Ile i niezmiefzane przebywai? W ?o?
gu S?owie, z którego jeden. Je

Chryftus, to jeft ofoba.
ae

Wi?c natura ludzka w Chrylh1 \,
nie je1? w fwoiey wiadzy, ale t?t1
fama jako i iey fily. f? z??cZony et
inftruP1entem Boga S?owa,_ 'prz O"

który on tak cZlni i dzia?a, JZ Z

zY"
llychze dzielnosci nazywa 1i?

c

o

ni?cy i' dzi::, !ai?cy. Jako b??lemllic
pro1?ym czlo\vieku wti??Clwle

zwy-
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zwykto fi?' n19wi?: oko jego widzi ,,?wola jego kocha. ramie jego pracu:
.. -

Je) ale
_ wta??iwym '?6wienia. fpofohem mówi? nalezy, czlowiek

hus cornpojitis) poniewa? imienia c:d-
ci?- znione n, p. Bóftwo, CZfOWl?-,.,

'?
,.

l
'.z.j

cze?fiwo , wiecznos "

stmerte naSt;

znacz? tylko B?otn? form?; a
.po

niewa? by?by to fs!rz ?CZewl?y.
gdyby kto mówil : ze Bofrwo Jeft
cztowlecze?f?wo , albo wieczno??

jeft ?miertelno??, albo. ??' wrze?p-

który j?ft. ofoba
'. OCzyma widzi:I,..,WoJ? m.lIUl?, ranllon3tni pracuie jako fwo,a? ll1fl:r?tnent.em; ponIewa?

czynnoscl n,3Iez? do oloh T k{TQzie Hl? mó\Vo y.
.

a
h

.

• l o naturze
WZl?tey .

mocno?? jef? niemoc, I
i tak odcJ?

gane imiona wyrazi?yby fa?fz, prze
ciwnie za? imiona zroslne gdy zna

cz? i natur? razem i
_ ?orm?, n. p.

te dwa Imiona: b?alofloctkle, w Jednym
mleku znacz?, ze tez farne mleko
ma W fobie bia?o?? i f?odko??. Zk?d
dobrze fi? mówi: m,?e?o jen. ?ia
Ie, jef? f?odkie; tudzlez, f?cdkie Je?
bia?e i bia?e jeft 1lodkle; z?e zas

od '?oga Stawa, figurowany j-n toc?yl? przyrównany iipofoh mo'w'rua
Je l'b oC • re-

o'
.

S I
Y H? mówiio ? 'd'mllUIe

o

d
. ,e WI ZJ"

?
,1 zla?a; ale zeby fi? zaeho,Wala Wf

"
/,

. ba m
I ??CIWOSC mowy, tedy trze-

OWIe:
.?.t<:wo wcielol1e czyliCh?yfl:l1S WIdzI, mi?uie, i dzia?a,to

J;ft:, przez fUy cz.towiecze któ-re LObIe
prz f'l'

'

czenie h
y WOh

przez ziedno-
fte. ypqftatyczne czyli orobi- mówltoby ??, mle.k? j?ft ?i,a????

albo f1odkos? ; tudZ.lfZ blalose JeR:
fl:odko??.

A zt?d wnoLi' ".o.

fi Je
nalezy ze w Chry-IlU le trzeb '

f

Wzaj
a

Uznawa? fpo?eczno?? Wi?c natpra 111d,zI?? w ,Ch.ryft??e
jefi niewymównie sWI?ta SWl?tOSCl?
ifrotn?; gdy? wfpiera fi? i prz?by
wa w Bogu S?owie, ktdre jeft fa,ma
?wi?to?? iftotna, i natury ludzkIey
ofratne dope?nienie ifiotne.

catio e?nych wyrazow ( communi-
. IdIOmatum) to jeR:: Wza

)e??e
i fpóldzier?e

przepowiadanie
'fk?'

a no?ci i przymiotow tak o Bo-ley ok' 1
.

Chr
Ja o

! ? UdZ?ley naturze i o

?fl:ufie, ImIonami jednak zrosI_11 e tri l
B" Wi?c natura ludzka w Cbryfruf1e

jeft zgola nieniog?CM zgrzefzye;
albowiem fprzeciwia fi? to praw

..

dzie i zdrowemu rozumowi mówi?,
ze B6g S?owo móg? zgrzefzy?; gdy
by za? oroba ludzka by?a w Chry
ftuiie (jak fi? domagai? Heretycy)
w ten czas w.fa?ciwie mog?oby fi?
m6wi?: ?e Chryftus móg? zgrze

fZJ?, czemu; bo uczynld id? za

cz?
' '. n.,P. og Jeft cz?owiek,°WIek Jei? Bóg n

p B6tn?czol1 B'
,..

,
g u-

l1ieczn'
y, og n?ar?, gdzie fi? ko-

tn?CZQ?e d;>myslac potrzeba, ?e 11-

kiey k??
l umar? w naturze ludi

cZlo?i?k r? .z fO?? ziednoc.zy!, n. p.
n}ecznie ?lekUlfl:y &c. gdzie ko

zachodzi e,?S- czyli rOzumienie' te

tur? lUd k
Ze

Chryftus mai?cy na
tyl't\ i w? ?', ma te? i Boik?, a za-

l.

•
I

orob?· ,

. • .
RZek?

e

\lIfto??
l.el't\,· "

?
;udziez zt?d :vymk? ;?zl?mleOle:

ze Chrylhls ani Jcft WiaSCIWI€ :ftwoa

rzeniem; gdy? te :ftworzenie w?a
?ciwie znaczy?oby ofob? ?udzk?

fiworzon?; a z;a? W Chry:l?ufie oCo-

razO\V
\Vz?i:e ta fpoteczno?? wy-

CO!11?1;-tnicCltio lltnych, ( Idionm.t?t1n'''lac 1l11iOnan? POWJnna fi? wyma-

/

Tom II
l

zroslnemi (nonzini-
Aa ba

"
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k zro'
ludzka ,

ale raczey cz lowieba jeft nie cz?owiecza, ale Bofka ,'<

nieftworzona ; ani te? mówi f1?"
w?a?ciwie flaga; bo f?uga natural

nie znaczy ofob? cudz?, która nie

ma Prawa do dziedzictwa, z przy

czyny jednak _obowi?zku Chryf?us
w Pifmie S. czarem zowie fi? f?ug?,
ale w tym rozumieniu, w którym
mówi fi? ,

ze Syn flu?y Oycu, kie

dy refkazane fobie wykonywa dzie

?o. Dawnieyfi te? nie wyftrzegali fi?
nazywa? Chryf?ufa ftworzeniem

wzgl?dem czlowiecze?f?we ,
które

jeft ftworzone, ale ty jeit nie przy
zwoite i nie w?a?ciwe imie , które

go fi? wyftrzega? nale?y.

•

?'
.

l k
'

ao'prze-dz ohy : aze cz OWi e c, toreb
,

na'

b?ogof?awiona Parma z fwOley

tury zrodzi?a jel? Bóg,' wi?c pra?:
dziwie jeft Bogarodzica , c? UZ?.
wa?a ?wi?ta El?bieta mÓWi?ca Je

fzcze w ten czas, kiedy Marya, ??'
czeta z Ducha S. A zk?d?e 1111

d;
ze Matka Pana moiego przy/z/a
mnie? L ucse I.

ch
Jesliby? fpyta? czemu? te? Dftu.

S. nie nazywa ii? Oycem ChrY'oi/
fowym, gdy nie mniey przyczy o

fi? do Wcielenia, jako i przebro,?{Je
f?awiona Marya- Panna ? odpO?lnj:
na to: dla tego Duch Swi?ty n!? bO
zywa fi? Oycem ?hryftuf?wy!ll, d?l,
on nic z w?afney if?oty Ule prz?aO'
jako przebtogof?awiona Mary? ?e'
na, do zrodzenia za? w.fa?ciWle :oj
czonego koniecznie potrzeba,.
rodz?cy udzieli t ",?afney il?otJ'

IV'

Wi?c Chryftus jef? Syn Bo?y nie

przyfpofobiony, ale Syn naturalny;
bo nie jeft ofoba cudza do dzie

azictwa przyi?ts , ale od Boga Oy
ca zrodzona na podobie?ftwo natu

ry.
Tudzie? wynika zt?d i ta pr?el'

da: ?e Chryftus powinien by??\(??l
biony jedn? czci? a t? naYW1t,vai
któr? Latry? nazywai?; ponle da

pokton i uwielbienie ?ci?ga Mcn(i)'
ofoby, i powinien by? teY,Za\Vo'
?ci, która jeft w Chryftufie 11le

Ani mów: ?e Chryftus jako cdo?
wiek nie jeft na podobie?f?wo na

tury Bofkiey, ale na podobie?fr,Wo
natury ludzkiey; albowiem wed?ug
'Wy?ey namienionych dowodow cz?o

wiek jeft to imie zroslne ( concre-·

tum) które znaczy w ChryftuHe
ofob? (czyli fnbjectum ) mai?ce w

fobie natur? Bolk? i ludzk?: a?e

ofoba mai?ca natur? Bolk? i ludzk?
jeft Bóg S?owo, kt6re pochodzi na

podobie?ftwQ natury Boikiey nie

za? ludzkiey -: wi?c Ch?'yftus, na

wet jako cz?owiek, jeft Syn Bozy

rzona i niezrodzona.
Ch 'y{l:O'

Wi?c uczynki i fprawy .

l

',Ved'
fowe, chocia? naturalnie r, l, ?\va'
lug widomey rzeczywifrOS?\rot'?ane byty flw?czone, jednI' ?:Jcno'
f?dnie czyli moralnie i CO

do
dOro'

?ci i waloru pochodz?ce?o b?ry t!l'

by czyni?cey te? uczynkI ? b?'
l1ugi tlieiko?czo?ey; wiadg?!p:

te

wiem ta rzecz jefr w[?y
te {\VÓ?

ka?de dziefo i fprawa
bler

d god
walor i zacno?? i za11ug? dO ktÓre?

naturalny.
'

Idzie te? zatym: ?e przeb?ogo
fiawiona Panna Muya jeR: praw
dziwie Bogarodzica czyli Matkia

Eoika; pouiewa? zrodzenie ?ci?ga
fi? do oroby nie do natury; ani bo

WielU wra??jwie mówi fi? natura

, • • ,. J'

by
° . aplv..

nOSCI l zacnoSCl 010 ,

pO\V1t
..

te d?ielo wynika, .o.

!c?ciwe



,

I

uczciwe od Króla uczynione, chociaz , ....

naturalnie zwa?ane, jeft rdwnego'"
g?tunku z pf(?fiy.m powitaniem uc?y
ntOnJ:ID ,od pkIey, Oroby ni?fzego

fto?llla, jednak
.

KrolewJkie przywi-

tak rozumie?: albowiem; jako fi?
ju? cz?f?o mówi?o, uczynki i fpra
wy ?ci?gai? fi? do farnych Ofob

czyni?cych, a zatym Chryfrus przez
czlowiecze?ftwo modl?cy fi? , po
klon oddai?cy, i pof?ufzny farnego
fiebie ponl?st i poddawa?.

t anie , rozf?dme Uwazai?c daleko
wi?C'€y fz??owane bywa.

'

UczynkI za? cz?owiecze6frwa Wi?c Chryftus niefko?czenie za ..

llugiwa?, i zadofy?uczyni? wi?cey
nad wfzelki d?ug obrazy od ludzi

C.h?{fi?fo\Vego wynika,?y od ofoby
(le Ol1CZoney godno?ci. y owfzernco tu

?ajfzczegulniey uwa?a? i

?o?trz?rac potrzeba) niektóre Chry
•

u OWe
Uczynki, jakoto modlitwy

.

uczynioney , chocia?by fi? bez mia

ry wielkie i niefko?czone grzechi
ludzkie zdawa?y czy to dla ich ci??
ko?ci, czy to dla ich wielo?ci; po

..

niewa? Chryf?us na zadofy? uczy
nienie offiarowa? Ofob? Bofka , któ
ra jeft fzacunek z iftoty fwoiey nie ..

flw?czony we wfzelkim rodzaiu
dofkona?o?ci. obraza za? czyli wfzel ..

ki grzech jeft tylko niefko?czony
obyczaynie czyli rozf?dnie ,

i wyni
ka 00 zel?oney godno?ci Boga .obra

?onego, lit z pod?'o?ci ftworzenia o

bra?ai?cego. Daleko wi?cey ( mówi
S. Chryzoftom horn: IO. in Epifro
lam ad Romanos ) nad to, co?my by ..

li winni, zap!aci? Chryt?us, jak gdy
by fi? morze niezm'ierne do dro

bniuchney kropli wody przymiarko ..

wa? moglo. Mtdto plu,ra his, qZtlE de

bebamus, dependit Clzr?flz/'s, quanto
mare immensu1'it ad pusitta11Z aqu?

l

poMon, zadofy?uczynienie i akt I

poilu{ze?ftwa, nie tylko wynika?yod
Oroby Bofkiey, ale te? j? i

zamyka ly
.

.

'a.

"

pOnIewaz roba ta czy-nI?ca .pok?on, modlitw?, zadofy?uC?Yntenie i
po1lufze?ftwo famate? ? b' ,

Odd
c ze

offiarowa?'a, poni?a?a, i

?of' awat?. Sam Chryflus UJ poflacizey 1'OWny Oycu, ten?e [aml'

r;;p.°fl?ciflugi fla! ji" po{?uJzny ai: do
?m:ercz, a ?mierci k'fzyzowey, jako
.sWladczy S. Pa'\vet do Filip: w R. ?.Sam z fiebie odda! offiar? niep.okatan?.Bogu C Hebr: 9. y. I4. ))'

o' fl Rzecz.efz? Of?ba Botka nie mo?e

? , pOnJzac anI poddawa? : wi?cp.ozno te dzie?o Chryftufowe roz

?t?g?? ?o ?1ieikO{lCzonego waloru;
()dp???le f? Boikie.

nie ?f?d: te zdanie: Ofoba Bofka

-:ZWa? ?oze fi? poniza? poprofl:u
jey iu??(;, ? fzcz?guln!e wzgl?dem
ni?a? n,OSCI Bof1n-ey, ze tak fi? po-

gutta11z e/Je p?Uit. I
•Mówi fi?, V"II. ze Bog Stawo nieodfl?pnzt

przyiot natur? tttdzkq I. dla tego:
aby fi? tak wyra?a?o, ?e Bóg S?o
wo w onych trzech dniach ?mierci

przebywa?o iftotnie z??czone i z

cia?em w grobie iz durz? zf??pui?c?
do piektow. " Tak w grobie wfpól
zamierai?c ciala fwego nie opu?ci? ?

• le
mo> 1

>

l?C Za' ze, pOzwa am: U\Vaza-

przyi:t prZez
powinny wzgl?d lIa

?o jed( natur? ludzk? i z Bóftwem
?y i ta?e?. OCoby przy??czon?, zei

;1?t? ·natu ,let11ogta fi?. przez t? przy-l?
Poni?y?, Nie pozwa.lam

I

jako w ?ywocie Panie?1kim wfP9?
ft?Ali ij
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W cielony. Nie 1/lrzyszedtem ( mówifi? rodz?c formowa?. Sic ht ferm!- ,:,

chro carnem fitam commoriendo non

deseruit , ficut in uiero Virginis eon

nascendo formavit: inquit S. Aug:
inaczey bowiem Chryf?us nie by?by
pogrzebiony "ale tylko jego cia?o,
ani zft?powalby do pieklow, ale

tylko jego dufza, Zk?d ilawne jef?
one w fzko?ach przyflowie : co raz

przyie?o S?owo, nigdy tego nie opu-

r ,

rl'lfLl"fam Chryf?us Matb: 9, ) wzywa c tr

wiedliwych, ale grzefznikoU!. ?. t?
zwa?ai?o z podziwieniem KoscJO

W pieniach wola: o [zcz?slita« r?e:
toinienie

, które takiego i tak wlctklC

go zajluzyto mie? Od/?uJ)icieta,
S

•

W .. \0
• ,

W' l
.

yll
..

2. yzna wal?c, ze Cle eme .

Bo?ego ftalo fi? dla pojednanl?
Narodu ludzki?go z Bog?em, tt?!1
wym wyznarnem pot?piamy \.
b??dy: Pierwjzy btqd jeft He:et/re
kow Socyanow, którzy upieraj? ?
w tym rozumieniu: ?e Chryftus p?
f?any byt, .aby ludzi uczy? aow?

r

?ci?o.
,

II. Dlatego mówi fi? nieodfl?pnie:
a?eby tym fpolobern by{ pot?pio
ny bl?d onych ludzi, kt6rzy na

przeciwko Pifmu S. nauczali, ?e

po f?dzie ofl:atecznym Chryl?us, wy

pe?niwfzy POjlllg?, cztowiecze?
ftwo fwoie mial znifzczy?; mówi
bowiem Anio? zwiaftui?cy C Lucee
I. ) Kró/ewflwu jego nie b?dzie ko?

ca, i A poftor Pawe? w Li?cie do

ZydoW R. 7. Ten za? przeto, ze
trwa na wieki, wiekuij?e ma J(apta?
flwo.

, i przyk?adem, i za niemi wft:l\"J?e
:fi? przez w?afn? krew fwoi?, aoa•
za? a?eby Boga b?aga?, i jemu ?e,
dory? _ czyni? za -grzechi ludz

'e'
kr6reto ich tak bezbo?ne rozut11; i'
nie zbijane i rozrypan? byW\(ó_ftem S. Paw?a do Zyd0\1" ? od
rym Li?cie A poi?oI poczow{zy Q,

Rozdzia?u 5. a? do' Rozdzia?ll II
ca?y ii? na to uradza, aby okazar?
te Chryi?us fiebie wydal na. o:f?i?e.
i Hofl:y? bbgaln? za grzechi

na

ect

Mówi fi? nakoniec: do pr:?ebtClgania
Boga przez ?m?kll f wo??, w których
Rowach: To ukazuie fi? cel czyli 1\:0-
niec Wcielenia, który, w dumacze
niu jego nie powinien by? opur?czo
lly ; poniewa? dobrodzIeyt?wo nay
przód pawinna ft? fzacowa? dla

fwego ko?ca i pozytkow, które

zt?d wynikai?; koniec za? W ciele
nia jeft pojednanie Narodu ludzkie-

Ani mów: Nie jeft godna, r?te?
m?dremu ura?a? fi? i gniewac p

ch"
ciw robaczkowi" któryby pr?e bO'
niemu g?ow? podnofir. Na takle

?e
wiem badanie tak odpowjad?tptleto jefzcze bardziey niel:Ollr.o kO?
za fob? ci?gnie rozumien?e, J?te'
by te? Bóg nie mial ftaranHl

o

;?I?czach ludzkich, i .??dnego r\V a'"vy'
du ani na dobre, ani na z?e JP:i je'
Zk?d zaifte toby ,wynika!o[ ?lnv':

,.??li ?óg zIemi lud;;kiem1 eJy gOl
mI me bywa obrazony:,

t

? uct?
dobremi uczynkami nie. bY.ieJi tll

czony i uwielbiony, 1

je ani
?a

,

go z Bogiem, który chociaz grze
chem obratony, tak un1,ilowat ?wicU,
i? Synrt Jwego jednorodzonego wy
da!, aby przez niego ?wia? byt zba

wiony. Joan. 3"

Wi?c \V cielenie domysIa? fi?

l\a-1
ze

popr,::dz?i??ego grzechu, tak

dalece, 1Z Jeshby cz?owiek nie

zgrzefzyI, Syn Bo?y nie mia? by? z?e (prawy nie karze t tdobre
/
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dobre nie naegradza, a tak fZ<?lone

,'?

rozumienie nie tylko wyzUwa z ]
Chrze?cia?fkiey Wiary, ale te? czy-

bowiem M?czennicy byli bez bole ..

?cl.

Rzek?em, ?e Chryfl:ns przyiol f?a ..

bo?ci ci a?a
, a nie za? !labo?ci du

fzy, to jef? : niewiadomo?? , p?z?.
dliwo?e

, nierz?dno?? ZIJly!lOW I np

petytu; poniewa? t?kow7 def?kta
przeciwne by?yby ko?cowi V! cle,le
nia, i zgolaby nie dopomag??? "J?k
dopomog?y fzez?sliwie f?abo?ci Cla18.

Wi?c boja?? ?mierci i fmutek w

Chryf?ufie rozf?dku nie uprzedza?y ,

ale jego pow?dom ?oflllfzne by?y,
ani daley n? me rozci?ga?y,

J
ni bezb??nym ?teufzem.

Drugl btqd : Jeit niekt6rych Eutychyan,ow, którzr dla
tego f? na-

zwarn, IncorrU1'ltlcolro' Cz
' .

1
.

,

1
" r Lv. CICle e nle-fkazite nOSCI; ponien'a' l'

,

B' SI
V\ Z naucza I

,

t?dz??,? (?.wo nie, przy jol f?nbo?ci
.l ,gb cIa?a, to Jeft u.redo utru-uzenla l" '""

fi
'o

eser, chocia? o Chryftu-
?e R?yrllZnle ?6wi, !zai?fz Prorok

moc
$3· M?z bolescz 'lfJledz?cy '?Zl1J

•
,l U Math: w- R. .1, ?e laknotl U Jana S

'

fi"
,

",

'.
. ze

rudzony byt z dro-g/, 1 znoWU u Mateufza W R. 26.
?:<:O:? c.o: ?CO'JCO'J?<:'-O:lC:O.,!::

fi11Zttny byt ClZ d
I. ,

?. k R O Z D Z I A ? V.
(

"

S

.

o sw.erci. _a L1'tOtmOWl
Hil '

1wO/anot

" ·:11
aryqfz In PCal: 53 ) o Potrzebie Wcielenia.

fi
b ,Ipa!, hut fl1'udzony bulmutny p!' k t

.J , ::1

Zk?d .:
a

a, z rierpiat ? i 1I11urrt. P.
Izali

Wcielenie Syna Bo?ego by
?o potrzebne?wOl rJ

Wna
rzecz, ie S. Doktor od-a

to, co by? naplfaT w KIi? c?zeIQ.
? 1?r6ycy, to jcft: jakoby uderzenIa l

rany bole?ci i nocki Chry_itufowi nie zadawaty , alb? t(;Z ro-

O Zeby ze wfzech miar byto p.o-•

tr?ebne, tak llwa?ai?,c, odpoWIa
dam: ?e niekonieczme byto po

trzebnv, czemu'? oto dt? tego} al

bowiem Bóg albo móg? cz?oWIeka

grzefznego ukara? jako i AnioIow

odft?pcow, albote? od?r6?onego
przez hfk? fw.oi? nawr,?CI? I

ur?,z?
darowa?. tJesllby wf<:yfl?mz zadl1tz?
fta IU1,ra by ta zadana, nii by tab!! me

JprawiedliZfJo?? zadana, mÓWI ?.
Auguftyn li b; de natura & ?ratla
cap: 5. Si omnibus debitztm dam1Z.a
tlOn;s Juppticiwn ?edderetztr, no,n

m

.'lufie rlNiderelur, 1
zno\V!l .

tenze S.

Aug: Iib: de agone ChrJlbano c. 2?.
tak mówi. Gbtpiemi J?, któt'zy mo

wiq, ?e nie mogta ?nacz,ey mqdr.o??
Bafka ludzi uwolnic, Clzby przy;eta
cztowieka •.• ktdrym mów?emy, i?

Z$?la mogla; dobrel;o bowiem, ?o Je

Pana kiedy?kolwiek odpUSC1? po
..

"

itr '
.

b ?Opnle mal? y te jego i?owa 1'0-Zllmiane, to jeH:: ?e Chry1tus nie

?Y? ??dlegry, bole?ciom, i infzym
c;??sclOm clelernym naturalnie,y l za dtl1? lJatury lUdzkiey przezgrzech pi, d. .,'
Ud)

er,voro
I,y zacl?gmony

.

? Yz t fi b
' ,

,

chll ,e a Osel f? ukaraniem grze-
bro Pierworodnego; ale one do-\Vol' "

iot, ta\ n?e 1

prz\'? wielki cud
przy-

byt d Jednak, ze przez nich nie
tellli ?r??a.dku pt'zyproWadzony, za

cfLay p

l

(. Math: 3r.) mówi??: nie

?o jefl,:z.?nZtltie od?l'J!l:zie ten jCielich,2
od Jl,; Jh

k
.

odemwe Jeft wypity tak
'I2C!d:?:ie/ ?llech b?dzie pity be:? utratybajazni' I e? zWa?ania na bole?? bez•

b .sIniel' "

,
l

ez bOJ"a" .CI, to JeR:: bez uczuciaZQl
b l

'

o a
?J?cey durz?; ani

,

k\l-
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grzech przeciw Bogu nie jel?

wn?trznie nief1\.O?czony, jak.ot?
orzech powfzedni· bo chocia? CJ?Z?
b

' •

u

kutuj?cym poddanym, którzy Rpltey -:?

mog? by? pozyt.eczni.
O. W cielenie by?o potrzebne z przy

czyny,
?e B6g chcia?, aby jemu

zupe?nie idoikonale bylo zadoty?

uczyniono, a za? ?adne fzczere

flworzenie cho?by te? i Iafkarni o

zdobione, tego wykona? nie mogto;

poniewa? krzywda powi?kfza fi?
wed tu g podlo?ci ofoby fzkodz?cey,
a godno?ci ofoby obra?oney, prze

ciwnie Z:l? zadofytuczynienie z

tych?e farnych przycz. 'n umniey
fza h?. Co pozna? mo?na z tego

'Przypadku D. p. Magiftrat upolicz

kowany wi?kfz? odbiera krzywd?,

jesliby uderzyciel z naypodley fzego

byI gminu, ani?eli je?liby byI row

I)ey godno?,ci; poniewa? ofoba je

go bardziey przez kmiecia poni?o
na bywa, ni?eli przez rdwne go ,

za? daleko mnieyfze by?oby zudo

fy?uczyn;enie kmieciowe , który.

by fi? offiarowa? do wycierpienia
podobney?e zel?ywo?ci; albowiem

z poni?enia fi? pmHey ofoby ledwo

jaka cz??? fprywa na IVlagiftrat,
wielkie za? zadofy?uczynienie, je ...

sliby fi? tak poniza?a ofoba w po

dobney?e godno?ci zoftai?ca. Ato

li odleg?o?? i ró?nica niefko?czo

na je:ft mi?dzy Maje??atem Bof1dm

i mi?dzy pod?o?ci? fhvorzenia,

a zatym nitfko?czona tez jefr obra

za Bufka od fiworzenia, i jego za

rlofy?nczynienie jakowezlwlwiek o

ne by?'<.?by, wrzak?e jakby nic

warte, J!1zyflkie narody (Isaire 40. )

jakoby nie byty, tak J? przed nim,

a jakoby nic i pró:bw?? poczytane fq

ka ,zel?ywo?? Królowi ziemf1netn

wyrz?dzona nie jeR nieiko11CZone,J

z?o?ci, winowayca jednak za n;?

nale?ycie zadofy? uczyni? nie ?Obe
dla nier6wno?ci, która poml?d/?Y
nim a pomi?dzy godno?ci? Krv??
zachodzi. Mo?e jednak zado[?C

cierpie? jako i cz?owiek fpraw?e'
dliwy za grzech powfzedni ; poUle'
wa? z.lo?ci fko?czone nie zailuJu-

j? inaczey tylko na kary iko?cto'

ne,
,'f

,;,:Q?CO'; co-.: ? vo: co:: CC%:l?:OJ"
,

R O Z D Z I A ?· IV.

I·Z

Izaii natura ludzka w Chryfll?fil? ol'ro?t
;dqczenia fi? hypoflatycznego, byM b? •

i infzych tajk darami przyozdo
10

na'?

fi
od

O. Natura
ludzka w Chryftu

e

.?

pierw Czego momentu poc;?Cl?
fi? miah zupe?no?? umiei?tno?Cl.;_
rozumie, i zupe?no?? rafki pOS\V\,
cai?cey w woli, i wfzyftkich ctj?
które tylko w fobie nie zarny. ?o?
niedoikonalo?ci, jakoto wiara

1 p
S

kuta; tak bowiem ?wiadczy.Jt-?tnY
Ewangelifta w R. I. WidZICI

.o?

chwal? !Jego, chwal? jako jedll.?i i

dzonego od Oyca, petnego
la)"

prawdy. {t?
P. Wieloral\a w Chryflufie licZY

umiej?tno??'? II blo?
o. Trojaka: Pie1'w{za wiado1?OSc ,'/

goj?Cf.1fJiona, przez któr? BOgEogt$
iftocie widzial ( Joan:

J. ) dtzot'o?
zaden nie widziat .nigdy, de a

telu

dzony, kt()'ry jeft na lonie (?'b: de

opow;edzi(f? Zk?d S. Aug:COp..l

?" niego.
'

Ta racya fkutecznie dowodzi na-

.

wet W tym zdaniu i .zak?adzie, ?e
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c?nfenf? Ewan?: cap: ultimo ) ,;,

pifze : ze farnemu tylko Chryflufo
WI poz?vo?ono. bylo widzie? Roga
? tym. z?CIU, ? ta

propozycya, cho

?)az
Ole ?eft artyku?em Wiary, jef?

Jedna? ]ednoftayna U wfzyftkichKatohkow.

wie, ani Anio?owie \V Niebie, ant

Syn, tylko Oyciec; poniewa? Chry ..

ftus -dzie? on wiedzia? przez farne

widzenie b?ogof?a wione ,. jakiego
u?ywanie nie znayduie fi? w towa ..

rzyftwie ludzkim. Zk?d jesli Spo ..

wiednik bez klamf?wa zaprze? fi?
mo?e , ?e nie wie, co na fpowiedzi
Sakramentalney llyfza?, daleko? bar ..

dziey Chryftus te rzeczy mógt uta

i?, które w S?owie widzia?.

Drue« um" t l'

l
b lel? nos» nadnaturalna

w ana, przez kt
'

wal wrz
' or? Chryftus pozna-

padko eyi?t1e ,rzeczy nawet
przy?

prz t
W, ?dzto prze fz le , b?d?

, ,
y o,mne, b?dz przyfz?e ikry to- Wi?c Chryf?us by? razem dzier

?awca Boga i podró?ny do Boga,
dzier?awca wed?ug cz??ci wy?fzey"
w którey z widzenia Boga nay

wy?fzey u?ywa? rado?ci, któr? wiel

kim cudem wftrzymywa?, by do

ni?fzey cz??ci nie wp?,wa.fa, wed

rug którey by? podrózny, podle ..

SCI tez ?
,

dni r

erc
przynaymniey a? do

la
l?dnego' b k

.

j?t n
' . 'o ta owey umie.,

c. dOS?l potrzebowa? Urz?d Po-
!rze nlka S?d'

•

kich l d'
zlego 1 g?owy wfzyf?-

u ZI.

T'rzecia. 7.
'.

,

ra tez I m?lel?t'120s?naturalna, k?6 ..

Chryft
rn?Wl fi? nabyta, nie ?eby

ponie?lS ,J?y przez nauk? nabywa?;
jako

' a? J? przez wlanie przyjo?
gly bole?ciom: ,

•

Niechay WI?C zwazy Czytelmk
jaka czlonkow zgoda z g{O\?? by"
?aby,. y;dyhy one cudow. na ?mkme

..

nie bolt?ci fzuka?y; pomewaz Chry
ftns cuda czyni?, aby rzeczywi?ciey
cierpwt.

n
,1 p1erwfzy Adam, ale ?e ona

lOze b
I

ye nabyta naturalnie.

RzeczeJz: ?ukafz Swi?ty ?wiad
czy ( cap: 2. ) Jezus pomna?1t? fJ?
w, tn?dro?ci, W latach, i \V tarce'
WIPc 'h

. .

l'
l

.

"t le me mIal w anych, ale ich P. \Vi '10raka jeft W Chryftnfie la·

fl,:-t'?nabywa?.
Odp' R d'

'r? O.ZS? zcu?c pop?zedzai?c? CZftS? O. Dwojaka: jedna, kt6ra mu na ...

le?y, jako jeft cz?owiek ofobliwfzy,
druj!;'l, która nazywa fi? tafla glo ..

wy jemu pozwolona, jako jeft g?o"
wa ludzi.

\l ,Zumle·?Zla.: pomnazd fi? co do

c???ama l wykonania; poniewa?
\\> t

zle? dofk'Jnalfze dzie?a wyda-
c:i \ P?z:valam: pomna?a? fi? co do

l)()? t)OSCI czyli latwo?ci? jakoby
by\V e. ftopnie m?dro?d i ?afki na-

P. T zdi fi? r6zni? te bnd mi?dzy
fob?'?

!:\l?C' t O. Nie ró?ni? fi? co do iftoty czyli

rzeczywifto?ci, ale obycz?ynie tyI ..

ko i przez wzgl?d n. p. JUko wo

da, która nape?nia zrzódlo i .?t?
...

ra wp?ywa W ro :vek, rzeczy\ylSC)?
jeft ta? fama woda, wzp;l?dme za!?

jeft ró?na; poniewa? rafka g?owy

jeft ta? fama laika, która. dope! ..

tnje(?. ?',
l1Ie pozwa am tak rozu-

\V li?ci? \V1adc7.y bowiem Pawe? S.

C?yt A?
do Zydow w R. 5- Nau

pOj?L?rZq?ych t'zeczy, kto1'e cierpiat,
co jl\i LU /.fJa, to jeft do?wiadczy?,

S. \V R. la\VllO wiedziat y u Marka

( to jeil ?'1tt. ?2. o d nin z,a? onym
attllego f?du) zaden nie

ma
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wfzyfrkich ldk zrzdd?em i pocz?t
kiem; je?liby za? zwa?ana by ta ?

frrony fubjektu , jeft jemu nieJ?k?
fpo?eczna z wielu; albowiem 1. i
Szczepan nazywa fi? pe?en Ia??
m?f?wa' ( Actor: 6.) S. Jan Kr?clclel
n spe?niony Duchem S. z ?ywota ?1at4
ki fwey ( Luc<-e I. ) i blogof?a v/lOn&

Parma Marya tam?e od Aniola per·

n? ?afki nazwana.

ma 1 wydoHwnala calowieczent?wo
,::.

Chryf?ufowe •
ale tak uwa?ana jako

lfplywa obyczaynie Da ludzi; mówi

bowiem S. Jan z petno?ci jego my

wfzyfcy wzieli?my.
P. ?afka ?;1owy izal] jeft w?a?ciwa

Chryi1:ufowi?
O. Jd? w?a?ciwa Chryf?ufowi farne

mu; albowiem Bóg ni z kim innym

tego przymierza nie uczynil ,
a?e

by by? infzym przyczytl? zbawie

nia wiecznego. Non en: in alio ali

quo falus. Act: +- 1. 12. Nie 1naJz
w luin i1?rzym zbawienia.

Atoli jednak jako infza jen: zu

pelno?? rowka, infza
I rzeki, inrta

morza wed?ug cie?niny albo fzero'

ko?ci up?awu ,
tak wed?ug róine1

.

zdolno?ci fubjektu ró?na te? jej!

zupe?no?? Iafki. Zkqd mnieyfza tU'

pe?no?? Iafki Swi?tcgo Szczepana.
ni?eli S. Jana Kr?ciciela; gdy? ur?id
Dyakona nie potrzebuie tak wIe ?
darow , jaj\". wiele wyci?ga urZ?

Poprzedzicie la, ani zupe?no?? l\1.fI?
ki Bo!kiey, chocia? jako?kolwIe.
pqewy?fza zupetno?? PoprzedzI'
ciela dla ofobliwlzey godno?ci MS:
cierzy?fkiey, nie zrówna fi? Z ??
pe?no?ci? tafki, która przYZ\Vr; ?
jeit jednorodzonemu Synowi

o

r. Zupe?no?? rafki czyli w?a?ciwa

Chry!tl,fo :vi'?
\

O. Dwojaka jefr fafld zupe?no??; jed
na z ilrony obje?tu czyli famey?e
?afki, druga z f?rony fnbjektu pr zyi

mui?cego tafk?. Zupe?no?? lafki z
,

firony objektu mówi fi? w ten czas?

kiedy bywa otrzymana wfzelka la

ika, jako ogi?? ma zupeino?? ciep?a
z firony objektc; jesliby fi? to o

nim rozumia?o, ze fi? w nim za..)

myka wfzelkie ciep?o, z którego

by illfze rzeczy f!.:lwa?y fi? cieple

mi. Zupe?no?? lalki z firany fubjel{
tu móWi fi? \V ten czas, ki' ?y lub

jekt czyli przyimuj?cy nie otrzymu

je zgob Wlzelkiey .rafki, ma jednak

t? wfzelk?, kt6ra tylk jefr przy

zwoita jego ftanowi, n. p. jako

gdy cz?o',vielt u?ywaj?cy zupeine

go zdrowia, ma zupe?no?? ciep?a

zemu. 'e

P. ?-<!::lfka Chryftufowa c?yli jef?
pl

?

fk011czona'? 3'

O. Naturalnie nie jefr niefKollcto!1 ;
. ,.

d
?. rzon

pOl1lewaZ za na rzecz ll:WO I

. ,

b' l·' {kall"
me moze ye natura me nIe

OC"

czona: zk?d wfd-Iug Wfzecbf1l 1'"

no?ci Buikiey dzie?a nadz\Vyc::3.Ji
nego coraz wi?kfza moglabY, d?a?
ihvorzona raUta, obyczaynie Je

·eJll

?o?e by? niefko?.czpna; )dbo"'?o"
Jeft naywl?kfza, Jakoby tylk? o?ci
gra by? wed?ug Boikiey m?

r

z firony fubjektu; poniewa? mu nic

zbywa na tym cieple, które jeft

potrzebne do zupe?nego zdrowia.

Ju? za? Chryfrus obyd?oma fpo
robami byt pe?en rafki, ale zurycI

no?? ta, jesliby zwa?ana byl? z

firony objektu, jefr jemu farnemu

w?a?ciwa; poniewa? on Sam jeR:

i mocy jego zwyczay:le?. .

eJ tTI?
,Rzeczefz: ?aIka pOSWl???? gd1?

przymiefzall? lliedoll{onalo? h.
lelI.
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jeft przyfpofobienie i Syno\V przy- :"

fporobionych czyni, wi?c -Chryftus
,'"

nie mial ?afki
po?wi?caj?cey.

Bogu niefko?czenie mi?a dobrowol
nie i Yl franie ?ycia doczefnego one

czyni?a. Bóg tez przyobieca? nadgro
'd? i zap?at? dobrym jego uczynkom,
jako ?wiadczy Izaisfz Prorok w R. 53.

;lesli potoi:y dujzfJ fwoi?, b?dzie
ogl?da! nafienie dtugcneieczne: wi?c
Chryfius zapewne z?ftugiwar na zie

mi.

Od,P., R,ozJ?d: te

ZdCl:zie, o fajce .JOo-
'

sUJ7?cm?c1ey" ta,fka POs\\n?cai?ca jefl
przyrpofobienie w ofobie cudzeyPozwalam : tailia po?wi

' . ft'f r

b'
, ?caj?ca Je.

przy
PN:?O

lenie w olobie wfpóliftot-
nCl '? ,lepoz'Valam tak. rozumie? :

tw\ c.
allCUch od Krc)Ia

pozwolony Rzeczejz : Wed?ug wy?ey rzeczo

nych dofkona?o.?ci Chryftufowyc?
ialnetnl1 Syn

. .

go Za kreWfhe?Wl KlJl'?IPr?1ky?ra[zczakó'
., hO ro ew lego, ja- "Chry ftus by? me

mog?c;' grzefzy?,
wi?c nie maj?c wolno?ci, nie móg?
te? zaf?ugiwa?,

lPt zywlafzcza in (zych Szlachet
nyc J.

.CO:(.(%?.???????:. Od p: Rozfqdzam ten wnioJek: wi?c
nie maj?c wolno??, to jeft: wolno?ciR O Z D Z I A ? VII.

o Zaflugach CJit'yflufowych.
. przeciwnie czynienia, lihertatem ?o'n

trarietatis , Pozwalam tak rozumie?:

to jen nie maj?c wotnolei fprzecze
nia czyli mocy opu?ci? ,i ?ie, czyni?

P.
}zali Chrvftus' i'I- , r.

' •

r. ?

Zal1ugowa1. lwoJemllprawatni? .

O.
Artyku? t

.

fi:
'

ziela, tibertatem contradlftzon?s przy
naymniey co do faqlf.'go wykonanIa,
nie pozwalam: a zatym cary odrzu

camy wniofek.

Ch fi
o Je ""iary naCzey, ze-"

?y . US, za1?u-gowat ?yj?c z lud?mi
l1a SWlecJe z" , ,.

b
.

,

YJ?cemJ; mOWl OWlem
PaW<:-l S w L'" d F'l' RUi"

.

.

lSCle o I lp: W • 2. Trzeba bowiem zwa?a? i rozezna?,

fZ?l:yt J;rego. fiebie, i fiat fi" poflu

go i'? L?; c?ego i Bdg wywy:i:Jzyt

St?tfi· w?scle ,do Zydow w R. 5.

?e jeft wieloraka wolno?? od ko

niecznego przY'1'mfu: infza jefl:: wol ..

no?? przeciwnie czynienia, [przez
kt6r.? kto mo?e czyni? przeciwne
rzeczy, to jeft do bl'? i z?? rzecz ? a

takowey wolno?ci Chryfl:us nigdy

;
.

? ,'Jzyflkzm •••

przyczyn? zbaWlema
wzecznego.

Racya za'
.

n..

2.attu "

s Jen' ta: poniewa? do

bl1e.1J gzy f? nale?yto?ci potrze-

\OZOl1e', lobre Uczynki nadprzyro-
w fobie nie mia?; poniewa? jeft to

wielki niedoftatek, ?e kto mo?e

chorowa? albo upada? i niemoc fobie

zrobi?. Tn[za jeft wolno?? fprzecze
nia, która na tym fi? zaradza, ?e

cz?owiek muze co dobrego chcie?

albo ,j uczyni6, tudzie? nie zech

cie? al bo nie uczyni?, kiedy nie ma

przykazania; jesliby bowiem. by?o
przykazaniE', -ju?by opufzczeme do..

,

brego dzie?a byto z?e, a zat)'?
one

na Q?broI. O?oba Bogu przy jem-
d7.e d

wolnie czyni?ca a w dro- I
oCZefn '.

ft Tpr?yrnierzf> ckgtO, zyclaB?o aj?ca. l! .

Cal tak cz" . orym og przyobte
p?at!'>

?' ynl?cemu nadgrod? i za-
• '?' Ze f:zyto?ci

\V zyftkie te trzy nale- I
\V ?tniert? Chryftufie Panu jefzcze
dOWa?y fi ?Ytn ?yciu b?d?cym znay-,
ly dvbre

?,
Rdy? jego Uczynki by-

:i

nadn t· l'Tom II
a Ura me, ofoba te? dobro nie mog?oby ii? OpUSCIC bez

wol ..

Bb
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by?a, mówi?, wolna onapdwaga
nic

wolno??! przeciwnie czynienia. A za? ,:,

wolno?? [przeczenia dzieli fi? n? I

wol-rtO?? obieraiqcq. gatunek czyli
zmierzal?c? do jakiego fzczegnlne

go dzie?a, liberias contradidionis

ju.i wolno?ci? oboietno?ci; bo ten ?a'
turrek m?ki byt od ztosliwego Sf

dziego zamierzony, i od obierant?
S. M?czennicy nie z.awif?y, ale 1J}O

nosci?. wykonania, ile ?iel?kliwa
pant

na uprzedzal?c katowfk? fpraW?
!la

ftos ognifry dobrowólnie i farIl°'

ch?tnie wrzuci?a fi?; umysIita ?o:
wiem fama w fobie ten akt wy

o

na?, i mog?a onego nie wy?ont
wa? fama nad rob?. .

fubdividitur in tibertotem lpecificatio-
-?nis , przez któr? kto jelt: oboj?t

ny, n. p. do tego gatunku dobra,

Ialbo do innego, kiedy ?adna z tych

rzeczy nie bywa przykazana" i ta

kowa wolno?? jeft w Swi?tych w

Niebie b?d?cych, w Bogu tak?e jeft
naydofkonal fza ,

ani Chryf?ufowi
zadll? miar? uwtoczy? jey nie mo?

na, gqzie nie przycifka przyka
zanie. Wfzak?e Jdedy przycifka
przykazanie n. p. umierania na Krzy
?u , nie byt Chryfrus wolny wolno

?ci? oboj?tno?ci; poniewa?, jako?
my ju? wy?ey rzekli , wola, nie

mo?e bez grzechu opu?ci? dzie?a

fobie przykazanego. ?L?kze .fi" JfJY·

petnt?. Pifma; poniewaz potrzeba
aby fi" tak fiata, mówi Chryf?us do

Piotra ( Math: 26. )

To? famo daie Ii? widzie? VI .\V?
l10waycy na ?mier? fkazanym, Idt
f?upa ju? przywi?zanym, jes[lbYbi,
rofpaczy uprzedzi? kata, i z ?r?ko
ny farnego fiebie zrzuci? , ?l?Z O'

grzefzy, i wiecznego pot?pienia gra'
dzien jeft, ile jako ten, Który

bO'
mowolnie nie ju? wolno?ci?

o
,

j?tno?ci tylko, ale nawet woJo;e
?ci? wykonania nil takow? Pll:
zbrodnie odwa?y?, wi?c do 7-11t"
gi albo przewinienia woJno?? c??,
nie nia

,
albo oboj?tno?ci nIe

ry6
niecznie jeft potrzebna, sle dOde?Ale jefzcze oprócz wolno?ci obie

rania czyli oboj?tno?ci ta? fama

wolno?? [przeczenia dzieli fi? na

wolno?? wykonania, in tibertatem

exercitii, przez któr? wola mo?e

wykona? te albo owe dzie?o, cho

cia? ju? jeil: namierzona do jedne
go nawet liczb? wydzielonego ob

jektu czyli dzie?a, co zrozumi? fi?
mo?e z jednego i z drugiego przy
k?adu. Swi?ta Apollonia (J'ako ?wiad

czy S. Dyorrizy Alexandryifki w

Li?cie do Fabiufza, apud Euzeb;um

lib: 6. Hifr: cap: fI, ) dobrowolnie

wfkoczyta na ftos ognia fobie

zgo-/!o\Va?y: Pobudka za? ona tak woli,

Jako l CIara by?a wolna i chwalebna

nawet z;a zdaniem S. Dyvniz:yu[za,'

•

Jl.
•

? l'
, 1

•

pfp
Jen mle wo nosc WyKonaD11\,. "r9."
któr? czfowiek prawdziwie

I

?e?o
?ciwie

.

tak jeft Panem ["VO' [liG.
dzida, i? móg?by go nie uctJaoht
A?e Chtyftus wolno?ci? wY?\I11o M
roOuz Oycowfki wype?niL J,a ('e?a,
to okazuie z hi aoryi m?k1• ? Ja'
gdy fam tak Chryaus m6WJ

?e jl?
ano 14. ) Aby pozna! ?wiat, 'jet?
mitui" Dym, i jako rojkaZ ( ?? c:tY"

.

') D t 'O'
tal> 11-'

u?l11er?;l?, CI'd1?U JjCt:f
'

to jt:'J?
•

m?" wrancze, po zmy zt?
" (W po'

aby ?atwiey byt od ?otr1!e7odJ jrfl

chwycony: i owfzem
za

d; prtC;
w oczy ( Joan. 18. ) 1{/1j!Z:? ukacie,

,

Cl1pko nim i rzekt, k.ug? ':ko {$Jll

na kODlec famowo1nlC ?b?al,
;'
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chcia,l, wypu?ci? ducha dowonz?c
tego, co bIt PO\ ri,l:dZial U Jana S.

;:?

? R. 10. ?ede» nic b?erze jey ( to

czyna, od którey zawif?y wfzyf?
kie ludzkie zaf?ug],

Zaf?u?yli jednak wed?ug przy
...

zwoito?ci czyli przez wzgl?dno??,
de congruo , niektóre W cielenia oko

liczno?ci, n. p. Abraham i Dawid

wyfl'uzy1i fobie, i? Chryf?us z ich

pokolenia narodzi? fi? , tudzie? Nay
?wl?t : Marya Panna zafl'uzyla to,

,i? w dochodzeniu wprzód uftano

wionego Dekretu Boikiego o W de-

leniu nad infze niewiaf?y by?a obra

na za Matk? Bofk?.

jiJefrb, duktfZdY ), odemnie
; ale ja fam od

e te c: ? J?-
p, Dla kog,,?z ??allgiwat Chr rftus?
O. Dla Tiebie 1 dla na' iak

Y
•

jefi: rzecz z w'
s, Ja o

,Jawna
?wiadectw,

yzey wrpomnlanych

? ? rzafl'll?yf Chryfius'?
/

•

W .!?
a

,uwielbienie i Imienia wy,.
i ?z,

zenie
(,PhiliJ?: 2. ) DIet czego

lit', ag, wywyzfzyt go i dal mu Imie-

ore Jefl nad wfzelkie imi»,
'

, .

Rzek?em L ?e przyzwoicie czyli
'

przez wzgl?dno?? zafluzyli; gdy bo

wiem laika nieinaczey bywa dawa

na i nie do czego Inrzego zmierza,

jak tylko do ofi?gnienia wieczney
fzcz?sliwo?ci ,

idzie zatym, ?e ani

B?ogcf?awiona Panna, ani SS.

Parryarchowie przez t?? Iafk? nie

zafiu?yli doftatecznie ( jak mówi?
de condigno) ?adnych okoliczno

?ci WCIelenia, tak w?a?nie jako i

'kazdy fprawiedliwy przez lafk? po

?wi?cai?c? nie zaf?uguie dóbr do ..

N'

Po'
le. w?flugiwal za? fobie Iafki

SWl?cal'lcey t d
' , ••

(iarow t k' dJ]'
U Z1t'Z l Infzycha

a tego 'f: 'ddzielne zwi ki
"ze ? meou-

poftatyczn
?z l. zlt'dznoczenia hy-

przyzw?' t e??)
)

Z?mi()na natury
i dla teg?

e

? ynowl Bo?emu: jako
tnentu ,ze, od pierwfzego mo

pier",' POCZ?cIa, a przynaymniey

\V?ad??y f.'w hatur?., nizeli mog?a

ZUpe?no' ???f1' ??zylor tak wielk?
,

.? s<.: a t:, lZ W
przeci?

,

CIa ani fi? pomna?a?a .
gu zy-

Zwyczaynego B fk'
• anl wed?ug

dzenia
przyr?fr ? lego rotporz?- czefnych. I

Rzek!tm II. dochodz?c wprzód
zamierzonego Dekretu lf/cielenia; po
niewa? b?ogo1?awiona Panna ani

zafl'u?yIa, ani zaf?u?y? mog?a po

proftu i bezwzJ?dnie mówi?c, ?eby
Bóg Slowo cia?o na fiebie przyio?
z niewiafty, ale dochodz?c z ko ..

nieoznego wniofku i z zak?adu, ?e

'to ju? wprzód by?o poftanowiono
U Boga, ze Syn Bozy mia? fi? na ..

rodzi? z niewiafty, zaf?u?y?a fobie,
i? ona fama nad wfzyfrkie inne

niewiafry jako naygodnieyfza obra-

Dalek
'"

':
ac mog?a.

O tnmey Chrvftu' , 1-

zai'.'uzy? ziedno
:'

u s nie mog1

tlerro kt' I' czema. hypofiatycz.. ?, ore lam
.

fil

?C)cz?tkiem f

e
Je

, przyczyn?
gl;

C)' ,"IN zelklt"y Jego zafl'u-

11l()Z? bnl:waz pocz?tek zall11gi nie

flia?l1, y? zawiflym od zallu(Jj 'q1to.·Przne'
,

?-> ,

cadere fub 'plZ!m meriti non potef1
?

'111erztum·
J"

zt d .

.

dob .
? POZtla ?

d 1 kn1('y
.

< y, ze 3 e o niepo-
lenia Sy?le tnogli zaftnzy? \V cie-
ch . 'Ia B'

SO?Vle i Pr Ozego S. Patryar.W
c1eleni?C' ?rocy; pc.niewaZ wprzód

POltanoWione D(:krecie. Bofkim by?o
?ako JedY?la przy-

.

na jf-ft.
P. Co' nam Chryftus zaftu?yi?

! O, Wyfiu?y? nam ?ywot wiecz-

Bbij ny
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Tam?e dowodzi Apof?o? ,
i? :v (zY1

fcy i ka?dy z,orobna w AdamIe bt
umar?y, zt?d, ze Chryf?us za w,(zyl _

kich umar? ? nie by loby za? ?adl??.
go zwi?zku i przymiarkowanl!l, Jje
sliby Chryf?us za nie których- tyl (o

u?ar?. Z.k?d S. Allgllfiyn tak j?r?h
fule J uliaria przecz?cego grzr,o'
pierworodny ( lib: 6. c. 4· ). .

wiod! Apofto!, ?e wJzyJcy umctr!z {t?,
poniewa? za wlzyftkich UnLcwt »:
wbijam, wra.i:am, wmawiam c:
ciwiqcemu filt.: przyh71i , zbaltl!.tll/?·l

jejt rzecz, nie chc?, aby.? UI1U:4Yt, Jedli

nv i wfzy1l:kie talki do ofi?gnienia ??

t?go? ?ywota wiecznego potrzebne:

Blogo/Jawi! nas to Chryftu.fie -toe

wjze/kim btogo./?awie?flwie duchow

nym na Nieb.?efiech. Eph. I. ,f

P. Zafluzyl?e dla wfzyfikich albo te?
.

tak powiem, czy za wfzyftkich,
i czy dla ka?dego z ludzi umar??

O. Bez fprzeczki to jefl pewna, ?e

nie wfzyCcy ?mierci Chryf?ufowey
. dobrodzieyf?wo przvirnui? ,

to uzna

j? Oycowie Synodu Tryd: Ses: e.

R. 3. i jawna rzecz w niemowl?
tach bez krz tu umieraj?cych; ci

bowiem ?adnego fkutku z m?ki
Chryftufowey nie odnofz?,

,

za wfzyflkich umar].
. th:

I

Rzeczesz : Sam Chryfius ( M? 1'0

26. ) o?wiadcza fi? ; ?e krew Jebje
ma by? wylana za wielu, wi?c

n ,

Atoli tak rzecz jeft pewna, ?e

Chryf?us offiarowa? tak doO:ateczny
okup, ?eby wyftarczy? nawet do

zbawienia nietllko wfzyftkich ludzi,
ale i wfzyf?cich czartów. Wi?c \\7

tym tylko zachodzi badanie, izali

Chryftus rzeczywi?cie i famym
dzie?em krew fwoi? offiarowa? za

zbawienie w1zyftkich ludzi?

. za wfzyfikich. . :te

Od p: Odrzlftcam wniolell; pontew.a?.?e
f?owo za wielu, cz?f?okro? bl?sl
ii? ogulnie, n. p. "wiele w,oy p.

cz?fio te? fi? bierze podzielnIe, l(?[l'
wielu z woyfka. A za? w ty?t."'o
.r.

fi
.,

1 1?1"
.ile bierze l? ogo lnIe, 1 toZ .

bO'

znaczy, co za 1J'?rzyflkich; m6\?? Li"
wiem Apofio? do KoryntoW., ?

?cie 2. R. 5. za wfzyflkich ZtI1't1'?!I? i

do Rzymian. 5. flow onych
tJ/1

r?el

wfzy/cy wzajemnie u?ywa p:1 [ter
miefzk? do znacz?nia jed?ey oll:ie11J
?e ra?ey rzec?y! ?Clk? ? ( tll6'
'Prze.'?: Jednego '?zzepoflufzetijltJJ. t·t.

.

tak
wi ) zoJlal/ grzefZ!?likami

ztil8
l

jpfO"

Odpowiadam: Tak jeft niezawodnie;

poniewaz Apofto? w li?cie do Rzy
mian w R. 5. ftofui?c Chryfiufa z

Adamem tak mewi" ?Ctko przez

jednego wyfl?pek 1t1l wfzyftkicJt ludzi

1m pot?pieniu, tak przez fednegolpra
wiedlilfJoS? na wfzyjtkich htdzi ku Z?-

Jprawiedliwieniu" Zk?d odkupienie
tak fzeroce fi? ro?ci?ga , jako i po

t?pienie ro?ci?gato fi?-, wi?c i od

kupienie z jednego Chryftufa na

wfzyftkich ludzi i na kazdego z 0-

fobna ro? ci?ga fi?.

i pr:?;ez jednego pofllifze?ZfttiJOtoi
te

wiedliwemi zoflanq wieht.
o ?!1?'

flowa wielu i wfzyfcy toi fIlIJl

cz?·

Tego? dowodu popiera Apofto?
Pawei w Li?cie 2. do Koryntow w

R. 5. gdzie mówi: ?e?eti Jeden za

wjzyftkich 'ltmart, wi?c wlzyfcy umar

l? j?, i za wfzyflkicb umar? Ch ryflus ..

,

,
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Z'1?l jako. }!rawodawca, ktoregoby flu
cfiali, '.ni.?th b?dzie przekl?ty.

ROZ Z l A _? VIII.

o Tytn/ach Ch
ryjiusowy-ch. V!,

? Ief?.' S?dzia C [oan. ' 5.) Oytiec
.:

'lJ';fzyflek J?d SynQU'j i, oddal.
P.

lakierni
tytu?ami znam·

.

fi VI., Jeft Kap?anem Ps: :109' Ty je
? fld Kap?anem, na witJii-:qr,ed!ug 110-

rz?dku Melchisedeka.,', ktdre .mieyfce
Apof?o] Pawel tlurnaczy ad Hebr,

c. 5. & feq: ?ed&n prawdziwy KrU

... Chryftus?
lOntlle 1?

,/

O. W Pifmie
?

S. t tuf
te ofobliwie ? .. Y, Chryfi:uCowe
Syn Bo'

wy lCZaJ? fi?. I. jeft
zy natutaln .

fzczonv. 2, 'e? K
J:' ?Ie przywra

?ug B6ft
J it roi nte tylko wed- .: (mówi S. Aug: lib. 3. de confenfu

Ewang. c. 3. ) poniewa? i jeden

prawdziwy KaptC4'?Z: tamto do rzq

deeuia nami, to do oczyfzczenia.

) wa co J' ef?
.

,

wed?ug l'zt'. I ]flWno, alete?,

t:'ja Ztll. Oft?:lec:zenihya, PCalm, 2.

?Z(ui s."P 'j" OWlony Jef!em Krolem

D·
: yone111, g J'r? S

.

'J (L
. Mówi H? 1. Kap/an na wieki, gdy? nie

ma naf??pcow , ale Wikarych: Nay

wy?fzy Papie? n. p. naft?puie

wprawdzie po Pietrze, który

przez ?mier? zabroniony od prze.

miefzkiwallia, lecz nie naft?puie po

Chryftufie, kt6ry, tym Iarnym ?e

przemiefzkiwa na wieki, wiekuifle ,mCl

J(ap!a?jlwo.

et Jemu Pan S
?. Je?o ue: I. )

ca jeao' .
tolzc? Ilaioida Oy

?ak'z?bo?
l b?dzze Królowa! w domu

nie je/? :11?
na

wieki. A?e Chryf?us
ko Bóg.

o

l?nO?lOnym Królem ja

niecznie' ?a O\'Vlern, ten tytu? ko

tury rÓW' ? fwoley Bofkiey na

SWi?ty. nl? Jako Oyciec i Duch

Królem· . ?l?C poftanowiony jeft
:Król

-

fi:Ja
o cz?owiek. Gdy za?

Pta\V?e
pr

grO\?? poddanych, i ma

Mówi fi? H. 'Vedtug porz?dku Me?

chifedeka, Ide ?t:by by? Melchifedek

rz6d?em i pocz?tkiem Kap?a?ftw2l
nowego Zakonu, jak niegdy?
Aaron Kaptal)ftwa Lewitow, ale ?e

Melchifedek przefigurowa? Kaprall
:ftwo te, które mia?o by? .od Chry
fiufa poftanowione.

nich f?dzi???tl? il:an?wi?, wed?ug
III. Ze chry{t ?, WYlllka.

Aniolow (E u? Jeft gtow? ludzi i

!flit g/owa n?d:
l, ) ?ego pojtano

ktary j eft
v

C.'-1!, z:;.rzyfl?mz !(o?cio!em,

Kolos:·2 ;y,fi .?ef,o. l w Li?cie do

ni, który' J?j? e:c1e w ni:11. .napetnie- Chryfl:us za? nie jeft Kaptanem
wed?ug' natury Bofkiey, jako fal

fzywie dopina Kalwin; poniewa?
do Kaptana nale?y offiar? [prawo
wa?, modli? fi?, a zatym wy?fze
go nad fiebie wyznawa?, co wfzyft
ko bezw?tpienia llie przyftoi Chry
:ftufowi inaczey, chyba tylko wzgl?
dem czlowiecze?fi:wa, wed?ug któ

rego wzgl?dow fam Chryfi:us lI?ó"
wi? u Jana S. \V R. I+ Oyciec wzek-

fzy jej? odenznie. Zk?d S. Aug: m6-.
wi, Chryflus jako cz?owiek ??

'1U'?1W

l\fUJct i
ZfJ!ctdz'.

g/ow? wtelkzego XI'l
•

JeU: p
y

c'!Jesli n/ta,:,,?dawca ( Joan: Ii. )
mo'

l
UJecie

.' ,.

.Ie ?c/'ct. .

n'I/hze, przykazania
<?zIe 1'ry??1J'JCiYCle. Zk?d w Syno

(
przeciwk

\V Ses: ,6. \V Kan: 2.2.

?ZYli Chr
o

Lutr?m, k UJrzy prze-

awcy )
yftUfOWl tutu?u Prawo

@eslibYkttakpo(?anowionoJ'eil::
zus d

o
rzekI

'

n,

k
O

130
et

.'
•

ze \'llryflus ({je-
o

Odkup?cfez ludzl?m dany byt ja-
'Il , Zf) ktorymby ufali, nie

Jer
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nanczai? , ze Chryftus by? Król;!t\
co do Pra wa ; r.dv? jako -cz?OWIek

by? przebywaj?cy w ofobie Boiea
naturalny Syn Bofki ,

a zatym
na

wlzelk? w?adz? doczefn? ,
co zda"

je fi? ,
ze i fam uznaje ( l'tiath:

17.) gdzie przeczy, ?eby by? po"

winien p?aci? danin? , jako Syn

Bo?y. Ale poniewa? ta w?adza

je& przewy?fzenia ,
ani jey uiy'

wa? chcia? ,
dla tego oney nie z?·

:ftaw r Paf?erzom Ko?cio?a, do kto
..

rych jako .i po inny .. -h mdwi ApO'
ftot do Rzymian 13. Wfze/ha zas dl?'.

[za niechl;'f,y zlfJie'/l'zchnoJ(ciom wy:t

fzym podlegta. b?dzie.
.

jefl modl?cy fl?, }ako Bdg .deft z Bo- ?:<

giem Oycem wyfluchiwai?cy.
VII. Jef? Pofrzednlk pomi?dzy Bo

f;iem i lud?mi ( I. ad Tirnot c. 2. )

;Jeden poJrzednik Bojki i ludzi), cz?o

wiek Chryflus ?ezus. Racya; ponie
wa? ten w?a?ciwie' i zupe?nie jeft
pofrzednik pomi?dzy Bogiem i lud?

mi, którym fi? ft:awi r?koymi? u

Boga za ludzi, który za nich zu

pe?nie zadofy? uczyni?, i onych
przez fwoie zaftugi do laOd Bo

fkiey przyprowadzi?. A?e Chryf?us
to wfzyftko wype?ni? czyli wyku:.
tla? nie przez natur? Bofk? ( jako
blu?ni Kalwin) ale przez natur?

ludzk? zaif?e nie poprof?u uwa?a

n?; gdy? fama przez fi? nie mo

g?aby doft:atecznego to jen: niefko?

czonego wyp?aci? zad ofy?uczy
nienia

,
ale wfpart? na Bogu Stowie

to jeR Chryftus Pofrzednik byt i

Kaptan jako cz?owiek Bd'g, czyli
jako cz?owiek pr??by\Va ?cy na I

ofobie Bo!kiey, tak i? oroba Boik!!

by?a pocz?tkiem fprawui?cym po

frzednictwo Chryftufowe, a natu

ra ludzka by?a pocz?tkiem , przez

który by?o fprawowane tez po
frzednictwo. Pdfrzednik Bojki i iu,dz
ki ( mówi Aug: S. Traet. 72. in

Joan. ) nie jako .7eft Bóg, ale jako
jefl cz!owiek Chryft1ts Jjezus.

Rzeczesz: Naywy?fzy Papie? iad'

ney w?adzy doczefney nie podle?s,.
ale Kfólewfk? ja?nieje gO'dl1()?c??:
wi?c Ghryftus i Paf?erzorn Ko?C10

la zofiawi? t?? fam'? wIai?z?· ?

Od p: Rozsqdeam poy.wzedzai?ce ?d??
'flie, ja?nieje Krolewili.? godnoSC?_
Papie? przypadkow? i z pozwolet1?
lV1onarchow doczefnych, POZWl\J;o?
tak rozumie?: ja?nieje t? d0CZeK_;
ozdob? z przyczyny \ fwojego

iJtW
pta?ftwa i z poft:anowienia Bo

d

go, nie pozwalam; poniewa? ?r:??
kowie jego przez, w:eleWle

(pa
nie u?ywali tey doczefney

\f

nia?o?ci.
'

.

po"
P. Chryftus izali jeft KaptaneOl

1

egO
frzednikiem moc? hy<?oftatycZIlP. Chryftus jako jeft cz?owiek, izali

jeft Królem doczefnym'? zjednoczenia'? A"
,

O. Bynaymniey; albowiem ",edttJ?_ 5-

poftuh w Li?cie do ZydoW W:t abY

Chryflns nie Jam jiehie 'lf}flClt?l;' któ"
byt nay1fJY?rz1jm Kaplane11J·',n ?' J{!J"

ry mówi! do niego .... Ty JfJ?r:ttldkl?
p!cmem na wieki wed/ttg f/I s '/. \V1'

,MelcMsedeka 1 Wi?c C]Jrhral?ia

O. Bynaymniey co do f?megQ przy

naymniey !kutku i wykonania. J(ró

lewf?wo moie (Joan: 18.) nie jefl
Z tego ?miata.

Rzek?em, przynct#nmiey CO do aktuJ

i wykonania; poniewa? nie jeft bez

?owodow i tych fentencya, którzy
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bra?ia i wywy?fzenia od Oyca ",

przedwiecz?Jego poftanowiony jeft
'"

, Kap-lanem 1 Pofrzeani1t:iem.

a?eby ?:?iat byt przez} niego zba.

w'iony. (--Jo?m 3· y. 16. ) wi?c nie

·\'Vi'?cey winni jefte?my Chryf?ufo-
!?-zeczp.s?: :Pr?yjaciel nie potrzebUle przyl?cla 1

wyinac
.

K
'

"wi ni?eli Oycu; albowiem Chry
fbus za nas uczynit zadofy?, a za?

Oyciec Syna fwego jednorodzone
go nam dal, któreto obiedwie dzie

?a f? l!Ó\Vney a ,tey nieiko?czoney

d
LI ,

b
zenla re7

I yrors ,
aze

y fi? Za j?
,

ik fi't 1
" oruzr»

?
a-

\VI r? wyrnl? I
zapt 't W·

.

Chryf?us ot,' b
aCI.

,l?C ant

d O
P IZe owal wy??aczeniao

yca.
"

'< milo?ci.Od p: Rozsf'ld
.

ta
?,zam te zdanie: jesliby P: Izali to jefr rzecz w?a?ciwa Chry

ftu[owj Panu by? Pofrzednikiem po

mi?dzy Bogiem i ludem?

mowa ty? 6'
'

ktu.r: f: k
a o powr cenni, przez

nych'-e
z

0kd?
w rzeczach n?ywal

ni?d
z\Vy ? kto

naprawia? i pie

z\Vla1?? nf?kodzol1e powraca?, po-

O. Trzeba tu uwa?y? ró?nic?, ?e

co infzego by? Pofrzednikiem imie

niem fwoim i zaf?ug? ,
a tak jeft

w?a?ciwa rzecz Chryfhrfowi , po-
I

niewaz ?adne f?worzenie nie mo

g?o nale?ytego o:ffiarowa? okupu,
ktoryby wyrówna? krzywdzie Bo

fkiey i doftateczne móg? wykona?
dofy?uczynienie, are by? Pofrzed

nikiem urz?dowym, któryby t?

funkcy? fprawowa-t imieniem i mo-

n'lO
' Ze W ten czas prZYJ' aciel

"

potrzebo lb k
go r?k

'

o,

wa

? a ceptacyi do fwe-
•

..dorY?llCOzlym?lw?: Jesliby mowa oza-.,
, nlenlu .

nlun? u? b'
za

uraz? uczy-
czas n'

o
1? zacney ,?eby w 'ten

akceptacl?. P?trze?owa? ., Przyjaciel
Nie po

y

'l
W fWOlID r?koiemfiwie,

ba Jb zw? itm tak rozumie?. 0[0-a
OWlem ' •

"

od' urazona l ponlz0na
W1na\Vayc kt

I ,

kniey p fz' .Y'
,

ory przecJW o c? drugiego, to przy1toi farnym
tylko Kaptanom i wfzyftkim fpra
wiedliwym b?d? to w Niebie ju?
Królui?cym, b?d? jefzcze na ziemi

wojuj?cym; poniewa? ich jako in ..

ftrumentow u?ywa Chryftus praw

Idziwy pomi?dzy Bogiem i lud?mi

tna ?fa\voh1e ? zelzywie P?wftawa?
Z,tliywy i' k!?eby fam. wInowayca

c?\Vrzy Wfzelk?le odolOfl: ( odrzll
nIe za

nim)
.

cudze przeprofze?.
Wykonaf. '

I

z.adOfy?uczynienie
Zk?d jeslih

frzednika .

RY oraha 11l'a?ona Po- Pofrzednik do fprawy pojednania
i urz?du Pofrzednika wykonania;
Anio?owie bowiem ( ad Herb. I. )
nazywai? fi? uflugui?cy Duchowie
od Chryftufa na uftug? poflani tym,
którzy dziedzictwo zbawienia ofi? ..

gn?. ( I. Corinth: c. 5. wora Anio?)
lVa mieyfcz6 Chryjtusct poselJ?wo fpra
ieJuiemy ( ad Colosen. I. ) Dopet
niam tego, czego n/e doftllie z bole

?ci Chryftzifowych w ciele moim za

cia?o jego" które jefl ](o?cio!. Czego
Za? nie doftaje m?ce .Chryl?ufowey,

k?óryby z? ?koyrn? przypu?cHa,
nla

profit iWJnowa?c? Odplllzcze-
?,

farnYnl
'

zadofyc Uczyni?. tymr ona olob ft
'

'

J?ego i la
a

I u. ?pUle praW:?
daleko bar?? W.ys\?ladcza, jako?
taRieD'O

tI
Zley Jesl1by ona fama

cy P?ze?ofirzednika dla winoway.
CZyni?

tlie
l? nale?ycie zadofy? u

WZblldzit\ mog?cemu zgotowalI. i
Tak za?' B'

Syna [wego
yg Untitowa? ?wiat, iz

,
Jedll.Qro?dzonego wyda?!,

przez



:l08 ---

trzyma? ,
a to \\ ten fpofob: ?e

dobra rzecz jeft i po?yteczna
li o?e

za? konieczna Swi?tych pokorn1e
wzywa?, i Z?'! zaf?ugi ChryftuSOwe
fprawui? uczeflnictwo dla przyc?Y?
nienia fi? Sw}?tych, ktdre ?n ?a:
ko gJowa KOSc10la poftanow.r?lr
dzv cz?onkami cia?a fwojego,

1 ze

mod?v ich nie uprzedzaj? maofier'
dzia "Boikiego, ale tylko z nie?o

wynikai? i wykonywane bywal?J
które on fam przez nich uczyni

przez któr? 'f)'Jydofoonalit na wiek! ,:<

poswi?conych ( Hebr: 10. y. r4? )

\
to jeft: przyj?cia po?ytku i przy?
ftofowanla zaf1ugi jego.

-

Dope?niai? za? Pafterze przepo

wiadaniem, i Sakramentów SS. fza

fowaniem ,
a za? wfzyfcy fprawie

dliwi fwoiemi Modlitwami. Jako?

zaif?e i farni zlosliwi Kalwini (kt6-

rzy zje of?awiai? 'Katolikow ,
ze

nie bez krzywdy Chryfrusa Po

frzednika Swi?tych wzywai?) wza

jemnemi fi? Modlitwami wipoma

gai?, publiczne pofty i folenne

fuplikacye ( jesliby jakowa nada

rzy?a fi? Ko?cielna potrzeba ) na

kazui? do ub?agania Boga przez

zafiugi Chryftusowe.

poftanowi?.
.

A o tym S. Grzegorz ( lib. 9' J11?:
'

ral, c. 9. ) tak mówi: Znosi f1'ft?
czenie lwofzqcych, do któreg?;:,

}k/ania, i jakoby p,'zed nim 'lJreClI?Je'
cym to pr:uk/adano bywa, C? Od?'ifJ?
go farnego, aby fi? ,tak fld/O, by

ich
roftaza1Zo. Zk?d Ko?ciel w rwo

'e'

Kollektach modli :fi?, nic tylkO ?o'
by przez Chryftusa by?a naJll ?ei
m,ocna Swi?ty?h przyczyna., ale (J?

azeby im Bog przyczynIenI' fl?
za nami wla? aft"ekt: Niec/JC1YriiB,
przyczyni ?a 'I1?m?, }rojierJl1j . fago'
przed Twozq lztosel? teraz t ttljotllll
dzin? ?mierci naszey btogo;aWted'f
Panna Mary a Be. Jakz? ro??
bezczelni PfeudominiftroW1•e

b
Se"

:fiewa? odwa?ai? fi? u [WpJCie, j??
ktarzow przeciwne rozurtl1ell

fpr?e'
koby wzywanie Swi?tycb po'

ciwia?o fi? honorowi jedne_goCbri"
frzednika Bofkiego i luzdkje?O d?jW# I

ftufa? gdy w tym?ewzywao; i pll"

nie ja?nieie fpoleczno?? Ja
1

Z?lrzucaiq ? Ko?ciel Rzyrnfki na ...

ucza ,
ze wzywanie Swi?tych jeil

potrzebne, i ze nie marz przyfr?
pu do Boga infzego, jak tylko
przez tych zal??pcow, który to nie

zbozny bl?d fam Apofro?, gani W

Uczniach Symona Czarnokfi?znika
( Co?os. 2. ) mówi bowiem tak:

Niech was ?aden 'n.ie zwodzi, chc?c
-'l1J pokorze i uf:l:anowaniu Ani%u',

czego nie widzi chodzqc, prózno na

d?ty zmyfletn ciala fwego, et nie trzy

ma??c .(t? gtowy, z IltÓife1j cale cia?o

•••• 'ro?nie na ?7om'ilozenie Boze, wi?c

Katolicy br?dz? wzywai?c·Swi?tych.
Odp: Odyzucai?c popr?edzaiqce zda?

nie: i mówi?, ?e ztym umyll'em
, fatfzywi Miniftrowie takowemi zel·

\?ywo?ciami u fwoich Sektarzow

oczerniaj? Ko?cio? Hzymiki ? ponie
wa? na Synodzie S. Trydentfkim W

Sefiyi 25. ja?nie \vyk?ada fi?, co o

\tym zbawiennym wzywaniu Swi?

tycn Bo?ych od pierwfzych je'fzcze
wiekow a? dot?d Ko?cio? Bo?y

cha jego. ;
. \. róioo

Popierai? I. NowotnlcY·.
p

,1/?f
i nie po?ytecznie ci ?ywAi?e S"'?;
?ani, ?tó?zy ?iefluchal? 'odl?cycb, ?
ct w NIebIe me ilyfz?

tIl
,

vi bo\Vle
ludzi pro?b do nich ( mEkkle"?
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E?k]ezy?fi:yk c: 9. Umarli nic ju? ;? Odp:·n. Rozsqdzaiqc te zdanie, pró?-
Wz?cey 'me

?ncf,1? '. dl.a tego w Pifmie no bywai? wzywani, którzy nief?y-

?z?tamy,
ze S:v??Cl Patryarchowie fz? f jesli nikt nie f?ucha wzywa-

??r?cy thOClaz W prawdzie wzy- i?cych, ktoby profzone rzeczy da-

n"'a
1

... D!O oWb
' ?l: tak jako fi? oni rowa? móg?, Pozwalam tak rozu ...

a Ziemi za

aW121? d fi
'

, . , .. , .
r

ki rz fr '.
o

razy ludz- -rmec ; maczey zas me przypn rzezam

???w?li Yci?W?enl , nigdy
.•

za? nie tako:wego .. zd.ania? ,Ko?c,io??te?y z??
?ych ; wi?c ??ryarch?\v:??, u?ar- befpieczony jef? , ze. B?g wym.t

.. ?hl"
wani Swi?ci.

proznQ byw:u? wzy- :.wa tyc?, k?'6;zy S":J?tych pOtTlOl:Y'
Od: I. Ze W d wzywaJ?, l ze przyjemne mu f? ta-

nego od ? log zdania przypufzczo- kowe modlitwy, jakto potwierdza-

przynay
.amych?e Przeciwnikow j? ofobliwfze dobrodzieyf?wa ,

któ-

ii ilW mnl:y to Pozwolono mamy, rych a? dot?d pozwala? raczy ucie-
J[

orZenla S
.

.

fi S· h B
dy Chr fi: fa' P

Wl?te bez krzyw- kai?cym l? do pomocy · wi?tyc 9-

by?. m? • u.
a

of?'zednika wzywane iych. Y przeto Ko?dol p-ubW:zne
SS p tg?, ponIewa? uznai?, ?e modlitwy, które Kollektami nazy

...

ho·?niea iry.ar?hoWie i Prorocy po- wai?, zwyk? do Boga proftowa? ,

wali, cz
POZ?tecznie AnioloWwzy. a?eby za przyczyn? Swi?tych, któ-

nagogach?UZ .tedy j oni farni w

sy-\
rych pami?tk? obchodzi, rzec?y

wai?? w·
w,Olch onych nie wzy-

prorzon,e
darowa? raczy? przez Chry-

j?:fi? S??c oczeWi?cie fprzeciwia- fiufa Pana nafzego.

Uczai? i'
OWU

BO?iemu.' kiedy na- Tudzie?.i 'P.0stedni? :dan?e rozsC[-

ciwi fi
z

wzywame SWl?tych prze-

\
dzam: SWt'?Ci w NIebIe me ayfz?

jako p? fhono?owi Chryftufa Pana ludzi mod??cych fi? do nich: nie ily-

ftarytn °?:kdn:ka. Dla tego za? w fz? czyli nief.tuchai? naturalnie i

li nie by?'
Onle

Swi?ci ludzie umar- fami fwoi? ofob?, pozwalam tak

onym nie1 bwzYWani; bo jefzcze

\
rozumie? -: Rie fl:yrz? czy to przez

ani uiywar ??? otworzone Niebo, uilu?? Aniolow ( kt6rych urz?d jeft

fnictwa
1

Jk z?ze Bofkiego ucze- modlitwy wiernych zaRofi? do Bo-

dla Swf?t
W

h t?rym uc?eftnictwie ga, jakoto jawno z objawienia S.I-

()bjawion Yh WIele
rzeczy bywa Jana w R. 8· y. 3. i pofpolicie tak

DOdai y? •

?Wi3dcz? Swi?ci Oycowie ) czy to

zawrze ?r:
l to, i? Anio?owie nie przez BofK.ie objawienie, ?eby ani

hYWai? ? przy?omni tam, gdzie tak, .nie flyfzeli, nie pozwalam na

fcach od
zy"'anl; gdy? n a miey- takie rozumienie. Ponie\Va? Sw;?ci ,

d?y do ni ?l?h ba.rdzo dalekich mo- w Niebie poznai? to wfzyftko, co fi?
tYch prz?t ywal? c?ynione, któ- do nich ?ci?ga, do ich za? chwa?y:

';o?? at ? naturalme poj?? nie ufzcz?sliwiai?cey przypadkowey i

l'ror()?y ?\? ? S.S. Patryarchowie i to tez ?ci?ga fi? koniecznie, a?eby
1

ta? bYli yh o to, trofkliwi,

czy-,
znali jakowy ftan jef?: owych ludzi,

tomnl ?t)iofrz?tomnJ, czyli nieprzy- o których oni f? trofkliwi; czy ta-

?hocy W?y;w.Ie, ilekro? ich pomo.. my -bowiem w 11. Kfi?gac? ?arali
..

T?m II
alt. A zt?d pomenon W R. 2I· t. I2. ze 11ft od

Cc Eliaf?a
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ny jef? wy?na? , ze ta cze??, kt?r?Eliafza ju? przeniefionego by? przy- ,:?

aany do J oramaKróla Izraelfkiego, Ko?ciot Rzymfki ?wi?tym oddale f

nie jeft cze?? przepa?ciftego pakro:
nu, który farnemu Bogu przyz.wo.
ity jeft, to jeft: ?e nie ma L.atry?
w tych wfzyftkich nfzanowan1ach,
tak bowiem ten?e Dalleufz piCze

\'1

fwoiey Apollogii ; Cette RomiJ r?el1l?
de laquetle nous ptaignon, eft proz;.,
la plupart d' accord auec nous»

cCl

hien quelle rende de grands hOf1Z?H?t;
li diverses creatures , .fi eft· ce qn :ne
a toujours C01Znu qu' il Y awne t.v,
ce de [eruice qu,i ne doit €!f ne p.e;:
etre rend« li d' auires qz/'

7

a .Dl:S?
Ten?e fam Rzym, którego my. op

a?

kujemy, jen po wi?kfzey cz??ci ?glf?
dzai?cy fi? z nami, chocia? OIlC?)e'
ni wielki honor róznym ftwor??e
niom, jesli tak jeft, ?e on zaw

tJ'

uznaje, i? jeR: pewny gatun?k i

fzanowania, kt6ry nie POWill1dd4"
nie moze by? kOlnu infzemu o

j w II. Kfi?gach Machabey!kich w

R. IS. ze Jeremiafz i Oniafz nay

wy?fi Kaplani dawno b?d?c zmarli

modlili u? za ludem fwoim W wiel

kich ucifkach b?d?cym.
Zk?d m6wi Orygenes ( homiI. 31.

in Num: )Ktoz w?tpi, ?e f? Swi?ci,
litórzyby nas modlitwami Jwojemi
wfpomagati'? A za? S. Hieronim ( con

tra Vlgilantium ) tak mówi: je?eli
Apoftolowie i M?czennicy b?d?c je
fzcze W ciele mog? fi? modli? za

drugich, kiedy jefzcze oko?o fiebie

powinni by? trofkliwi, jako? bar

dziey po odebranych Koronach,

zwyci?f?wach ,
i tryumfach ? to? fa

mo uznaje Król Anglii w fwoich

odpifach do Kardynala Peroniufza

temi 1lowy: Sa MajeJlC revere les

JVlartyrs fi autres Saints regnants
maintenant avec ?ezus Chri.ft, er 'Ile

doute point qu' il? ne prient pour tes

'JZec?lJitez de r Eglise & eroit ferme
men t que leurs prieres ne font point
in uti/es. Jego Majeftat czci M?
c:zennikow i infzych Swi?tycb kr6-

luj?cych z Jezufem Chryftufem, i

nie w?tpi zgola, ?e oni przyczy
niai? fi? za potrzebami Ko?cio?a, i

wierzy mocno, ?e do nich mod?y
nie f? niepo?yteczne.

wany jak tylko Bogu" ?i'
Kadzid?a zapalenie w ftarytn ?a'

fte Zakonie i U Poganow byto j?,
kiern nllywyzfzey czci, kt6r?

ty1'"
tra nazywai?, i która farnemU .,,11,

k B
'

d ·we
...

o ogu b?dz to praw ZI
W a'"

b?d? mniemanemu bywa o:ffiaro
na.

bY."
Ale u Chrze?cian bez hra?ubo?/,

k' pOwa uzywana, czy to u CZCI
likiey;

Wfzakze jednak popiera iq Herety?
,y mówi?c: Katolicy takowe Swi??
tych wzywanie obracai? w cze??

nale??c? do Wiary, Swi?tym hko ..

we honory wyrz?dzaj?, które tchn?
ba?wochwaHl:wem, kadzenia im pa

??, &c. Wi?c niegodziwe jeft tako

we w?ywanie Swi?tych.

ney, czy to ku czci obyw,t? "j?'
ufzanowanie bowiem kadzeJlll?

rJl
i

??tom i urz?dom potityc?nYiO?!
Magiftratom, tudzie? Rehk\? ill"

Obrazom Swi?tych, ale cora
niie

fz? intencY? czyli umyJ1e.11l 5fteJ1ltJ
li fi? czyni nayblogo11a"?:e? ?{?tylJ1
Eucharyftyi SakramentOwJ? e\Vllyf1J
kadzenie nie jeft ,znakielt1 fe-nia { ••

i przywi'lzaniem do Wyra?e1
Odp: l. Sam?e Dalleusz niegdy? Kal?

WiBOW PfeuGo .. Mwifter przym?fzo·
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mey naywy?fzey czci Bogu powi?- ? by? naywy?fza dla nlefko?czcney
ney ? poniewa? fa?a t Y lIko offiara jego zacno?ci, jaka fpoleczna by?

ta? jeil: do, ?aywy:fzey czci przy- nie mo?e ?adn? miar? ?adnern.

wi?zana , l? W kazdey Religii b?dz- ftworzeniu.
to prawdziwey , b?dzt? mniema- Zacno?? za? Swi?tych Bo?ych,
n?y ? farn?rn? tylko Bogu nale?y- którA zale?y na ich ?wi?to?ci i z??-
Cle J godzIwIe bywa offia czeniu fi?'" które mai? z Bogiem,

Swiadcz b'
I

rowana.

( lib
. Y owiem Auguftyn S. chocia? nlefko?czenie ró?ni fi? od

l • 22. de c' 't D'
11_"

• ,

'd k
M M ,IVJ., er, cap. IO.) Bolkiey zacnosci , przeczyc Je na

I:
Y,

k
?c:te1Zmkom naJzym nie Ko?ao- nie mo?na, ?e daleko wi?kfzego

y, JCl O Bogo"," at
.

k" t k d "l' o?? f:
dzi

"., e paml?t l,Jako 11,- fzacun 1.1 go na, nize l zanos zcze-

b
lO?n !t1nartym budujemy; Bog'lt al- ra ?wIecka, Zk?d Matka Bofka ofo-

?1JJlent, CI nie za? im o.n;cwuie ( Ka- bliwfz? czci?, która nazywa fi?
plan) f,

.• 'jJ'
?

'li
.

c zoczaz nL1 l'C?mi?tk? onych cze?? Hyperdu,l?lE, powinna by czczo ..

o aruie : .,..,0 ...

•

•

B'

'\
b

r.
'

d'
,

i
,

.
'r- ,.zewaz oJkt Kaptan Jejt, na dla ofo llwfzey ley go nOSCl

p:?pe ?f?ieN?s Martyribus nofl:ris &c. zacno?ci.
,

't Ol
Jednak

nazywamy Ko- Teraz ju? zofl:aje uwa?y?: izali

k?lJr??h ta;zbel" Mfzy Swi?tych tych, takowa cze?? do Religii nale?y, i

mi tk
o o lwfza czyni fi? pa- ?:zy moze fi? nazwa? cze?? pobo? ..

?ci?r/' a?e W?a?ciwie f? Boikie Ko? na, chocia? ta kweftya do Wiary

'emu
' o tarze, Mfzy; albowiem nie nale?y i wolne okolo niey do ..

}z fa,memu bywa offiau przyno- mniemanie.
?na, Jako m6wi ten?e Aug - S Na co odpowiad8m: ?e cze?? Swi? ..

( l.lb? I?, de civit, cap: 6. Kto?· bo? tych do Religii nale?y, i RuCznie
WJem kledy J?yJzat z pomi?dzy w?er- nazywa fi? cz:?? 'P?b??n?; alb<!

..

nych Kaptana [toi?cego przy O?tarzu wiem powmnos? RelIgll Jeft czc16
fZawet nad SUJl?tym ciakm M "Boga, J' ako Religii przednieyfzy ob·
ka kl? czci B'

" r.' ?czenm-

\
d

ozey, t uJzanQwan?u zbu jekt, a za? infze rzeczy, które Bo ....

o?UJanp1n, "!'Lów?qcego w modlitwlAch? gu f? po?wi?cone jako posledniey ..

alb at'f?e
tobze offiar? Pietrze, P C?wle fze, n. p. Ko?cio?y, O?tarze, na ..

&:'co ypryanie"? Quis enim audivit czynia i Wlzeki fprz?t Ko?cielny,

Odp:' II _
,

tak dalece: i? za zdaniem i rozumie ..

bUdk?'
Pontewaz zacno?? jen: po-

niem wfzyftkich Narodow ktokol-

l'lOt' byl przyczyn?, dla kt,6rey ho- wiekby ch(J? jedno z tych zgwa?ci?,

?lieczni?va komu
wyr??dzony, ko- z? nitzbo?nego .! ?wi?tokradzc?

cZP?? b lotrz?ba, azeby honor i mla,ny by? pO:VInlen •• Kt?ry? z,as
2acuo?/ y

Z
r6zne wed?ug r6znir.y Koscio? fzcz?shwfzY' 1 SW1?tfzy. Ja-

()dda\Va? ,k?d cze?? Magiftratowi ko f? Duchi Niebieflde i Dufze bro-

Watelika ? J&il: cze??, ?wiecka oby- goftawione"? Izali? nie zacnieyfzym
dla które

y o; ?omewa? zacno??,

\
i cndownieyfzym (pofo?eJII ??g

przez fi?Y bfYW31? l fZ3nowani J' eft miefzka UJ Swiptych fWOlc)1, ntze-

, Ze' b'
?Y' "t'

hl}
. ,

l-
?a$ czt?? St'\

,Zera
.c y",:atp.lika, a li \V Domach r?k?twornyc

. J,eze I

?urzycleloWl powinna naczynia dla famego dotykam fi?
Cij r?e ..
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syi 25: tak dla tego, ?e mai? Obr?"
zy zwi?z?? nale?no?? do tych, kto"

rych reprezentui? , i tym farnym ??
nich nale??: jakote? dla tego,

IZ

nie z infzey przycZ:ylly bywai?
{?a

wiane przed oczy wiernym Chry"

ftufowym, tylko dla czci godney
pami?tki SS. Bo?ych i nasIadowa'
nia ich. .

rzeczy Swl?tych nazywai? ii? Swi?- .::?

te, to? i ci tym wi?cey mai? by?
fzanowani _ im bardziey którzy f?
jeden Duch z Bogiem, a jego przy

ja?ni ucze?nikami ,
i fpo?ecznikami

:t?ali ii? Boikiey natury.
A z teyto przyczyny Swi?tych Bo

zych Relikwie i onych obrazy mi?
dzy rzeczy ?wi?te pol?ezone f? ,

i

dla tego pobo?n? czci? powinne
by? fzanowane. Relikwie za? ile te,
które w towarzyftwo m?ki Chryf?u
fowey z dufzami Swi?terni wefzly,
i onym by?y infl:rumentami do wie

lu dobrych uczynkow, które i Ko

?ciotami Ducha S. zofrawa?y, jako
?wiadczy Pawe? S. w Li?cie L. do

Korynt: w R. 6. " w zmartwych
w1?aniu mai? by? naprawione i do

chwa?y nie?miertelney powrócone.

Sam?e Pfeudo-Minifrer DaITeuft
w fwoim r?kopifie o Obrazach O'

nym pozwala tak wyrz?dza? jakO'"
wy? znak honoru, jako i infzy"!
wfzyf?kim inf?rumeutom Religii,

?

przymufzony jeft wyzna?, ?e Ka'

tolicy w tey mierze nie f? bal\f'O:
chwalcami. Mówi bowiem S. Artl

bro?y na Pfalm: rrg, gesli ted!! k?Obraz Cefarfoi wie72czy, wJzakze
t

go czci, czyi Obraz uwie/tCZY!, kW

by za? flatuf. pogat'dzi! Cefarza, zdtt:
;

Sam albowiem Bóg rozlicznemi cu

dami Relikwie SS. okaza? by? god- ? j e .Ii?, ?e i ftJ111emZIJ Cefareoto! 1tCtY

nit krzywd?. "
ne ufzanowania

I
Niechay?e tedy nwa?? Nowotl16

cy, jak b?d? mogli wytrzY??e
gniew Ch ryftu fa , którego Sw1?"

.

Obrazy fzpetnie zel?yli, ?amali, r?n
mi &c. i teraz ( gdzie tylko 1? ...

przemoc panuie ) te? Swi?te O?r

Poniewa? p?afzczern Eliafza wody
Iorda?fkie rozdzieli? ( 4-. Reg. c. 2.

y. g. ) umar?ego wfkrzefil dotknie

niem fi? trupa Elizeufzowego ( 4.

Reg. c. I3- y. z. ) Mnó1?wo ludzi

uzdrowi! chufr? Paw?a Apoftola
( Actor. I9' y. II. ) Chryzoftom S.

(horn: 16.- in z. ad Corint. ) wfpo
mina niepoliczone cuda, które Bóg
za jego wieku czyni? przy grobach
SS. Bo?ych. Y S. Aug. pifze, ?e fi?
podolme rzeczy nadarzy?y przy zna

lezieniu cial SS. Gerwazyufza i

Protazyufza ( lib. 9. confes c. 7. )

zy zel?ywo?ci ami traktuj?· O"
Atoli ta jednak jeft ró?nic.? p

I?

mi?dzy Relikwiami Swi?tych, i o11?1Obrazami, ?e Relikwie' f? wi?k
?

p.czci godne, ni?eli Obrazy, n'gi[
Krzyz, na którym ChryftuS. bf
rofpi?ty; poniewa? farnym \ffPtól
tykaniem fi? i u?ywaniem ( dlA (i'r
tego Chryfrufowi i· SWi?tY?ll blla't'!li ) po?wi?co?e f?; a za? O r

dO
tylko dla reprezentacyi fa[lleY'e?o
Chryfl:ufa, i do Swi?tych S?i?.
nalez?: .zk?? naymnie?fz;e ipo1
ty?h RelIkWIe cz?fteczkl ?o?w

Obrazy tudzie? Chryfl:ufowe j SS_

Bozych1 ?e powinne hydi pobo?nie
{zanowaue, poftanowily Synody SS.
Nice?Jld ?. przeciwko. Obrazobor
com Roku 785. i Trydentiki prze
ciwko .rfeu?o-.ReforDla torom W Sef-

.

n\le
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?13

frojna jefr rzece i wcale zel?ywo

?ci pe?na , je?liby Syn f?anowa?
fzubienic?, na którey Oyciec za ...

m?czony jefr., Ale ?a
to

? \ , ,

mie? twoy honor,' :hdney za? czci .",

.

nie nale?y czyni? cz??ciom pozo-

'"

,fia?ym z 9braz?; I?O ju? nic Swi?-
tego nie ukazni?.

'

Odpowiadam. Iz ta ]eft mezboznos6

i Zydow, którym Krzy? Chryf?u
fow zgorfzeniern by? i gtupfl:wem;
ale farnym wezwanym Zydotn i

Poganom byt Bofk? fil? (I. Car:

y. ·Z4. ) Znak z;wyci?zki Chry?nfa
zwyci?zcy ( u?mierzy? albowiem

:

?wiat drzewem, nie ?elazem ) Ka ...

tedra nauczai?cego i Tr,ybuna? ?§
..

dziego, z którego ztupiwfzy Xl? ..

ftwa i Mocarftwa przeprowadzi? od

wa?nie, jawnie pokrywai?e ich VI

famym fobie, ( ad Color: 2. t. IS· )

Który za? Syn z honorem nie
?a"

R.zektern Ob!'azy, Chryflufowe i

Swz?tych; pomewaz oko?o Obra
zow farnego Bó1?wa K

' .

?
.

•

d t d
'

I
oseIO me

az, ,0 ? wyraznie nie pof?ano-WiI, l owfzem one w
l'

S
dzi N'

I yr?cza na ? y-no
?le lcenlkim H, (A?:?ione . )t ern] f?owy. C"

I· • .
.

7
'.

. nrzesaanie nieuiidome-
go

Z mepa-i?te?o nigdy nie,czynili.

od
W.yczay Jednak to wprowadzi?

r B
wIeku IX. ?e malowa? pocze-

lk aga w oney pof?aci , w któreyu

azywa? fi? SS. Patryarchom i Pro

?,okom, ?ako ? Daniela w R. 7, y. 9.

]?kf I ?m)oIowle ( chocia? nie f?

?: esdU1 •
przed Synodem Nice?-

\
'chowuie miecza, którym 0ycIec

m??nie' walczy? i Nieprzyjaciot

Rpltey chwalebni? zwyc?????'? je'"
sli Kalwin wftydZl fi? Wlelbl? pow

klone? na ?rzy?u wifz?cego, nie

chay?e fi? wfrydzi wyznawa? Chry"

fiufa za nas cierpi?cego i umarle ..

?? rugltn, i Duch Swi?ty w 0-

?e.? .p?ft:aci, W którey fi? dawali
: Zlec, byli malowani. Czemu bo

wle? nie
godzi?oby fi? Malarzowi

co ll? godzi Pifmu S. które Bog?cz?fi:okro? wyrar' l' .'

kiemi? Zk d rI-

za
,z. cZlonkaml ludz-

. '-' ? aUfZllle por'
.

i?od Alexandra VIII p
. 'IrPlOna Je go.

Ale rzeCzesz: jesli fi? godzi K1'zy? ,
.

apleza ta pro
?ozy?ya: Boga Dyca wizerunku

.-
wielbi? dla tego, te Chryftus by?

?Od?t, jit u: Chl:ze?cial1jkim' ](o?c:??
:::r de on?ewaz. za?

Z\?yc.zay on

jak?; ,m .Iproft?czko,w nte Jeft bez

na nim rofpi?ty, czemu? nie ma

bycli podobnie czczony ortel, na

ktc>rym Chryftus fiedziar, albo ufta

, OycC)??e ?eberPleCZenawa , przeto

Ses: 2. p
ynodu Trydent?iego w

mi f?o
S· aaerzow Upominai? te

Ima S
Wy" c'Je.ieli lliedy hiflorye P i

fpoijlW?t
( gdy tego nieuczonen1,zt Po.

J udafzowe, które Chryftus poca
..

?owal'?

Odp: Dla tego ,nie godzi u?; boby
te rzeczy zdawa?y fi? by? c?czqne .

dla ich wlafney natury; gdyz ofiel

zmyf!em, a Judasz przedawca Chry?
finfa rozumem by? obdarzony; a zaS

te rzecz?, kt6re, f? nie?ywe, ja?o
..

to Krzyz, gwozdzle, .korona ?lel"
niowa fame!? fwoiey natury zad"

ney czci nie f? godlle? chyba tylka

przez' fam? nale?no?6 do przezac

przy t r,?ott·R'.eba b?dzie ) wyobraza?
, ra'blOby' f'

l
'

Ze ji? tik
. Jt?, ?a ez:y naucza? lud,

b? t??ie b ?1job?aza nZ.? dla tego, ze:..

czelesnemi
y o Bóflwo, Jakoby oczyma

kolorami ???gto ?1y? z:;idzia?e, albo

'Zaf?Uf,Cli figuJranu. wy!·azone.
I

II NQwotnzcy: Nieprzy ..

ney



TRAKTAT

ney o roby, kt6rey fla?yfy tak, n. p. ??

Sceptrum i Koron? Kr6lew1k? (za

Dujemy, a nie za? jego konie.

fcami i zabronione, o fobliwie \li
?

P (fa-

onym czafie, w którym raz

1Jf'lr
now trzeba by?o odci?ga? od

?.
wanow , drugi raz Zydow od a

rego Zakonu do Zakonu Ewange

licznego przyprowadzi?. .

a-

Zarzztcaiq ( Exod 20. y. 4- ) Bc)g
zakazule Obrazow: NIe uczyn?rz fo
bie Ryciny, ani wfzelkiego podobie?.

flwa, z którego textu Tertulian Jesliby bowiem Apoftolowle
n

uczali
, i? powinne by? Obrllz?( lib: de fpe?taculis ) Origenes lib:

7· contra Celfum. Twierdz?: i?

Kunfzt malowania by? zabroniony.
Synod Eliberyta?fki w kanonie 36.
tak pof?anowi? r Podobato fi?, a?e- I

•

by malowania nie byty w Kosciele.

francuzi 6fmego i dziewi?tego wie- I

ku Obrazy zaif?e przypu?cili J ale

pof?anowili , aby w Ko?cio?ach nie

byty miefzczone dla uczczenia, ale

tylko dla pami?tki Swi?tych, jako
to. jeft jawno z Xi?g Karolowi
\Vielkiemu przypifanych i z Syno
du Paryfkiego pod Ludwikiem Pi

ufem Synem Karola Wielkiego i

naft?pc?. a zatym jawna jeft rzecz,

?e jeft niegodziwa cze?? Obrazowo

. czczone, by?oby niebefpieczt>?lh?U
?eby (na? Poganie ich nie poczrt:
jako nowe ba?wany, tudzie? ?e ?
i Zydzi ( kt6rzy wed rug przep,fo\,
ftarego Zakonu brzydzili fi? .?br?e
zami ) od przyi?cia Ewangelii

Ul

byli odflrafzenl.
S'

Od p: nr. Francuzewie pod Ce?a?z t\\
mi Karolem Wielkim j LudW,k1eo_
nazwanym: Pius PiUfe111, albo p

ia
bo?nym, nayprzod dla utrzyty\a?/II
Obrazow przeciwko Obrazoborc si
m??nie walczyli, powt6re fk??j,
byli w oddawaniu czci Obrazo? ,pl
?eli Grecy, ale wfzelkiey CZ?l ??3?
Obrazom nie fprzeczyli; ponle?$je
na onym wfpomnianym SynO tY
Paryfkim pof?anowlll, a?eby Ob?:!1e
w Ko?ciele uczciwie byty ibWkfa ..

i zachowane, to jeft: dla prtltdredu i Sw:?tt'y pami?tki cnót 1

[O\Vll
Ch?yftus Pofrzednik ludzki i ? tytl1
w ?;ltonkach Cwoich czyni? .. a?e??
ani wzywa.nie Swi?tych t

an1
c

pie
Swi?tych Relikwiy i ObtazO\?dpi'
czyni? ?adney krzywdy p?rrt sIltl!
kowi naCzemu Chryfl:ufowl ?tki'i owfzem f? znamienite paf1l1ienb?
?wiadectwa obfitego odlttJP

Odp: Odrzltcaz?c wniofek wyci?gnio ..

ny z poprzedzaj?cych zda?
, na kto

f'e tak? dnif od(iecz:
l. Zaifte uzywanie Obrazow Zydom

by?o zabronione r6wnie jako j je
dzenie mi?sa, ?le te przykazania,
ile ?e byry ceremonialne, przez

Chryffufa f? zniefione, zk?d ja
ko Chrze?cianom godzi ii? u?ywa?
mi?sa wieprzowego i uduCzonego,
tak i obrazy malowa?.

f>dp; II. Gdy u?ywanie Swi?tych O ..

bra?ow nie jeft do zbawienia po
trzebne, ani w Ewangelii przepiCa
tle , ale tylko to Jeft przy w?adzy
Ko?cio?a one przykaza? lalbo za

bronj?, zt?,l nie mjt. by'? rzecz?
dziwn?, jesU rzadfz? przedtym 0-

kt6re mamy w nim.
I

' 1?tJ}a?
Nie które jednak n.a!e?y?:/ Obr??

?a? pilnie potrzeba okolo
•

zow i Relikwiy. i ch pi'
l. Relikwie i Obrazy SS? Bo re4?1"

, nych by?o uiywanie, albo te? miey ..

• '

nI ?

mai? by? czc?one, czet?
alll
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?t?
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fl:?, bezwzgl?dn? czyli ( jak mó. :1.

wi?) abfolutn? , alE; ?zci? nale?n?
.. '

i domysin? czyli ( Jak mówi?) cul

tu relaiiuo ,
tak dla tego, ?e w O

brazach zadney nie mafz zacno?ci

abfolut:?ey jakoby z
natury rzeczy

wynikal?ce?, ?l: tylko Zacno?? od

[amey nale?no?e] wynikai?ca jako
tez dla tego, ?e frworzen?e ;ozum
ne nie powinno poddawa? fi? i uni

?a? rzeCZOm nie ?ywym.

Chryf?us Pan
,

ni?eli Krzy?owi, na

którym by? przybity S. Piotr , wi?

cey Obrazowi Chryf?ufa ,
ni?eli Bo

garodzicy, i .tak daley,
III. Cze?? SS. Relikwiy i Obrazow

jeft mnieyfza nad fam? winn? cze??

Swi?tym: do któ;ych oni nal:z?;,
poniewaz zacno?? ona nale??ca ,

która Relikwiom i Obrazom przy
..

fioi, daleko nierówna jef? zacn.o
..

?ci abfolutney, która w farnych Swi?

tych ja?nieje.II.
Swi?t? ReIik:vie i Obrazy wi?cey,albo

m?ley mal? by? czczone wed

?ug
I ?l?kfzey albo

tn,nieyfzey za-

\cnoser ?foby, do. ktorey nale??,

Zk?d wnofi? nale?y przeciw nie.

ktt>rym Teologom, ?e Krzy? czy"

to prawdzi,wy, cZ?to mal.owa?y,
nie ma byc naywyzfz? CZCi? wlel ..

biony. i u« Nicenum u. )

n. p. wl?cey nalezy czci oddawa?
lKrzy?owi S. na którym cierpia?
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,

!1tzeczy, znayduiqcycb JE fi} tynt Jon1;e.

???2????.???????????

Uwaga o Ko?ciele. I. WzgIedemczaru. I?. Wzgl?dem Ofob. III.

Wzgl??em offiar. IV. Wz l ..

lf/iek Swia?a tu. albo
(

ERA III.

dem mleyfc' ..

'

_

g
?fo1: :I Wiadomo?? I. o Patryarchach

Prze?roga' C •

wieku tego
;.

,"
fol: 33

I f
. o znacz? te Imiona,

WiadomoS? II. o Tychze Pa ...

E' ?a'p.Epocha.III.Epaa:a.IV.
4 \

tryarchach
..

• fol: 34
vrr °SI8. 'Y. Annus. VI. Menfis.

Wiek IV. Swiata albo• eptImana &c. &c. fol:

ERA I. ERA IV.
W kt6rey ii? -1' •

\
Patryarchowie w IV. Wieku fol: 3$

Wiek V. Swiata albo
dziefi?ciu

. wy" lCZ8J? czary
cho p1erwfzych Patryar

..

W{ado:o I I

J:

..

- fol:
1\

I

.

dziefi?
?c 'pCo fi? za dni tych ERA V.

lo
cru

atryarchow dzia-
Tabtica Kr610w Zydowfidch i

lPyktad"
- tam?e

Królow Jzraelfkich
- fol: ·37

R
moralny z pierwfz?go

Naft?pui?cy K!61o?ie JzraeUcy
? ozdzia?u Pifma S f l'

Wiadomo?? 11. Cofi?'ft .: Ado. 15
po ruinie Samaryl fol: 41

• a1.O Z a-
mem 1 z Synami jego .. fol: 16 Wiek V!. Swiata albo

iEtas Mundi, Wiek Swiata 11. albo ERA VI.

ERA II. Wiadomo?? Rzeczy znacsnley ..

fzych, kt6re fi? W tym wieku??rYOlrchowie W n. Wieku fol:-

1/i1dom
I I

1
II • ?I

VI. przytrafi?y
-

• fol: 4?

?a dni oN
. O tym, co fi? fta?o

Dodatek o czafie Proroków. Ta-

1/IzC?dorn ' ?jgO
..

-.. 22
blica. czaru, kt6rego ?yli Pro-

do 1\oosc .

L Kiedy Noe wfzed?
rocy

• .. .. fol: 49
Pozna?ah?a? a jakim fpofohem

Wiek VII. Swia?a albo1.
Farnili; Nze potop ufraje? fol: 23

8ynow'· oego - fol' 24 ERA VII.
p.

?e Jaf t

•

arntliot, N"
e 11 .. - ,fol: 25

\
Tablica ukazai?ca, co h? fiato

znacznego w Judei pod Chry.
nia Syn oe?o II. z rofptodze-

?rzecia Fa?Je?o Chama. -' fol: tJ.7

dzona r
laha Noego rofple- ftufem. i Apo.ftolami fol: 5°

p Zez Syna jego SelIla fol; 31 ?

;JCrótki,



C1f"3rótkie ooisanie dwunaflu ?.?' i onych pof?anowlenla ,
lub Za; mze\..1\..-.

r kony -.. _

... _

fa

3lpostolow. Tezo? wieku Heretycy bardzley
1e

;nani od, Ko?cio?a po.t?piepi,
tam? [

53 W tvrn?e wieku l. Cefarze , Kro:
_

1. HiflOY!fct o S. Pietrze - fol:

55 Iowie ,
i infi Xi???ta, jak byhII HifloY1ja o S. Pawle • fol:

56 przychilni Ko?cio?owi, j jak
7ó

III Hiftorya o S. J?drzeju fol:

1 V. HijloryC1J S. Jakóba wi?k .. pomna?ali Wiar? - fol:

Wiek II. tym?e farnym Cporobem Ib

I
fzego Apof?ola Syna Zebe-

6t u?o?ony ,
.. tan .

deuszewego - fol:

Wiek nr, fol: 78?)Wiek XI. .. fol: r??62
Wiek IV. lo l: 79 Wiek XII.' ?ol: \?
Wiek V. fol: 8S WJek XIII. toJ. f

r?
'

P. Hiflorya S. Jana Ewangeli-
f?y i Apofto?a - fol:

fl L Hiflorya S. Jakóba mniey ..

fzego Brata 'Pana nafzego
65

Wiek VI. fol: 87 W!ek XIV. fo!: ?ró
Wiek VII. fol: 89' WIek XV. fOl.

lrg
Syna. Alfeuszowego fol:

1711 Hijlorya S. Apoftofa Filip-
66

Wiek VIIIfol:

921W?ek
XVI. foi:I?3pa.. -; fol:

Wiek IX. fol: 94.,.W?ek XVII. fo
:l,$

Wiek X. fol: 9s"<Wlek XVIII. fol.
68

171 IL IJifloyya S. Bart?omieja
Apoftola.. ':' fol:

•

r;. k'd
'" nifh,IX Biflorya S. Mateusza A po.

69
Podobnym?e J'P·osobem ftz 'Y tU

fto?a i Ewangelifty ,
fol:

, jako i pierwszy, uloi:ony.
X. HiJloryC? S. Tomasza Apofto-

b ,-" fdl: 70 Wiadom??? o Pierwiafrkach Z:l'"
!'2.1

XL Hi.ftorya SS. A pófrofow Szy..
, konu '- ..

I
- fol:

1So
mona i Judy Tadeusza t':'11Zze Regu?y S. Antoniego WieI: fol: 133

Nau?i i rady S. Opata Jzaiafza fol
...

Teologia Zakonna ciyli Afcetyc? 1?
.

XlI. Biflorya S. Macieja Apo ..

ftota " - fol: 71
XIIL Hiflorya S. Marka Ewan-

na .. ..
-

.

1.36
gelifty - - tam?e

Traktat I . .o Modlitwie umylloweY 1.93
.

XlV. Hifloyya S. ?ukasza Ewan-
Tr,aktC11 II. o Cnotach..

-

11"gelifty -fol: 73 Traktat III. o Spofoble Tefi:aWt ''].0;,1
tu Duchownego talt?d

Traktllt IV. o Pokufach
..

n)'tllNowego Teflamentu
WIEK I.

Spofob pofr?powania w Zak?'la ,??3

?yciu wed?ug fenten: S. Ni

W ty? wieku wiele by?o Papie-
?ow? • - - fol: 74

W tym?e wieku obrz?dki ?wi?te i
'

rzeczy pami?tnieyfze i Schizmy l '

rozpoczynane
-

- fol 75
W tym?e wieku Oroby zacniey-

(ze ?wi?tobliwo?ci?, lub nauk?
, I

"
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?es-,(f?-?)??,?eJ-?r?'

,V l, D O I{
CI-IR ONOLO GIC Z NY

KOSCIO?A BOZEGO
TAK W STARYM JAKO I W NOWYM TESTAMENCIE

OSOBLIWSZ.? B o S K ? OPATRZNO?CI?

RZ?DZONEGO
z J:owa?/??h 0uto?'ow ?ebrany w kr6t?OJ?ci) a -

wfl·e?n1lu . I

Crac/'J
. czylI-. odl11ll1nacb czcifi! ?tpfJnloneJo od

.za
lo?e-

nia SWlata;'ako W Sjgodnu.,{1 Spraw ?c;3:jkf., ch

O I( A Z A N Y.

i???????????

U W '. A G A
" o KO?CIELE BO?YM: I. WZGLF:DEM CZASU. II. WZGL?DEM Osoa,

,
III. WZGL?DE?1 OFFIA;. IV. WZGL?DEM MIEYSC.

WfzYftkie r L d
.

"

..

-

d
.

L d B'omn \V?g Y u U l wfz yf?kie Pokolenia J zrael zeEdy .fi? W zgroma ZC11le u II ozeg ••

.

es

.Angulz popu/orum (j cunfice Trtbus Isroel in Eccle.ftaln Populi Dei convenerunt:

Judicum C. 2 o. 11. s,

I ,A

/(o?ciol
Bo?y d· ",I? '1'0 gt?da? powinni. Na Ko?cio? tryumfn-

od z

co

?:o .cz?su. uWllzcmYJej" Ó

C w Nieb e, na Ko?ciot w?iuj?cy
1\.. ! a

rz

oto?eni« ?w1C?ta. ?\
y

Ziemi, i na Ko?cio? czekai?cy \v

J... ? n1? ód, profz? ci? miry Czy tel- Otch?aniach pierwey przedtym ,
a te-

I
Ror ? chciey zrozumie? te Imie raz w Czyfcu; albowiem jesli o nim

"

tlirn na ??o? Bo?y, Ecclesia Dei. i? w mysli? zechcefz, jako o niewybad?ny.cR
Tom

Zy
lWy razy mysl twoja ,po- I Kfi?gach Zywota wiecznego, gdZIe Je

11. A za-

<'1

\',



UWAGA I.

zamierzona liczba wybranych Bofkich, ?:: krwi ftrawiedliwey, na którey fi? fnn"

wraz domysliCz fi?, ?e jeft Ko?ció? duie K08Cio? formalny, to jeft: zgr?"

Tryumfuj?cy; gdy? tak upomina Chry- madzenie -Ofob Boga wielbi?cych C?Cl?

ftus Syn Bo?y: Pod?cie B!ogoflawieni Bogu przyzwoit?, czyli prawdzl\V?

Oycamojego, ojiqgniycze Kró?ewflU'Jo wam Religi?,. poznaje ?zgl?dem, ?fi?g W:
zgotowane od zafozenia swiata.·· wota wiecznego Jeden KOS'CIOr Z

ah
A zt?d fi? pokazuie ,

i? Ko?cio? rego i z nowego Teftamentu wiernyc

Bo?y czyli zgromadzenie Ludu Bo?e- Ludzi zto?ony.

go ju? od za?o?enia ?wiata rozpo

c??te. A?e fi? mówi Ludu Bo?ego

zgromadzenie, to wyra?a Lud wier

ny, a ró?ni od Ludu niewiernego.
I ... ud bowiem wierny powinn? Czci?
i Offiarami prawdziwego Boga Stwór

c? f\?ego wielbi?cy. Offiary za? od

pocz?tku ?wiata jefzcze przez nie

winnego Abla Syna Adamowego przy

DOrZOne, przyi?te od Boga rozpocze

?y Ko?clol Ludu Bo: Swi?tego przy

nofz?cego Bogu Offiary, Jako? ten

pocz?tek Ko?ciara i Sam Syn Bo?y
wfpomina u Mateufsa S. w Roz: 23·

wy. 35. mówi?c: ut veniat Juper uos

omnis fangztis juflns, qz?i ?ffz"sus est fu
per terrall'S a fanguine Abel j ufli 'ltsque

ad fanguinenz Ztuhcwice Filii Barachice,

qnem occidiflis inter templuJn & attare:

" Aby przyfz?a t:?a was wrzyfl:ka krew

" fprawiedliwa, która rozlana jeft na

"ziemi ode krwie Abla fprawiedliwe
"go, az do krwi ZacharY/ifza Syna
" Berachiafzowego, którego ?cie zabi

"li mi?dzy Ko?cio?em a O?tarzem"

II.

Obróciwfzy
za? uwag? na (prllW?

(..
,

•

la
czyli Autora tego? Kos?!O,':

przychodzi wfpomnie? Dawida S.jJ.? ..

wa, ktore o Chryfl:ufie Panu pOWI
dzid" Ty jefles Kapton wiekztifly 1iJed:
fug porzqdku Melchifeka" i ze on fpr3

\

wow?! z?wCze ,

Ko?ciot
. fw6?,

o ty?
w?tpi? me mozna; pOnIewaz raZ,:

thówi, ?e on jeft Baranek od zatoZfie
'

nia ?wiata zabity, drugi raz fam !1;';
o?wiadcza przed Oycem Niebie \10
mówi?c: " Oycze wstaw Sy'rta tte!t'?"
Chwatq, którqm mial u ciebie przed;ó
?o?eniem ?wiata"

Tudzie? kto tylko uwazy i ?g\,l;
ry W ft;\rym Teftamencie jako Cl?!1?.
poprzedzaj?ce, i natury rzeczy

t1

O'

wych w nowym Teftamencie roZ.Pc?
rz?dzone, koniecznie jednego fprll\?' si.
i rz?dc? Ko?cio?a Bo?ego uzna? tllU

III./
,

A zwa?ai?c Droby przodkui?ceW k;;:
dym zgromadzeniu, m usi ,,,'je,

e(;

ta? widomy Ko?ciot od Bogi PO.tW?'jH
dzony niew?tpliwemi znakaml

c

?ed
Cudami. Niech mu tylko ftan? r fcY

oczy wfzyfcy Patryarchowie,
\VI:

JocY
Królowie, potym wfzyfcy P??chaj
ftarego Teftamentu , poty?

n

o re'

fi? rozczyta w J enealogii noweg
S.

\'I

ftamentu opifaney od ?ukafza kajeil,

Ato?i tak u Boga' policzona krew

fprawiedliwa czyli zgromadzenie ludu

Bo?ego, ?e fi? rozci?ga? b?dzie az

do fko?czenia ?wiata, oznaymuje nam

objawienie Jana S. gdzie Dufzom po

bitych M?czennikow za Imie Jezu{o
We rozkazano czeka? a? fi? wype?ni
liczba Braci ich, którzy maj? cierpie?
za Imie Jezufowe. Ju? tedy matery
alnie w?iowfzy rozumienie o jedney Roz\lziele 3. W t· 2.3· Kt6rA ::n

"
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IV."A ten Jezus poczyna? byd? ja- ;::

"koby we trzydzieftu lat, jako o nim

Dopioro
wnidzie do tego Naywy? ...

"roz?mian;> Syn Iózefa
, kt6ry by? ? fzego Kaplana i obaczy ?o? niego

" Heli
, ktory by? Matat, który by? wydoiKonale)ny i na opoce fwie?o zbu-

"Le:,,'?' l?tó,ry byt Me!chi, który by? dowaney, a w nim pozna Ko?ciol

"Jann.l, ktory by?, Jozef, który by? Cbryftufow po Czterer;h znakac? j?go
" Matlafzow, ktory by?' Amos, któ-

I. Ze ten Ko?ciot jeft Jeden. 2. ze ]efl:
?,ry b??? ?ahUt:n, k?óry by? Hesli, któ-

?wi?ty. 3- ?e jeft Katolicki. t. ze jeft
,,\Y I

Y i'lgg?e, Który by? Mahat, /lpojtolJm."

story by?' Matatyafzow, który by?

\
Znaydziecie

.

tedy Ofoby w tym

"J e?ey, ?tóry by? J 6zef, który by? Ko?ciele zgromadzone powo?aniem ,

"R
u

/' kto,ry by? Joanna, który by? i ju? nie rozrodzeniem jako W ?ta.,.
"b

e a, ktor? by? Zorobabel, który rym Teftamencie, ale odrodzeniem
',y? Salatlel, który by? Nery, kt6-

jako W Nowym Tef?arnencie zgroma-" ry by? Melchi, kt6ry by? Adrly,

ktÓ-l
dzone , wzgl?dem za? Offiar w tym

"? ,by? Kofam, który by? Elmadam, Ko?ciele czyni?cych fi? niech fi? .na-
"

r tO?Y? ?l. Her, który by? Jezu, któ-
czyta w tym Hasle Wiary, dowie fi?"

r? bY l ?lezer, który by? Iorytn, któ- te? i wzgl?dem mieyfc, gdzie i kiedy
:: ry bY l S

atat, któr? by? Lewi, któ- Ko?ciol Chryftufo? rc:zfzerzony" i

r bY? yrneon, ktory by? Juda, kt6-
przez jakich Namlefl:mkow Bozych

"/ bY Jó?ef, ktory by? Jona, kt6-
rz?dzony w tych nait?pui?cych fied ..

·

"

ki, y? Ehachim, który byt Melea, miu powfzechnych odmianach albo
),

t or\ ?yl Menna, który by? Mata-

\
Erach ?wiata,

t'?' 'dtory by? Natan, który by? _---,---- . ..-...--- __
" aWl

, który by? J ff k' b l
" Obed, kt6ry by? B

e
y, tO,ry bY t

Era ?wiata Pierw!za.
"Salmon kt6 oos, ktory y

I • • •

"Aminalab kry t
?y? Nba

affo n , kt6ry ?y?

\
pie?wkfza ?rfta sWlaltad ck?yh

odmIana

b ? E
'

ory yl Aram, ktory Wle ow 1 anU u Z lego zacze-

"b Y? -,srom, którv by? }<'ares który la fi? z ?wiatem, a fko?czyb fi? za

"kf, Judow, któ"ry byt Jakóbow, nai??pieniem Potopu, zawierai?c w fo-
t,

b o?y by? Jzaakow, który byt A- bie Tyfi?c Sze??fet Pi??dziefi?t Lat,

?:, br; amow, który by? T?re, kt6ry Miefi?c jeden, dni 26.
,

"b?? ?:cho?J kt?ry by? Saruk, kt?ry D?'uga Er? Zaczeta fi? przY,kon.
"byt Bgau, ktory by? Faleg, kt?ry cu Potopu, to Jeft R. 1'657. a fkonczy,-
" by? K:ber, który by? Sate, ktory la fi? przy powolaniu Abr?hama, ktc?
)1 któr?,lam, który byt Arfaxot,' re byto Ru 2083' ?amykal?c. w fobIe

" ry ? ?
y? Sern, kttJry by? Noe, kto- Lat 426. Cztery Mlefi?ce, dm 18.

"l?, ?tó?ati\ech ? który byt Matuza- Trzecia Era Zacze?a ?? przy
." ret, k ? byt Enoch

, który by? Ja- powotaniu Abrahama, a {konczy?a fi?
"Kayn.a;ory ,by? Malael, któ?y by? przy uwolnie?iu Ludu Zydowilu:go
,?'Seth., ktttory by? Henos, kt?ry by? z Egip?u, ktore .by?o w Roku

2;,17:
.? Bozy. ry by? Adamow, ktory by? zamykaJ?c W fobIe 430' Lat zup?{

,nych.
CzwartaA ij
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Czwarta Era Przy wyi?ciu Ludu
?:?

Zydowjkiego z Egiptu zacseta fi? , a

:fko ?czy?a fi? przy fundacyi Ko?ciota

Salomonowego w, Roku dwutyfl?cz-

Lata fwoje od jego rz?du racho'

wa? poczeli ,
,

i trwa?a ta rachu
..

ba Lat a? po Narodzeniu Chry"
ftufa do Roku tyfi?cznego tr?ecll"
fetnego o?mdziefi?tego trzeciego,

I3S3. kiedy rozkazano, aby Z wY"

czajem Chrze?c?a?fkim od Nal'odze'
nia Pa?Jkiego lata rachowano.

- nym Dziewi??fetnym Dziewi??dziefi?
tym drugim. z99?. zamykaj?c W fobie

Lat 479. a dni 17.

Pi?ta Era Z?czera fi? przy bu

dowaniu Ko?cio?a, a fko?czy?a fi? przy
ko?cu niewoli Zydowfkiey.Ruku trzy
Tyfi?ce Czteryfra fze??dziefi?t ófme

go. 3468. gdy Cyrus pozwoli? im

wróci? fi? , ta Era zamyka w fobie Lat

Imie za? te Era zt?d \vynikne'"
lo, ?e Pifarze prawni niechc?c ?Ll'giego Ty tufu pifa?, temi i?owy. r
nus Era t Augufli Ccesaris ,

oru d a

pr?tkiego napifania, wyrzuciWf1niekt6re Litery, tak lkrócili. A. E.
J

•

A. Las: a za czafem tylko zoRa
o

Era.
re

476.
.

Szófla Era Zaczela fi? pud czas

tey wolno?ci, któr? da? Zydom Cy
rus, a fko?czy?a fi? przy narodzeniu

Chryfrufa w Ru 4000. ta Era zamy
ka?a w fobie Lat 532•

II. Co znaczy Epocha? Epocha je
znofzenie lat do pewney- jakowe)"
liczby, od ktrirey zaczynaj? fi? lata

rachowa?, od f?cwa Greckiego; Epo'
chin, co znaczy wchodzi?, [cha'

dzi? fi?,

Siódma Era Nakoniec zacz??a

n? przy Narodz niu Chryfrufa Pana, a

1ko?czy fi? , kiedy przyidzie koniec

wfzelkiemu cia?u. A takowy czafow zamierzony pO"

cz?tek, po ?acinie Era nazywa M'

jakoby pewna zamiana czafow-
?

III. Te lmie Epacta Rozumi fi? bk?Dzie?
. przybyfzowy po Grec•

Epaetos Epactre ymeroe, dni przyb10
fzowe Epaebe nazywaj? fi?, on?

t

jedyna?cie dni, kt6re fi? na kstdf
Rok dodai? do Roku Kfi?zycowpgo:
a?eby fi? z Rokiem i?onecznyrn ??o

PRZESTROGA

Co znacz? te Imiona. I. Era. II. Epo
cha. III. Epacta. IV. Embolis. V. Au

DUS. VI. Mensis. VII. Septimana. VIII.
&e. &c.

l. T:'rC? Jeft to pewny fporob lieze
n' nia 'at, jakohy powfzechna od

miana franu, który fi? zacz,ol u fta

ro?ytnych Hifzpallow okolo trzy
dzieltego ófmego ,Roku, jefzcze przed
Narodzeniem Chryfrufowym, kiedy
po rozdzieleniu Rzymfkiego Kró!o

wanb Hifzpania dofta?a ft? w rz?

dy Cefarzowi A ugu1towi, od któ

rego fzcz?sliwie rz?dzeni Hifzpa
ltowie.

dzi?.
• (i?'

IV. Emvolls Czyli Embolismus tOI tia
mo znaczy, co po?acinie lntercCl a'e.

r .

l' h Wa!1l.,wmlelzczeme czy l wrac o
? i?

n. p. Miefi?c Luty mo?e fi? rIlU\VgoEmbolismalis przeto, ?e do ??efll
Miefi?ca za ka?dym 4tym

Ro I

doqaje fi? dzie? jeden. 'zo?

\
Tudziez i Rok Embolismalts,

'W<I
wie fi? przeft?pny, kiedy (pern?clJ
Czy 30. Epa'ktow przybYd(Z?wJ nI \

,..
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r
dni .Miefi?c jeden po trzech lecieeh .1.

Odcl??ni? fi?. A jako :}unascorbosco
,,:

. m6wI, Jen fp?tlUm trzynaf?omie
ft?cznych odmian lunation1tm któ-

sus mierzony, jakoby mierzony ra

chunek dni, mensus numerus; tak

bowiem ?wiadczy Cicero I. 2. de

natura Deor : Q'f!;i mensa dierum Jpa
..

tia conficiunt, l1!J,?lflses nomi?Za?tur ..
Po

niewa? rozmierz? przeci?gi dniow

fprawui?, przeto :fi? Miefi?ce na

zywai?·

re fi? Ik?ada z 384. dni.
, ..

Takze fi? mówi? Embolismata
fztukowania

ró?nych Sukie? tam
l owdzie

Pozfzywan eh.
V. Annus Rok. I' Y,

Makrobius za? z Greckiego fio ..

k""
• file WZI?te z Grec-

wa' Myny dowodzi, ?e to jeft Xi?

?y? Luna; poniewa? obch?de? Lun

nym Circulo LZt1U;e wymlerzal? fi?
dni Miefi?ca.

i'?le?o: n?os, które pochodzi od tego
H()Wa: alldye" d

'

S'
6

'
,

00, o nawram. e1"V1US
111

!

WI ze to od pier?cionka, an ..

.

7u u?, ale to podobnieyfza, ?e annu
, us jef? zmnieyfzenie tego Imienia

?:nu's,
dla tego; ze jako

?

pier?conek

VII. Septimon» Tydzie?: przet? t,ak
rzeczony, ?e przez fiedem dm ble;
?y per Jeptem manans, po Grec?u ?as
mówi fi? Ebdomas , pr??to;.

ze jef?

Jpatium prz,eci?g
nedm1U d,l1I •• Cho:

,m, fi? ku fwemu pocz?tkowi.wra
ca l kr??y wed?ug Virgiliufza: in
fe se fua per vefligia uoluitur annus.

?foble fi? fwoim sIadem wraca Rok
lak kl?bem,

cia? tydzien hebdo11-zas lnOWI fi? I

o latach jako Hebdo,n?ady, ,Dante
la Protoka ?o przyisCl! ChryftuCo

wego. Agiellus piCze, ?e on dwu

naft? Hebdomad? la? z"ezol, po
fiowie?fku Sedmyc?, kIedy fied?dzle
fi?t pi?? Xi?g Hebdo?ad na?lfa,?.

Którego wfzyftkotrawnym czas

podcina z?bem.
.

Zk?d te? PQznay: ze te nowo, An

'J2zv?rfa:J?m, wroczny obchodzna_
czy ?JJwu/ln czyli pewn? nale?yto??
uf?uz.n?, która fi? tylko raz czyni? Tudziez fiedm dZlwow SWla ta

Hebdomots tak w?a?nie fi? Hebdo

mas. Siedmiorka nazywa, jak po

Grecku Ocrdoas o?miorka, Ennea

dziewi??io;ka, Decas dziefi?tka, hen

decas Jedynaaka, Dodecas Dw.u-

p0'Rnka po ?yplacenin pierw[ze*
g?. o. u ?woJakim obrz?dem, du.

'l?tzCl rztu, In fzych za? I at
.

t k
chocia? .', ?

me a,

przypadme dZlen Wroezne-

!k tobchodu ,
. annive'rfaria Dies,

cz liylk? czym fi? OjJiciu1n profre
kJ POJed?ncze jimjatex i Mfza ja

lllllaWl CodzIennych pami?tkach za

naaka. Monas jednoftka ,
Dlas

dwoyka, Trias Troye!, tetras

czworka, pentas Pi?ciorka ,
Rexas

Sze?ciorI{a, HeptCls Siedmiorka. He

catonas (etna liczba. Gltilias tyfi?cz
ka, Myryas Dziefi?to?yfi?czn,ik. •

r yeh.
lVlOdlit '

1)?'Un1, tYlkwa
zas ',fUS }rtdutgentia?

\lplyni ,0 fi? mówi raz i to po
.

Wa? RIl?U pierwfzego
.

roku; ponie

rocznYI? ryka MJzalna ma w co

a nie p\? Ob?hodzie in ctnniverJari o,

VI. Miefi?e, m. anniverJariis.

Dawnieyfi RzymIame me ':lzywah
tego fiowa SeptimanC? TydzIe.n, ale

jako lata na Miefi?ce, tak mlefi?co

na Kalendy, Nony, Jdus, rozdziel?

ed
tego 11 dnzowy, Mensis, , wynika

OWa Metior, ll1ierz?, men-

li.
t?'

VIII. Katmdce za?, zowi? fi? t'terw
Cza
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nia powinno?ci czyli officiow Pu-
[ze Dni ka?dego Miefi?ca od f?owa >:.

Greckiego, KaIea wo?am. Zwyk? by?
albowiem u dawnych Rzymian nay

wy?&y Kapran Pontifex, Kalaio five
I/ocato Populo, zwo?awfzy Lud te

go pierwfzego ( w Miefi?cu ka?

dym) Dnia, upomina?, co mieli

czyni? na ca?y Miefiac. jako teraz

blicznych
.

Magifi:n.tow; w te baO'
wiem dni oni zgromadzali fi?

o

mia ft i orzeczach pub1icznychtr?:
ktowali , czyli na radzali fi?, i CI:
nie u?ywai?c f?owa : Septimanas, ty

godni Rok, na Miefi?ce lllhnsfSd,
a

Miefi?ce na ](a!?dy, Nony,
./J liS,

U Chrze?cian dzieie fi? na ka?dy
dzie? Niedzielny od Parochów, kie

dy oznaymui? Ludziom ?wi?ta, po

fiy i inne do zachowania uale?yto
?ci w nafr?pui?cym Tygodnia.

dzielili.
,

A S. Antoninus pifze ,j:e Rzyl11l?i
nie trzy razy na Miefi?c obchodZI,
Jarmarki, Nundinas , to jef? W ?:!
me 1. Kalendy, ,2. Nony, 2. Idus,ja'
ko w czafy znacanieyfze. ,

.

Infze ?a? dni Miefi.?ca, Brali (\?t
Je Nazwifka ,

tak dni po Kalend:!
t

które uprzedza?y Nony, rachowa t
8 Nonis, podobnie? dni po lVOlli1C

i
ab Idious , a po wydzia?ach, P?e
duo a Kalendis

, ato dla tego; z.
niektóre Miefi?ce mia?y tylko, czt?6
ry dni przed Non?, infze zas fZ;:??

Zk?d Kalmda-rizt11'l czyli Kalendarz

ta Kfi??ka zowie ii?, która zamyka
opifane te rzeczy, co na ka?dy dzie?

roczny uwa?a? n? powinno.
Po Niemiecku Almanach jakoby

AUemanfacli?t, Ka?dego reflexya czyli
uwaga. Insi za? tfómacz?, Alle ma

, en tle/tt
, jakoby ka?dey Luny czyli

i??yca uwa?anie; poriiewa? \V ta

kowey Xi??ce wfzvf?kie wymiary
czafu i odmiany Xi?zyr-a opifui? fi?.

dni, fralo fi? , ze te dni miary,
-

przefzkodzone jakowym Swj?te?i
w któreby nie mog?y n? Ja rrll !I IIX. Nonce: Dziewi?tki tak fi? nf1zy·

\vaj?; poniewa? dziewi?ci? dniami

odleg?e f? od tych, które ii? zoWi?.
Idus.

fprawowa?.
. n1

XI. lndictio, naflaz, czyli zamlerz/di_
czas. Zacze?y fi? te nakazy, l!el"
ffiones, za czasu Konfiantyna \V?je'
kiego, Ru Chryfturow?go 333' sttl
dy po zwycI??onym Maxencytl O??
Religia Chrze?cia?fka na woIn

:?n'
wydzwigniona jeR, a Powag?'ono
ce?fldego Synodu po{?ano\?; nt'

jeJt, aby znio?fzy nazwiika
(

Iw
piadow i LuJtrow,. liczba lat

h?wa'
go czafu przez Indykcye 'rac

,

x. Idlls dzienny podzia? albo wyl'niar
od frarego flowa, lducwe, co zna

czy podzieli?, jakoby na dwoje d??

in duo da1'e; poniewa? ka?dy Mie

ti?c W fam dzie? tych podzialow
czyli wymim'ow Iduu1n, dzieJi ii?
i zaczyna fi? rachuba, Compzdatio,
od pierwrzych dn! miefi?ca nafr?pu·
j?cego a Katendis.

.

Agiellius rozami, ?e wdowa, Vi

dua, jakoby Iduata, rozdzielona in

la fi?. kod
i I

Dawny za? Period czyli obI dyk?
naypierwfzy ze w(zyfrkich

Jl

i? 1.

cyi, wynalaz? Cefarz Augll
?t1s'

to jefr: a?eby Ind ykcya by ta
kie?

kiem 11ldicium, jego poddan?;,

duo data. .

Tudzie? Rzymianie te to, Kalen

das, J.lonas, ldus, poftanowili dla

S'f i?t uroczyfto?ci i dla fprawowa-
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oy ?ieli. wyplaca? powinne tribu,ta ,', veflimenti, Kray Czaty t
Terminus ue-

czylI daniny. Zk?d In.dykcya zawie-'? flimenti to? famo.

r?la w fobie Lat IS, na trzy podzie- Horte Sacri officii, Godziny Swi? ..

Iiwfzy, Gdy za pierwfzemi L t t l b lb W l 'B u

powinni byli znofi? do ik bS, l'

a yc l za 3W, a o yp acema og

t d',
ar u Z1.0- powinno?ci, dla tego fi? tak zowi?;

o
? za rugiemi 5. Lat S kreslonemi l' d' l

•

trzeciemi S L t 'l
rebro ,

za bo za res onemi czy l raz zie nemi

. a ze azo na bro? do przerywkami, d?IJin'itis intervatlis, :l!

woyny.,

J"

XII, Olympiady p
"

pofratlowienia Ko?cielnego odma-

ki na Gór ? ?" pi?cioleine Jchadz- wiane bywaj?·

Z
'

?
y C!JOWIJza. Zowi? fi? za? Hory Kanoniczne,

kie, kt6r ?as ? ) ymplady Grec- to jefi:: regularne, porz?dne; po-hlellOne ?

f (l
'

kom L de l? naznacza?v Schadz- niewa? wed?ug Regu? od Ko?cio?a

u u na
ary bli k

'r h f'
, 1'.

'

cz?ci' 'f
h pu iczne II przepllanyc plewac ll? powmny,

biefkieJOW?
za Oly?iurza czyli Nie- a takowe f? czary w?a?ciwe Kano-

za k 'd
go

,
ag?, Yte to oni fchadzki nikow i Zakonnikow rerrularnych,

az e mi P'
.

?

MiaRa Ol
??CIO Lat czynili, blifko którzy f? tak obowi?zani do Cho-

zgrornad?:?la Zwanego w Achali z' ru, i? famochc?c nie bywfzy w Cho-

Grecyi.
lem, wfzyfrkiey prawie rze, trac? Prawo do Iwoich docho-

XIIT. lu.ftra R
.

\
dow Kanonicy, a Z?konnicy trac?

L:; zymflich Poganow do Cwoich Zakonnych porcyi pra-

14y.rum z
.

d
,<

•

? R

nie, przecz

WIe
?eme, przeyrze- wo, i f? obowi?zani uczyni e-

Zk?d i u cy[zc?e.me, porachowanie. ftytucy? na ubogich.

prze f: ,hr?esc1an teraz
zo. wie fi? Pr?rn(J Hora: Pierwfza godzina

czy zczal?ca 'd A L
r. k' d Z l'

,

't

flralis w d S
.

wo a, qua u- fpiewa Ll? Je y
orza czy l SWla-

pod cza? akwt??ona, dla tego; ?e ?o?? poranna wznidzie czyli roze ..

rze? do rJeo ?Oreni? ?ale?y zay- dnieje.

fwoie fpraw;. umnlema, przeyrze?
Tertia: Trzeci czas, na parni? ...

•
Rzymianie za? d

.

k? Apoftolow, którzy o trzeciey

nIe, za ka?dem
.'

p'
a'Yn1eyfi Poga- Godzinie na dzie?, modl?c fi?, przy-

offiary Bo
l

J?CIO Lat przez jeli Ducha S.

kich fchadg?m hczYnJone przy wieI- Sexta Szófty czas 1
o którym

i przeczyfzZ a?. Ludu, Luftrowali Dzieje Apofrolf1de ?wiadcz? C. 10.

. Zniefion:za
l

f,,:oj.e Miafro. ?e Piotr o [zóftey Godzinie mo ...

()?Yrnpiady Gtedy., ]Ll? f? zgrlJntn i dlit fi?·
'

fkle, a

naft? r,?ckle!
l Luftra Rzym'

\
Nona Dziewi?ty czas; o ktdrym

X dykcye Ch P} Y pl?tnaftoletnie 1n- W tych?e Dziejach Apoftolf1dch C. 8.

IV, E
rzescia?ikie, Piotr i Jan weszli do Ko?ciora na

te!; t?,",;>"
'. zzna, po Grecku Ora godz?n? modlitwy dziewi?t?· ,Tek

OYa
god

'

:J?O, Zn
,a OWlern Greckie 0- I trzy ?odziny nayznacznieyfze ?yX.yt'll

•

dlznHS lb
'

'

i I

zk?d lio:czy ..zakreslam, termino

\
za czafow Apoftolfki?h do czymellla

. ?ac? ter';'i??':o' znac,;y fi? :takfe? modlow.
:?

a re s, alb
r. a zas Ora Mariti- Siedem zas Godzin Kanonicznych,

Q Kray nadmorfki. Ora od Ko?cio?a tak Greckiego jako i

Rzym
..

I I
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d?ina ma 60. minut. 7. dw6naftUd??dzin fk?ada fi? Noc, i Z 12. go
ZJ

Rzyrnfkiego do modlenia fi? co dzie? ;:.

byty zachowane, ja?o S. ,o?iec B?
zyli w Regu?ach Iwoich mOWI: Nobis

luzc [ormula .{tt [epties pet·.fzngulas die

,'um conoersiones Lemdes celebrare.

fk?ada fi? dzie? naturalny. -

/to'XV. Dies Dzie?
rz.eczo?y ,

od. tego
Diis

wa Die, Bogowie, dzie? dl?S aionaod Bogow, których to. dni Im
o'

Poganie pewnym GWIazdom P

u nas ten zwyczay, niechay b?dzie,
fiedrnkro? na ka?d?dzienne odmia

ny pochwa?y odprawowa?. ?wi?cili byli.
. .O ?aci?ikim za? Ko?ciele ?wiad

C'7.y S. Hieronim ?n Comentario. i?z
:Job. Hoftis We cmtlquus/eptem fPWl
tus affitmit nequlores fe, aduersus quos

.

b
.•

d" to Jen.Pierwfzy owiem Zlel1,.
JJesnafz? Ni:d?ie]? ,nazyw.ali ?ylt I ;?.Solis, Dzie? f?o?ca, N!edz?el? s??.cili llo?cu; bo S?o?ce ]ei!. 'a'

?e wfzyfrkich Gwiadz, Prnzedf,'tt.
lek ?wiecili Miefi?cowi, Dies L?nj;bo Miefi?c jafno?ci? i wielk, ??'
fwoj? blifki jeft ziemi. Wtorek SWod?cili Marsowi,. d?es M?rtis:. Sf?ar'Merknryufzuwl,dzes Merlcurll. Cz

We'teJ( Jowifzowi, dies Jovis. Pi?t?k. !TlI
nerze, wfzyftkim Nieczyftosc;o ?i,
d?es Veneris, Sobot? SaturnUIO'

.

praualere 12?n P?!J.Zt1121tS, 1:iji f?pti?
formis /anffz Spzrztus gratul adJutz,
itaque ad il1zpett'andm1'b Septiformem
gratiam., [epties De.o Sacrifi?iZt1n lazt

dis offerrt l1umdavlt Ecc1eSla.

"?ieprzyjaciel on frary, fiedm

Duchow przybiera gorfzych od"

k k"fiebie, przeciwotorym oprzec

:: fi? nie mo?emy, jak chyba tytko
"fiedmiodarnego Ducha S. ?a?? , a

" przeto na uprofzcnie fiedmlOdar-
Dies Saturni.

li
A tak Dies, od tych dniow C??j

ich Bo?kow nazwany, jako tfl;' Ó.
S. Izydor: libr: Originum $' M

ney talki, fiedmkro? Bogu ofiar?
:: Chwa?y oddawa?, Ko?cio? przy
"

kaza?.
C

.

Ch
,. .

lenYzemu zas ,rzeSClame p . BO'Gdy? i Dawid S. m6\vi:
?

Sedm

kro? na dzie1? Ch wC! t? oddawatem to

bie. y zt?d to niektórzy te llowo

Hora, godzina, by? rozumieli poch?:

dzie? nazywai? od PrzykazanIa
ikiego. I

•

d iet·}JyIII. }..Tiedzie!ay UJ dzie? Nze t

wdzie? Pa?foi. 116'
'

dz?ce od tego ilowa oran , modlIc

i1?' Poniewa? mówi? z wefichnie-
Dies D011'Zinica, ta jeft przYC'?1cltS,?e Dominus znaczy Pan, DorrmJpaó"

znaczy Pa?lki. Dniem fi? tedYL?WO'.!kim nazywa; bo jako przY. ia 11"

rzeniu ?wiata, a fz6frego d;ódtl11
lepiwfzy ju? cz?owieka" ?t pll"
dzie? dla odpoczynku Sab?

,

,

b d
•

niem tak: Horare, toz famo ? Zle

znaczy?o, co i Orcwe, to jefl:: mo

dli? fi?, i dla tego Brtwiarz S?o

wacy zowi?, CZClfo..?owifC, j?k,oby
Godzinnomodlec, to Jeft: t? Xl?zk?,
W którey GfJdziny Kanoniczne opi
fane.

zwar, ?e we? odpoczynek,. c?to;
Tak przy przetworzenl? Chry?

wieka, Pan nafz, a Syn Boz?owf75iflus po m?ce fwoiey odp?Cnazy'l'$
( zk?d fi? ten dzie? Pa?fk1

Godzin!.? ka?da z czterech kwa
dranfow czyli cwierci, ka?dy kwa
drans ma W fobie minut pi?tna?cie,
pul godziny f? ?o. minut., clla go-

Do·
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Dominica ) jako ?wyci??ca z mar- ?,?

twych wftd.,

'I"
czy li za bawne t wypr6?niwfzy fi?
od za ba w ?wieckich, Bogiem :G?
farnym zabawia?. a tak feriori zna

czy Bogomyslno?ci? za bawia? fi? ,

zk?d poniedzia?ek Feria [ecunda erc.

W ten. bowiem ?wiat f?worzy? ,
\V ten 1

przetworzy? Cz?owieka
?a Zycie wiek?i?e ? martwych wfia
J?c; w ten dZlen J Ducha ?wi?te-

I
.1;0 na. A

p?ftot ow zef?a?
, zk?d'V fzv fi kle NJedzl' 1 D

'.

d'

U roczyfto?? zowie fi?: Fe.flum, po
Grecku: eorty, Solennitas, Celebritas

,

Natalitia Sanfforum; te? farne fe

ftum znaczy dzie? rado?ci. po Fran

cuzku: Plaijant', joyeux, recreaii];
Fejlin.

/

P "n'
e e ominica , nr

r
an tle' bo 'h K". Rz· 0/'

W nic o?cio? tak

n
y?) J Jako i Grecki, zawrze od ..

p a)vfkl? Palbi?tk? zmartwychwftaniaan
lego.

x??. Dom?nic? in A/bis jakoby w bia

'?k O,dz,lenlu, mówi fi? dla Krztu,
?

o

psow?adcz{' BelIarmin: Ub: I. C.

}o,I' h l?le\Vaz ·w t?n czas zwy

Chrz?ft K?tehumenl, prz yjowfzy
N oWokr'z. ,zoftawfzy Neofitami

Niedziel 52. Stanowi? Rok cary
z?o?ony z 365. dni i prawie go?zin
?. bez kilku minut, ktdreto zanied ...

bane kilka minut, wed?ug Brewiarza

Rzymfkiego, to (prawi?y w przecl?
gu czasu, ?e oprócz nale?ytey ilo

?ci b?d?c przydawane za czafem tak

urof?y , i? do kupy z??czywf?y fi?
uczyni?y dziefi?? dni ?a?k?wltyc.h,
i dary okkazy?, ze .JEquznoctmm WIO ..

fenne, czyli porównanie ?nia ? n,?c?
pod czas wiofny Kres fwoy zmIem?o.

.,

.

czence d d' S bbSwi?tey k' d
o ma u ot Y

Niedzieli h
?e tY fi? pokrzcili, a? do

zwane
la

ey Dominica in A/bis

d'
,Y, przebywa? w fwoich 0-zlenIacb bi ? h

t "a yc , a p0tVtn fk?adalie OdZIeDle
) ale to Swi t Aftyn t?umaczy, ?e dla fa? y u?u- Ktc)remu zamiefzaniu zapobiega ...

j?c Grzegorz XrIl. niet?lko .JEqzti
fZoctium vernum, powrÓCI? do daw

nego Kresu, od którego ju? po

Synodzie Nyce?fkim okoro dziefi? ..

ci? dniami w Roku poprawy Ka-

1endarza ISR2. pofpiefzai?c ufr?pllo
by?o: co by?o od Synodu na dzie?
12. Kalendas Aprilis pofranowiono,
i XIV. Dzie? Xl?zyca Parchalny na

fwoim ofadzi? mieyfcu, ale te? u ...

kaza? drog? i poda{ fporob, jakby
na potym oftrzegane. by?o, ?b?
./Equinoctium vernum, l {(IV. dZlen

Paichalny od fwoich krefow nigdy
fi? nie oddala?y.

.
.

cJ zo?a bia?ey SUbbPty przede?<? dw?e-? bIa?? z
.

fi
Ie ZIe-

k' .3

.

',OWIe J? Niedziela bi l'

leuy, osm dn' fi
ala,

Neofito?ie o?z?y?O lb"Yfzy, fk?adali
oft

'
.

lenIa lale (bo toatm
WIecZor k0l1czy? ich b' l' _l1?) zk?d l' fi

.

. le IZ

Alb' epley l? Niedziela bez

W naz?a? powinna.
,.

fzakze te ilowo D
'.

.

tylko
znacz l'

o,mznlcam nle

n? fchodz
y, a.

e l
,tnleyfce gdzie

"'o w ..
·' ? .ludzle Nledtielp odpra-n '

q

:tO] e
Il.

•

l!'
I

't
C

,

l)lGtupi .

Lt.
\,OSClOI, albo dwor

ZegO \? ??Zle, fi? uczyli I?owa Bo-,"

'to.> ledzleJ?·
I Pa(1ik? PO](?:ecku znaczy m(eyfcek.u, Ki1'ch (lr1akon, a

po Niemiec
'·en. Om den fondagh te vie

XVII. Inne z
'

Zeby albowiem lEquinoB:ium WIO'"

fenne do 12. Kalendarza Apryla po

wróci?o fi?, poftanowH, a?eby rze

czone 10. dni w Miefi?cu Oktobrze
?

I as d
'

Tom
111.

In
nazywai? fi? Fei"ye

B
onego



PRZESTROGA
?? __ "'. .M __ ----.-------'--------"---------------------

/' v
'

ni, ale Jylkoza ka?dym -400. Lat

OlIego Roku to jeft: 1582. wyi?te ;:,

byty, a?eby po czwartym dniu

Oktobra ( w który przypada pa

mi?tka S. Francifz ka ') naf??pui?cy
dzie? nie by? pi?ty, ale pi?tnafty ,

a

tak b??d, który byt zdawna , przez

tak wiele obchodow Lat wcifna?

fi? , VI mom?cie czafu byt poprawio-

pierwfze pi?? tr?echfetne Raki b,e!
przeft?pu mia?y fi? przep?dZICf
czwarty za? ka?dy mial bycli prze#

ft?pny B ijJextitis, tak, i? Rok 17?o?
i Rok r800. i Rok I90o• nie powJll4
ny byd? przeft?pne.

A za? w Roku Dwutyfi?ctuyUl
wed?ug zwyczaju dzie? przeft?pny
mial by-? wmiefzczony, to jeft: ';
Miefi?cu Februarym dzie? 2 l, Te?

?e fam te? porz?dek wmie[zcze?J?
i wrachowania Inier katendas d?lee

..

ny.

Aby za? i na potym tego? b??du

unikn?? byto mo?na, to jeft: aby

fi? fna? od XII. Kalendy Apryla
l .lEquinoB:ium wiofenne nieoddala?o,

pof?anowl? ten?e Grzegorz XIII.

aby za ka?dym Czwartym Rokiem

by? powtarzany Rok przef??pny An

nus Biffextilis ( jako jeft zwyczay)

oprócz ka?dego Setnego Roku, któ

reto lata Setne,' chocia? zawfze

przeft?pne bywa?y, jakim te? on

chcia? mie? Rok 1600. hlifki Rokowi

korrekty czyli poprawy Kalendarza,

po tym jednak Roku, lata fetne, któ

l e naft?powa? b?d?, nie wfzyfrkie

mia?y by? przefr?plle: BiffextiZes an-

,

Cli

przeft?pny w ka?dych 400. LecJt,
wiecznie mia? fi? zachowa?. . ';
Breviario Romano ex Pa'rte JftlV
editionis ueneiiana Alino I77z. D?

Sacuium : Wiek ka?dy.f1dada l,
ft

'

'

pa
ze u lat, dtugos? czafow rlle,

t.

mi?tna nazywa fi?. .!Evnnz. pafIll?f
no?? jakowey wielkiey przyg,o rrl

albo odmiany wfzyftkim Lt1dtl?a'
jawney, i od tey pory rachuba c, o'

fow i lat zowie fi? po Greckl.lf Er

cha, a p,Olacinie, Era.
.

,
.

ERA. J.
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W KTOREY SI? WYLICZAJ? CZASY DZIESI?CIU
.pIERWSZYCH PATRYARCHOW

r

???????

,

I.

A ?am
i Ewa,' fi,worzeni f? R? ..

,:,
lat 880. a ca?ego ?ycia mia? lat 962_? E.olk? w RaJu, i ulepieni z umar? Ru J4.22.

W Ru ZI;ttI: Ru r
". Spl0dzili Dziatw? 7. Enoih Urodzi? fi? Ru 622. fp?odzil

. f?t()dZt?Cl? :\Volego 130. ?yli po Dziatki 65. ?y? potym 300. a ze

kich od l? Zlatek Lat 800. a wfzyfr- wfzyf?kim ?y? Lat 365. wzi?ty doo .tLWorzenia ' .
.

R' R k
2. oeLh Urodzi? fi

swrara 930. aJU o u 917.
130. Sam I t? Roku Adamowego 8. Mat1,f,Zata rodzi? fi? Roku 687. fp?o ..

?ycia fw
zas fp?odzi? Dziatki Roku dzi] Dziatki Ru I82 • .?y? potym 782.

DzJatek [go 1°5· ?y? po fp?odzeniu a wfzyf?kich Lat jego by?o 969- ,

Narodz .

at

f807. a wfzyftkich od umar? Ru 1656•
S?th we?a k

wego.
9r?. umar? za? 9. Lameck Urodzi! fi? Ru 874' Sp?o ..

1042.
o II od

zalozenia ?wiata dzi] dziatki Ru: 182. ?y? poty m 595-3· Enos U rodzi? fi
\

Rok'
a wfzyf?klch Lat jego by?o 777-

go. 235.1 S ?odz? d
. 11, Adamowe_ umar? Ru 165r,

.' ku ?ycia r!e z?atkl oko?o Ro- IO. Noe rodzi? 11? R. 1°56. Sp?odzi? .niu Dziatek 8?? 9?. z?? po .!p?Odze_ dziatki Ru 500. ?yr potym Lat 450•
U1lJar? W R k

?'. W zyfi-klCh 90S· a wfzyfl:kich T...at 950. umar? Roku.A l?
° II swiata

1I40,. •

.LtClynan Urod 'l fi R' 2005·
\VegO

Zl
l? ok u Adamo-

_lo R k325', fa!U fp?odzi? dziatki oko- ???????? ????
..3

o U
zyCIa fweg "

WIADOMOSC I
-

'lZeniu d' k' ....
o

70. po {piO-
•kich tatZ?te. zy? Lat 8 .. 0. wfzyfr-

umar?w Rycia Kaynanoweg 910. Co fil!. za ani tych Dziefi?ciu Patryarcltow
c/zictto, ?wiadcz? .LYi?gi Rodzail/;, o któ

rych nino i tZt z Komme'lltrtryuJzow na-

?. NJalatael '?\V?rzonego ?Wiata
I235.w Lat 60: f t?ry H? r?dz?r R. 395.

czenin b
. l>lOdzlI DZiatkI, po flp?o- mieni? nie zaniedbamy.

•

Zlatek
'

?Lzycia I.at 8
ZY1 at 830' a calego6. ;]Clret tho95: umar? Roku

1;29u. I Imo .

.I6?. fp?odz?tl?Dfi,? ?u 460. w lat I Co znaczy te fl'o:wm !n principia., .

na-
.

zlatkl, pOtym ?yr I pocz?tku ? Odpf?Wlada Conclllum

B ij
I

Late-
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Latera?fkie pod Innocentym III. Cap: ,;:

3:. a to? rozumiei? ,
i S. Bazyli pifz?e

przeciwko Eunomiufzowi Lib: 2. ze

te f?owo: In principio, znaczy na po

cz?tku czafu , tak jednak, ze fi? trze

ba dorozumiewa? ,niektórych rzeczy

wprzód naturalnie f?wotzonych ,
ni

?eli by? czas, temous.

3tio.

Co znaczy te fl:'owo:Bó?, Deus, 6d

powiada Esdrafz lib. 4. c. 9- y. 17'

cfjaki Jprawca, takie i jiwofzenie: chc?c

przez to wyrazi?, ?e do ftwarza?\?
z niczego 'konieeznie potrzeba

nIe
..

Iko?czoney i niezmierney fi?y. SaD?e
mu tedy Bogu jako ni?mierneY lO
jeft to nayprzyzwoitfza 'z niczego

c

uczyni? •.

Czas albowiem
I

wed?ug Zdania To

mafza S .. wprzód ka?e fi? domys?a?

pewney ruchawo?ci, Motztnz, Rucha

chawo?? za?, Motus, ka?e fi? domysia?
rzp.czy jakowey?ci?, kt6ra pierwey
zofial?c nieruchoma , ale mog?ca by? J

",,.. bog
Co znaczy te f?owo: Ccetum, l.'tle 5':

Odpowiada S. Dyoniziufz, któregO
ql

Tomafz wf?omina ( lib: 2 •. d., lt?ti'
T. Art: z. ) ze to f? krainy nIeJ

11[\"

telne , których If?ota jeft infz?Y ja'
tury od Elementow ,

i jakoby pl.?taf?!1
ka? EJfentia, cudnieyfza, czy?CJ,eYo?e
i dzielnieyfza, z którey :fi? ik?adal? j,t'

krainy Niebiefkie, niewymównym s?i?"
rem migai?ce, wfzyftkiemi pi?knos ?o·
mi ózdobione, nie?ywe , któr? n!lpie'
to\va? Bóg na godne tniefzkal11ft'kieJlli
poj?t? fzcz?sliwo?ci? i wfzy dO'
dobrami nape?nione, tym, którzy' \?blV
czeCnym ?yciu obyczajami ?Wl??y",e
wemi z w?aCnego ferta fwego

t

Bogu miefzkanie czyni?·

N'zrufzona, potym ,fi? rufza? pocznie,
i zaraz zacznie ruchawo?? motus ,

zwan?, a ta ruchawo?? zacznie czas; I

poniewa? czas, jeft 'miara tey?e ru

chawo?ci; uwa?ai?c bytno?ci kres. trze

ba wiedzie?, ?e razem by?y i rzecz

ruchoma mobile, i ruchawo?? motus,

, i Czas tempus.
To fi? odpowie-t?zia?o wed?ug wy

..

k?adu i rozumienia literalnego o ma ..

teryi pierwfzey.

zdo.

Co znaczy te ftowo: Creavit, frwo

rzyl? Odpowiada S. Tomafz (2. dift;

l. q. I. Ar: 2.) Ze zrodzenie czyli Ge

neratio potrzebuie gruntu czyli {ub

jektu: ftwarzanie za?, Creatio, ftaje

1i? z niczegb; poniewa? jeft wypro

wadzeme rzeczy z niczego, productio
'lei ex nihito, za?ozywfzy jednak za

miaft gruntu czyli fubjektu wprzód
b?d?c? pewn? jakow?? fil?, w którey
mocy pierwey by?o wfzytko, co tylko
potym mia?o bydz Rworzo'no, w mocy

wprzód zamyka?o fi?, potym ta moc

,vyprowadzila. do Ikt?tku.

sto. .

/1l
I 4??'

Co znacz? te· {lawa: Terra J
rz;c?a

J

nis & vacua, Ziemia by?a'
cZ

(z'
j1je

pró?na ? Odpowiada s. ToJ1l? n?ydO'
dlateg pró?na, jakoby tarJl 01C1IlMIJ
wata fi? pr6?no?? ftworzo??' \Vfty{?'
nazwana; bo ta, jeft zepfuC1e orz?de?

I
kiego porz?dku, kt6ryto p (l{!e'l
konferwuie :fi? przez Towar?? OJ

fpolne ztnierzc?enie Wfzy(?k) ,le
($'

/.

(I. p. q. 4' Arttculo l. ad 4·
.

c?ey

r _
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czey dla d,
'

h

'

"

-

zietnia p
, yoc, bPrzYlbczyn

mowi fi? :', niech fi? flanie, utwierdzenie, Firmamen-
rozna : o a o W t

.,.

'i O R Abb lib
wfzyQki 'b ?

'
.

en czas tum. dpowiada upertus u as: l :

ko rozu?' r?ebc?y .Y y. nIeWIdome, ja- ,I. de Trlntte: C. 22. F?rmamentum non

albo ze \? tenU ?:Sl.S 1?2 Ge?: C. 1. q. 7. folidum quid aut durusn; ut vulgo putatur,

ozdoby, to jeft: :?i
rne

tnl?ry fwoiey Sed.aer efl, =r= e ade? fubtitifatu?,
fz?t, ani woda' R b pow!et?ze Pta- ut ticet uideri queat , magls tamen fpz-

dl?tek, ziolek J dY
ek, am

,zIemia by- ritus effe, quasn corpus per aliquam si ..

VacuH11z; nic inf r?ew., pro?no?? za? militztdinem nuncupetur.
I

tylko zepfucie ?ego n.le znaczy, jak Firmament nie jeft to, co ?cis?ego

jey Bóg zaoew
? ZY,ftklego, a zatym albo twardego, jak fi? pofpolicie by?

bel nie ?11lóg?'
nIe me ftwarzat, a Dija- rozurni ,

ale to powietrze jeft rozci?-
.

gle i tak bardzo wyci?czone, ?,e cho-

6to. cia? fi?' zdaje byd? widzian, jednak bar-

Co
znaczy t o: I'

I dziey puche? dla jakiego? podobie? ..

oblic;u1? o, a ?e11znosci byty nad fiwa, nizeli cia?em fi? nazywa. i o tym

gu{?y? (?rb?e:.asCi? Odpo'Yi?da S. Au- to Firmamencie jako prawdziwe po-

4· pa'gina mihi Contra, Manzcheos cap: wietrze rozumianym w podobie?ftwie

przepa??i, Abys?r2.R)
ze

?od Imieniem Du\:ha cielefnego czyli' Cia?a fubtiJizo-

?a.dzenle ?ywior?w o?U?le fi? zgro- wanego wyci?czonego. mówi Eccle?i ..

I
zIemi, co do ift

J?z ftworzonych aftes Cap: I. y. 6. Lujircms universa in

byty widom
ot Y , ?le jefzcze nie Ci1'CZtit?{, pergit fpir?tus & in circutos,

bo ]'efzcz
e

przez zadne ?wiat?o' (,uos A?even?tl'tur.
.

,
'

? ella to
.

d
•. 'J

". ,

Zadne ?wiat?o
WI

?ellle nie by?o "Przechodz?c przez wfzyfl:kie rze-

m6wi z'e C'l
wyz,n?czone, i zt?d fi?

,

k'
,. ,,' emnOSCl by? d "czy w okr?gu Duch d?zy i na- r?gl

pascJ?; gdzie- bowie? nil na, ?rze- " fwoje powraca fi?.
tam koniecznie ciemn

' . f:ma SWlatia, Mówi fi? za?, ?e ten Duch cielesnyOSCl
?.

I
czyli powip.trze podobne tylko Du-

,:

C
7ttlo. ,chowi, a nie jeil: z ifioty Duchem, a

,

,o znaczy to: Duch p
I,

I

to nayprzód dJa tego, ze jeft rzecZ

"'Cid
wodami? Od .

A
al·'tfol unoji! ji" jiktadana z fwokh ki?buw jak woda,

13· COnfes' C p?, uguftyn S. ( Ub: fu'
,

?

deterrtlino' .r· 4?) ze to wola PaMka
ladanie zas cz?fiek na jedn? catos "

dom potr??
a l1? do przydania wo-

jeft litota cia?a, a nie z?? Ducha; bo

1!a? fi? ?U)iat;?? ozdoby. A te ilowa:
Duch powinien 1;>y? jednoitka nieik!a-

snlej? Sto' os?, znaczy, niechay za]' a-

dana, i cz?fiek niemai?ca.
t k

llce l G
.

d
. ?do. Powietrze nie jeft Duchem; bo

t:
;

ponieWa? R ?:a? y, 'l

S.talo .J1!f 00 dzieli? ?nu?na nadymBi?c miefzki,

k UCzynienie O?Kle zechcenIe: Jeft
f'>

?6reg() n '. Del ,Voluiffe, eft leciJ!"
wo?na go pfowa? w k?tku jakim l'mro-

tlle: Cujus ??????nl danie, jf'ft obiec:? dem, gnojem, zaraz?, mo?na go przy-

'.J.Je, eft prom1}iJle & c. Ejc. mufL?, aby cz??ciami fwojemi p04

'8vo
wietrznemi ko?a obraca? l\Uy?fkie.

Co
znacz .

.

. y jezeli woda Duchem nie jeli, po"
? te nOwa: RzekI te? Bóg kt?rey Ryby p?ywai?, to? sni. Po-

WIetrze, po którym .Ptafz?ta latal?·
Atak •
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A tak onych Pogancw g?upie rozu- ?:/ -

mienie, ze Powietrze jeft Bogiem, tym

farnym wyrozumieniem upada, i po

kazuiefi?, ze te? f? cia?a fubtelne czy-

II.

I

fi ft?
Co znacz? te f?owa : Niech&1AJ ,1? a.

n? ?wiatfa i niechosy b?d? na znakt 1 et

i?

f y ,
i dni, i Lata? Odpowiada AntOn:

us Escobar lib: 1. in cap. GeneS: pa? ..

49. to jeft: aby znakami byty pr\.
fzJych, a tych koniecznie nafr?pl?li"
ey'ch dziel Elementalnych czyl1 zt,
wiolowych , jakoby wprzód

do
? d

znania 'budz?ce ludzi i bydl?ta ? 't, ?e
Signa Prognoflica, znaki up0!111113I?O'
o naft?pui?cych Defzczach ,

-

o pot
dzie

,
o czarach i potrzebie flll&,c.

fzczepienia , ?niwa , ?eglowania,

H Duchowne, jako f? wfz elkie fklady

zwijane z profzkow jak kf?by, a to rzecz

widoma co do Poftaci, i rozwijane cia?a

jako nici, co do iftoty te? farne przez

fwoje wyp.tawy, ale niewidome jako

powietrze, zapachy zio?
, gor?ca, i

ciep?a.
on o,

Co znacz? te f?owa, a niechay C Fir

mament ) rozdzieli wody od wod'? To,

co ?wiadczy Dawid S, ( Cwalcie go

Niebiofa Niebios i wody, które [? wy-
12.

J1- O'

,Co znacz? 0!1e flow?: FaciC1tlZZl?wj?'
mmem uczy?my cz?OWIeka? Odp, Jib!
da S. Grzegorz wielki in 27- caP:o/!fP?
9. moralium, ad d?gniorem operat! l?tSI

quasi eonsiltum requirebatur, veld ?jer
cum consillo tafta olderetur, do go bP bY'

fzey roboty jakoby rady potrze ,a t?

lo, albo, ?eby by?a widziat1a,
ze

naradzeniem fi? uczyniona jet?. iekl\

zey Niebios) ( i nazwa? Bóg Firma

ment Niebem) poniewa? powietrze

jeft cz???wi?kfza i Iepfzs Niebiefkie

okr?gi obeymuj?ca. Efcobar: in Cap:
l. Genefeos.

romo,

Co znacz? te f?owa: Niec!zay z1'odzi

ziemia, traio? nieloniei qc?? Odpowiada
S. Augnftyn Lib: 5. de Genes: ad lite-

Te za? flowo: Bominern, c?ro;))ell?
znaczy Natur? rozumn?, ad 2n1?ra11
& ?imi!itndinem '?Zoflrcmz, na f f rjiil

podobie?ftwo narze, to jeft: niec 1?) (iie'

Durz? ( cz!owiek ) niewidom?

-ram: Cap: 4. pag: mihi 595· Ze tym
Boikim rozkazem, nie fama przez :fi?
ziemia., jakoby w?afn? jey fir? zio?a

i drzewa wydala; aJetylko byfa uftu

zn? przyczyn? file Bozt:y czyni?cey,
zk?d te i?owo, Germinet, n?echay zro- cieletll?, i nidmierteln?, BeretY'

A tu niechay fi? zawfiydz? tycb
. dzi, tak ii? ma rozumie?, jakoby

rzek?: niecllt:1Y fi? okryje zi:?mia zio

?ami przez fporob podieg?'y {ile Bczey,
cy, ./Jntropomorphitce, ktorZY .. fr cW

i?6w wnoiili fobie, ze Bog Je ,

lesny. ffbJ11i1iiPl:U;ve. .

\Vrzakze ua to Bazyli S:
W Ji'!ldlA zt?d wno?, ze fzczepy P!wntlE i

zio?a nierazem byty frworzone z zie ..

"roi?, ale one potym moc? Bofk? wy?

prowadzone f?, a tak fi? m? rozumie?

i o Rybach i o Ptalz?tach i ziemiop1a
zach, producat terra, animCllic;" non qua

si causa efficiens , led vero n1fJteriatis.

9. in Genes: tak a.dpoWlada'ttllcpg1
tu

1 qui Chrijlictnismi prcete:xt1t, ?Cill.l1'
" Ty, który pod pretextern ?h??:vj?\??
" ftw:\ nie m?rz, coby? nad z'j

tO 8()?
,p milfzego znalaz?: do j{Og?lli prO

?? mówi 1 1Ul Obraz '?ZOlz: ko
[ze

"
v

•
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"fz? infzemu ciebie podobn
"mle?? izali nie temu kt' y? Il.chce ;:, WYK?AD MORALNYI'. " ,

orYlel[J'a" rnose chwaty, wyraz ifi:ot, ,:
z Pierwjzego Rozdziot« Pi/ma S?" który jeft Obraz Boga'

? ,Y J,ego, 1

"go? nleWldome_
.rrno.

Do fwego ci? ted l
/ .

" brazu, który zyie
Y

'Wk aSC1wego 0-

"Ja i Ociec
]'edno]' J,. I, t6ry mówit .

Na pocz?tku, to jeft: na Synu, [uioim;
Syn albowiem jeft Stworzyciel

wfzyftkiego, mówi Auguftyn S. de can

tu novo Cap. 7. in medit. in tom. 9. Quc;>a
jcriptum eJ? in p'rincipio,intetligitur in Filio,
qui eft princip?1mz, i to znaczy Hebrey
Ikie

, Rel]«, pocz?tek albo G?ow?,

'd
'

I' e?esmy 'k
-

, ,Wl Z?ai, widzia? O
' l to mrue

"wi:
UCZY/liny .

?
yc?. Do tego ntp

"nafz, gdzie "e (;? oWleka na Obraz
"fi? tedy ta?

fi:
Je?e,n, Obraz, Jak?e

"ltwo? i Uczynilo;?escl
na

P?dobie?_
" powiedzia? u

o.? cz?OWieka, nie

"fporobem ? t czy'f?lz: .

U ni1m?t tym
" wielo?ci Bogo??

owie (uczyni?)
"Zyda \Vyl1 ?'

przlZ tamte bowiem
"Obraz naf:zc)za ( kiedy m()wi? na

,2do.

Stworzy?, Cre?vit, zydowflde, bere,
Hieronim ab oleafiro t?ómaczy roz

dzieli? diuijit , a zt?d wno?, ?e w du-
I

fzy cztowieczey uf?anowiony , jeft
wolny rozf?dek, liberum arbitrium, aby
rozdziela? CZ?owiek pomi?dzy dobrym

o trz h
'

"nym BoO'u p
ec ofobach w Jed-

d ' ':" rzez te '
i't •

" y mowl?: i Ucz
.

zas J1owa, kle-

"b??d Pogano
YUIl cz?owieka Bóg

,. Bogow. Bel i? P?t?pit o mnoftwi?
"Udaway fi?

P,
S

Znle tedy do jedno?ci

"POznaway
'.

I

yn,a razem z Oycem

i z?ym, pod Imieniem Nieba i ziemi

znaczone, jako rozumi Hztgo, a z tych
aby fobie wybiera? Cz?owiek, co ma

fi? bardziey podoba; poniewaz Ekkle ..

zyafryk mówi ( Cap: 15- y, I+- & 18. )
Bóg od pocz?tku poftal1owit Cztowieka,

b r
.

l
mnoft:w B

-

" e

p1ecznego jak
a

ogow U1e?

poty 5. Bazyli od ll?yd?ley unikay.J l1Z
tedy nie

POWIada.
ko .

na Obraz A'
'

i zoflawit go UJ reku rady jego, przed
cz?owiekiem zycie i ?mier?, Dob're i z/e.

Co jobie obierze, to b?dzie mu dane.

rOZUt?lla? Filo tlIolow, ja-
fzczyzn? i niewiafi: Zydowin, M?
(pfodzenia

narod i ucz?ni? dla ro

ff1?aWi? irn, aby ?an UdZ?lego, i b?o-
3tio•-

? ft:"Yorzeniem. OWal! nad w[zel? I

to Jakie fi Niebo i ziemi?, ?e to znaczy (mówi
pocz?tk l? rzeczy n d S. Al1gufryn ) durz? jako Niebo. cia ..

lo jako ziemi?. ['(xlum jpiritwn, tCY1'an1J

Ct:wnem, hoc eft H017linem jpiritalenlt ( Cer ..

mone I3+- de Tempore ante finem
tom 10.) albo tez Imieniem Nit'ba cz?o

wiek fprawiedliwy, a za? Imif!niem

ziemi, znaczy fi? cz?owiek grzeCzny,

I
. ach Ad

a
arzafy przy

.ltera1nego Tama wed?ug wyk?adu
tego?' f:

'
eraz U

?
-

fi
z

atnego Ro . wazmy ]efzcze
'. ?pui?cy WykI: d

zdzlatu Pifma S. na-

.

a

moralny.

1
tak wyk?ada Hugo Kardyna? ( albo

te? Imieniem Nieba rozumif'i? fif; afki

Oldprzyrodzone. a Im ieuiem Z?t;; ,',
rafki natllralne, jakoto f?. Bo?ft('tw

?.

zd.ro-
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. '" bfi

", •
"

,.

b d?"e tDial
iero nrm :"

miai o tose SWlattosCI. 3· ? Z;l

zdrowie &e. tak wyk?ada
S. fupra caput 23. Isaia: zupe?no?? widzenia Boga.

I

7mo•?to,

UCZ1j'lzit Bóg idwie ?wiat/a wielkie l
Ka?demu cz?owiekowi dar roZQJ1I

i

wol?, albo dwa Tef?amenta Stary

Ziemia za? by/a ceszeza i pni?na,

grzefznik, jefr pró?ny uiemai?cy ?ad

nego Dobra, tak rozumia? Job: cap: 9·

y. 18. zamiefzane f? fciefzki kroków

ich, b?d? pr6?no chodzi? i zgin?,

Nowy Narodowi Ludzkiemu.

8vo.

Albotez, ziemia by/a '}woi:na; bo cz?o

wiek, cokolwiek dobrego ma, to nie

od fiebie ,
ale od Boga ma.

'

Oto da/en']
.

wfzelkie ziele do jedZ
el ?

C. 9. y. 3. ut fint uobis in efcam. tu Z\?aIa
ze dla pokarmu cz?owieka faJllC "'bI1·,
i owoce drzew, jako uwa?a S. C

zoftom dane f? ,
a nie mi?fiwa-

5to•

A ciemno?ci byli nad obliczem, przepa
..

?ci , znacz? fi? grzechy nad fercem

cz?owieka. Duch Bozy mzofi! (i? nad

soodami ,
to jeft nad Lud?mi za grze

chy p?acz?cemi , czyli pokutl1i?cemi.
Niechay fi? fletnie lwiatto?? ,

to jef?: ?a

Ika Bofka na Dl] fzy ,
cz?owieka o?wie

cai?ca ,
albo te? niech b?dzie cz?owiek

fprawiedliwy, jako mówi Chryf?us :

niechay ?wieci ?wiat?o?? wafza przed
Lud?mi &c.

9no. I

O Raju, ? zgrzefzeniu Adam?wr:r;
o wyp?dzenIu Jego ztamt?d mo?e, aS •.

zechce, doczyta? fi? w Riftoryi Plf?56.
, p.otop zacz?? fi? Roku ?wiata ?otOP

zvcia Noego Ru 600. trwa? ten
65'"

Rok jeden ca?y, fko?czyl fi? Ru ?
????--?

WIADOMOSC 11.
6to.

. gigO
Co .fi? flalo z Adamem i z Syna1!J1 e:t/O'
w Dzidt, UJ który flworzy!

BofJ

wieka? Cap. S. Gen:

?(ftat fi? dzieli jtJden: znaczy dzieJi

trojaki: dziell z:-:?miony grzechami,
dies infectus, dzic{l ?wiat?em czy li

prz edsi?wzi?ciem dobych llczynkow

wypogodzony, Dies a.fpP{lIs, dzielI

fkute( znemi cnotami rozja?niony, Dies

pe1jeEtl!s.

1I'no. ktJ-. \v

S Chryzf'fl:om rozumi za dnl1
Na pO?

'- •
re frworzy? Bc5g czlowie}\ll' je?'

dohin1jlwo Boze fuzynit gO, ot?? lll??
dofkonalego w poznawauiu

B
t',l?, J?

przet(l, ?e mu da? Durz? rot'-Ul? f:tt)'
ko rozumi S. Auguflyn c?r:?late?o:·
flum libr: 2+. Cap. 2. albO

?a?? pO,
na podobie/Lj?lfJo, ze OlU \VJard?a (pr?,
?wi?cni?c? czyli pierworD

•

ro?,t1st1.

Dzie? pierwfzy za?miony. r. z??

wol?. 21 marno?ci? ftarania. 3. fza

Je?{rwem z?ych nami?tno?ej. Dziel'

drugi wypogodzony. I. czyfto?ci? fu-
'

mUlenia, 2. Swi?to?ci? powmnych rze

czy wykonania. 3· f?odko?ci? pociefze
l1ia. Dzie? 3d b?dzie dofkonale roz

ja?niony; poniewa? r. b?dzie bez no

?ney przerwy za?mienia. 2,. b?dzie

.

d?'
, ,

. , AdaIU l

Wje lWOSC; pOnlewaz d wpos tli

z zyc;em wziol i lafk?· Zl?? Ze
Ada

Tomafz qUa!ft: 100. Art:
!.

gdybY
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f:r:}l'lty! ?w.! w Pierw;:n.nie, " jako Ziem ioro dek
, Polikie za? Itu!eSpra?! dr ??. Synow z

pier\Votn?

I
cz?owiek, i niewie?cie i m?fzczyzniefk?

re
lWOSCl? bezzaQuzn? i z ?a- przyQoi jednakowo; bo rozdzieliw-'-

•

Czy te Imie cz?owiek, czto-wlet,
, po?do.

znafz, ?e czto znaczy cz?onki czyliM?fzczyzn? i
NieWiaQ? fi: l' h cz?ftki cia?a jednego czy to lepione,?óg i blogoaawit im. t

. ?or??
Je

czy to zrodzone, tudzie? przez te 110-
1 E\y? u:ormOWaf cZ?Iio ?? '? a?? wo : wiek poznafz wieczn? form? , topom.ewaz pOprofru tnó,\ ..

u zta

dtowa, jef? : Dufz? tak w m?fzczyznie jako i
teryi z kt

'

wr?c co o ma-
" r ,

d}" k '11.
t,' orey f:? ulep" t

w mewiescte
, a zt? CZ10Wle

? Jen,
o Jeft '. lenI, ma erya

? k i
.

khy?a, niiefteml?, pierwey frworzon?
cz one l wie •

mówi?: om, zatym co do matery! 4to•Nie z

niczego' f: fl: Zyf za? Adam 130. Lat i fpfodzir
na Obraz i podobie?ftwo (woje i na

zwa? Imie jego Seth. jak wiele przemi ..

neto Lat, póki Adam zrodzi? Setlm,
wielka jeft w?tpliwo?? pomi?dzy Au ..

torami; infi bowiem mówi?, ?e A
dam po trzydziefru latach fwoich pier
wey fp?odzi?, Kazma, a po drugich trzy
dzieftu leciech (p?odzi? Abla.

ta matet a n' .
? Worzoni

? ale ?e
tu cztO\?iek?e !Illa?a formy czyli kfzta!
tym niczYm b P:zeto forma ich przed
lny ttworzy? ,Y

ha,
a

przeto co do for
nie z nfczego'?C

,

co. do gruntu Adam
nie z

niczego: ?
z

gliny" a Ewa tak?e

'/

Blogoaa 'l.
o z Ko?ci Adama,

plodne?lli w? Un., to )eft: Uczyni? ich
do

rozm ": e?al?c Hn moc
p?odn?Tak b ?Ozenla narodu

ludzkiego
Potym za? a? W Lat fiedmdziefi?t

po Ablu, kiedy ju? Adamowi by?o lat
I30• i ju? Abel byt zabity przez Kai.
ma Brata zayzdro??. Poniewa? B6g
na Ablowe Offiary weyrzat i za jego
fzczero?? i riln? pobo?no?? biogol?a ..

wii; a na Kaimowe Offiary gniu?ne
nie

weyrza t.

OWlem rozumi S. TOmafz
.

?. Jk27' Art:
4. Ze btogOfl:aWie?R'

I.
O le

znaczy Dar J
lrworO

Pomno?enie. OWego podanie i
)

O'

3tio.
V

nazwa? I
•

•

hAdq. mJe le Adam i to I
.• nt, Jak Uw

'

Ab l
IUlesci\V? aza U enfis, nie jefi: wIa. Zabi? Kaim Abla, opbkiwa? tedy

Adam przez drugie fro lat mtodzieniafz ..

ka zabitego wftrzymui?c :fi? od ?ony.

:aczey ??n eft nomen
Proprium, aleIcb

?dCil»z 1nmune, fpo?eezne. Nazwa?ftle111..; Rd e?.; ho te? i Ewa jeft Ada-
. \Vrzaklz ]eft Cz?owiek.

Ale ?e S. Jan Chryzofrom i Augu ..

fiyn mówi?: i? Adam we fio trzydzie
?ci' Lat znowu fp?odzi? ?etha. przeto
fi? ich zdania trzymamy; potym bo
wie?1 jefzcze ?y? Adam fptodziwfzySetha Jat 800 i mial Syny i Córki, a

wfzyftkiego ?ycia Adamowego byCo
Lat 930. tak te? ?wiadczy.?. AUV.'l
i?yn, i umar? Adam fpelmal?c dr?g
zaci=lgniony za przeft?pftwo w Raj

\Vl

ltnie, ?d w?a?ciwiey 1?u?y Adamogrlltltll 'h. :cr117ct; Ewa za? z ?ywegoltla
wZi?ta t

.

11.

I'
<

Ad;
a

?ie z
'o

Jen: z. (Qsci Ada-

W
".In, Jako z tr;artwey ZJeml tak. jako

h
zJ?te Od tell'as: h011'lo, fiowo ?aci?!ki e01120 c ?

"'0 Bu '.
,lt b

Z

Owiek' mus, zIemIa; a ZlSo
y

Zierniolep f?fzczyznie nu?y, ja.l'()ni J1;" Plafma, a niewie?cie

C
po-
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pope?nione i ?mier? na wfzyil;kich lu-
,:: ?y·r jefzcze 830- Lat i mial Syny

i

fór?
dzi zaci?gnion?, pokaza? by? d?ugiem ki, a wfzyftkich dni Malalaela y

nieuchronnym dla wfzyfi:kich rodz?- lat 905. i umar?.

eych fi?. 9no.

sto. ?cwed po?ywfay f?o f?e??dziefi?t

Zyt te? i Seth fto pi?? lat pi er- i dwie lecie fp?odzi? Henacha,
•

wey, ni?eli fplodzil' Enosa, a fplodziw- fp?odziwfzy Henacha ?yt jefzCZe 80ft:
fzy Enosa, ?y? jefzcze lat 8°7, i fplo- lat i [p?odzi? Syny i Córki i by?o wIzy

dzil Syny i C6rki, a by?o wCzyfrkich kich dni ?aredC?, lat 962. i umar?.

lat ?ycia jego Dziewi??fet dwa

na?cie i umarl.

IO.

Henoch za? po?ywfzy lat 65- (plO;
dzi] Matuzala. i tu 70. T?LlmacZ???
przydal? 11:0 Jat, i chodz il He??c .

,

Bogiem,' to jef?: fprawiedliwie lS?l'??
tobliwie ?yr w boja?ni Pa?fkiey: 'do'
tt6mac'l?, Placuii Benach tu« Pro \TR

ba? fi? ,Henoch Bogu; i ftl?y fi? W ?)

By? to ten Seth przedziwney ?w)?
tobliwo?ci i m?dro?ci i wynalaz? ró?·

ne Nauki tak o Niebielkich jako i o'

:ziemfkich rzeczach, zk?d u nie

kt6rych Potomkow Bogiem zwany, ?e

I wielka ?wi?to?? i fprawiedliwo?? je

go data okkazy? ,
i? i Synowie Setha

Synami Bo?emi zwani, którzy póki fi?

trzymali Nauki Oyca , ?yli czyfto.

kie dni Jego 365. Lat.
. rZe&

A ten zachwycony do Raju P
Lat,

Potopem, pierwey ni?eli na 669'
f?)'

a?eby z?o?? Ludzi, potym barzo
\

t?

wolnych, nie zmieni?a ferca JegO,
a

,'/
ftalo fi? po ?mierci .Ilda:na W bt

69'
a przed N arodzel1iem

/

Noego W lat:e:tl,

6to.

Zyt te? i Enos Dziewi??dziefi?t lat,

i fplodzil Kayn?nll, tento Enos Syn
Setf.za, po tym fp?odzeniu ?yr jefzcze

8I5' lat i fplodzH Syny i Córki, a

wfzyftkie dni ?ycia jego fiaty fi? 90S.

lat i umar? jefzcze przed pofopem w

ht 516.- a po Adamie w lat ZIO. w Ru

84- ?ycia Noego.

I

Mówi G?, ?e on chodzi? z ?Og?o'
to jeft: ?e ?y? ?wi?tobliwie 1 d?1Jt
nale, jakoby zawrze Bog:J przed ? <$il
ma przytomnego mai?c, i nie ?y ,,?iol
dziany ani znaleziony; poniewa? ?ie?O'
go B6g, to jeft: do Raju zjet1l j1,ecb'
przeniofl, a?eby w czas S?du po? ; Eli'

nego przepowiada? S?owo Bo?e
k ?'P:

afzem, jako ?wiadczy Ekklezya{?7JoO'[b I

4+. y- 16. Henoch podoba! ji? o?ilt'
przeni?fiany jefl do Raju c.zeb1j OP?r. la/

dat Narodom pokut" ,
a W R. 48?ClSOIi11

l(tóry napijany jefte? w S?d,Clch
c

- ed!1?J
aby? u?agodzil gniew Pa/?/7u, ? P??rócl?
ferce Oycowfkie z Synem

J p

Pokolenie J akóba.

7mo•

ZyI tet Kaynan :fiedmdziefi?t Lat i

zrodzi? Mll?alaela, ?yr jefzcze potym

840' Lat ( a T/ómacze ktLtd?, ze we 170.

lat Iptodzit Met/etlcze/a) i fptodzit Sy

ny i Cótki, a wfzyf?:kich dni ?ycia je ..

go by?o lat 909. i umar!.

8vo.

Zyt za? Malalael 65. Lat i fp?odzi?
?areda, a wedrug 70. T?um,czow

rachowania, Malalael we t65. L3.t fp?o'"
dzi? ;]area(j 1

a fp?odziwf?y tJareda
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r r.
,:: Noego Bóg ziemi? mial oczy?ci?, i ?e

Zyt M t 1 ten j Potomkowie jego mia? zacho-
I,atnecha ? ???d?;?r Lat i fpfodzit wa? Narod ludzki; poniewa? wfzy«
tym 782: lecie i ?"; zy. go, zy? po- fey ludzie Potopem mieli byd? zatra ..

li, i by?o wfzyftkictdo?ZJ? Syny i Cór- ceni, i ze on mia? wynale?? fporob
Lat i umar? fze?' 1

m Matuzala 969. orania ziemi, którego fpofobu jefzcze
pem.

CIQ
aty przed Poto- W ten czas nie znano.

Yten to Matuz 1 , 'Mówi fi?, Na ziem?', któr? przektol
wCzyftkich ludzi.

a.a zyt nlyd?u?ey ze- Pan. To je/t: kiedy grzech wziot gó?guftyn (tomo ,?tak trzyma S. Au-
r?, dopu?ci? Bóg, ?e ziemia zbytecz-Genefim 2. p

?. Ib. I. qu::eft: fuper nie ftah. fi? nieurodzayna, i zbyt ci??
Qztreri!olet?gl?? 84· )

k?ey ,po'trz?b?wa?a pracy ?Ia pozY!ka-cund7tm
Cfnnoru

q

?lodo Matusatem fe- ma zywnoscr , tak rozunu Ahulenszs.
pojl dituvium ??; ?mputationem uiuere Lamech za? po fp?cdzenin Noegoter eos qui in

?
uerl?, cum omnes, prce- ?yt jefzcze lat 595. i fp?odzi! Syny idicant?r'2 Jed a?cam zngre!si funt, perii/Je Córki, a wfzyftkich dni Lamecha by ..

codicum 'mend ?1JC quceflionem plur?zt,m to Lat 77'7, i umar?.
lJuippe in /tab

OS!tas ,pepfJrit, non Jotum
'

-

etiam in fePtu;el? allt.er inuenitu«, uerun« I3.

tusa/em in C iF??a mterpretatione Ma- Noe za?, po?ywfzy 500. Lat ( jako.
ratior2'bus fl.

O leI us paucioribits Jed ve- by mówi? S. Jan Chryzoftom W Ho-
pe·,..itur fi ;?x da

n no,s ante diluvium re- milii 22. ?e fi? Noe wft:rzymywd od
Z

u1.ie efunErus.
Mat?e?frwa przez lat 500. czemu prze-

" wyk?a b '

"fpofobern M ?wal fprzeczka, jakim czy Menochius, któremu nie trzeba I

" by lat tnóg? i;?a
ern

wed?ug rachu- wierzy?, by tak d?ugo by? Noe wftrze-

I
,

"wa?.o
wfzyfi:ki ch Pfio potopie ? ponie- mie?liwy, ale godni Autorowi ?at ..

1·
c

l? tn6
"

.

l
.

.,

N
t, ne I

, Oprócz t h k
WI, ze pOgl- wo na to pozwa al?; pomewaz oe

"w?fz1i byli, afC t

' torzy do Arki widz?c ?wiat cielefno?ci? zmazany"no?? wielu' K·e , k fprzeczk? omyl. zbytecznie, którego chc?c upomiua?tylko
bowiem

l?ze
PorodzUa, nie- o to, fam fi? d?ugo w Panie?ftwie cho ..l\ach . w Hebredkich Xi??- wal' )Inaczey fi ?? 1\\r

Wyk?ad' t? Znayduje, ale tez i Ten tedy, mówi?, Noe w po?nyrn,eZaw dO??d ?edmiudziefi?t Ttuma- wieku fp?odzi? Synow: SeWJa, Chama, i(Wedlu .

ZI fi?, ze Matuzalem :Ja/eta, to jefi:: po Roku 5oonym,Pt'Wdzi??nleY(zey liczby Xi?g. ale wfzak?e nie razem. jak nie)<tórzy ro.l!.lllart zy?h ) fze?ciolatami \\:;rzód zumitrli.

lall'l 12'-

fi?t
. .ec? te? ' Czemu Adam tak barzo drugo ?yl"

ze wfzyfrkich dni Jego by lo lat 93??
Odpowiada Efcobar, a?eby fi? ludZIe

pr?dz,ey rozmnczyli ..

l
dWie l .POzywfzy fto o?mdzie

re?u lmie b e;le, fpfodzil Syna, kt6-
Pocze'Z Y·o No

'

. .

Jitór
:/" y Z

uczyJ'/,k e.l 'InGWlt, a ten nas
?

Przekiol FUJ
t prac R?k na/zych,

an. Poniewa? przez

Cij
I"

,
,
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?:;. w u?ywaniu ?adnev mixtury i przy'
I

prawy, które to wyrnyf?y w po?a:'
mach naywi?cey pfui? zdrowie, 1 tli'

fzcz? firy ( jako ?wiadczy Ekklezyapyk.

15·

Czemu? nie tego dnia umar?, kie

dy zgrzefzyt w Raju, jedz?c zakaza

ny Owoc ? i owfzem wed?ug Proroc

twa Dawida W Psalmie 89. t. 4.

-

Po

niewa? Z?, Boga tyfi?c lat jakoby dzie?

wczorayJzy, który przeminot,

c. 37. y. 32. ) Niebqd? chciwy we 1iJj?el
ki:m, pokarmie, ani ,li? wyleway na tJ)j:l:t:?;
kle Jedzenie; 1fJ wielu bowiem pokarl11aC.
b?dzie choroba, a ch?iwo?? przubti?y

C!?

Zaczym nietylko Adam, ale ani Ma

tusalem, ani ?aden z ludzi nie do?yw
fzy tyfi?ca lat, jednego? dnia umiera

j?, w którym fi? rodz?; tyfi?c lat bo

wiem w onym znaczeniu rozp?odze
nia narodu ludzkiego by?y u Boga
jako jeden dzie?.

lJ? do thole'ry. Dla opilf?taa :O?elzt po:
gznelo, et kto jeft wjlrzemie?liUYY, prZY
czyni fobie ?ywota.

.

.

Drug? przyczyna d?ugiego i'ywot?:
bo ludzie pierwlzego wieku przed PA'
topem dofkonale znali przy naUce

•

damowcy fily naturalne ziór, kor:on.
. kow, owocow, tudzie? Kamieni 'be

tallow, i dzielno?ci takowe, których ,j
16.

Prze?le? czemu? nie marz teraz ludzi

tak d?ugo ?yi?cych. l. Dlatego; bo

kom.plexya onych,ludzi by?a mocniey
fza 1 wftrzerrii?zliwfza w onym wieku

?wiata, ni?eli w nafzych czarach ( co

i Aryftoteles Filozof lubo .Poganin
uznaje za fprawiedliw? d?ugiego ?ycia

Frzyczyn? lib: 2. de Anima C. 5. de

potentia nutritiva )

/

," •• I yC1e,zazywai?e , mogli przecl??n?c ?'d-
Wfzak?e, te d?ugie ?y?ie onych ?e

?

nego dnia niedope?nilo ; bo ?aden
• "(ila"

nichtyfi?ca lat nie do?y? , jako tI?
tej

czy S. Ireneufz na ko?cu Xi?gi pl?
T1'

przeciwko Heretykom. Jeft bo;VJe o

wfzelkie ?ycie jakoby dzie? , kt?re?o
poran?k, j:ft od, narod.zen?a

aZ
lO"

mlodzlenfktego WIeku, czvh do ? )'1'"A to. dla Harmonii czyli zgody wi?k
fzey CIep?a lla?uralnego z wilgoci?,

propter harmonzam hum?di cum catido.

d
'

6ft
- ? 0/

r 'zfe
Z,l? wa,. p?!udnie za? jeft 1? ,°0 {?a"

1kI 1 m?ski wIek, wieczor zas jeJt
ro?? a? do ?mierci.

. eJ-Im bardziey bowiem ta wilgo? u

miarkowa?fza i trwalfza b?dzie, tym
dru?ey W niey bawi? fi? b?dzie ciep?o

tJatura.lne,.p?zy. których ftatecznym wy
trwamu, l zycIe tez famo trwa d?ugo,
je?eli za? wilgotno?? z tym to ciep?em
naturalnym z?e b?dzie zmierzana ( ja
ko fi? teraz dzieje) tedy flabieje uto

??n.ie fily wn?trzney, ?ycie ?yj?cych
gmle.

A zt?d fi? j.:1?nie dowiod?o, ?e "?W'
lug Komputu Oycow Swi?tych pJe

1 at

fzy WIek czyli Era trwa?a przeZ
)

1656• . {i?t
Za? wed?ug racllUby fiedmiudzle

Tlumaczow trwa?a lat 2242• , od
.

T t k'
,

d
"

l 'y
ze

o a ze WIe Zlec na eZ' ?O"
Sema,

.

Chama, i ]afeta SytlO"'?aj?ce
ego wfzyftkie narody dot?d

tr

?e
tJ'

zrodzi?y fi? i potomitwo SetJ10\?ze?j
fiadro mieyfca bliikie okora !

A zt?d wynika oczewiJta prawda,

f.e dawnieyfzym pomaga?a trze?wo??

! pokarmy naturalne, z farnych jarzyn
J Owocow profte by?o wy?,rwienie i

prof?y napoy woda; poniewaz nie byto

Eulrates na W fchop S?o?ca: iey(C.
Pokolenie za? Chama blti1ne rllpu!Lld;

oko?o Jordan U 1 N Ilu Rzek }( u

Jlio"



ERA II. 2!

''liowi Ja? t
ftwo mnie

e Owe na koniec Potom- ?::- otrzyma?o, zk?d wiele Narodow w

yfz? Azy? ku Zachodowi ? Europie rozmno?y?o fi?.

lETAS MUND! WIEK SWIATA II.

ALBO'

II.A.'R

?--?._--_.----.----------?
,

Ju?e?my d -

wiek ?Wia?wnte?. namieni1i, ?e ten r-: 3. Sale Urodzi? fi? 1693. zaczol p?o-
na fi? na k

a

,czy l Era druga zaczy-

,._

dzi? Roku ?ycia fwego 30. potym

:fi? przy pow?tc? potopu, a ko?czy ?y? lat 4°3.' a wfzyf?klch lat jego

zaczowfz fi
anIU Abrahama, a tak 433. umar? w Ru ?wiata 2126.

fko?czyJz ]? ?k: ?wiata 1657- a 4- Hebel' U rodzi? fi? Ru 1723. Spto-
go o?mdzie1i??? Ot

u d?u tyfi?czne- dzil dziatki Ru 34. potym ?yr 430.

Wewfzyftkim 4?? rteclego, zawiera lat, wtzyf?kich lat ?ycia jego by?o
tych \yiadomo?ciach

at.
Ob?czmy w 46f. umar? w R? ?wiata 2187.

lat drugich dziefi '.'
co Za liczba by ta 5. r aleg Urodzi? fi? Ru 1757. fplo ..

którzy naft?pow 11,?CIU Patryarchow, dzl] dzieci Roku 30. potym ?y? lat

?y1i pierWfzego
a

,I kPo ??ch, którzy 309. a wfzyftkich dni ?ycia jego
2yli jeden po ',d

w?e u, J Jak wiele lat by?o Zt39' umar? Roku ?wiata 1999.

_____
,ruglm. 6. Rehu Urodzi? fi? 17g7. fp?odzi?

dzieci Ru 32. potym ?y? lat 207.

wfzyftkich dni ?ycia jego byto 239.
umar? Roku ?wiata 2026.

l. S:atrYCWChOWie
UJ IL wieku.

m
Drod 't f

dziatki ?I l? 1598, Sp?odzi?
7. Sarug rodzi? fi? Ru J8+9' fp?odzi?

?

dzieci Ru 30. ?yr potym lat 119·

wfzyftkich dni ?ycia jego by?o ?30.

umar? Ru ?wiata 1997.

fWego,
o o?o JOO. Roku ?ycia

\\'rzYttki?hO fP!?dzeniu ?y? lat 500.
\\'

Rok.u ? ?nl Jego lat 600. umar?
?.

?l'faxat ulata. 2158.
8. Nacbor Urodzi? fi? Ru IR49. fpro.

dzi] dzieci Ru 29. ?y? potym 109.

wfzyftkich lat jego 148. umar? Ru

?wiata J997.

czot
plo d

,rodzi? fi? Ru 1658. za-

lat ZI? W R '
?

303. a u, 35· potym zy?
\lrnad Rok \V?Z):?klCh lat jego 3??.

,

\1 SWlata 1996.1
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9. Tare U rodzi? fi? 1878. fp?odzi? ;', która by?a na ziemi od cz?owieka .81
dzieci Ru 130. ?yr potyrn lat 75. do bydl?cia, tylko zof?al fam Noe-?

c

wfzyftkich lat jego 205. umar? Ru.. tylko. którzy byli w Korabiu z

nIfII;
?wiata dwa tyfi?ce o?rndziefi?t trze- a trwa?y tak wody zalewai?ee pr?e

ciego, dni f?o pi??dziefi?t,
10. Abraham Urodzi! fi? Ru .2008.

przyfzed? do' ziemi Chananey1kiey
maj?c lat 75. a to byt Rok ?wiata

2083·

zdo,

Widz?c Synowie Bozi, to }ef?: ?:
riowie pochodz?cy z Pokolenia ?et S

jako mówi: Suidas a PerrerioC!tat"i
in lib: 8. Genes: Num: ?2. ponl.ew\?,
Seth Syn Adamow jakoby naypteao'
Czego Kap?ana , wyuczonego

od
II

ga, jakim fpofobem mia?' czyni? BOgi
Offiary: ten, mówi?. Seth nazy?v?;J
?yt Bogie? t?k ?l? .p?ze.wyifz:?!?rci,
Jego fprawiedliwo?ci 1 sWl?tobh\\!;- -ch

WIADOMOSC I?

o tym, co /t? fialo za dni Noego.

P.

Jaka
by?a przyczyna Potopu?

O. Zbyt cielefne a (pro?ne ?ycia ludz

kie, kiedy nawet f?udzy Bofcy ,
ktri

rych Synami Bo?erni nazywali, zako

chawfzy H? w urodzie ( z Fokolenia

Setlux id?c ) cielefney, zbel?wili fi? ,
i

rozmno?yla Ii? zbytecznie ??o?? ludz

k'? tak, i? Bóg powiedz.ie ? : Nie bednie

odt?d mi?rz/La! Duch nu!y w cztomieku;
bo cioto jefl t zatrac? wjzelkie cioto ,

a

znalaz?:fzy farnego fprawiedliwego cz?o

wieka Noego. onemu rozkaza? uczy
ni? Korab, czyli ark? przed Potopem,
aby fi? tak f?ll11 w O?rnior?u durz od

Potopu zllhowal, wzio\\'fzy z ka?dego
rodzaju bydl?t na rozp?odzenie po pa

rze, a ka?d) ch ptarz?t po fiedmioro,
i wfzedl Noe do Korabia ma:?cy W

ten czas lat 600. we(zfa i ?ona jego
j trzech Synow jego i ?ony Synow
jego, j wyznaczone Bydl??3. A natych
miaft wvla?v wody frrafzliwe, i zato

pity wfzyftide ft,,'orzenra na zie'mi;
poniewa? ju? przt:wy?fzafy wfzyfikie
góry naywy?fze f}?",d ,Nieb?m cafym
b?d?ce, i jui nawet nad 1Jaywy?(?:emi
górami wy?ey na T5. ?okci wezbra?a

woda, i zg?adzi? Bóg wfzelk? iftot?,

jakote? dla wynalezienia lit:er??nbie'
N auk i wiadomo?ci o rzeczach ??e \?

Ikich
, zk?d i one f?owa DaW?

a

voS
PCalmie 8r. znaydui? fi?: Ego dl?l, je'
dii eflis, Jam rzek? wy BogoWl,e r1-e'
fie?cie i Synowie Naywy?fzego, p i

• . .

N
- 'f'Z(?(rO

. to ? ze WIerzycIe w l 3\!WYZ n

')f1I.7 •

[\,0Ch wat? }e?o zachowuj,ecie ';.
\

Qli?
Pokoleniu Jako SynO\Vle B?ZI ... iiS,
ded?t eis poteflaterrz Filios De? fie?/?V9?
qui credunt in Nonzirze Ejus. Pafll? Bo"
da! im moc, aby fi? ftawali Syl1a?e je'
?emi, tym, kt6rzy wierz? W J?1 Vly'''
go, a tak o Synach SethowyC, lvi M'
?wiczonych ChwaIy B()?ey W:\ lud?'

Widz?c Synowie Bozi, Cór
l

\ve?O
kie

, 'Córki z Pokolenia K?Y?? ....
d?

( jak mOWl: S. A uguftyn llb. i??J1e,
Civit. C. 23. ) ?e byty zbyt J} {obie
to jeft: urody K rafney, pobr{obie tl'

za iony u: wfzyfi:kich ,któr? JlarodL1
podobali, nie dla rozmno?enHl Plltry8('
ludzkiego naturalnego, jakO i- ch\\/a'
chowie, aby z Dziatk/lmi f?e?ie j?kO
lili Stwórc? fwego, m6w1? tec?nlc1
Patryarchowie, ale jako wi?;fot

..



I,
'I' ? PATRYAR: wII. WIEKU ?3

?, \

i pfotliw'·

b?

"

\'
I , l, a dogadzali

'

dl'
r. l'

' •

b'
, ,SCl fWoiey' a b fi: T

poz? IWO-
,:, tmoi? f pOJonego l z itego ,

i tak za-

ks
, jako f?u?of?y??]? ?atur? ?<>, ko?- lawfzy ,?wiat p?topem; uczyni? P,o"

_ ta,k rozumi o nich S. Ch'
Mdzeni?wa, tym ?og yrzymler,ze

? No:; ze WIe;

nul :
-

22. in Genes: to ry?oi?om Ho- cey n,le ml?I karac wodami narodu

Rozgniewany B6
m. 5·

. .

Iudzk iego, l na znak tego T?cze w o ..

(zka Duck nzóy UJ' c git rz? kl: Nzez,mze. blokach wyznaczy? •

.1efl, ,to je!?: bo cz]

Z
0';f1zeku; bo ciato

sto ..

by nie mial W (;
.' oWlek

, tak jako-
'

na Obraz 13 )
oble durzy rozumney

Po potopie zakaza? Bóg je?'? mi?sa

ciwCzy wfz l?zy 1hvorzoney, odrzu: ze 'krwi?, ukazuj?c, ?e bydl?ca dufzs

mochc?c z

e
?- Uwag?-i rozmys? fa- jefb we krwi; czlowiec?ey za? dufzy

cielefnych a,nurzy? fi?. W wyft?pkach mia? pozyfkiwa? od wfzelkiey Bef?yi,
lo

drog? f.
l

?opfowaro wfzelkie cia-
i dla tego Bóg na wfzelkie befrye

Winno?ci ?OI?, odft?piro fwoich po- w?ozy! ftrach przed cz?owiekiem.

wfzelka ju? B6ga naznaczonych i
Noe zafadziwfay winnic?, pierw ...

1\a
kazdJ c? tnysI ferca czrowiecze?o fzy raz z niewiadomo?ci upi? fi? ,

a

d? Wf?yJ?kie a? ?o z?ego fkronna i b,,? fpi?c obna?y? n?; ? czego gdy Cham

I?9. l"lt dla fanz c?tOZfJieka odtqd' tylko'
na?miewa? fi?, Noe przeklol go.

1ne? pokuty zojiawione.

I
I

;ue ?-???'!!!!!!

?lAle Ze POk?t 3tio.. WIADOMOSC II.

} brzytnowie Y, cZynt? nie chcieli oni
l

.... t'

. rosIl' l d gli!antes '

n.

I

P.
Kiedy

e'JOe wfzedt do Korabia:? al
u zie fl: u. ,to Jen: zbyt

lesne ,awnt W f
.

fi
-' jakim fporobem poznat, ?e POJ

A
.Y od wieku

'
. WOley de cie-

t i?
.

2
'

f:
qUlnas uwa?u (;

l Jako S. Tomafz
'op li aJe, na pIerw ze pytanie, kiedY'

?. ad6,) zeOlbrz' p.?rt: qUa:!fl: 51. Art.
Noe wfzed? do Korabia: maj?cy Rok

a

przyf:por ' yrnoWle
p d 'J'

r. ?ycia fwojego (zacz?ty 60I. W po?o-
tlia l)" zenlern n" b

aro ZI l Jl?
.

M' fi

k J]abelfkiego
lJa elfkJm z nafie- Wl?y te l?ca drugiego, to jeR: W

(}?lfre1lacy?. C,pod pewn? jakow??
MaJu, a dla lepfzego poznania miefi?'"

gnl/ew Bo?y •

l
tedy [prowadzili ey Hebreytkicl1, k?ad? ich tu Regear

,
I narod lQdzki.

l
zatracenie na wfzyi?ek zgodzony z Laci?fkiemi Miefi?cami:

I, Nifan Aprilis.

Chc??
• 4to. 2. I i,ar Majus.

z Pok Jednak B
I ' g. Siuan" .. Junius.

r k ol?niell\ ,og zachowa? Noego
.

4. Tamui JuHus.
",oz a?ar tnu ucJeg? od tego potopu ? 5. Ab non abil? - Augufrus.
r;' P,o hebreytkZYOI? Korab albo Ar- 6. EluI .:. September.

?Ok?la.ta 300. ?k T?b?th, zwan? 9 któ-' 7. Thizri
'

O??ober.

te? 'n

w

zWY?
CI w zdtu?, i 300. 8. MarcheCuall November.

2 Bok
a

?okie? b ? 50. w fzerz, okno
9. Chisleu. December •

. i nFr:
u, ha dot

o W Kota hiu i drzwi' lo. Thebeth Ja?tiarius.
, l,{Q?

ze

rnierZka?' ?e? byli wieczerniki 1t. Szahath ,"
. ??ebruaripS.

orach; t d

la o dwu i O' trzech I2. Adar Martius.
rzewa heblowanego, VCCidar.. Mensis bissQxtiliJ

Wfzed?
, .

•
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Wfzed? tedy Noe W Korab p. 17, {, przy trupach p?ywaj?cych zabawia? fi??
mteft?ca drugiego, a wed?ug nas Maja, W

\
cz??ci? na dachu Korabia kracZ?c

ba

Ru: o ft v;orzenia ?wiata,16s6. wi? fi?, Wypu?ci? potym go??bic?; Pl:
Wielko?? za? tego Potopn poznaje niewa? Kruk nie fprawi? fwego poCe"

:fi? zt?d, ?e wody Pl'zewy?fzy?y wfzel- f?we, nie da? znaku CZj ju? ui?a!y"',o.
kie góry pod Niebem naywy?fze, ja- dy ; got?bica .za?, nie zl1alazfzy gdZ?o
koto Góry Olimpu, które wed?ug Izy.. by fpoczela f?opa jey , wraca?a ?? ,

dora S. in Ethimologia 4. rozdzielaj? Korabia. A gdy znowu j? kied?s?\?\
Macedoni? od Tracii , zk?d fi? te? g6- pu?ci?, powróci?a fi? rofzczk? Oh?vne
ry Macedo?fkie zowi?. pod t? gc5r? w pyfzczku niof?c , pozna? tedy NO:
Ob?oki przebywaj?, zk?d Lucanns Po- ?e ju? opad?y woay na ziemi, "'fo
eta napifa?, Nuhes excedit Olympus, O. czekawfzy tedy jefzcze dni fied fll,

,
"

broki przewy?fza góra Olimpu. jtib od 18. Apryla do 25. znow" WID
Atoli trzeba wiedzie?, ?e f? tym pu?ci? Go??bic?, która wl?cey [t?

Imieniem, Olimpu c?tery g?ry nazwa- niego nie wraca?a.

ne , 1. Gora naywyzfza mi?dzy Tes-
A t R k

,.

r. oi!ll6o!'
fali? i Macedoni?, 2. w Gallo - Gsecyi K' d

za

lm b °r
u w

fYCI? ?
ch ?w

w Cyprze, 3. u Myffanow, przy kto- lt y ?ra Po.c?o n? Ic.:rfi. ·APr1"

rey pocz?tkach pami?tka jeft Anni- fa p!erw (ego ?1:
l?ca, o. Je

r;\1ry (!?
bala. 4. Góra jeft przy morzu czer-

a

?lerw ze&o .

Dla

't
z

rnmeyrz; dacJI

wonym w ziemi M urzyMkiey niedale- ?o?.
na ZiemI

i 0, w?r?y?li?ze ?ie'

kC! od Hckopu MiaReczka, z którev
.

<;>ra la) hruyrzl. 'fize JlldZ
o

'lego
dniA

G
'

fi h d' f1"
., mI WylC o, mle l?C a rug ,?"

?o .

ory
?r?y

w

d
c.

o

ZI; ?n?a,
az

27, w 6oI. Roku ?ycia Noego ?JI
0dP!?tey

ma go zmy p omlellle wy- fchla zupe?nie ziemia, i rozkatsI .

Uf'
pa al?·, .

G
t Noemu na ziemi? ze wfzyfrkietn1

,

Wfzakze nayplerwfzey ory tak fi? dl t
.

bl
rt '1"

r k fi' h ? k
.,

d l? Y l logo11.awl1. lm. ?W

?Yii
o o

wynOb\ ;.lerzc ?
e

d' .J? ? da? Noe za? wyfzedty z Korabia'd ;ek?
Je t?

przNe? b dO llPr,zec lko
ZJe

lOdowa? O?tarz Panu i uczyni! 1 tO'
farnego Je a ot Y cac, z ?d Poeto-

O.ffi·· l P n OJva
wie odwa?yli u? t? G()r? Olympem czYr:ne. a.r??

1

pr?YJ?? ?
nazwa?, to jel?: Niebem, dla tego,

wame Jego lOgO aWI m •

?e jafne od uebie odbija promienie
lloneczne, a ?adnemi fi? nie daje za??

roi? obrokami. Te tedy Olimpow gó?

J. Famdia Noego..

?J

Noe
i ?ona J ego Barten?? t??ecn

ry na 15. ?okci Geometrycznych prze?
I.

wyzfzary wody potopu.
potopem jefzcze fp?odZ1h J!lfet:

Synow, r. Sem, ?. Cham :/iud?k'
a z nich wfzyftek fi? naroJakim za? fpofobem poznawa? Noe

kiedy Potop ufi:aje , zt:j.d moina po

zna?, i? payprz()d bylwypu?cil Kruka. rozptodziL "e'
.

prJl
Poniewa? Jafeta Prof?pll?f3rt\i1ieGdy przeminefo +0. dlli, Otzoor2'yw-

\fzy Noe okno wypu/ci! Kru.ka, aby po

zna? t
izali ju? ufta?y wody, kt6ry

wychodzi? i niewraca? fi?; bo cz??cia

ktada fi? nad drugie dWie
?e J?[e:

Chama i Sema, to dla teg?, {t?
?11

towey F aroilii lofem doi?a r?Fa
? ,
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ropa t Azya Semowi, a Chamowi .b1Uryka. ;,< Jeft blifko Cymeryow wzd?u?

ci?g?o?? Pieczary
Synowie :Ja/eta. ' Gora czfzcza Dom Leniwcew

(

.
gniazdo fenncy. mary.?.

Gome,r,
od ktorego .

.
., Ci tedy Gomerycy, Cimmeryanla

albo Cymbrowie, wed rug ,,6zefa f?
Galatowie, którzy od Grekow prze

?wani .f? Gal1o-?recy, ale tamci by
lt, GaHI, z pomi?dzy ktorych zaif?e

CI, którzy Delfow z?upili ,
a ro

tym w Azyi blifko Troady ofiedli
,

i wi?kfz? cz??? Frygii obj?li, co

?wiadcz? Lib: 35. a za? Diodorus

Lib: 6, C. 9, Cymeryanow zowi?
Rodzicami Francuzów,

merlUfzowie kt'
wynlknelt Cl-

zwani Cymbrowi?. bOft' potym na-

rok mówi Cap"
o zechie1 Pro ...

,

mer i Togorllla 'r:
38. t: 6, ?e Go

Gomer
iw!zyj?k'

? bokI Akwilonu

TOg01"111rJ bOk/elto?zady jego, Do?
fl1'01Z!f )

W l o ( p ólnocney
Byli za? C·

.

Tracyi ok.o::e?ufz?Wie daley od

Circa Maotidem
agnI1ka Me?ty:dy,

czy nazwitlm p?tudem, co swiad-

,fora i mi aft k
Clmmeryufza Bos- ?. Drugi Syn Jafeta by? Magog, od

którego wyfzli Scytowie , wed?ug
?wiadectwa S. Hieronima, którzy
przedtym nazywali fi? Magogi. od

Scytow pocz?tek wzieli Tatarowie

i Turcy, Magog za? by?o Miano

Swi?te i Królew1kie Syryiczykow,
i to? famo znaczy, co HieropoJ, któ

rego miafra i krainy Xi?ze, tak u

Ezechiela Proroka Cap: 38. t, 2. ja
ko te? in Apocalipsi C. 20. t. 7. po

znaje fi? God 11 Ezechiela,kiedy mówi:

Tych Cim:?z
O

Cymerya.
?fPOtnina Her??fzow ,Bosforanow_
111egdy? tr

otus lib: 4 ?e oni
A

. ,zymali
"

ZYI, ale' od S wn?trzu? cz?s?
dZiey ofiedli c?tow wygnani, bar

tych Bosfor C

u
zachodowi, od.

?ly, którego d?l???rY?fz nazwa

dwadzie?cia Stai ,g. s? Jeft na fio

ga od tego B? lt1e daleka jeft dro

leg?? RoiTy? i Lfra przez
przy

Prllfy od Cherfo
tw?, Liwoni? i

Ila tym brzegu ?:su Cymbryki,gdzie "Synu Cz?owieczy pofi:aw twarz

twoj? na przeciw God ziemi Magog
Xi?z?cia l5!.c. a w Objawieniu S. Jana

Ewangel: tak mówi:" a gdy fi? {pe?
ni? tyfi?c Jat b?dzie rozwi?zany
Szatan z wi?zienia fwojego, i wyi
dzie i b?dzie zwodzi? Narody, któ

re f? na Czterech w?glach ziemi

Gog IMagog"

Zt?d Sycambr er,Oko kr(510walil"

Cy OWle n3t
'

•

n
rnery!now Gór Alb

' :vaOl, od

? f? w Tabule dY ,an{Joe nazwa

? z,a Cytner ifk" rllgle? u Ptolome

SWla?ezy 1ib? 61e, Plmiufz tak?e
tnnosci.C

'. Cap: 6, zt d
.

ft 'yrn tn
.

fl
' ? Cle ..

rowie, tak?e e?Y8u? ?ofz?y w przy.
.yanow itolie

wldlUfz u Cyme-
l? tnetarnorph

? rnu

.zaklada,
mówi?c

?
3. Trzeci Syn Jafeta Jllfadai, od te.

go Medowie pocz?tek wzieli i cata

zif'mia lVJedeCJ, przedtym fi? nazy"
wali Medai, potym od pierwfzego
Kr6la Meda zaczeli fi? zwa? Medo ...

wie, jako ?wiadczy Izydor Etimf)a

ER
OSI II.

'l" prope er,

"ece?m111erios t012g0 [petunca

\
M 'JjU,

ons
CQvus' .

ftetrlll,zgnavl P01'JtUS €:i pe-

'

Tom II
?a S01n1'il. '

log: l: 9.
'l.

D
4. Syn
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K?6re to narody zowi? ?? tera?14. Syn Jafeta by? tJawan, od którego ?:<

Jones czyli Grecy pocz?tek fwóy

j
wzieli, zk?d Grecya nazywa?a fi?

Thuifcones ,
a po wlofkn T!tlt?e!.

to jef?: Niemcy, 'albo ?e z nich NI:
I?

ey rodzili fi? , jak pifze TournelJIU?onia, jako ?wiadczy Józef Zy-
dowin, ' na Rok ?wiata 193[. num

21·Z dzi
Jonia tedy albo Grecya, jeR: wrzakze i nafzych czafow ,Y ,

Germani? ,czyli Niemieck? t1em[;
nazywai? Aj7i'enez, chocia? Perrer

a
ufz nie f?ufznie fprzeciwia fi? telll

Kraina mnieyfzey Azyi frzodkiem

le??ca mi?dzy Karyq i Eolidem, któ

ra tak dla ?afkawo?ci Nieba, jako
'j dla wygodnego i po?ytecznego
bardzo fwego wmiefzczenia, nad

?aden kray , by i naylepfzy, upodli?

?wiadectwu.
:/,fd,

Drugi Syn Gomera byf R1J?e
od tego Riphcei RyfeyczykoWlni-/

którzy potym Paphlagones nazWa
v

,I

:fi? niemo?e.
'

_

Tey Krainy Obywatele nazwani
.

;]ones od ?onczykow, Narodow
Greckich wynikaj?cy, których n ie

gdy? dwana?cie przednich Miai? by
lo, a te f?: 1. Milet us 2. M yus 3.
Priene. 4. Ephezus, 5. Colophon. 6.

Lebedus. 7. Teos. 8. Clazomenre, 9.
Phoceea. 10. Erythr::ea. A dwie na 11).
su?ach, to jeft, II. Chios. 12. Sa- I

wzieli pocz?tek. of'
Trzeci Syn Gomera, byt Togkie

ma, od którego narody SyrY?f?'
i A?iatyckie pod panowanie?

J

pO'
??cia Gog podlegli mai? (Woj

cz?tek,
I

Nale?y tudzie? '?zie zamitc:ze?: ci f,

Ze Synowie ?aUJana byh po'
E?lea. 2. Tharsis. 3. Cetltim. ?'

mos
, które nawet Owidiufz .wfpo-

J
mina 6. Faftorum.

danim,
, JBoIeS

I. Syn Eliza, od !.:tórego wyfzll I {kie'
czyli obywatele wyfp morza lon, ?1'
go, jako wfpomina Ezechiel CaPii\i,l

5. Syn Tubal
, od którego pocz?tek

wzieli Iberowie, chocia? za wielu

godnych Autorow ?wiadectwem,

I
?e to byli Italiani, teraz W/osi.

Insula ta czyli wyfpa (ZCZbJ1lpl
rzeczona pofpoIicie zwana otVtn
Elifii, Pola Elizey1kie, zk?d/ Olch
okazy? Poetowie wzieli do ,:V byt'
ba?ni,mieni?c, i? na teyto wy(pl?b,
Oyczyzna ludzi blogofiawio?Y yJ1<j?1

6. Syn Mosoch, od którego, wielu

dowodz?, ?e fw6y pocz?tek wzie
li MoschovitrE, teraz rzeczeni Mo

fia./e, a wed?ug S. Hieronima by li

rzeczeni J(apadoces. y dlatego nazwali Pola ?hZ?e ja
wfzelkiey fzcz?sliwo?c! rnfot; ;dr?1jSI
ko ?wiadcz?: Menochhts,

.

?de EJt.
Perrerizts, i Cornelins a Lapl

7, Syn Thiras, od którego wzieli fwóy
pocz?tek Trakowie, to jefr: Thra
ces albo Thirenses; bo tak ich Gre-
kowie nazywai?. ,

&e.
J kto'

2. Syn :!awana byt Tharjis, ?ow·ie'
re go pochodz?' Tarfe?cz?

ie wf
albo Cytices, zk?d oneJ Kl'ai? 3' Fe;
nikne?o nazwifliO Ci/icia. patr/r" "'y

1JS?

A tn te? t'rzeba wiedzie?:
Ze ci f? Synowie Gomora 1. A.,

fcenez. 2. Rifath. 3. Togorma.

/
Ascenez wielki narod Sarmatow

N' kto
p

iJrozkrze\?il1 tni?dzy kt6remi i nasze

Pol1kie Krainy licz? fi?.
gum: cap: 10. Ps: 7I. te. ty1:lch
mówi? l ?e te 1lowo Tharsl;?tI1

cZa!'
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czaf?tn MOJ'ze frzódz?e111ne Mare

lVJedlterr?neum, jako U Jonaf?a Pror:
?:? WyraziwJz1j to o Fokoleniu Qjafeta,

trzeba te? wiedzie?:
i,

Jak wielka zas w?adza by?
.

.

I'

rl
'

1 l'
sa nJeg-.?

Z
e od tych Synow podzieli?y fi?

'wfzyf?kie wyfpy czyli Insu?y Na ..

rodow, to jef? : ci Synowie Jafeta

rozdzielnie i ofobno miefzkali na

ró?nych mieyfcach i ziemiach W fwo

ich Krainach; bo z nich wieje wy
..

nikn??o Narodow, ka?dy wed?ug
fwego j?zyka i Familiy fwoich.

.ys onyc 1 Cy ikow, dowjefz fi? lt So-Ima cap: 41. mówi?cego' er'
,

?dy? a? do Pelusi E i

.

,Y rcia me-

?ab Lidianie M d
g ?tJklego nale-

PamBlia CaJ ; OWle, Ormianie,
waniern' Cyl'Cpa o;)'a pod Pano

zof?:awa?y.
l

ow, czyli Tr?kow

3· Syn Jawana b ?/
Te za? rozdzielenie fialo fi? W ten

·czas, kiedy przy budowaniu wie?y
Babel, fta?o fi? pomiefzanie j?zyków,
i rozprofzenie ich. Jako fi? mówi w

Xi?gach Rodzaju Cap: II. y. 9. Ka?

dy ioedtug j?zyka fwego; poniewa?
tam /? .i?zyki pomiefzcme wfzyflkiey
ziemi, i zt?d rozproJR;yt ich Pan na

Oblicze wfzyflkich Krajow.

twierdzi to B
y ?waFly, Cetim,

tima ro k er?zu?, ze od tego Ce-

li TT7J •

Z
rzeWlenl f? ItaIianie czy-n tosi ale TI _

Daniel p' k !
umaczem :ltaJe fi?roro 1 uk .• .-

Cetim .. azure, ze te mue
,

...

naczy R
'

lllewai B l zymIanow; pa-a
aatn k' a

"

roctwo kt'
' le

y mowlt te Pro-

h
' Ore pO?,

-

fi: X'gar. Liczb Ni
..
10Zone Je W l?-

-t. 24. Prz: id
umerorum Cap: 24·

Nawach ) ? li
q ,':'J ?kr?tac!1. ( czyli

'I'yiczykoUl ,ta?l , 't
ZWyCl?Z? Affy

kow•
'z

JPujtoJzq Beb1'eyczy-

Zk?d gdy ju? tak wiele byto Idi

omatow, czyli wbsnych zwyc2;ajow
mówienia, ile Narodow i Pokolenia,
idzie zatym, ?e by?o j?zykow r6?

nie mówi?cych czyli Idiomatow·

fiedmdziefi?t i dwa; poniewa? z

:Jafeta wyfz?o J?zykow ]5. z Cha

ma wyfzlo j?zykow 30. z Sema wy
..

fz?o j?zykow 27, Zydzi za? wfzyft
kie Kraje nazywali Infubmi bez bra

ku Narodow.

Wfza\?e jedn k
.

row zda'
a

wIelu jefl: Dokto-
R ?nle, a oC bl'

. ardynala S B'
o

l;vie Hugona
llUfza i infz ch leronltTla, i Korne

dalo nazw'?
, ?e te llowo Cetim

Krete?czyk
l o

?yprom i Cytoim i

l1itn
Wyr

,o,m, l owfzern S. Hiero-

l
aznle rn", .

a bo
raCZe .. O\?l, ze Cetlm,

:uly czyli
y Cltln?., Jeft to Imie In

Jen: lVliafi: wyfpy Cypru, na którey

4,.i 60 CO nazwane Cicium Tom.

?,

FAMILIA NOEGO II.

•
.

ap' }'
'

tnowi fJ.?, ,: 233-. It: G. a nad to
z Rozptodzenia Syna jego Chama.

fZedt
Wielk'

z:e z ZIemi Cetim wy-
4. S

l Alexander.

M
bt te? Nae z tey?e ?ony Barte

non po Jafecie, Syna Chama.

(!tam za? mia? Synow Czterech.

. yn JaWa '

rego na ]eft Dodanim od kto'-
R POfzl' R

'

t
odianie ,\ odyiczykowie, albo

eth, by?
Ja oby za t? liter? Da

a
Po?oz.ona Litera Rej?.

_
I. zwar fi? C/ms.?. Mesrai111. 3'

Futh. 4. Chanaan.
I. Syn Chus, od kt6rego zrodzeni

,. Etiopowie czyli Murzyni, którzy
D? n?
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.r. , •

R 'l' k' te" Kraj,
p? tez om ann et, torzy'Y J

A a'
nawet i teraz w fwoim j?zyku zo ..

?:.

wi? fi? Chusyi czyli Clncssii. nie miefzkali, która jefl: bldk? ?lll
Iecytow i miedzy morza Perfkteg?,J

5'ko ?wiadczy Pi/mo S. r. Reg. Cap. '?t1,
t 7· i porazi? Sa·ul Amaleka od ??vldo( tak daleko) a?by? przyfz? owi.
Sur, która jef? przeciw E?tk t i
w tey te? ziemi. Heuiia mle z

'?k/J
umar?' Izrnael Syn Abrahama, )

et:
?wiadcz? Xi?gi Rodz: Cap: z5

v

!l. Syn Chama byt Mesraim, od tego

wynikn?? Egipt i Zydowf1d j?zyk,
MeCraim; poniewa? tak od Arabów

i od Turków nazywa fi? , MeJra,
który J?zyk i w Pifmie S. zowie fi?
ziemia Chama, jako to w Ps: 105. w

t. I2 i 22. który uczyni? wielmo?ne

rzeczy w Egipcie w ziemi Chm1'Z.

I

3. Syn Chama
. by? FuJ, od które

go Libianie i Ma1wowie pocz?tek
wzi?li, zk?d nazwani Phutluei.

18.
I

brei
3· Syn C1LUJa by? Sabata, od kt

ba'
go Sabateni, którzy teraz 1!s rv'
ni nazywai? fi? wed?ug S. r?le

. Syn Chama by? Chanaan, od któ

rego Chananeyczykowie Narody,
które wfzyfl:kie Palefly?fkie kraje
pofiadai? ,

o fobliwie te, które po

mi?dzy Jordanem f? i morzem

Syryi, i po mi?dzy Syry? i Arabi?
opoczyf??,

nirna, ci
4· Syn Chusa, Regma Sabht1f?ako

mog? fi? nazywa?, aborigintS,.
J

dla
?wiadczy Solinus Cap: de It:llt?,

pO'
tego tak Wiochow ?azywa,

ze

cz?tku fwego
I

nieznaj?.
d kto'

Synowie zas Reg1na Saby,
o

?i
re go miafl:o Królewikje w lV1?r 'nJ'
1kiey ziemi czyli w EtyoPll jer'
zwitko wzie?o rzeczone Sa?l}nilo
wfz? liter? ma,jzyn, aby ft? r

{i \?e'
od Imienia Saba Syna Chu o

A tu, wnid?my UJ Famili? Chuja.
Chus mia? Synow 4. to jefl:: r.

Saba ?. Hewila. 3. Sabuata 4. Re ..

gma.
z. Saba, od którego Sabaitowie N a

rod, który odziedziczy? fzcz?sliw?
Arabi?; a za? Imie tego Syna Chu

{owego po Hebreytku przez Liter?,
Samech, to jeil:: exile, drobne. Saba

jeil: to Stolica Arabow na górze
oCadzona, dla tego tak nazwana,

aby j? fzal1owano; poniewa? Ka

dzid?o wyry?a, którego pod czas

Offiary n?ywa, jako uwa?a Serwi
uCz ,i przeto ten lud nazywa, Pro-

18nz thztriferam, Pokoienie Kadzidla

no?ne Greckiego 11owa: t1pOtU fevin,

go. , {tr
O tym to mie?cie pifze Jote, od

dowin Iib: 2. ze byto naZWJtlprte'
Kcwzvyzesa Króla Meroen, dlll

zwitka fiofl:ry fwoiey. Wao1
Drugi Syn Regmow byt

't

rzJ?'.

Daden, od którego Narody 1\1u
KW

.

1kie na zachodzie S?o?ca, albO
jakO

ina' Indyi czyli IdumeyczykOW, pa'
?wiadczy Hieronim S. tom: 4-

gina 413. Litera H.
.t /Jet1/'

Potym jefzcze Clzus zrodzI? Jtl0c'
roda, a ten Nemrod zacz?? by

[l1
aj-l

co znaczy offiarowa?.

?. Syn Chusa by? Hewi!a, od tego

PO-j
cz?tek fw6y mai? GietuIiyezykowie

jako ?wiadczy S. HieJonim, Hugo
Kardynal, i Józef Zydowin, zowi?

?lym na 'Ziemi, to jtfl: ?l?Z?zi?Ct?'
gas, jako wyk?adai? Sle rn

(eos,
Tlonfuczow In Cap: 10. Ge?:Ild tl-

N emroth Olbrzym, ?ie"
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oziefi??, Iokci
, który Pierwfzy po •. ,?

czot by? mocny na ziem'
.

b
>.

mocny ?owiec fn-zed Par?em_ (I"
z yl

zkad wyfz lo przyll'owie
y. 9')

ny jak Nemroth b mocny, fil-

tam pobudowa? Miafto Niniwen i

i ulic? miafta, to jeft: Mia I?o ulic

czyll fzeroko?ci miaf?a Niniioe. Cha

Je za?, jeft to infze Miafto, które

zbudowa? A.our.byI za? pocz?(ekO K1:4S ut Nem?oth.
Babylonia pofpol"

olewJtwa Jego

'Ptolomeurza i i? nIcIe Bagadath, u

ola Babylonii
}

l?ych, dla AByryi,
l1ayprzednie /zy I,dla Cha?d ei ca tey
wielka cz?'! ?e Mla1l:o, od którego
llazWana j:n B ezopot,atbii i Affyry!

Trzeba tu przy??czy? S. Hieronima

?wiadectwo.

" pierwfzy Babylonii Krój by? Nem

., 'rod; byt za? pocz?tkiem Królew

"ftwa jego Baby/on, i Arach i A·

,., chad
,

i Cbalanne w ziemi Sannar;

"i ztarnt?d potym wyfzedl AjJuy,
"który dar pocz?tek Af(yryiczykom,
"Niniwe rniaf?o zbudowa?.

Te rnialto hab?Io,DIa.
P?Cz?tek od k

OClaz
wz!elo fwóy

llIUfz lib. 6
e1nrota

, jednak Pli

mówi? i
.

?ap: 27· i Strabo lib: 16.

'ramid,!!' ? .. ?r Udk?wane jef? od Semi- " Nemrod za? ten, jeft on fzatan

"Babylo?fki, Ociec jowifza Bela, a

"za? Nina dziad, którego Nina, Ni·

"
na miai?a albo Niniwy ?e byt Bu

"downiczymAJIur, Piemo S. nazy"

•

..1
'YY ?Za ze d

.

f:
?

J?zykow naz
o zamIe zanla

Babylonia.
Ywata fi? Babel czyli

Dtugie rnialto '

wal Ne1n1"od
,w ktorym Kr6lo-

którym S H" zO,wie:fi? Arach, o "wa.

b
•

teranI"'" ",

ne
y to Edeffa n/4?

mOWI, ze Zwa-
Pi?te Miaflo Resen, mi?dzy Nini·

w? i Chalemem od Affura zbudowa?

ne, na frzodku jego Królewftwa, te

wielkie nazwane.

W którym kr 'I
tai?o W Celefyryi,

remu pof.l:d C??\Qa? Abagarus, kt()·
braz. y Us Pan fwóy 0-

Trzec/e ]F/jaflo
KróloWa? Ne Achad, \V kt6rvm Tu jefzcze na.te?y wyliczy? SynDUJ

Mefraima.

'.,
l'Ir'

'l'
mrod te '"

,LV/S? JlS miafro iW
raz zowie fi?

Czwarte Mia'% ezopotamii.
M

efraim fplodzit tych Synow I. Lu

dim 2. Anan?1n, 3. Laabim. 4' Ne,·

ftuinz &c.

Królowa? itr
'J" Catan'le, W którym

S l J..verrwod t .

e
eUCla od K 'l

' erl1Z ZO WIe fi?

'?Yfona, O tyr:?; ??teu,ka, czyli He

a? Proroka A
eSCJe Jeft wzmian-

I. Syn Mefraima Ludim, od kh>rego
Lidy, albo Lidyanie lud wyfzedf.
Nie oni mnieyfzey Azyi, ale bar

dziey Lud AffrykalJfki i S?fiedzi E

gipcyanow, m??owie waleczni i

ftrzelcy od ftrzat, o których Jere
miafz Cap: 46. y. 9. Lydyawe po

rywai?cy i rzucajqcy flrza!y.

1

udzie? .m1n.0sa C. 6. "iT• 2.
le

BabYlo?rk-
ZIeml Sannaar jeft po

\vat
Nemrod

Ie
?

na którym Krdlo-

13abYloni?
,1

?e teraz fi? nazywa

k kt<:h-ey
, czylI Chaldeyik? ziemi?

a
Cap: lrczytay ul' Izaiafza Proro:

Z te >

•

Ee Yzeto zie
•

f:
ma, gdzie

mI wyfzed? Affiw Sylli 2. Syn Mefraima Laabim, zk?d Ly·
bies potym nazwani f? ci, którzy fi?

przedtym zwali Plmthcei.

zedl ( jako o? by-? trefunltowo przy?
?Wladczy Abulenfis) i

3·
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AtnO'
od którego3. Syn Mefraima Neftuim, zk?d wy- ?} 'II. Amoreufz

,
I

nikneli Numidcneie. reyczycy.
od kt6rego

Gerge"
4. A za? o Synu Ananim nie mafz Pa- 12. Gergeseufz ,

mi?tki. zeyczycy. 51"
S Ph t

..

d kt
'

A 13· Heweu Cz. 14· Araceu Cz. 15,
5. yn

e 't'Ulszm , o orego ra-
n

?owie ?etrrei. zk?d Phretr.os Imie ne?:;ceufz zbudowa? miafro prte?
jef?

.

Kramy, która fi? Arabia P?trre ciwko Tr polu, nazwane
fircas,

czyli Opoczyfta nazywa ,
u ktorey r o z Ytku Libanu

jeft wzmia?ka u [zaiarza, C. !I. y,
P

iz?? eS ?neufz? Pok;Ienie f?,ObY'
II. To bowiem Pheetros jef? Jedno, watele Pu?yni i Góry Synayfl{1e?;d,co Ph?tura:!s. ,

I6. Aradiufz. Ten zbudowa? ?rlto
6, Syn Chasluin«, od tego Ph?liflyni miafto Trypulu UJ Fenicy?. l\IlJ?ek,

albo Paleflyni f? , jako S. Hieronim, I
rzeczone, jeft od trzech mia???tdll'

z ktdrych wyfzli Philiflyim. Ci to to jeft: od Tyru, Synodu, [flIt

Philiftyni wy?ey wfpornniani, któ- to ?wiadcz? Pliniufz i Strabo'tl\\!'
rzy z Hebreyczykami uftawiczn? Za? przeciwko Ararnowi jeil:- tOre
woyn? prowadzili- o nabycie ziemi f?o r?ntartuius na po?udnie-

k
"e'

Chananeyfkiey od farnych Pbilifty? teraz nazywa fi? Tortofa
? !1?Y,?ko

now zabraney , która Hebreyczy- felfze miaf?o
, po?o?one m e1? i?blice

,

kom od Boga dana by?a za dni A- Damafzku, jako ?wiadcz?
li

piC-
brahama. Ptolomeurza Asire 4. Patrz EzeC

7. Syn Cap!ztorim, od którego Po? la Cap: 27. t. 8. Sa'
kolenia Cappadoces nazywai? fi?. 17. Syn Samareufz, od kt6r:go ar\,$

Tzde? nie '?Zale?y zamilczee,jakie mial Po- mary tani, azt?d ich Kraina ,S?tl1y fIl'
toml?wo Chanaan. i miafi:o wielkie w Syryi rol? ?f?OWJ

de?, i Gallilei? w pofrzodklU JOdlI
g. Chanun zaifre fp?odzi? Sydona ce zbudowane od Amry Kro,? G6r?

'Pierworodnego fwego, od którego IzraeHldego , ktdry by? kUpi
d pe\?'

Sydona zbudowane jeft Miafto w
zwan? Scomer, albo Scemer o

"
(3'

Phrenicii przy morzu na granicach
pego Semera i Miafto ,

które fta\Vil
Judy, Imieniem jego nazwane.

mym wierzcho?ku Góry 'Vl Sytne'
Kt6re to Miafro wielkie fJ? na zy- ad Imienia Przedawcy nazWll

W3 Sydon, a lofem wydzielone na
ron, albo Samarya. . l?r!lel'

Pokolenie Azer, tak w K:G?gach Jo-
Którego Miafta KróloW?e?d??szue: i pad! los pi?ty 'fza Pokolenie

fcy potym za ftolic? J{r.o J11r?
Synow Azer przez rodziny jego i

uiywali, ale po zawojowanl J
'bY'

Hannom i Ka'l2fJ, a? do Sydonzt wiei-
kana Naywy:Uzego Ka?:an ?f'lO\vlJ

kiego. dowfkiego od Heroda KrO a,

j\llgUftl?
9. Syn HeteuJz, od kt6rego Hetey- zbudowane dla Honoru a?\Vaf};/

CZyfy. Gre?kim ilowem Sewaj?y :o?goie?'
xo. Jebuzeufz, od którego Jebuzei.

;rS. Syn Amateufz, który d?il
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dzl! Amato'floW C
•

k
,.

JQzef Z do 1
)? O ?wiadczy ,:, 4· Syn Lud, od kt6r?go Ludianie.

Ie miafrY E

w

?? ?yl,l
to Obywat?- 5. Syn Aram

,
od ktorego f? Ormia ..

ochia n:z
ma

fi

'

tore. teraz Anty- nie czyli Syrylczycy Greccy, je1?
Itliafra ja?oW?61?! a"dWle f? takowe infzy tego? Imienia Syn Gomerow

mo 5.' pag: :n6W1: S,. HIeronim To- Syna Heberowego ,
i drugi Syn E ..

wielka i mnieyf? ,to ?eft Antyochia fdroma Syna Farezowego , w, Xi?.
Antyochia jak

.a. wJel?a zowie fi? dze Ruth. 4.
fza Epiphania

o

1.dawntey, a mniey- Synowie za? Arama ci J?:
Mezopotamii .

.1
ak?d te.z teraz do

I. VS. a ten
-

by? Fundator dwóch
?cina Emas.

l
?cym, pIerwfza go- miaft Trakonitidy i Damafzku, jako

.

A po tych wfz' . ?wiadczy S. Hieronim, !? te? ?ak-
tlcZonych

J' Yfl?lCh Pokolenzacn wY- ?e i drugich dwuch tymze Imieniem

j7?i, to Je;?Zfiat fi? Lud Chananey- nazwanych w Pifmie Swi?tym, ja ..

Cbanaana u;o?rzez ty?h Synow z koto pierworodny Syn Nachor Gen:
nice ChC?1Zcran ?onych,

z fiaty fi? gra- Cap: ?2. a drugi Syn Dyfona , Syna
f'Clry, a? do ?1 ?Cym z Synodu i Gie-

Seyro lego. Genes: Cap: 29.
do

Sodomy i (jazy, póki nie w njdzi?rz 2. Svn Arama byt Hul, ten uaanowit
bOY171J ai: do L:?;:zorry i Adarny i Se- Armeni?, jak ?wiadczy J uzef Zydo ..

18. :J./Y· Genes: Cap: 10. t. win Lib: I. Antiqut: od którego to

Tu kfadzie 1\1 ' Hula pofzli Awarowie narody tak
RO?ci i fZer 1 ,O?zefz granice d?n- zwane, jako pifze Toftatus.

!kiey; Sydo
O

??SCl • zie?i Chananey- 3- Syn Geter, od tego wynikneli
PU?nocnyrn ? dOwle? )eft na bok u A!u;wnanii, albo ]uwriowie, jako
re

tera? z?",?? °lra
1 Gornorra, kt6- ?wiadczy S. Hieronim. f? te? T!u-

ld ?rony Wfcho?? .
Morze fione, f? macze; którzy dowodz?, ?e od nie-

?

udn10wi. nIey Gaza ku Po-
go pofzli Gictowie, czyli Gotowie.

----_____ Insi za? mówi?, ze hardziey E!taro ...

TRZ
------- wie.

ECIA FAMILIA NOEGO 4- Syn byt Mes. Ten \V pierwfzey
ROZP?odzona .

-

Xi?dze Paralipomenon w R. r. 20-

1\ "iat t 'N
p'? zez Syna j?Jgo Sema. wie fi? Mojach, od niego pocz?tek

.LVlten
ez OP. z tey?e fa-e' B

wzieli Maones, pewny lud w Gre-
on

Zw
Ul Y zony ar- ..

d k'
• J'?

•

Sema. aney trzecie o S na eyl, mI? zy toreml tlayl1awmey"
l.

Syn S
g Y

fzy by! Honrzerus Poeta, zk?d rze ..

Elarnitoe?a by? Elatn od kt' oczony MCEonius Fa?es, jako fi? pok?-
:Ydy,tUd?::it?n by? Xi???ciem or;;r_ zuie Z Xi?gi pierwfzey Alexandret-
1 te? farne' )ef? te lmie Syna Secac, dy.. '. .?.

SYn ?r
lttl1e

Krainy Baetria?fkiey-. CUJus mCEowum redo lent prceconza
rZe

:J sur, od kt
'

.' TT
tcZeni f: orego Aflyryanie

ya em.

3· Syn.?
?·

O Arfaxadzie n'e jeft wi?cey wia ..

deyczYC;fo.XC?tt, .od którego Chal- oomo ,jak tylko, ?e fp?odzi? ?yna•

imieniem Sale, z którego rodzI! fi?

l1eber, wfzakie Heber miar Synow
dwóch
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Jefzcze Synowi: ?ectana 'Ci f?:
h

dwóch, jednemu Imie Fale? prze- ;';

to, ?e za dni jego rozdzielona jef?
ziemia, a drugiemu Synowi Hebera

jefi lmie {lectan.

os«, Hetoila , c;.jobab, 'od ty?.
pofzty r6?ne Indya?fkie Narody,]U
ko ?wiadczy S. Hieronim, ale.

to

wiedzie? nale?y, ?e Oftr rozgOlRz:dzi! Krain? nazwan? Oftra. 3',
e

gum. Cap: 9. która to KraUl':
jak pifze Józef Zydowin lib: 9'ó?

Ten?e tjectan fprod?it 1.' Elrno

dada. 2. Salefa. 3. Afarmoth. 4.

Jare. 5. Aduram. 6. Uzal. 7. Dec1a.

8. Eba1. 9. Abimael. IO. Saba.

Tych Pokole?, tak Hieronim S.

jako i Józef Zydowin nie mogli
wynale?? "tych ( mówi S. Hiero

"nim ) narodow poslednich Imion

"wynale?? nie moglem, ato a? do

" t?d; poniewa? daleko od nas f?:
"albo fi? tak zowi? , jako i pierwey,
"albo jesli fi? które zamieni?y ,

te

"f? niewiadome.

zywa fi? zlota ziemia, zI{?d OVy?. .

ii? Aurum Ophiryzum ,
albo

zum, z?oto z Krainy O:firy.

Ale ju? Perua?ika Kraina ?t;
naleziona, Kraina ona zr?t?r? [!l

O:fir; zk?d Salomonowi J In

'f,?y
Zydowikim Królom na lta?de, t?o,
lata wielk? moc z?ota przyworZORe'
jako jef? wiadomo z Xi?g II·

"Ofiedli Z'?? oni od rzeki zwaney

" Kafene, ca?? Krain? Indyifk? , któ

"
ra fi? zowie ?e1'ga" Kophes jeft

rzeka Azyatycka w Indyi , wpa

daj?ca w wielk? rzek? zwan? Indus.

tak ?wiadcz? Strabo i Pliniufz. Cap.
;12. libr: 6.

.

gum Cap: 9·
.

ft
r ]?alo fil(; mieJzkanie ich ( ?do ?;'11

Synow Jektana) ód MeJfy 1 q

a? do Sefar góry wJcI'lOdniey.
,

• •

Z\'
Meffa jeil: Krain!l Judcei, czyl? rO-

dowikiey ziemi, jako piCze S. !frkr
nim, w którey to Krainie roJe ?ell:
li Ci Synowie ?Jectcm id?c (,to J

3t
miefzkaniem ziemie obeymUJ?c }!tI'
do Sefar Góry' wfchodniey

\1

i te

dyi. Oto? te f? Familie NoegO'
,

Za rzek? zW,an? Ko/en jeft In

d??S, potym Hydaspes, potym Ace

sin es, potym Hyarotis, nakoniec By
l'anis, który by? Granic? Expedycyi
Alexandra W Indyi. to piCze Hugo
Kardyna? o Synach @utem, to? fa

mo twierdzi i S. Hieronim. f? Pokolenia jego.

WIEI{

I'
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WIEK S WIAT A III?
ALBO

E R A. III.

JU?e?my p
•

d·
•

,

wiek
I •

OWle zIelI, ze ten trzeci ?". by? wygnany. Izaak w zia? Rebek?
n? p

SWlata, alb? Era III. zaczeta
.

za Zon? mai?c lat 40• zatym o?eni?
I

rzy poWo?anIu Abrahama w Ru fi? w Roku ?wiata 2148.2083. a fko6cz t fiLUdu IzraeHkieY
a

1? przy wyi?ciu 4. Jak6b Syn Izaaka rodzi? fi? , kiedylo w lat go z EgIptu, co by- Izaak mia? lat 60. by? Rok ?wiata

porz?dkie!?o.
a to fi? ukazuie tym 2168. po potopie 512. po wyi?ciu

/. --

Abrahama 85. przed Exodem 345 •
........

??
_ przed Chryftufem :1836•

Wf IADOMO- SC
Ab"aham umiera mai?c lat 175· po

I. urodzeniu Jakóba lat 15. by? Rok:
o

Patryarchach wiek
?wiata w ten czas 2r83. przed Exo-

I.

Ab' h
u tego. dem 330.

• p? ;:er?rZ??zed? do Ch?nanei .f?maet umiera mai?c lat 137. przed
kIedy byt Rok ?

?re Oyca fwego, Exodem 282. przed Chryftufem 1713-
po potopie b ?

Wlata
?o83. a za? Jak6b ucieka przed Ezawem do

i?ciem LUdu
y

:?k 427. przed wy-
Labana mai?c lat 77. a hm flu?y

przed Narod:e .gIptU by? Rok
430.

-Iat zo, potym wyllugiwaLiq. a potym
192r. nIem

Chryftufowym Rachel? mai?c lat 84.?.
Izrnael fi·

.

\
5. Leuii rodzi fi? z Liey Ru ?whta

j?cetnu lat???rodzl? ?braharno\Vi ma- !2t255. po potopie w 599. po wyi?cin
po

Potopie
. a Rok

S?}ata byt 2094.
Abrahama w I72. przed Exodem 258.Rok rr. przed38.?? .

Wylsciu Abrahama przed Chryftufem W:1749'
przyi?ciem ?YIscIem LUdu419.przed 6. Józef Jakubowi rodzi.fi? z Rache-3· Izaak rod

.. ?ryfrufowyrn .1910. li W Ru ?wiata 2259. po potopie W

przez'y! lat
ZI fi?, kiedy Abraham 603. po przyi?ciu Abrahama w 176•

??08
..

po pot?o?.
a Rok ?wiata by? przed Exodem W 254. przed Chry-

-.oJ raharna
25

pre 452. po wyj?ciu ftufem 1745.uu
405

. prZed w
".

L
Izaak pr.Zed Chryftuf?::clem

u-
Józef przedany do Egiptu od Bra:

Tc
llt1at

pi?? lat k· d
1896•

I
ci mai?cy lat 16. Jluzy' Putyfarowl

,
om

1.l1.
,le y Izmael lat 14. Józef prezentowany ?'ara?E

J10WI
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nowi mai?cy lat 30. W Ru ?wiat,! n

?289. po potopie w 633. po wyt
?ciu Abrahama 206. przed Exodem

w 224, przed Chryftufem t7T5. i \v

ten czas Vice .. Regem w Egipcie zo

fia?.

WIADOMOSC II.

? Tych?e Patryarchaclt.

wrzyftko,
co fi? tu mówi?o , Zt1lf;

,

duie ll? w Pifmie Swi?rym; prze'e•

b
. , l110zJak6b idzie do Egiptu do Syna

{wego Józefa mai?cy lat 97. a byt
Rok ?wiata 229?. po potopie 642.
po wyi?ciu Abrahama 2[5. przed
Chryftufem 1706. ?akób umiera ma

j?cy lat 147. zrnfefzkawfzy W E

gipcie lat 17.

me trze a o tym pow?tpiwac , .

'f,o
fi? tylko-ta uczvni? Reflexya: ?e

Ji-,Adam ?y? pi??dziEdi?t Cze?? lat 'Z

ajmechern, Lamech dziewi??dziefi?t trt.
z Semem

, Sem Pie?dziefi?t lat Z rZ?·1kiem , .Izaak lat 33. z Lewi, ktc!?.
by? Ociec, albo DZiad Matki l\!loyZj,
(za na Imie ?okabeJ, i która pewnJJóze! umiera rz?dz?c w Egipcie

lat 80. a by? Rok ?WIata 2369. po

potopie 713. przed Exodem w 121.

przed Chryftufem w 1635.

widzia?a Le?iego. ,.' i(al
Oczewif?a rzecz, ze me O?Pd' fi.

M·' lu II

oyzefz, cohy nieby?o w pamI?CI s

kiey; ,bo nie by? uddalony od Ad'7 J
tylko przez cztery, albo przeZ P?
pokolenia. Jak()b tak?e ?y? ? te

I

Lelui umiera w Ru ?wiata 2392•

po potopie 736. przed Exodem 121.

przed Chryfiufem w 1612.
którzy znali iz drudzy widzieli ?ot?!;'
a zatyrn o nim nie m ?g? nie wledZJleC
jako pod czas potopu mufleli wJed?

?f
to wfzyf?ko , cokolwiek fi? Jb?/P\\l'ftworzeniu ?wiata; bo by?o W1t'dt11
dzi

, którzy in:zych widzreli ,
drll

1· Aarón rodzi fi? Ru ?wiat! 2430.
po potopie 777. przed Exodem W

j
83. przed Chryftufem 1574-

I?. Moyzefz rodzi fi? Ru ?wiata 2433.
po potopie 777. po wyi?eiu Abraha
ma w Ru 350. przed Exodem 80.

Iprzed Chryftufem I57r.
•

którzy farnego znali Adam".
.

rJo'
Atak, Adam nie byt nie?najotyl1 ?s·

emu i Semowi, ani ci niebyli I'lle'1$'
jomi Abrahamowi i Jakubowi, $?? ,"

kób Moyzefzowi, ofobliwie, ;otyilten czas nie by?o infzych fI1 ? albO
które by ludzie mogli byli cz:)'cac

Exodus czyli wyi?cie albo wy

rr?wadzenie Ludu Iz?aelfkiego Ru
swtata 2513. po potopIe W 857. po
wyj?ciu Abrahama we 430. przed
ChryftQfem I?9r• i o czym mówi?.
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\ W I E K IV. s W I A T A
ALBO
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Ta ,ezYJ,arta Era, jako?my ju? na-... kiedy by? Rok ?wiata 2759, przed
:emh, znc?e?a fi? przy wyi?ciu Zy-

,.<

Chryf?ufem 1245.
cz tW ;, Egiptu w Ru 2513. a fko?- Baal 7, Po ?mierci Gedeona Synowie
S y\

a
l? przy budowaniu Ko?cio?a Izraelfcy przyznali Baal jakobya

omanoWe .

. a tak ten c
go, to Jell: w Ru 2999. przez dziewi?? lat... Co byto W

• . Zas trwa? kt R
'

j t 68 d Ch fi
r.

Zemy po<lz' 1" 479· ory mo- u swa a 27 • prze ry Ulem

p ,

le re W ten fpofob. 1236•
IJtryarchoUJie w TV,

.

k Abimelech 8. Potym Abimelech rz?-
!.

Moy?efz .. ?1? u'. dzil Ludem lat 3. a to bylo oko?o
tu W lat

umar? po wyrsciu z Eglp- Ru ?wiata 277I• przed Chryfiufem
Chryfi; C40.

w

fu ?wiata 2553. przed J233.
Jozue 2 u::,W,

at
,1451. Tola 9, Potym rz?dzi! Tola Ru?wia ..,

smler"t Mo
'

f:
'

d d 't
l d Chodpoczynku dan? yze za az o. ta 2794. a rz? Zh at 23, prze ry-6. lat by? Rok

' g.o prZez Jezuego ftufem I?1')8.

Chryftufern bY???la:a 2559· a przed
Jair 10. Potym rz?dzi? 22. oko?o Rl1OJtoniel.

3 Od
a

1445· ,

h
J1.

fi
pokOju d' tego JOzuego a? do

swiata 2816. przed C rynu em n88.

40. kiedy ban;gRokP;Z?z Ottoniela lat Jefte II. Potym rz?dzi? Jefte lat 6,
yl o a to oko?o Ru ?wiata ?822. przedChryfiufern b ? ;wlata 2599· przed

Chryf?ufem 1I8r.AOd
4. Aza'

y o at
?405.,

[u d
s od Ottonlela az do poko-

Abesan 12. Potym rz?dzi? Jat 7. Abe.,

dy b??1? })r?ez Aoda l?t 80. kie-
fan Ru ?wiata 2829. przed Chryfi:u?

. ffufelll l

k swrata 2679. przed Chry-
rem 1175·

bebora
at

?325. Achialon 13. Potym rz?dzi? lat 10. A-
l\l dan?' Zas od Aoda a? do poko- chialon okoto Roku ?wiata 2839-dy byt ??kP;z?z Debor? lat 4, kle- przed Chryftufem n64'

fi
iturem

1?8
SWlata

2719. przed Cbry..

lAbdon.
14. Rz?dzi? Jat 8. okoto Rn

??e?n 6. ?;? d '
?wiata 2847. przed Chryftufem w

l\oJu dlne
,o Debory az do po- lat Il57.go przez Gedeona 9. lat

El ..
Heli 15. R??dzil Jat 40, o koto Roku

lJ ?wiata



?wiata.2887. Przed Chryf?ufem w,,,
. Salomona. I9. przed ChryftuCem W

lat'IOI2.lat III7. I
,

Samuel 1:6. Rrz?dzi? lat z r, oko?o Ru .

.

-?wiata 2909. przed. ChryftuCem w
Summa wfzy(lkich lat 4tey Ery 480 •

lat 'I095.
-

. Nie znayduie fi? w tym porz?dku
nic o Samfonie

, który podobne
owe dzie?a mocy extraordynaryiney
uczyni? za czafow Helego ,albo I

trzeba wzi?? porow? lat Helego
to jef? 20. dai?c ich rz?dzeniu Sam

?ona, jako fi? nil to wielu zgadza
..

J?.

Saul 17. Rz?dzi? lat 40. oko?o Ru

?wiata 2949. przed Chryftufem w
I

lat I055. • '

Dawid 18. Rz?dzi? Jat 40. okolo- Ru

?wiata 2989· przed/ Chryftufem w

f".Iat 1015.
, . ,

.

Fuudarnenta Ko?ciola za?o?one f?
?na pocz?tku Krdlowania 4. Roku,

..

.. \

W I E K V? S W r A T A ?

E R A? v.

Im
daley odlt?plliemy od :ltworzenia

>.:-
twiera Czwarty ·tyfi?c lat ?wiat,!.

'

)
. ?wiata, tym wi?cey niewiadomo?ci Salomon Królowa? przez Jat 40. i

znayduiemy, jakoby miarkowa? czas umar? Ru ?wiata '3029. przed Narodze -

'v Pifmie S. ale w nadgrod? tego znay- niem Chryf?rrfo wyrn 975. ale nie po-

duiemy wi?cey ?wiat?a i poznania \v dobna zrozumie?, jakie byto podziele-
Hif?oryaoh ?wieckich.

.

nie Królewf?wa Jego mi?dzy -Królami
Te n pi?ty wiek ?wiata zaczyna? fi? Zydowfkiemi i Izraelfkiemi , które po

(jako?my ju? wyzey rzekli) przy fun- ?m ierci jego naf??pi?o , czyni ,trudno??
dacyi Ko?cio?a Salomonowego, która w Chronologii; .bo i naym?drfi Iudz!e

fundacya !?ata {i? w Ru 2992. a fko?czy- dory? mai? pracy. aby te trudno?ci, któ-
la fie przy ko?cu Zydowikiey niewoli, re fi? tam nawijai?, u?atwili.
kt6r? niewola fta?a fi? pod Królem Cy- Wfzakze dla o?wiecen!a ich; jak tyr.
rufern w Ru 3486. a tak za wiera w fo- ko mo?na naylepiey, p-oto?emy tu nwie
bie lat 476• tablice, jedn? Kn5!ow Zydowfkich, a

Budowano ten Ko?ciof Salomonow drug? Królow JzraeIlkich, mi?dzy któ.

przez lat pulófma, ten za? Ko?ciol byr remi kra?? b?dziemy lata po SalOluo

po?wi?cony W Ru 3001. który Rok 0- nie.

TABLIC,A
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ROk-P;;--/

---Raf I
I

Rok Krdlotoie Zydow4 Rok ?mierci Salo- Ro? Królowie Izrael- rwzedl
?ioia- jey, Pana- mona i po? kro- Jcy

Cht'Y?1I
to wa'zia Idziatu 10. lou/a- j?u-

t

Pokolenia. nia Jem

30: ?R?O?b?o?a?m?K?r:: I? -: jeroboam K::
9?11wa? lat fie dm, wal lat 22.

1---:-- -----

I Abias WIg. Ru 17 17.

3°46 jeroboama naft?- l 20 28 958
puie po 0ycu i 2

-

19 .

Króluje lat trzy. 3 20

Ar;-Ru

-20-:-J?ro_I--J--":"-J --!N.dab
Ru 2. AZyl--

po Oycu i Królu-I 2 2? Jeroboamie, i kró-}
je lat 4.

I"

Iowa? Iat. 2.

----- -- ------ --

Bsaza Ru 3. Azy
:23 12 przywlafzczy? fo-3

bie Kr61ewftwo i

Królowa? lat z?.
------ --

----- ---_._--

Ela naf??pi?' po Ba-

26 46 I azie Oycu fwoim

, Ru 26. Azy, kró-

_____

'

l?owa?
lat

-=- _

I
Zambry Ru 2. Eli

27 2. 27. Azy, bierze .

I
\

Królewftwo i

pa-l
I

1 '-:"-I_\nUie
dni fi.dm.

" I/

.? ? I?' 3°90
-



?Jo
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Królowie Zydow.. Rok

Rok po Rok l
Rok ?mierci Salo- Rok Królowie Izrael- , przed

heia- fty PCJn?- mona ; i po- kró .. fc1J Chry-
ta wanza dziatu IO. lotoa ..

.

1;;01
,

Pokolenia. nia
?

I ??

--
--?

I

5° 2 Ambry, pof?sno- I,

I
30 3 wiony Królem od

I
'

13t
4 Ludu i Króluie lat

3090 IJozatat naft?puiej38
5 12.

----
---

58 II2 Achab naft?puie 9I8
po Azle Oycu] 4- I

62
4 po Oycu w 38.

fwoim w lat 4. i' I 5 Azy, i Królule lat
Królule lat 25.

-
dwadzie?cia i 2. 9r4

Jozafat przyk?a- Achab Ru 17. 10-
3106 dem Achaba po- 17 78 2II zafata po1lana- 898

ftanawia Jora?a wia Syna fwego
za wice- Króla. 18 222 Ochozyafza za-

wice- Króla i rz?-

I
dzi przez lat 2,.

Iozafat W f?aro- J oram Syn Acha-

3108 ?ci odpowiada Jo- 19 80 I ba po ?mierci 0- 896
I ramowi Synowi" 23 chozyafza Bratal

1-
ze poftanowi? wi- fwego naft?puie

3II2 ce-Króla R.S. Jora- I 84 5 Ru 18. jozafata i 892
ma Króla Izrael-

króluje, lat 12.

fkiego.
--I II---

Ochozyafz naf??-
8853II9 puie po Oycu Ru

'

18 91 12-

I?. Z lorama fyna
Achaba, i Króluje
Rok. I.

Atali? opano;;:
-- - --

-Je-h-u po?wi?c-on-y
3120 ta Królewftwo, I I przez Proroka za 884

trzymaj?c je przez 6 6 'Króla, Króluje lat 878

\lat
6.

'

.

28. Tento by?, co

1\zabi? Ochozyafza

I
Kr6laZydowzJo-
rarnem Królem I ..

?_'i
__ I __ I __ t

__

lzraelfkimo 31261--
I

""



J9

Rok Kr%wie Izrael-

p?e?,
Rok po

Rok ?mierci Salo

Pano- mona
, i Po

wania dziat« 10. Po

kolenia

Rok Królowie Zydaw-
kró· fcy C/zry-sioia- [cy

knoa- flu-ta

nia [em,
__ ==1

I?=
"--?ii __ ??=

-

'3IZt) joas 7. lat mai?c,

pokazany ludowi

I joschas naf??puie
po Jehu OyCU
fwoim Ru 23. Jo
a fa Króla Zydow
fkiego, i Króluje

przez Arcy
- Ka-

p?ana Iojad? po-

-?wi?cony 7. Ru

28 bt 17· 8573[47 Iehu
, Kró!uie 40• 22 J

__

lat. _'-1---- _L----
-----------.---

Joas Syn joacha- 856
fa przy??czony 841?? I

.I20 I

531: 3
I jt-fi: do Królew- 839

{twa Ru 37. Joa-
38

fa i Królowa?

przez lat 16.



1ij
Rok Krdlowie

ZYdOW-1
i Rok !mi!?? ??to- Rok Kró:::::lzrae!-

p;;????toia- Je!} pan?- mona i Podz: krolo- fty Chry-
ta.

.

wanta. IQ. Pokol: ieania
fiuf:

1;33-1
--

-;? 205 ?- M:::-he zabilSel-.'-;7I
/

49 2,I4 10 lami Kr6lowallat
, 3242

.»

50 ?I6 1: 10. przez fukkurs

St 2 Phula, Króla As

fyryfk : Phaceja 76z
naft?puie po Ma-

\ .

nahe Oycu fwoim

Ru 50. Ozyafza , i

Królnie lat 2.

IS;- -I?- -;- Pha?ee Syn' Ro-
75912melu, ?abiwfzy

3245 J oathan nai??puie
po Ozyafzu Ru 2.

_ Phacejafza Królo

wa! lat 16.

16 J7 Pbacejafza,Królu-
,

, 18 je lat 20.
742

I?

I :? -

I:

l --;;-- -9- Ozeafz Syn Eli,
Acbaz nafi:?pit po

Joathanie Oycu
fwoim R. 17. Pha

cejafza i Królowa!
lat 16.

2 237 I zabiwfzy Phace-
739

3 2+5 I jafza , by? na jego
4

. rnieyfcu, ale wieI-
1.2 kie miefzaniny by,

13 ty przyczyn? In

terregnum lat 9.

po którym znowu

Królowa! Rok
I .

Ezechiafz przypu- Ru 9. Ozeafza a

3277 Czczony by? przez II6 5· Ezecbiafza Sal-
727?49 3

,
Achaza Oyca do manazar wzio?

3?80 rz?du, i Królowa! 6 4 Samary? po obl?- 721?54

{lat 29- f l
f

l?eniu prz?z lat 3, f
i zaprowadzi! ro, I

I
II

I l
'

l
9

J
Pokolenia W nie

wol?, tak fkotlczy
I lo fi? Królewlhvo

II
I I

I
l
?

III
? ? {W

Izraelu trwai?c
254- lat pn roz-

{
I

,

I I
dzieleniu fi? z

I I
r KrdJewftwem J

u-II

,. f I
deii, .

Na-I,

-?



NAST?PUli?CY KROLOWIE 2YDOWSCY

.,:, bity jeft na niey i wfzelkie wefele Ju-
l'lafl?puiqcy ?r.ó!owie Zyqowfcy po ru- .

dei obróci?o fi? W ?a?ob?. .,

tnie Sa'maryl.. Po ?mierci J ozyafza po?wi?ci? za

Króla Lud Syna jego Sd/um albo lna ..

Widziemy w tey Tablicy wyzey,?,e, czey nazwanego Joachasa,
, Samarya wzi?ta by?a Ru Ezech:- Nekao Król Egiptu powróciwfzy Z

afza , kiedy Sennac?eryb Król ?ffyryl: Afiyryi, zrazy! Joacha:IIa, który nie '

fki przyfzed? przeciwko EzechlafzoWl
panowa? tylko Mielfi?cy 3 ",

i ofadzil
za Kr6Iowatl?a jego Ru 14· a przed Brata: Jego Starfzego na mieyfcu Je ..

przyi?ci€m Chryftufa w lat 72?.
go Kr6lem, odrnieniwfzy Imie, któ-

A to w ten czas :fialo fi?, kiedy Eze-
re mial Eliachim, i nazwawfzy go Joa-

chiafz chorym b?d?c .na ?mier?,,, tak
kim, albo Jechojakim, a zaprowadzi?cudownie, by? uzdrowiony, aby by! zyw z fob? Joachafa wi??niem do Egiptu,i królowa? jefzcze lat TS, w czym gdzie' i umar?,

byt upewniony przez cud, l\tóry fi? Ru .?wiata 3398. Nabu?ho?ol1oz.orby? pokaza? na zegarze Achsza :Roku
Król Babilonu wzio? J oakima w wr?-przed przyj?ciem Chryftufowym P9.o· zienie' i zaprowadzi? go do Babil?:>nu,jeden Anio? znioll wfzyflkie woyfko a potym wypu?ciwfzy

.

go pod ci?fz-Sennacheryba.
. kiemi barzo kondycyami, odef?a? do Je ..

Ezechiafz umar? Ru 29· Panowania
ruzalem, gdzie miefzka] jako jego ?an?fwego, a przed'Chryftu'fem 698. Ma-

,i wyprowadzi} cz??? ?acz?nja K?sclel-
'

,-JaD'es Syn, Jego nafr?puie na Pa?frwo
nego z niektor?ml dZ!e?ml KrWI .Kr6-lat 10. mai?c, a Królowa? lat 55· Ma:-
lewfkiey i ludZI zacmeyfzych, mI?dzy11aiTes wzi?ty i zaprowadzony do Ba-
,kt6remi by? Daniel i jego kO,mpani.bilonii 22. Pallow:mia [wego, ale utra-

Atu trzeba zacz?? rachowac Jat 70.pienie przyptowadz!?'o Go do pokuty niewoli od Roku ?wiata 3403. przedi, przywróci? Go Bog' do Jeru.zalem, Chrvftufem 599.gdzie potym p-anowa! lat 33·· J. W ten
Tego? Roku Joac11im b?d?c zabityczas przypad?a Hiftorya ,o Judycie. i wyrzucony bez pogrze?ienia, ?ratManafes umiera Ru 643· Amon Syn Jego Koniarz albo Jecholllafz KroId-

Jego panuie po nim Jat 2, zabijai? go wa? przez Miefi?cy 3. w Jeruzalem, a

:zdrad? fwoL Jozyafz Syn, Jego lat. 8.
Nabuchodonozor zaprowadzi? go do

mai?c pofranowiony Krolem po mm, Babilonii z jego Matk? i znaywi?.kfze-i Królowa! lat 3r. dw6nafrego Roku
mi Lud?mi od Jego Dworu, ml?dzyPanowania fwef?o oczy?ci! Jude? i
któremi byli Ezochiel i Mar?ocheufzJeruzalem z Balwochwal:ftwa Ru J8.
Stryi Eftery, i Bogactwa Jud,el wfzy:ft ..

}J?nowatlia Jego', obchodzi wielkanoc
kie i wfzyftkie naczynia Ko?cielne,z

Uroczyfro?ci?, co .bylo W Ru ?wia-
które by?y zofiaiy, z fob? zabraf.ta 338L a przed przyj?ciem Chryfru- Poftanowit Stryja fwego Kró?etn,

"

\

fowyrn \V Ru 63°'
odmieniwfzy Imie jego W Sedecyafza;

Ten?e w Ru ?wiata 3394. przed Sedecyaczw Jeruzalem Królowa?latn.
l1? wziowfzy z lekk'o?ci woyn? prze- Jedenaftego Ru Sedec)'afza zrabowa ..

\

ciwko Nel\ao Królowi Egipfkiemu, za.. ne by?o Jeruzalem od BabiloDczykoW,
10m Iil. F Sede ..



ERA VI. 'I

Sedecyafza wzi?to, .gdy ucieka.r?. w 0-
.:,

d zony do Babilonii, a przecie jey nie
l'

ezach jego Dzieci Jego pozabIJano, obaczy. Spalono pa?ac jego i zruyno-

jemu Oczy wytupiono i okowanego wano Ko?cio? ,
zrzucono mury w Je-

-do Babilonii ?aprowadzono. ruzalem, i zaprowadzono wfzyftek
Przez co, wype?ni?o fi? Proroctwo, lud z Judei do Babilonu, gdzie zofiawal

które obiecywa?o, ?e b?dzie zaprowa- a? do Ru ?wiata 3+6?.

WIEK VI. S'WIA'I'A
ALBO

A. VI.RE

Widtieli?my
w Tablicy wyitzey, ?:? cili do Judei i naprawili Ko?ciof. czy

co nayznacznieyfzego na?o fi?
,

nill to pod rz?dem Zorobabela i pod

przez lat 476. W których zamy" Naywy?fzym Kap?anem Jezus, i nie-

ka fi? V. Era ?wiata, która fi? ko?czy którzy z nich nayubo?si j:tko?kolwiek

przy fko?czeniu fi? niewoli Zydowfoiey, odebrali nadgrod? za t? drod?.

te za? fko?czenie fialo fi? W Ru ?wia.. Ru ?wiate? 3+75. pt"zed Chryftrtfem 529.

ta 3,)6g. przed Chryfiufem w lat 536. Umar? Cyrus Lat 70. mai?c, rz?-

Ta za? Era VI. zaczyna fi? przy do dz?c Monarchi? ca?ego wfchodu lat 7·

ko?czeniu Niewoli, a fko?czy fi? przy Naft?pule po nim Syn jego Kambize9

urodzeniu Chryftufa w Ru ?wiata 4uoo. i Panuje lat 7. i Miefi?r.y 7' oko?o Ru

Obaczemy w tey Tabliby nafr?pui?cey, 3+R3' przed Chryftufem 52I• po kt6-

co n? znacznieyfzego w tym wieku rych Czarnokfi??nik Oropaftes przy-

dzialo. w?afzcza fobie Królewf?wo- ale w pi??

Miefi?cy potym, fiedrniu Panow znie ..

WIADOMOSC-- I sli fi? przeciw niemu i zabili go, a je
den z nich Imieniem Darius Bg-flas"f'es

, J przyznany by! od wfzyftkich za króla,

Rzeczy znacznieyJzych, kto're fi" w tym a ten jeft Asverus, pod którym by ta.

, ioieh« V 1. przyt'fajity. 1 Hyfrorya Efrery, ten Kt()!owa? lat 36 ..

R« ?wiata 3468. przed CJlryfl1tJel'?t 536• I R» ?wiata 3519- przed Chryflufem 485-

Cyrus
ftawfzy Panem ca?ego wfcho- I Po Daryufie nafr?pil Xerxes Syn je

du, pozwala Zydom I aby il? wró- l go, który królowa? Jat l?. a Syn jego

.Arta.-

I
.'
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Artaxerxes , który naft?pil po nim
, ?::

fwoim Mnemonie, i zabija Brata fwe ..

Królowal lat 4X. w ten czas fiódmy go Arfameffa, który dyfputowa? o

Rok by? Panowania tego Arraxe rxefa Kr6lewtlwo, a potym bierze Imie Ar-

nazwanego Dtztgor?czny, Longimanus, taxerxeffa trzeciego panowa? 1at23'
\V który czas Ezdrafz otrzyrnawfzy Ru ?wiata 3666. przed Chryflusem 338.
lifty od Króla otwarte, wróci? fi? Ochus by? zabity od Bagoafza Ka-

do Judei z wiej? Lud?mi, aby tam po- pitana fwoiey Gwardyi, Egipcyana-
ftanowi? Rzeczpofpolit?. urodzeniem, który mfzcz?c fi? ,

?e im

Ru sioiata 3550. przed CkryfluJem 45-1-.

.

by? zabi? ApiCa Boga Egipcyanom,
Roku 20. Pauowania tego Artaxer- dal na po?arcie kotom cia?o jego na

xefa , Neemiafz otrzyma? od niego po- kawa?ki podrobione; a z ko?ci jego
zwolenie

, aby m6gt naprawi? mury kazano zrobi? r?koie?ci do no?ow,
Jerozolimfkie ,

i od tego to pózwole- na znak jego okrucie?ftwa. Bagoas ta? «

nia czyli'Edyktu i od tego farnego Ro- I ?e pozabija? wfzyfl:kie dzieci jego,
ku powinnny fi? zaczyna? liczy? one oprócz Arseffa nayrn?odfzego , kt6re ..

Siedmdziefi?t Niedziel Daniela do przyi- go ofadzi?' na Tronie, a we dwie lecie
?cia Chryftufowego• potym zabi? go ze wfzyftkiemi dzie? ..

Ru ?wiata 3562. prze d ChryfluJem 442. mi.

Malachiafz oftatni z Proroków na- Ru, ?wiata 3668. a przed C!tryflztfem 336•
pominal w ten czas, aby fi? lud po.. Dóm Królewiki b?d?c zgafzony ,

wróci? do Boga, i zda fi? ,
ze w ten Bagoas pof?anowil Króla ChodomanaJl

czas ?y?, kiedy Neemiafz, który oko- który Krc$lowat lat 6. a chc?cfo-
lo tego Roku wróci? fi? do Kr6la bie da? w tym wi?kfz? powag?, wziol

Perikiego jako mu przyobieca ?. Imie Daryufza , przeciwko któremu
Ru ?wiata 3580. przed C/1ryfluJem 42-1-. woyn? prowadzi? Alexander.

Xerxes wtóry naft?pnie po Oycu Ru swiaia 3670' przed ChryftuJem 334--
fwoim Artaxerxefie, ku ko?cowi Ru Alexander wielki zniofifzy Daryu-
zabity by? od Brata fwego Secundya- fza oi?atniego Króla Perikiego zoila?

11a, który Królowa? Miefi?cy :fiedm. Panem ca?ego wfchodu, i w lat 6.

Ru ?wiata 3S8r. tak wiele fobie podbi? krajow, ?e Da ..

Ochus: drugi Syn Artaxerxefa bie- niel w fwoich cudownych obiawie-
!'Ze Kr6lewftwo, traci Selmndyana, niach równa go do Lamparta, który
kazawfzy go wrzuci? w FoiT? pe?n? ma fkrzydta.
popiolu ,

i fiebie ka?e nazywa? Dary- Ru ?wiata 3ógr. pt'zpd ClwyfluJem 323-
ceufz albo Darius Nothus i Królowa? Po ?mierci Alexandra, Faworyci
Jat 19. jego podzielili mi?dzy fiebie pozofta-
E.u .)!wiata 3600, a przed Chryflule11Z404' Ie Królewfrwo. Ptolomeufz zo{faI

I ?rtaxerxes Mnemon Syn jego Star- Królem Egipfkim, .a Seleukus Królo-

fzy na1t?puie ? przeciwko któremu Cy- war w Babilonii i Syryi, infi nie nale??
rus ??Ody Brat jego mtodfzy woyn? do ?iftcrryi Swi?tey.
pOd?lO?, ' ten królowa? lat 43. Ru swiata 3719. przed C!wyfluJem 285-
Ru SWlata 36+3. przed ClwyjfuJonz 36r. Ptolomeuf? nazwany Soter nie pa

..

Ochus wtóry naft?puie po 0ycu nui?c tylko kilka Miefi?cy osadzi? na

?? ij Tru ..
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Tronie Syna fwego Fi1adelfa, a .fam

byr u niego Kapitanem jego Gwardyi,

mówi?c: ?e wi?kfzy zt?d miar honor,

?e mia? Syna fwego za króla, a ni?eli

;:? dow, ahy ich oderwa? od wiary; jako
czytamy u Daniela w Ru II. i w III.

Xi?dze Machabeyczykow.
Antyochus nazwany wielki, który

?yl Królem w Syryi, dowiedziawfzy fi?,
ze umar? Ptolomeufz Philopator, z la

mai przymierze, które mu by? poprzy.

'

fi?gt; al?czywfzy fi? z Filipem KreS

lem Macedonow, pof?anowili fpolnie,
wydrze? Krolewiiwo ma?emu Epifa
nefowi i podzieli? go mi?dzy fiebie,

W ten czas by?a Judea wuf?awicz-

gdyby fam Królowa!. .

Oko?o tego czafn , to jeA: przed

?mierci? Oyca a pod Panowaniem Sy
na gdy fi? ftab werfya Grecka Pifma

od fiedmiudziefi?t dwc:>ch Tiómaczow,
i dla tego ró?ni Autorowie k?ad? j?

pod jednym albo przed drugim z tych
Królow, ale fi? ta f?ala. za fl:araniem

Demetryufza, Faleriufza, który zgro

madzi? 200,000_ Kfi?g do tey f?awney
biblioteki.

"

nych Opprcffyach.
.

Ru ?wiata 38r6. przed ChryfluJem 188.

Antyochus wielki b?d?c zabity od

Pogan, kiedy chcia? ratowa? Ko?ciot

Iowifzow w Elimagidzie , zoftawit

Królewftwo Synowi fwemu Selenku

fowi Philopatrowi, kt6ry Panowa? lat

I:l. ma?o co rzeczy zrobif, bo wielkie

R» ?wiata 3739. przed Chryflufern 246.
FiIadelfus krolui?c lat 40. po ?mier

ci Oyca twego umar? z niewf?rzerni?
zliwo?ci, SyN jego Ptolomeufz Ewer

geres naf??pi? po, nim i panul?c lat 25. ,

. .zoftawi? Kr6Iewftwo Philopatrowi Sy ..

nowi fwemu tak nazwanemu; bo nie

nawidzia? barze Oyca fwego, ktdre

go (wed?ug niektdrych Autorow )
fam zabi?.

niefzcz??cie Oyca jego Antyochufa W

woynie przeciwko Rzymianom, bar

zo wynifzczone jego Kr6lewftwo zo

ftawilo. O tym Seleukufie wfpomina"?

Xi?gi wt6re Machabeyczykow, i mó

wi? o nim, ?e dla reCpektu i ucz?ciwo

?ci dawa? co Rok tyle, fila trzeba by
to na Offiary do Ko?ciota. Ku ko?cowi

Pallowania fwego da? fobie wyper[wa-

Ru ?wiata 378? przed Chryftufem 22r.

Ptolomeus Philopator Królowa? lat

77. W Egipcie, a ten to by?, który
cudownie opprimowal Zydow w Ale#

:xandryi, chc?c ich odwrÓci? od cz?ci

prawego Boga, wiele ich mufialo

uft?pi?, w!el: ich mufiato fi? okupi?
vd wexy piem?dzmi, a ci, kt()rzy chcie

li w Prawie Bofkim ftatkowa?, trakto

wani byli zt?d Surowo?ci?, któr?

dofy? opifuie Kfi?ga trzecia Macha

beyczykow.

I

dawa?, ?e po1lat Heliodora na z?upie
nie fkarbow Ko?cio?a JerozolimfkiegQ,
i mówi? fi? moze, ze llabo?? Jego by ta

pocz?tkiem wfzelkiego ?amiefzania i

buntow, które naft?pHy potym, tak W

Kr61ewftwie jako i w Ko?ciele. '

Rz& ?wiata 3829 przed Chryflu,fem 175-
Ru ?wiata 3800 przed Chryflufem ?o+

Antyochus nazwany Epifanes, któ

ry by? zaprowadzony na zd?aw do Rzy
mu po zgubie Oyca fwago Antyocha
wielkiego, wyf?edr we trzy lata.

PtolomeuCz Philopator gdy umar?,

zoftawi? Syna lat 4- mai?cego naZwa·

nego ptolome Epifanes, który Pa

nowa? lat Z?. i który trapi? tak?e ?y-
AD-=-

/

I J



I

I,

RZECZY ZNACZNIEY: W TYM WIEKU 45
. A DemetryuCz Syn Seleuka pof?any ?:f jego. Antiochus Eupator naf??pH po nim

by! na jego mieyfcu, Gdy Antyochus a Lizyafz rz?dzi! KróIewfl:wem, ktd-
.powracal do Syryi, Heliodor, który ry uczynit pokoy z Iudafzem Macha-

,fi? chcia?' Królem uczyni?, zabi? Se- beyczykiem, ale pr?tko fl? ten pokoy
leuka, ale Ellmenus i Attalus wygnaw-· zerwa?. W ten?e czas Eleazar uderzy?
fzy Heliodora , zof?awili Antiocha przeciwko l1oniowi, rozumiel?c ze na

.Epifanesa fpokoynym Królem w Sy- nim by? Król, zabit go i zoftaI zgnie-
ryi. ciony ci??arem tey beftyi, która aa

Ru ?wiata 383r. przed ClwyjiuJem I73. niego pad?a,
Antyochus ,Epifanes Ru l-o Królew- Ru, ?wiata 38 .. 1-20 przed ChryfluJem r61.

:frwa (wego, odiol Naywy?fze Kapla?- Eupator wziowfzy Betsar? , pofzedl
fiwo Oniafaowi, który By? cz?owiek przeciwko Jeruzalem, uczyni? pokoy
wielkiey pobo?no?ci, a da? go bez- z Zydami , ale zerwawizy go, obala
bo?nernu Bratu iego Jazonowi, a. po- mury Jeruzalem i wyprowadza z fob?
tym naft?pui?cego Roku odio? go zno- Menelaufa

, umarzaj?c go, jako za pa-
wu Jazonowi, a dal go Menelaufowi tak- ?ai?cego woyn?, a wfadza na mieyfce?e Bratu jego; bo mu wi?cey da? za to- Jego Alcyma,
Pieni?dzy. , Ru ?'?f}iata 3843- przed Chry.ftulem r6r •

•

Dwie lecie potym nowina o ?mier- Demetriufz Soter Syn Seleuka wym-
. CI Antyocha b?d?c rozg?ofzona, ?v knowfzy fi? z Rzymu, przyfzed? do
'pofzedl byr przeciwko Egiptowi, .1 ..

-

Antyochii, ka?e zabi? Antyocha i Ly-
I

zon zamiefza? cale Jeruzalem, co by- zyafza , b?d?c Kr6lem, pory?a do Ju-
lo przyczyn?, ze Antyochus zniofz- der B?ccbida z ?lcymem ',kt6remu u-

\.

fzy Egipcyanow, traktowa? potym pewm:t NaywyzCze KapIanftwo, poCy ..

Ju<?e? ci??kiemi okrucie6.1?wy i wfzy1?- rar potym Nikanora, który uczyni?
kie jey [karby zrabowa?. zgod? Z JudaCzem Machabeyczykiem,
Ru ?wiata 3838. przed Chryflufem r68. ale zerwawfzy, pr?tko potym jeft za-

Antyochus Epifanes Król Syryi, bity.
poflai Apolliniufza do Judei, który Alcymes i Bachides wróciwfzy fi,
dnia jednego Sobotniego znioll wfzyfl:- drugi raz do Judei, J udarz Machabe-
kich tych, którzy fi? z??czyli na offia- uCz jeft zabity, w wielkiey potrzebie
r?· W ten czas Judafz Machabeufz uczyniwfzy przymierze z Rzymiana:
Samodziefi?t (chroni? :fi? na pufzcz?, mi, brat jego Jonatas obrany byr na

gdzie wola? ?y? zio?ami, ani?eli:fi? mieyfce Jego z.a Hetmana woyfk Ludu
zmaza? nieczyl?emi potrawami, któ- Bo?ego. Bacchides chcia? go zdra ..

re ze wfzyftkich ftron offiarowtmo. dziecko zabi?, ale niemóg? : Jan jednak
RUI ?wiata 3838. Brat ich zdradziecko by? zabity.

'.
l\1:atatiafz b?ogollawi Synom rwo- Ru ?wiata 3850. p"'zed Chryflzt/em I54..-1m

lltnierai?c, a JudaCz Machabeyczyk Alltyochiyczykowie podnio11:fzy fi?naft?PUie po nim Ru ?wiata 384°· przed

l
przeciwko Demetryufzowi wzieli mto-

Chr?ftufem 164. Tego Roku um:u-t dego cz?owieka nazwanego Alexan"
AntlOchus Epifanes Król Syryi, któ- der, który fi? mianowat byd? Syne?
r;l powraca? po 1trflcie w Perfyi SYnA Antiochufa Epifanefa i którego bil-

. ky
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rcy Królowie trzymali, ofadzili go ? czywfzy Demetrzyufza fweml upo-
na Tronie. minkami.

Ru ?wiata 3R5 r. przed Chryflufem 149· Ru ?wiata 386,. przed ChryfluJem 143-
Ten Alexander nazwany Balles ?lbo Demetryufz Nikanor odef?awfzy rwo-

Balas zoftawfzy Panem Prolomaidy, ie I?are Regimenty jakoby niemaiqe ich

pofyta do Jonaty , aby z nim uczyni? potrzeby, Tryfon wziof zt?dokazy? ,

przymierze, poftanawiai?c- go na Nay- aby uczyni? Królem Antyocha m?odego
wy?fzym Kap?a ?Hwie, które pól ósma Syna Alexandra, flara fi?, ?eby miar za-

lat wakowa?o po ?mierci Akyrna, przyjaciela Jon$lt?, który mu wiel-

Atak by? naypierwfzym i naywy?- kie uf?ugi czyni, Tryfon potym
fzym Kaptanem z Pokolenia Macha- chc?c zofta? Krdlem na mieyfcu An-

beyczykow. Demetryufz gotowal fi? tyocha ,
a boi?c fi? Jonaty , zdrad? na

przeciwko Alexandrowi
, ale go Ale- niego napada i zabija go, obierai? na

xander znió1?' , i Dernetryufz zabity. jego mieyfce Szymona, ?eby woy.
Ru ?wiata 3BS6, przed Cllryftzifem 148. fkiem rz?dzi?, i ?eby byt, N,aywy?fzym

Kap?anem, Cz?fto zwycl?za Tryfqna.
ktdry zabija Antyocha m?odego, aby
fpokoynie panowa? w Królewi?wie,

tego roku to by?o, gdy ?ydzi widz?c

fi? byd? uwolnionemi z jarzma Poga
now, zaczeli liczy? lata przez Nay
wy?fze Kap?a?f?wo Szymona.

Demetryufz, Nayf?arfzy Syn Deme

triufza Sotera, chc?c fi? pom?ci? ?mier

ci Oyca fwego, j obi?? jego Kr61ew

ftwo, fzcz?sliwie pof??puie , Apollo
..

niufz ??czy fi? do niego; a Demetry
ufz poryta do Judei na zwojowanie
Zydow , którzy uczynili byli przymie
rze z Alexandrem; Jouatas i Szymon
kilka ra4y bij? fi? przeciw?\o niemu.

Ru,-?wit:tta 38· 9. przed Clzryflufem J 4+.

Ru ?wiata 3863., przed Ckryftu/em T + T.

Demetryufz wf'zedfzy z Lud?mi fwe ..

mi w Mede?, ?eby fi? ufottyfikowal
przeciwko Tryfonowi, wzi?ty byl
od Hetmana wóyfk Króla Perfkiego i

Medy, a. ?o?nierze niemog?c wi?cey
fcierpie? Tryfolla, oddali fi? Kleo ..

patrze Zonie Oemetryufza, która od ..

da?a fi? fama i woyfko fwoie Bratu

fwemu Antyochowi nazwenemu So ..

ter jako Ociec jego, albo pobo?ny
zwany Sychetes, kt<)ry uczyni? ,za

raz przymierze z Szymonem, ale ?e

poty?U wftydliwie zfama?, pof?'awfzy
pr?eciw ld?mu Cendebe?1 fza, gdy on

Ized? przeclwko Tryfonowi.

Alexander puftofzy Syry?, Ptolo

meufz Phil.ometor i Demerryufz wy

chodz? przeciwko niemu. Ptolomeufz

zoftaie ranionym w potrzebie; w kil

ka dni potym Alexander zabity od

fwoich, a Ptolomeufz obaczywfzy je
go giow?, utniera.

RH swiata 3860. przed Chryfl71Jem 144.

Demetrynfz nakoniec zofl:awfzy
Królem Syryiildm, d!a czego b?r ?a
zwany Nikanor, to JeR: zwycl?zca.

Wfzyftkie rzeczy byty (polwyne \v Ju

dei
.

ale ]onatas dobvw-al Fortecy
Jer?zolimfkjey , dlaczego Demetryu(z
wo?a go do fiebie, aby uczyni? mu re

lacy? tego uczynku, JQoatas po1?are
mu ko?czy fwoie dobywanie l ZJllj?k.

Tryfon umyka fi? do ApamcF,
którey gdy dobyto, ?abity tam ZO?

fia?, a Szymon ju? laty ?ci?niony, po
..

ry?a Synow fwoich przeciwko Cen

debeufzowi 1 którzy go zwyci??yli.
CQ
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co, na tofi? tylko przyda?o, ?e Pto- ,::
a? do zwyci?fiwa, co Pompejufz otrzy

Jomeufz zdi?ty byt zazdro?ci?, Zi??
? mat.

jego przeciwko _Oycu i jego Syno- Rss ?wiata 3939. preed ChryfluJe111, 65.
wio

, Antypas Antypater Ociec Heroda,
Ru ?wiata 3869' przed Chryflz?(em 135. _trzyma? ftron? Hirkana

, i uftanowi?
A tak Szymon rz?dziWIzy Ludem ,go na j€'go Królewftwie ? ale Pompe-

oko?o lat o?miu, zabity by? zdradzlec- jufz ntwierdziI go na nim, który prze-
ko od Ptolomeusza na bankiecie, po- sIadowa! Aryftobulufa , rozgniewa w ..

f'b.I tak ?e ludzi, aby Cyna jego Jana, Czy fi? , ?e naft?piI gwa?townie prze
..

nazwanego Hirkan

tak?enierpOdZia-j
ciwko Bratu fwemn.

nie zab?li, ale Jan fchroniwfzy fi? ?el Niechcia? pozwoli? Hir?anowJ, aby
zafadzki

, pof?anowiony by? Naywyz- nofil Koron?, zaprowadzi? z fob? do

fzym Kap?anem na mieyfcu Oyca fwe- Rzymu Aryf?obula z Córkami dwiema

go. i Synami, z jednym, co fi? nazwa? Ale-
A tu fi? k0l1cZy cata By!?orya Ma. xander , z drugim, co :fi? nazwa? Ant Y"

-chabeyczykOlfJ flar ego Teflamentu. gonus.
'

Ru ?wiata 3897. przed Chryj?uJem lO7. Alexander umkn?? fi? w drodze i
Jan Hirkan r2;?dz?? Naywy?fzym wróci? n? do Judei, gdzie wiele wzbu ee

Kap?ald1:wem Jat

29".
w których kaza?

I
dzH k?ótni, a Aryftubulns umkn?w-

otworzy? Grób Dawida, 'gdzie znalaz?' fzy tak?e potym z Rzymu z drugim
3°00. Talentów. Umari i zoftawi? Synem fwoim ArHygonem, zaczol

naywy?rz ? moc Judafzowi nazwane- woyn? w Judei, ale go bardzo ra-

mu, Aryftobulus , który by] pierwfzy, ni0.r:0.; i ?d.y go ?ak pr?z:-ntowano
ktory po powrócie z niewoli wzio? Gabll1ll?fzoWl Syryl fraroscle, pof?'at
Koron? i nazwil]ro Kr6lewlkie. go do Rzymu z dzie?mi jego, któ.
I?u ?wiata 3899' przed Chryflufem 105. re Senat odef,lal, zatrzymawfzy t Y l ..

Aryftobulus umiera, a Salome Zona ko AryftobuJa.
jego ofadza na Tron Alexandra Jan:- Ru ?wiata 3955. przed ChryJ?ufem 49-
neu(za ftarfzego z Braci fWQich, któ- Woyny Domowe w Rzymie mi?dzy
re go on ...by? w(adzil, do wi?zienia. Pompejnfzem i Cefarzem, przyprowa

..

Ru ?wiata 3926. przed Chryflufem 87. dzi?y Cefarza, ?e oddla? Aryftobula
Alexander Janeulz umiera, prze? do Judei, aby fi? byli deklarowali Zy ..

ftrzega Zon? fwoi? Alexandr? umie- dzi za nim przeciwko Pompejufzowi,
'rai?c. aby pozyfk..fa fobie przyia?? alf' ci, którzy trzymali firon? Pom.
Faryzeufzow, i przez t? fztn,k? ofa- pf'jufza,? otruli go, a Pompejufz ka.
dzi?a Hirkana Syna ftarfze:;go na Nay- zaI g?ow? uci?? Synowi jego Ale-

'Wyzfzym Kapla,?ftwie: Aryftobulus xandrowi wAntyochii.
na:'mtodrzy ?y? prywatnie. Drugi Syn Antygonus przyfzed? do
Rzt ,?lV?ata 3935. 'Przed Chr??fil?!em 69. Rzymu, 1k ,r?y fi? na niefzt z??cle Oy-AleJ(,andra gdy umiera, wielka by?a <:a i Brata (wego, którpgo przyczy-
woyna ?l1i?dzy Hirkanem i Aryttobu- n? bylf Hirkan i Antyparer: ale An"
lUlem ,?tory ?rata fwego ftarfzf>go typater tak fobie by? zniewcli? ferce

wygna? 1 fial fl? Panem ca?ey Judei Cefarza, ?e poJ.l:anowlI, Hirkana. za

Nay-
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Naywy?fzego Kap?ana, a Antypa!ra ':'.
mal imie Królewfkie , a Antygonus de ....

uczyni"t Starofr? Judei, kt6?'y mar?o klarowany by? Nieprzyjacielem naro ..

dwóch Synow: Phaz?lQfa 1 Herod,a du Rzymfkiego.
lat ?5. na ten czas mal?ceg.o, uczy?l? IÓt 3.966. ,Przed Chryflztfem ?8.

-

Phazelufa Staroft? wfzyftkIego kraju Ten jeft pierwfzy rok Królowania

blifkiego od Jeruzalem? a Heroda Heroda, który pomkn?? fi? do Judei

Staroft? Galilei. na woyn? przeciwko Antygopowi, /

R« ?wiata 3958. przed Chryflufem 46. którego zniófl, i obwo?any by? Kr6 ..

Zabija Herod jednego ?yda na imie -Jem w Jeruzalem.
Ezechiafza wodza rozbóynikow, kt?)- Alltygona poprowadzono wi??niem

rzy puftofzyli ca?? Syry?, pozywat? do Antyochii, gdzie by? zabity, W

Go przed Hirkanem, przed którym tak kilka Miefi?cy potym uprofi?a Mary ..

dobrze i odwa?nie fi? bróni ,
ze go wanna Zona Heroda, ze by Aryfl:obula

caley odfylai? wolno?ci. Brata jey lat 'I7. mai?cego na nay?
R« ?wiata 3962" przed Chryftnfem 42. wy?rz?m ofadzl? Kapla?frwie, a po-

Antypater OCIec Heroda b?d?c u tym nI?drugo, kfzta ?tnie go utopi?

f?o?u u Hirkana W Jeruzalem otruty kaza? Hirkan , znalazfzy protekcY? u

jeR: przez jednego nazwanego Mali- Króla Partow ,
a do Judei chc?c po

..

chus , którego Herod zabi? potym wr6ci?, zabity by? od Heroda lat 8o?

mfzcz?c fl? ?mierci Oyca [wego, a mai?cy.
.,

Antygonus Syn Aryfhobulufa, 'nie fpo- Rzt?whlta 3976. przed ChryJ?ufem iai zg,

dzianie przyfzedfzy do ] udei od Hero- Zbli?y! H? Herod do Rhodow, aby

da, który go odegna?, uczfzczony tam widzia? Cefsarza, od którego byt
by? przez Hirkana ,

i dana mu Koro- potwierdzony na Królewftwie, po-

».a. wróciwfzy fi? ztamt?d, zabija Mary ..

Rzt ?wiata 396f' przed Clzryflufenz 40. ann? Zon? (woi?, a pr?tko potym i

Pachorus ,
Król Partow przy- Alexandr?.

fzedfzy do Jlldei, zrzuci? Hirkana, a Rn.?wiata 3987' przed C!tryflufem 17-

poftanowi? Antygopa Syna Aryftobu- Tegoz Ru Herod zaczoil popra?
lufa za Nayw) ?fzego Kap?ana, za? wia? Budynkow Ko?cio?a Jerozolim-

Hirkana wladzit W wi?zienie, i kaza? fkiego.
zabi? Phazelufa Br?ta ?Her.oda. Ru ?UJia?a 3998. przed C/wyflufem Ir?'

Antygonuskazal . urzn?? Hirkano- Herod pu?ci1 fi? do Rzymu ze dwie-

wi ufzy, aby nigdy nie mógr bydz ma Synami Alexandrem i Aryftobulem
Naywy?fzym Kap?anem, a wfzyftkie {karZ?c na nich przed Auguftem i

rzeczy przez ten fpofob

UfPOkOiW-1
chc?c aby ich na ?mier? of?dzi!, ale

fzy, "AuguH- pojedna? Oyca Z Synami.
Pachorus przyprowadZI! Htrkana z Ru swit.1ta 3999.' py,ud CJwyflufem 5 ..

fob? ,co przywiod?o Heroda zdefpe- Herod wziowfzy moc od Augu-
I rowanego, ?e uda? fi? do Rzymu do ih, kaza? Ildufi? ')ynow fwoich A ..

Antoniego, który. g? kocha?, a

R,e- lexandra i Arif?obuJufa, tego Roku to

,rod uczyni? tak WIele przez fwoy byto, gdy Cefarz Auguft wydal
kredyt i fawor U Cef?rza, ?e otrzy.. Edykt, aby fi? popifa?o cale Rz.ym!kie

Pa? ..
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'Pa?fhvo 'i kiedy JóZE'{ pofzed? z Prze-
?

l1ay?: Pann? z Galilei do Betleem, a

tu H? ko?czy Szófty wiek czyli fzó

fta Era ?wiata

wiele ludzi, Ittórzy byli zoftaJi, a
w niewol? niezaprowadzeni , przed
Chryf?ufem W lat 785. i znowu w

lat 758.
Ru ?wiata 3375. Zaczot Prorol{o·.va6

Jeremiafz w Judei J3. Ru Josyafza,
Zaprowadzony potym b?d?c do

Egiptu, zof?a! tam ukamionowany.
Baruch tak?e by? za jego czaru, i
cho? by?. wielkiey Familii, gn?yl
mu jednak za Sekretarza,przed Chry
ftufem 7I3.

DODATEK

O CZASIE PROROKOW/

Toblica czasu, którego ?yli Prorocy.
Ru siwiata 3u6. przed ChryfluJem 838.

Jonas,
zaczet prorokowa? pod Jo

arem OyCt>m Jeroboama n. Króla Ru ?wiata 3398. SoJonfaJz i Habakuk

?yli tak?e tego? czaru, przed Chry
ftufem lat 626.

Izraelfkiego.
r

Rs: ?wiata 3I94. Ozeafz pod Ozyafzem
Joatanem, Achazem i Ezechiafzem
Królmi Zydowfl?iemi, i Jeroboamem

Rról?m Izraelfkim prorokowa? przez

caI? Jeden wiek. Joel pod terni? Kró
larni, co Ozeafz i tak wiele czaru
przed Chryf?ufem w lat ?IO.

Daniel zaczol Prorokowa? jefzcze
w Babilonii w dziecinnym wieku pod
Nabuchodonozorem, i Kontyuuo
wa? a? do czaru Cyrufa , to jef?: do

85· Roku wieku fwego; i chocia?

otrzyma? przez fwoie Modlitwy
wypel'nienie Proroctw, jeft jednak
podobie?i?wo przez uwolnienie lu

d?, ?e umar? W owey cudzey ziemi,
JlIgdy fi? do Judei niewr6ciwfzy,
a to przed Chryftufem w lat 606.

R2? ?wiata 3217. Amos zaczol proro
kowa? w Izraela 23- .Ru Ozyafza i

,

Prorokowa? lat 28. przed Chryf? u

fem 787.
Izaiafz prorokowa? W Jude! 25.

Ru Ozyafza i pod Acha?em i Eze
chiafzem kontynuowat Tradycya
jefi z Zydow i Oycow Swi?tych, ?e
Manaffes Syn Ezechiafza zada? mu

?mier?, rachowa? H? tedy mo?e, ?e

ca?y wi, k Prorokowa?

Ru ?wiata 3409. Ezechiel, który by? z

Pokolenia Kapla?1kiego jeden z nie

woJnikow z Jechoniafzem przez
Króla N?buchodonozora zaprowa

dzonych, z!czo? pi?tego Roku pro
rokowa? w Babilonii i Kontynuo
wal przez ?at Z?. ,ato przed Chry
fiurem 595.

Ru ?wiata 3;219. Abdyas prorokowa? w

Izraelu w ten czas, kiedy Izaiafz
W Judei. Ru ?Wlata .<3+35. Aggeltsz proroKowa?

\V Judei, gdy H? lud powróci? i ga
flit im, ?e ltniwo uko?o reparacyi
Ko?cio?a chodzili.

Rzt jwiata 3249. Michearz ?y? pod
1(rtJJmi J udej, Joatam, Achaz, i

EZt-c1liarz wi?cey nizeli ll:tt 50. zda
:fi?, ?e wU:n czas p(.l1?any py?Jo- Rlt .<wiata :55°. Zac!zarya{z Prorok

tak?e za jego czaCu, prze"d Chryf?u-
\

fem 519.

nas N"ini\vie.
-

Rn ?1iJiata '32910 Nahum z-aczof Proro
kl w"?, potym jal- JO. PokulenI" za

prowadzono \V niewol?, ciefz?c tak
Ml7/lJchiafz by? oltatni z ProrokowI

przed Chryf?ufem ?5?. 1 zd?je fi?, ?e

by?
Tom 111. G
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i? wfzyfcy m?drcowie Greccy tak

f?awni w ftaro?ytno?ci PogaMkiey
nie naft?pili inaczey, tylko po Pro

rokach. Pytagoras fam pofzed? do

Babilonu, gdzie wiele rzeczy nau

czy? fi? od Zydow , czego W fwo

iey za?ywa? Filozofii.

byt tego? cz?ru, .kiedy by?. Nehe ..

?:-.

miafz, ku koncoWI panewanta Arta

xerx.efa Longimana? a tak wldziemy,

?e czas Prorokow trwa? wi?cey

ni? lat 400.

O innych za? Prorokach ?atwo fi?

dowiedzie? z Pifma S. o Samuelu,

Natanie, o Gadzie i Ado, o Elia

fzu ,
Elizeufzu przez tych Królow,

Plato wi-ele rzeczy z Xi?g Moy

zefzowych wro?y! w fwoie, ci byli
blilko 200. lat po wfzyftkich Pro

rokach.
_ pod któremi ?yli.

To te? jeft rzecz godna uwagi,

W I E K VII. S W I A T A

ALBO

VII.A.RE

Ten
fiódmy wiek (jako?my JU? po- ,?

T A B L I C A

wied?ieli ) zaczol fi? przy uro-
Vkazui?ca, co.li? j?ato znac:?:nego W eJlI'

dzemu Je.zufa Chryft?fa.
Pana na-

dei pod Cht"yftufem i Apoflotami Roku

[zego, to le? W Ru ?Wlata 4000. ?wiosta 4000. a ChryfluJa I.

I trwa? b?dzie do ko?ca w fzy I?

kich wiekow , nazwa? fi? w?a?nie

i!lo?e wiek Chrze?cla?fki ,
a cokol ...

wiek fi? dzieie gdzie indziey, w in ..

fzych cz??ciach ?wiata, niepowi? ..

no fi? prawie rachowa?; bo to tyl
ko uwagi godno; co fi? w Ko?ciele

dzieie, który jeft prawdziwym kró

lowaniem Chryftufa, którego wfzy

Jezus
Chryf?us rodzi fi? W Betleern

25. Decembra Roku 37. oftatniegO

panowania Heroda, a 40' pano"

wania Augufta, ofmego dnia byt

Obrzezany. Adorowali go trzey

Królowie. Offiarowany byl w Ko

?ciele 40. Dnia, potym Zflprowa"

dzony do Egiptu, kaza? potym
Be"

rod zabiia? niemow1'ltka, umiera [a{JJ

fey Chrze?cianie f? poddani"d He-
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S. Szczepan ukamienowany, Filip
rzeza?ca okrzcl? Ru 34. Ery po

fpoIitey pod Tyberyurzem 23-

Herod ku ko?cowi No vembr: tego? ;::

Roku chorui?c d?ugo, mizernie u

miera, a za? na jego mieyfcu Arehelaus

Kr6luje.
Nawrócenie S. Paw?a, który po

kazawfzy Zydom w Damazie na

wrócenie fwoie I
idzie do Arabii.

Ru ?wiata 4oor.
a pod Chryftufenz 2.

Józefwraca fi? zEgiptu po ?mier

ci Heroda, i miefzka W Gallilei W

Nazareth.
Ru E'J'Y 37. Katlguti Ru T. ?wi?ty Pa

we ? wraca fi? z Arabii do Damazu,

i zaczyna ?ywiey kaza? Zydom, któ

rzy pof?anowili u fiebie, w zi?? go

do wi?zienia, ale uwolniony je:ft
i przychodzi do Ieruzalem nawie

dzi? S. Piotra ,
Chrze?cianie boi? fi?

go niewiedz?c o Jego nawróceniu,

ale go S. Barnabefz wyprowadza
opowiadaj?c to, co fi? frato.

Ric ?wiata 4002. pod Chryflufem 3·

Teudas (o którym wfpomina Hi·

ftorya) napada cz?f?o na Jude? i wie

lu podnofz? fi? w owych krajsch ,

którzy bior? Imie Króla albo Mef

fyafza.
Rok .?wiata 4004. zaczyna fi? te

gO? Roku Era po fp oli ta je?ufa Chry
f?ufa

, to jeft zwyczay i Ipofob, któ

rego zazywai? rachui?c lata od

Chryftufa, lubo fl? czterma laty
wprzód urodzi?.

Rok Posp: 3g. S. Piotr zbli?a fi? do

Antyochii, i tam ofadza Katedr?

fwoi?, uzdrawia Eneaffa w Lidzie i

wfkrzefza Tabit? w Jopie, Kor

neliufz Setnik prosi go do fiebie
,

i wiar? przyimuie.,Ery posp.5' Chryltus gdy mial lat re.

Ru Posp: 42. Klaudizifza 2. S. Mate.

ufz pifze Ewangeli? fwoi? neypier

wfzy po Zydowfku. S. Piotr uwol

niony z wi?zienia Herodowego 0-

kolo tego czafu, ftawa w Rzymie,
tam Katedr? fwoj? ofadza.

8. Roku znaleziony byt wKo?ciele

po frzodku Doktorow,

G ij
Grec-

-j

u·

ku

rn

?o
0'-

yI
?y
0,1

'a"

e'"

?J1I

którzy go f?uchali i pytali.
Smier? Auguila w Nole

19. Augu: panowania jego
Ru 30. Tyberyusz panuie
na jego mieyfcu.

E1y pDJpoli
teJ Ru Ilf- a

1JOd C!J1-yjltt

,
,

Jem 18,

Roku 28- E)'Y
I

J S
t k'? Sergius Paulus Proce,nsus nawró"

l
an · . POCZOt rZCI 15· p r S C

1)?rpO xley a

Ru Królowania Tyberyu-
cony przez aw a . do ?ryfiufa,

pod Cl;ryj?u-
f: R k o E Posp' a

zk?d ten Apofiol nazwany JeR: Pau-

.jem 3?:
za o u 3· ry

.

tern na mie fcu Saula.

Ru Ery p?/j)O- pod Chryfrusem 3+' J e?us
y

•

litey 3.3' apod

\'
Chryftu8 okrzczony Jefr Ery Posp: Rlt 43· S. Pawe? naplial

phyj?uJem ,od Jana S. idzie na pufzcz?,

'\'
fwóy naypierwfzy lift pierwey, ni.

-3'1..-- _ ,';.., a pr?dko potym zaczyna ?eli S. Marek pofzedl do Alexan ..

kaza?. Jezus Chryfl:ns dryi. Chc? offiarowa? PawIowi i

l1rniera, odprawiwfzy z Uczniami Barnabie w Liftrze jako Jowifzowi

Wielkonoc Roku r9' panowania i Merkuryufzowi Lifiryanie; bo tam

Tyberynfza, Tego? Roku po w Pawe? S. uzdrowi? cz?owieka od

Niebowft?pieniu i Ducha Swi?t; ze" urodzenia chromego.

?aniu fiedmiu Dyakonow obrano.
.

,8. Marek piCze Ewangeli?, ale po
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.
Grecku wed?ug tego, co f?yfza] od;:: la do Felixa

, Felix zatrzymuie go
S. Piotra, i z.of?awule Sukceffurowi fwe-

,', Ru Posp: 50. NaypierwCze Concilium mu Porciufzowi Fef?ufowl.

czyli zbór by? W Jeruzalem czy- Ru 60. Fef?us wyf?uchawfzy S. Paw?a
niony ftro?y trudno?ci. w ?br??a- farnego przy obecno?ci Króla A?
niu , w ktorym f?anowi? ,

ze Ole jef? grypy i Berennicy, odfy?a go do
wi?cey potrzebne, pr?tko potym , Rzymu, gdzie apellowa? , rozbija
gdy S. Piotr przyfzed? do Antyo- fi? okr?t blifko Malty, gdzie fi? ba ..

chii i nieco diffimului?c z Zydami wi przez niejaki czas, potym ftawa
dla boja?ni, ?eby ich nie urazH, uf?y- w Rzymie, gdzie mu pozwalai?
fzal za to nagan? od S. Paw?a pu- fta? prywatnie jednego cz?owieka."

blicznie, mai?c na warcie, i tu fi? ko?cz?
Ru SI. Dyfputa mi?dzy S. Paw?em i Xi?gi dziejow Apoftolfkich.

Barnab? z Okazyi ucznia Marka, co S. Marek, k t6ry naypierwfzy
byto okazy?, ?e fi? rozdzielili.

I
wiar? przepowiada? w Alexandryi,

S. Pawe? bity by? rózgami W umiera 8. Ru Nerona,

Filipach. Otwierai? fi? drzwi wi?- 61. Onefyforus fzuka d?ugo IS. Pa4
zlenia, gdy fi? modli? razem i SyIIas, wla, i znayduie w Rzymie •

.za? ten, który wi?zieniem rz?dzi?,

l'
62. Filipenczykowie- pofyhi? Epa-

nawróci? fi? do Chryftufa. S?dzio- fro dyta Bilkupa fwego do Rzymu
wie poznawCzy niewinno?? S. Paw- z pewn? fumm? pieni?dzy dla Pa-

la, pozwolili mu odey??, ale on wla S. który im odpifuie przez t??
niechcia?, a?by nadgrodzili krzyw· ofob? , ztamt?d te? pifze dwa lifty
d? wyrz?dzon?. do Kollofenczykow, tudzie? i do

Ru 52. S. Pawe? nawraca W Atenach Efezeyczykow i do Zydow.
S. Dyoniziufza Areopagit?, ztamt?d 63. S. Pawe? na ko?cu dwóch latwy.
idzie do Aquilei i Pryfcyllii i tam chodzi wojny z R?ymu i przebie-
pracuje.

.
ga ca?y wfch6d i zach6d. Filemon

Ru 56. S. ?ukafz piCze (WOl? Ewan- przyimufel go u fiebie w KoJlofsie.
geli?, pozwalaj? fi? ofzukiwa? Ga- Ananus of?dza na ?mier? S. Ja-
latowie, a S. Pawe? pifze do nich kuba nazwanego Bratem Pa?Odm ,
do?? gorHwie, Koryntianie tak- a to, albo go kamionowa6 ka??c,?e ndaniai? fi? do Schizmy, S. Pa- albo go zruci? z wierzcho?ku Ko-
wel i do nich piCze. ?cio?a.

I?u 58. S: Pa?er idzie d? Koryntu,
.

Symeon Syn KIe,ofar?a obrany by?
zk?d pICze 11ft do RzymIan, potym BI{kupem jerozolIm{klm 11a jego
idzie do Jeruzalem, gdzie blind by? mieyscu.
zabicia <;>d .Zy.dow. L?zyafz ?ie.rze 64, ?eron Cefsarz pali Rzym ?

a car?
go do WI?ZIenIa, ?azalUtrz bronI fi? wm? tego zrzuca na ?hrzescian , i

przy zgromadzenIU Kaprano'W, l

j
ta by?a przyczyna nayp1erwfza prze-

?owie naywy?fzego Kaprana Anani- sladowania.

afza grobem pobielonym ( który go 66. S. Pawe? przychodzi drugi raz

kaza? uderzy?) S?d?ja odfy!a S. Paw- do Rzymu i wzj?ty do wi?zienia
/ jufry-
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ta, który wzio] Jeruzalem, i zruy
riowa? je Ru 70. a 4ogo. po ?mier

ci Chryf?ufa,

juftyfiknie fi? przed Neronem i wy- ;:-,

, pufzczony, Demas go porzuca, S.

?ukafz fam z nim miefzka w Rzy
mie. Ru 9+. Jan S. Apofco] byt wygnany i

pol?any na Wyfp? Patmos, gdzie
pirat objawienie, które to wfzyft ..

ko znaczy" co fi? mia?o fta? z Ko

?cio?em, ofobliwie W of?ateczne

S. Pawe? pisze drugi Lift do Ty
moteufza ,

a S. Piotr tak?e pifze

drugi lift przed fwoi? ?mierci?.
Ru 67. SS. Piotr i Pawe?, przepowia ..

dai? W Rzymie, ?e pr?dko przyjdzie
Kr6l, który zruynuie Jude?, a te- I

go? Ru obadwa Ci Apofto?owie SS.

byli um?czeni w Rzymie jednego?
dnia 26. junii, S. Piotr przywi?zany
by? na krzy?u g?ow? na dó?, a S.

dni. I

Ru 96. W r6c:iwfzy fi? od wyspy Pat ..

mos, wszyfikie Ko?cio?y Azyi, ktd

remi rz?dzi?, prosi?y go, aby napi
sa? fwoi? Ewangeli?. co uczyni?
mai?c Jat dziewi??dziefi?t i dwie.

98. W kilka czasów potym napifar
tak?e trzy lifty fwoie,

Pawe? ?ci?ty.
Ru 70. Wefpazyan .wje le z?ego uczy

niwfzy w Judei, gdy j? fam opu?ci?,
pr?tko tam, poRa? Syna fwego Ty-

OPISANIEKROTKIE

5Jwuna.ftu 3lpos1olow SWlftycb,
t

HISTORYA O SWI?TYM PIERTZE

piotr S. Xi??e A P o f?o?ow, rodzony j,
fkim przepowiada? Ewangeli? W Ju-

.brat J?drzeja, a Syn Janow z Bet-

I
dei , w Antiochii, w Po?cie, w Galacyi,

s:uQy Miafl:eczka mai?cy ?on?, córk? W Kappadocyi, w Azyi ,
i w Bytynii,

Aryftobula brata Barnabasza A pof?o?a, I potyrn zafzedl do Rzymu, a tam zwy·
'

Pofzedl za Chryftusem, porzuciwszy I ci??ywfzy Symona Czarnoxi??nika Cu

?owienie ryb przy Jezierze Geneza-

I
darni fwoiemi, na Krzy? wbity je!

retfkim, a po W Niebowf??pieniu Pa?- g?ow? na dó? Ru 69· Mica]
uT?·
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Te za? zwyci?ftwo nad -Symo- .:, i? go ?ywo fpalerny, i wnet Symon
nem Czarnoxi??nikiem takowe byto, zmawiaj?c fi? z Dijablami , uczynil to,

jako ?wiadcz? V. Beda, ?su?rdus, ?- iz on umar?y gtow? rufzy]', co uy-

do , Suricus Tom: 3. w ?yciu SWJ?- rzawfzy Iudz ie , grozili ?mierci? Pi o-

tych M?czennikow Nereufza i Achi- trowi.

leufza Die 12. Mai. A S. Piotr profz?c o milczenie,

-Gdy piotr' S. w Rzymie Kazaniem rzek?: jesli ?ywy niechay wf?anie,
fwoira mi?dzy innym Ludem prze- mówi, i chodzi: pc5ki tego nie uyrzy"

zacnym nawróci] tez Senatork? pew- cie, rozumieycie, ?e was zwodzi Sy ..

tl? Plantyl1? Ciotk? S. Klemensa Pa- mon. Tedy Syrpon d?ugo chodz?c 0-

pieza, która miara Córk? Flawi? Do- koto trupa, gdy nic nie móg? uczyni?,
micvll?, które y do uf?ug przyftawila az na koniec chcia? ucieka?, ale lud

dwc>ch rzeza?cow Nereufza i Achi- moc?go zatrzyma?; a Piotr S. W Niebo

Ieufza. Ta? Domicylla gdy by?a zmó- r?ce podniof?fzy, modli? fi?, mówi?c:
wiona za Aureliaria Syna Senator- Panie Jezu Chryf?e, Ty? nam rzek? w

fkiego ,
a od Chrze?cian dof?'yfzawfzy Jmie moie urnar le wfkrzefzaycie, pro-

:fi? o zacno?ci Panie?ftwa, nie chcia?a fz?, ozyw tego cz?owieka, aby ten

póy?? za Aurellans.
.

/
Lud pozna?, i?e? Ty je? B ()g, a nad

Zaczym na wygnanIe pollana na ci? inizego nie ma, który z Oycem i

wysp? "Pontya?fk?, gdzie dof?yfz ala fi? z Duchem S. Kr61ujefz.
o Uczniach Symona Czarnoxi??ni
ka o Pryfzku ,

i Furyufzu , których

sIerot? ganj?c, ze w takiego Czarno

xi??nika wierzyli, który -w Rzymie

po fwoich czarowniczych dzie?ach

a wfzetecze{d?wach nief?ychanych, juz

prawie za Boga mi?.r by? uznany, gdy
by go by? Piotr niezwyci?zyl prze

powiadar?cy Chryftusa. to mówi?c,
przywiod?a icb da tego, i? do Mar

cetla Staroo.-y Rzymfldego "pisali, któ

Zatym wnet porwar n? m?odzie

niec ,
i padlfzy do nog Piotrowych,

wo?a?: widzia?em Paua Jezusa, a on

rozkaza? Anio?om, aby na pro?b? wró

cili mnie ofierocialey Matce moiey.
T'edy lud znvotal: Jeden jeit B()g,
którego Piotr op.owiada ! aSymon U4

czyniwfzy fobie pfi? gtow?. uciekar ,

ale go lud przecie u(:hwycir i (pali?
chcia?, Jecz im Piotr S. nie dopu ..

?ci?.
ry tak odpifat.

Symon tedy ( mówi Ma.rce1?us) do

mnie przyfzed?, rozumie1?c, ?e ja o tym
nie wiem, co fi? fialo, i poftanowil u

drzwi mego Domu psa wielkiego na

? .... a{lCuchll, 11;Iówi?c: obacz?, jesli t?dy
Piotr przyjdzie, jako zwyld chodziq
do Ciebie? a po godzinie Piotr d9

mnie id?c, psa onego ob?czywfzy,
Krzy? S. uczyni?, j odwi?za? psa one

go i pollal go do Symona i powi e

dzie? mu te :C?owa kapa?; prz;e4:a?'

EXCfrpt z liftu lVlcwceUego" Gdy Szy
mon zle o Pietrze m6wi?, trafi?o fi?,
i? nie:fiono umarlego Syl:a wdowy

j eclney, c.o uy:z,aw(r-y .r?otr S. za

wo?ar na Ludpl, wezmlCle teF;o u

tnarIego ,
kto tu z nas jego ku ?y

wotowi przy\Vróci? t€'go nauk? chwa

li? i za pra\Vdziw? mie? b?dziecie, i

?ezwoli? wfzyfrek Lud na to.

A Szymon Rzek?: jesli go ja wfkrze

??, c?y zabijecie
.

Piotra? zawolali

przez
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------?,----------------.------------------?------------------?
przez diab?y zwodzi? ten Lud, za ,:< wili drudzy, i? to Bofkie dzie?o, z cia ..

który Chryftus krew wyla?. ?em na powietrzu lata?. a i? Chryf?us

Co ja fl'ysz?c i widz?c, wybieg?em nic takiego nie pokaza?.

przeciw Piotrowi przy' go w A ?iotr S. z Paw?em modli? fi? po-

dóm mdy, aSymona
on- wy- czol, mówi?c Panie Jezu m6y poka?

p?dzi?em, pies ?a? on

kO-1
jego Ob?udno??, . aby Lud ten, kto-

dy nieuczyni? . jedno on farnego ry w Ciebie uwierzy? ma, nie byt

Symona porwa? i o ziemi? uderzy?. zwiedziony. Niechay fpadnie na ziemi?

Wfzak?e Piotr onemu psu zakaza? a nie zaraz umiera, ?eby zna? mogt

Imieniem Chryftusowym, aby cia?a fam ?ywy jefzcze moc twoi? a ob?u-

jego nierufzy? f a on ciala nierufzyw- dno?? fwoi? pozna?. -

fzy, fzaty na nim 11a drobne fztuki po- y natychmiaft fpadl z wielkim trza-

fzarpa?, a ludzie widz?c to z miafta fkiem ,
zt?uk? H? bardzo i z?ama?' no ..

. go z onym psem za mury wyp?dzili. gi, a ?ywym jefzcze b?d?c wie?? fi? ,

,

Tey fromoty niemog?c wytrwa? do Arycyey rozkaza?, i tam n?dznie ka-

Symon, ca?y Rok kry? fi? ,
a? go po- leko umar?,

tym Neronowi z?osliwemu Cesarze- A zatym Nero Cesarz tak za to, ja-

wi zli ludzie zalecili, i wzio] go fo- ko ?e Apof?o?owie Piotr i Pawe?

bie za przyiaciela. przezacne Niewiafty do ?wi?tobliwe"

y ukaza? fi? Chryfl:us Pan Piotro- go ?ycia namówili, obydwuch f?ra ..

wi Apofto?owi, mómi?c: Symon i Ne- ci? kaza]. o czym ?wiadcz? JEgesyp"

ro pe?ni Ducha nleczyf?ego mysI? z?e pus de Bello Judaico lib: 3· c. ?. Cle"

o tobie, ale fi? nie boy , Ja Z tob? je- mens Alexandrinus , jako przywodzi

ftem i da.m Ci za Towarzyfza Paw?a, S. Hieronim in Cathalogo, lib: 6. Srro-

który jutro w' miafto wnidzie ,
a po matum:

Ireneus Lib: 3· Cap: t. & z.

fiedmiu Miefi?cach, obadwa z nim Tertuliianus de prcescriptione Hereti-

walczy'? b?dziecie., i pokona?.vfzy g?,
car: Chrysoflomus in Epiflolam ad Ro-

a do Piek?a wtr?clwfzy, faml do mOle manos Homit 32• & ferrnone advey ..

z; wygran? rzecz? p6ydziecie. i przy- sus eos, qui prohibent ne fiant Monach-i.

fzed? Pawer S. nazajutrz do Rzymll. Aztguflinus Epifl 165. &1 Contra lite-

Co wypisd S. Linus do wschodnich ras Petilicrtzi. Isidorus Hispatensis lib:

Ko?cio?ow po Grecku. de Patril1'1l1S novi Test

Atoli potym ten?e Symon 2ebraw

fzy fi? na wfzyftk? moc f WOl? z Dija

bry, przyfzedI do Rzymu, i ftanow

fzy na górze Kapitolium, zwo?awfzy

lud, powiedzia? rozgniewany jeftem

od tych Galileyczykow, ju? was bró

ni? i 1Vliafta tego nieb?d? ,
a do Nieba,

?tóre, mi zaw?dy wol?e jeft, polec?,
I fpusciwszy fi? z gory; poczot na

powietrzu 1ata?; bo go Czarci nofili

J lud?ie zdumi?wa1i fi? bard?o, i w.ó-

---_.---- --------

II.

HISTORYA

pawe?
rodem Zydowin, przezacny A.

poftor? Narodow ?auczyciel, z po ..

kolenia Beniaminowego, fekty Faryze
..

ufzoW
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ufzow , po zabiciu pie.rwfz;?o ??- ?:< BofHim gdy przyfzed? do Rzeki Dnie ...czennika Szczepan?, SWlatt?scl?? Nle-
pru, w(zczppil Krzy? na Górach Ki-ba w farne potudnie ogarnIony l gto- jowfkich i przepowied?iar i? tam wieI-sem okrzykniony. do liczb? l;, AP?_ ka. ta hryftusowa o'bfitowa? h? ..fto?ow po W Nlebowft?plemu Pan-' dzie] ja?nieie wiara Chrze?cia? •

.
'

,

Ikim przy??czony jef? , a jako orze?, fka
,

?
te? czasu W?odzimierzaw prze?o?iadani? Ewangelii wfzyftek \yielki?go fpe?ni?o; pt)ntewa? od Sto-

okr?? zleml:oblecla?; zaczowrzy od Je- IlCy ?Izan/.y?fkiey czyli Konf??ntyno4rozohmy az do I1hryku wi?cey nad
poJflney sWlatro?? EwallO"elii kraiomwfzyftkich Apofto?oW we dnie i w no- R?lOdm zaja?nia?a.

b

ey p:ac?wa!, do?cignowfzy do Rzy- Potym· J?drzey zafzedt do Patar, ,m?1 I wielu tam nauczywfzy, w prze- tam do Achaii, gdzie jak wiele ludzi
P?wiad,ani? ftra\':lI 35· lat

?
a wfzyft- P

o z,Yfk at
, za?wi!1?cza Lift Kap?anowk,ego zy?la p;zezy?fz? 68. lat, za 1 Diakonów z zIemi Achaii pifany wprzepowiadanie DZIeWlCom czyfrego te f?:owa: '

?ycia od Nerona ?ci?ty jef?. " M?cze?ftwo S. J?drzeja, na kt&.
H re?my oczyma naszemi pattzyIi, Ka
" prani wfzyfcy i Dyakonowie Achaii,
" i wypifuiemy 'wfzem Ko?cio?om na

" wfchodzie i zacJ,lOdzi?? poiudniu i
" potnocy w Tmie Chryftusa poftawio4
"nym. 'Pok(5y wam, i wfzem, któ ..

" rzy wierz?, Jedynego Boga W

" Tróycy doikonalegu, prawdziwego
" Oyca nierodzonego , prawdziwego
" Syna Jednorodzonego, prawdziwe
" go Ducha S. pochodz?cego od Oy ...

" ca j w Synu przebywaj?cego, aby
" h? pokaZ3t by? jeden Duch W Oycu
" i w Synie, a i? to jeR: jednorodzo
" ny Syn, co i ten jl'i?, ktÓry rodzi,

III.

HISTORYA
I

O .J iJrzc:ju SW;Ety"ln.
s. MJ?,drftzey kAPGof?l?Il wik.Betsaiddzie

\V

la eez u a l ey ?lm zro zony
Brl\t ftarCzy Piotrow, by? pierwey
Uczniem Jana KrzcicieIa, od którego
o Chryftufie Panu gdy uflyfzai te

?wiadectwo: O,to paraltek Bazy, by?
?:!lraz nasIadowc? Chryf?usa Pana, a

po w Niebowft?pieniu Pa?/kim J?
drzey S. pu?ci? fi? do Tatar \V Eu

ropie, i tam rozfiewal Ewangel;?,
potym w Epirze i w Tracyey Cudami
Nauk? rozglafza? zbawienn? i wiele
ludzi do Chryfrusa n'awrr)ci?,

" Tey Wiary naucz'yF?my fi? od S.'
" J?drzf'ja Apoftola Pana naszego Je
" zusa Chry{?nsa, którego cierpienie,
" na które?myobecnie patrzyli, wy
". pisuiet!1y wam, jako mozemy.

Ten?e przepowjadal Ewangeli? ( ja,..
ko ?wiadcz? Synaxnry Ruilde na dzie?

go. Junii ) w Rytynii, w Poncle, W

Armenii, w Bizancjum, które fi? te

raz zowie Konftnntynopolem, pnfta
whv'zy tam Bilkupa Stachia, z31zed?

a?. cio Hellady, i tam za zrz?dzenielll

" Starof?a Fgeas wiechawszy do

,? MiaiTa l)atras, przymusza? wi?rnyrh,
I 't roby offiarowali ba?wanom, o co

" J?dr?7.ey S. fpotkawszy karal, m6-

?' Wl?C: I.udzie f?dzisz, a S?dzie?o
; " t\V'cg:o W Niebie nie znasz, trzeba

i
" go tobie pozna? i chwali?, jako

" pra-
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" prawego Boga, a od tych,. którzy?:. " A J?drzey S. powiedzia?: Tai

" Bogami nie f? , odfr?pi?. ,

I
"fzubienica jef?: naprawy ludzkiey

'" Rzek? mu Egeas , Ty?li jeR: J?- ." Tajernnica , jedno mnie cierpli"
" drwy, ,który Ko?cio?y Bogow pfu- ."

wie pof?uchay, Pof?ucharn Ci?
" jesz, i fekt? , któr? Rzymfcy Cefa- ,,( rzecze Starof?a Egeas) cierpliwie,
"i·ze pot?pili, ludziom radzisz'? A "ale jesli ty nie 'uczynisz to, co ja
" ?wi?ty Odpo: Rzyrnfcy Cefarze je- "ka??, t?? krzy?ow? Tajemnic? na

" fzcze nie,poznali, i? dla zbawienia "fobie poniefiesz.
.

"ludzkiego Syn Bo?y przyfzed?i " Odpowiedzia? Apof?o?': Gdybym fi? .

" ukaza?, i? ci ba?wenowie "ogarui "ja fzubienicy krzy?owey bal, ni-

" nie f? , ale dijab?arai , nieprzyiacie- "gdybym krzy?a nie f?awi? , R?ek?
" laminarodu ludzkiego, którzy na. ". Egeas: jako z g?upftwa krzy? chwa-

" to ludzie wiod?, aby Boga gnie- "lisz, tak z ?mia?o?ci ?mierci fi? nie

'" wali, ?eby je zatym w mocy fwey " boisz.

" mieli tak d?ugo, a? z cia?a wynid? " Apof?ol Odpo:nie z ?mia?o?ci, ale

" obwinieni i nadzy, nic z fob? nie "z wiary nie boj? fi??mierci; bo

H maj?c, jedno grzechy fwe.
? " ?mier? fprawiedliwych droga, ale

" Rzek? Egeas:' Te pró?ne .f?owa "grzesznych z?a.

" Jezusowi waszemu nic niepomogly;
,

"Przeto? chc?, aby? f?uchal o Ta.

"
bo go ?ydowie na krzy?u zawiefili. "jemnicy Krzy?a, ?eby?, podobno

" A Swi?ty Odpow: oby? wiedzia? " poznawfzv, uwierzy?, a wierz?c ku

" Tejelnnice Krzy?a! Jako przyfroy- "przywróceniu Dufzy twey 'Przy-
" nie Stworzyciel rodz::tju ludzkiego? "fzed?.

" z' mi?o?ci, 'a nie z przymuszenia "Egeas: C6? fi? przywraca, co nie

"?mier? przyi?r krzy.iow?, czegom "zgine?o; izali Dufza moja zgineIa'?
" ja fam ?wiadom, i? i czas wiedzia? "Apoflo/: To? jeft, czego fi? nauczy?
" m?ki fwey, i o trzecim dniu, któ- "mafz, uka??? zgub? Durz Ludzkich,
" rego mial z martwych wfta?, op 0- "abym ci napraw? ich przez Krzy?
" wjada!, i wieczerzaj?c z nami ofiatni "ukaza?.
,,. raz, o zdraycy fwoim wiedzia?, " Pierwfzy cz?owiek drzewem prze-
" przyfz?e rzeczy, jakoby przesz?e, 0- "ft?pftwa przywiód? ?mier?, i by?o
" znaymui?c, i na to mieyfce, gdzie "tego potrzeba Ludzkiemu narodo-

" wydany by? mial, fam fzed? do-
" wi, aby przez drzewo cierpienia.

?, crowolnie.
" ?mier?, kt6ra wefzla, wyp?dzona

" Odpow: Egeas, Dzi,wui? fi? To- "by?'a, a jako z niepokalaney zietni
's bie Cz?owiekowi m?dremu, i? tego "uczyniony jeft pierwfzy czlowiek.
" t'lasladuiesz, którego jakimkolwiek "który przez drzewa przeft?pftwo
" fpofobem ukrzy?owanego by? wy· "?mier? na ?wiat wpu?ci!, tak by ..

"zln?wa.sz.
Rzek? S. Apofto?: Wielka "lo potrzeba, aby z czyftey Dzie\Vic?

" ? b?Wlern jeft TajemIlica Krzy?a S. H
urodzi? fi? Chryftus Prawy cz?o

" Jesh fiyfiZe? ??dasz ? Powiem ci, a "wiek, który jeft Syn Bo?y, i któ
" on ?ze?!: Nie jefl to tajemnica, ale "ry .pierwfzego cz?owieka ftworzyl,

'" f.?ttbtenzcCl.
" ?eby ?ywot wieczny, który wfzy-

Thm ID H
.

"?
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,) fey ludzie ?tracili 1 napr?wJr, ? dr?e: ?:i dziony ca?y w Króiewftwie fwoim

"?o wem Krzyza drzewo poz?dhwoSCl trwa. ,
,

" wyrzuci?. EglJtits rzek?: gdy. jeft zabity, i od

" Zeby na Krzyzu niewinne r?ce
Ludu, jako mowifz, zjethiony jcfr: ja-

"
za niepow?ci?gliwo?? r?k rozci?g-

ko? ?ywy i ca?y bydz mo?e?

" n?? a za f?odki pokarm drzewa ]- Apos: Odp: Jesli u wierzyfz z ca?e-

"zak?zaoego pokarmu ?ó?c? pozy- g'O ferca twego, nauczy? fi? mo?efz ,

" wat, i ?eby na fi? nafz? ?miertel- a)esli nie uwieezyfz, nigdy do poi?-

" no?? bior?c, nie?m!ertelno?? [woj?
era tey 'prawdy nie przyidziefz.

d
\? Tedy rozgniewany Egeas ,

kaza?
?,nam at.

d C" Jl.

" Egeas potym rzek?: te ftowa tym
o

.Jemnic? Apoftota wrzuci?, gdzie

;, powiaday, którzy? wierz?, na mo- d? Ulego fi? Lud prawie z? w!zyft-

?, je jesli nieprzyzwolifz, a o:ffiarowa? kiey oney '/trony zbie?a?
,

i chcieli

" bogom nie b?dziefz , ft?ukfzy ci? ki- Egeasa zabi?, a S. J?drzeja wyzwol'?.

" jarni, 11a tym Krzy?u, który chwa- Ale ich upomina? Apoftot S. Nie

" lifz, zawiesz? ci?. chcieycie pokoju Pana nafzego Jezusa.

" Odp: S. :J?drzey. Ja Bogu WCzech- Chryf?usa na zburzenie Dijabelfkie za-

?, mog?cemu, który jeden Prawy jeft, ?ywa?; bo P.n narz. na ?mier? wyda-
;, co dzie? offiarui?, nie dym kadze- ny cierpliwo?? wfzelk? zachowa?,

" nia, ani mi?fo worow, ani krew nie fpieraJ fi?, nie wo?a?, na ulicy glos

" kozIow, ale Niepokalanego Baran- jego niebyI gyfzany: Milezciez a W

" lta, którego Ciala lud wfzyftek " pokoju b?d?cie, anietylko M?cze?-

" wierny pozywai?c i Jego Krew pi- ,,{twu mojemu nie przefzkadzaycie,
" j?c, a przecie Baranek' offiarowany " ale i fami jako zapa?tdcy Pa6fcy go-

" ca?y i ?ywy zoftaie, acz fi? prawdzi- " tuycie fi?, ?eby?cie gro?by te nie

"
wie offiarClie, i prawdziwie lud cia?a "l?kliwie i rany na ciele wa(zym z

"Jego pozywa i Krew. Jego pije, "cierpliwo?ci? zniesli; bo jesli co jelt
" wfzakze, jako mówi?, cary i Niepo- "ftt"afzliwego, to jeil fl:ratzliwfze z?ef•

" kalany, 'i ?ywy zoRaje. '" które ko?ca nie ma. ludzkie przelha-

Egeas: Jak to by? mo?e? S. J?drzey: chi jako dym wnet nifzc.zej?; a jesli
chcefzli :fi? nauczy?? fra? fi? Uczniem, fi? bole?ci ba?', tych fi? ba?, które

aby? nawykn?? móg? tego, o co py- tak -poczy nai? fi?, i? fi? nigdy nic ko?-

tafz. Egeas: Ja tey Nauki m?kami u cie- cz?; bo te Bole?ci, jesli f? ma?e, fat-

bie doftan?. wo ich znie??, jesli wielkie, pr?tko
Durz? wyp?dzai?c, koniec czyni?.

Apoflo!: dziwui? fi?, ize? czto

wiek m?dry tak grupie rzek?. mo?efz

li ty" na mnie Tajemnice Offiar Bofkich

wym?czy?? f.?'yCzale? Tajemnic? of

flary, jt sli uwierzyCz, i? Chryftus jeft

Syn Bo?y i prawy Bóg, jeft nkrzy ..

?owany od ?ydow? P?wiem ci, jako

zabity iyje, i jako offiarowany i je ..

\

Lecz bole?ci ,one wieczn? f? tamf

gdzi-e jeft :ptacz uftawiczny, j rycze
nie i narzekanie, n?. które fi? Staro/hl.

-

Egeas i?? nie boi; raczey na to gotowi
b?d?cie, aby?cie 'przez doczerne prze

siadowanie do wieczney rado?ci przyi??
mogli, gdzie fi? za widy weseli?

i
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i kwitn??, i królowa? z Chryf?usem ,,:? krzy?a Chryf?ufowego j zwyci??ftwa

b?dziecie.
na krzy?u pragn?? mam raczey, ni?e ..

Na takim upominaniu J?drzey S.' lifi? go ba?. A ty wieczney m?ki uy??

noc f?rawi?;« fkoro o?wit?o, poflal po? mo?esz, gdy doznawfzy przetrwania

S?dzia i mówilmu: rozmyslil?e? fi? ju?, mego, uwierzyfz Chryftufowi; bo fl?

aby? z nami wesela u?ywa?? bo glup- ja bardziey O zgub? twoj?, ri?eli O

ftwo to jef? , qobrowolnie na m?k? i m?k? moj? frafui?.

egidl i??. M?ka moja jeden dzie?, albo nay-

Odp: Swi?ty: Weseli? fi? z tob? wi?cey dwa zaft?pi, a twoja i po t y-

mog?, jesli ty uwierzyfz Chryf?uso- fi?cu lat nie fko?czy fi?, prz ero
?

n?dzy

wi a Ba?wochwalftwo opu?cifz. Mnie fobie nie przyczyniay, a wiecznego

ChryitlJs w t? Itron? pof?a? ,
w które- fobie ognia nie podniecay.

jem mu dof?a? ludzi nie maro. Tedy rozgniewany Egeas zawiefl?

Egeas rzek?: dla tego? Ci? do offiar go na krzy?u i przywi?za? za r?ce i

niewol?, aby od ciebie zwiedzeni nogi refpi?tego kaza?, nie chc?c, aby

opu?cili pró?n? Nauk? twoi?. JUz nie go gwo?d?mi przybijano, ?eby dlu?-

mafz w Achali Miafta ,
\V którymby fz? m?k? miar. A gdy go wiedli kaci,

r. Ko?cio?y Bogów pie. spuftofza?y; jesli zbiega] fi? lud, i wola?: Co prze-

tego nie uczynifz na obron? Bogów, wini? cz?owiek fprawiedliwy i Bo?y

wiele ucierpiiz m?k'. i na krzy?u, który Przyjaciel, i? go na krzy? wiod? ? a

f.lawifz, zawiefzony b?dziefz, J?drzey profil ludu, aby nie przefzka-

Na to fj?drzRY SlfJi{ty powiedzietf: ilu- dzaIi m?cze?f?wa jego; bo rzed? Z

chay Synu ?mierci, i ftomo na ogie? wefelem, nie prz.ef?ajac im nauki da-

wieczny zgotowana: S?uchay mnie wa?, i .gdy: uyrza? krzy? zdaleka, gro-

:Ongi Pa?fkiego ,
i A pofl:ola Jezusa fem wielkim zawc?a?r

. Chryf?usa. Dot?d lagodniem fi? z tob? Witam ci? krzy?u, który? Ciarem

dla rozs?dku wiary obchodzi? , ?eby? Chryftufowym po?wi?cony, i z jego

'maj?c rozum, prawdy br6nil, batwa? czlollkow, jako z perd, ozdobiony,

ny porzuci?, a Bogu fi?, który w jesli?, ni?li Pan na tobie zawieszony
Niebie jeft, pok?oni?, ale i? trwafz w by?, mi t poflrach ?wiecki, teraz

niewflydliwo?ci twey, a rozumiefz, ?e masz mi?o?? Niebiei1{?, i z pragnienie

si? twoich pogrózek boj?, Wymys!?e Ci?. przyimui?; bo wiedz? wierni, ju

na lllnie m?k?, któr? wiefz byd? nay? kie masz w?wn?trz wefele, i jak?

ci??fz?; bo tym milfzy Krdlowi memu z?oto\Van? zap?at?; przeto? befpiecz-

b?d?, im trwalfzym w m?ce dla nie- nie i z r:.do?ci? do ciebie id?, i ty mi?

go 7-oflan?. z rado?ci? przyjmiy, jako ucznia tego,

Tedy go Egeas biczowa? kaza?, /i który na tobie wifial.

P;d? troje ficdm tnijl!?y, podniefiono Bom ja twoim by? zaw?dy miro?ni.

SW1?.tego, i przy,wiedzionemu rzekr kiem, i ciebiem ob?api? pragn??. O

S?d7,la: Ufluchtly mnie, a krwi fwey oobry krzy?u, który? ozdoby i pi?k-

?lIe:ozle\Vay; bo Ci? zabi? na krzy?u no?ci z czronkow Pa?fkich naby-H

az?. Dhlgom ci? pragn??, t?Ikliwiem ci?

Odpow: .Apoflot. Jam jeft niewolnik mi?owa?, bez przeitaukum ci? fzuka?
II ij i ju?e?
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ju?e? tedy pragn?cemu fercu zgoto- ,:, gim, ale r?ce im dr?twhty. Tedy
'\vany jeft, wezrni? mi? od ludzi, a wielkim glofem rzek? S. Apof?ol: Nie

odday mi? Mifrrzowi memu, ?eby dopu?? tego Panie Jezu Chryf?e, abym
mi? przez ci? prsyiol , który mi? ja

.

dla l mienia twego na krzv?u za-

przez ci? odkupi? . wiefzonv odwi?zany by? mial!
,

A to mówi?c, zw?óczy! Czaty i da- Przyimiy mi? Miftrzu móy; bo ja
wal je katom, którzy go podniesli na Ciebie widzie? pragn?, Ciebiem po-

krzy?u i cz?onki przywi?zane po- zna?, Ciebie mi?ui?, w Tobie jefrem,
wrozami zawiefi!i i ro?pie!j. .

com j 11:. Pr?yitniy Panie Jezu ducha

Sta?o oko?o mego
ludzi o dwadzie,

mego w pokoju ,. b06 mi ju? czas

?cia t?1i?cy ludzi, mi?dzy kt(!remi by? pr.zyi??, a ogl?da? Cie}>ie! Przyimiy
Brat S?dziego Stratokies , ktory zaraz mI? Mif?rzu dobry, a me ka? mi? pler-
Z ludem wora?, niefprawiedliwie to wiey z tego krzy?a zde,rmowa? a?

M?? S. cierpi, a J?drzey ?wi?ty po-
t ducha m?go Tobie oddam.

'

filar wi?rne, "": Chryf?ufie i upomina?
. ,Gdr to .mówi?.: Widzieli. wfzyfcy

ich do cIerplema doczesnego naucza- _ ja?no?? Wielk?, Jako ?y1kaWlc? z Nie.

j?c, i?, ?adney m?ki godney nie masz ba, która go ogarne?a ,
i patrzy? na.

ku oney nad grodzie wieczney. nie oczyma ludzkiemi nie mogli, ktdra
I

W tym lu? wo?aj?c J bie?a? w d6m o pór godzinr ?rwa?a, .

i fk??o cdefz?a,
..>

Egeasa, i mowili wfzyfcyr; Nie ma
ducha WypUSCl! z ?wiat?o?ci? on? Id?c

tego cierpie? M?? Swi?ty , uczciwy,
do Pana,

Nauczyciel dobry, la/kawy, fkromny, Niewiafta niejaka MaxymilIa Sens ..

m?dry, ale Zr020n ma by? z krzy?a; torfkiego rodu z nabo?e?f?wa wielkie-
bo ju? drugi dzie? na krzy?u witz?c, go i ?wi?tobliwo?ci fkoro pozna?a,
kazania prawdy nieprzef?aie.j, i? J?drzey S. do Pana pofzedt, z wiel-

Tedy Egeas , przel?kCzy fi? ludzi, k? czci? zdi?la cia?o jego i ma?ciami

zaraz z niemi rzed?, aby S. J?drzeja z drogiemi ozdobi?a, i tam, gdzie fama

krzy?a zdiol ,
na którego patrz?c pogrzebiona by? mial!, poro?y?a.

SWl?ty, rzek?: Po co? przyfzedt Egea'? A Egeas rozgniewany myslif, jako-Chce(z.?i w Chryftufa uwiuzy?? W(O-

hyMaxymill? i lud do Cefarza ob?a1
ta? fi? do tafki, jakom rzek?, otworz?,
ale jes!i?. tylo na to przyfzedl, aby?

towar, lecz W tym od Czarta porwa-

d ? J oy i W pc)! miafia na rynku miotanymi? e WI?za a p6ki ?yi?, zdj?ty umar?; Co gdy bratu jego Stratokle-
by? z tego krzy?a nie mog?, ju? Kt'óla

li'
.

k l
mego widz?, ju? mu fi? ktaniam, ju?

OWl
oznay?lOno, .

aza
?o poy;rze??,

Przed nim ftoj.?, le,cz mi, n. ?dzy two-
a ?a? fi? o

.Jego ma]?tnosci ni? pytaJ,
n. mowl?c: Nie day tego Panie mey Jezu

J. ey ?al', bo, W.leczm,e zgm, lesz,' H. aray Ch fi: k'ry e, toremum ja uwierzy?, abyl'\1
fi? o fi?, POkl mozesz, zebys ?Ie W

fi? ja z dóbr mego brata czego dot-
ten czas chcie? pocz??, gdy me b?-

kn?? miar; bo on Apoftota PallikielTo
oziesz móg?.

I
' .

r dl b'?
o

y gdy go Oprawcy edwzi?za?
snl1a, a pieni?dzy za I •

c}lcieli, dotkn?? fi? go nie mogli, i To dziato fi? W Achaii \V Mie?cie

innych fi? wiele cifne10 jeden ?a dru- Patras o1ta tniego dnia Liftopada, gdzie
daj?
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daj? fi? ludziom wielkie dobrodziey- ,', wielka jego cierpliwo??, a iz dla

ftwa ,
a? do dzifieyfzego dnia-

.. '

niewdzi?cznych miefzka? fi? baezniey-
A tak wielka boja?? na wfzyf?kich fzyrn i lepfzym nie rsa; tam fi? nie ba-

·p?dta,. i? nie by?o . ?a?nego, kt6ryby wi? polecaj?c Hifzpani? Panu Bogu,

me uwierzy? w ZbaWJClel? nafzego Bo- aby czasu fwego ros? Iafklfwoiey na

ga, Który chce wfzyfrklCh zbawi?, i ono wielkie Kr61ewfrwo pu?ci?, a

do poznania P!a'Ydy przywie??. Jemu sieybie jego na potym blogofiawir.
chwata na wieki, Amen. Znowu fi? do Jeruzalem pu?ci?.
---'

Tam w Jerozolimie gor?cym fercem

onym zatwardzia?ym Faryzeufzom i

?ydom wywodz?c z Pisma S. B6ftwo

Pana jaCzego Jezusa Chryflusa , gdy

go przekona? w Nauce, i Cudom je

go przygani? nie mogli, naprawili
na? jednego Czarownika i Filozofa

Hermogenefa, aby z nim gada?, aje ..

go Nauk? zefrornoci?.

I

IV.

HISTORYA

s. tJakJba Wltkszego 3lFO??- 'Ila
? -!,yna Z?hede?lSz?weJO) Z

l2!lSl11a
.

S]O t z XosczeLny'cb
On hardy Filozof-nabrawfzy od ?y'

dow pieni?dzy, tak fi? che?pliwie po

f?awl? ,
i? fam z nim -gada? nie chc?c,

Fileta ucznia fwego pollat mi eni?c:

i? nietylko moj?, ale te? i ucznia

mego nauk? na placu fi? )akób nie u

f?oi. lecz Fileius gadai?c z Swi?ty.m
Jakóbem tak jego mow?, nie tylko
uf? a fwe zamkn??, ale i ferce fkrufzyl,
i? wróciwIzy fi? do Mif?rza fwego ,

powiedzia?: ?e nieprzekonana jeft Na

uka jego i Cuda, którerui jey popie
ra? ,

a "'?mia? ju? radzi? Miftrzowi fwe

mu, chc?c mu wiernie dopomodz, aby
!lczniem Jakóbowym zofta!.

WladQmo;}ci wziEta.

Jakób
s. razem z Janem EwangeHft?

Bratem fwym, $ynowie Zebedeu

fza ftarego, na Morzu Galileyfkirn z

?ódzi powo?ani f? od Pans nafzego
Jezufa Chryftusa do oney fzkoly i

Nauki ?owienia ludzi, oba miefzkai?c,

opu?cili ·?wiat i wfzyfiko, co na nim

mieli, i fzli za wodzem i Dawc? zba

wienia i Nieba, wi?cey fobie wa??c
rz·eczy niewidome i wie..:zne, ni?eli

doczesne. Y dla nich mao?ci Oycow

fk?ey. i wfzdki,ey przefzkody do zba

WJenHl odfi:?ptli.

A pyfzny on Hermogenes czary fwe

mi czartow zawo?a? i trzyma,? im Fi

leta jako zwi?zanego na jednym miey
fcu rof}{azal, tak, i? fi? nie móg? ru·

fzy?, i m6wi? mu: obacz?e, jesli

ci? Jak6b wybawi, a Filetus wfkaza?

do S. Jak6ba to, co fi? z nim fialo,

poi?a! mu chuftk? fwoj? n:\uczai?c go,

aby j? wziowfzy, te i?owa mówi?:

Zaczym. po wzi?ciu Ducha S, pu

?ci{ ii? Jak6b S. do Hifzpanii, tak da

leko na polow za biegai?c, a ma?o nie

Wfzy1?ek ?wiat od wschodu na zachod

?o ofl:atniego Kraju ;ziemie przebie
zal.

Tam ,Wiele pracuj?c W onym na on

czas ?l?po?ownym Jezierze, tylko
'dzleWl?c Durz ulowi!, w czym o jak

Pan rozwi?zuie zwiqzane, Pan pod
nosi Hpadte.

y
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y gdy to wyrzek? Filetus, wn et?e ,':
nade mn?! nieprzyjaciela twego przyi-

wolnym zof?al ,
j ?miej?c fi? z Her- miy za ucznia twego.

mogenesa ,
bie?a? do jakdba ,

i nau- Y nauczony \Viary, okrzczonv jef?,

czony wiary, Chl'zeft S. przyjot. Roz- a. Xi?gi Czarnoxi?fkie A pof?o? potra ...

.,

9;niewany tym Herrnogenes , poprzy- CI? rozkaza?. Byt wiernym flug?

fi?gt fwoie czarty, aby do niego jakoba Chryfl:ufowym tak, i? tez i Cuda.

i Fileta przywiedli zwi?zane, ale [ko- imieniem jego cz v ni?',

ro fi? do miefzkania jego zbli?yli, Czym barz o wzbudzeni ?ydzi u?yli
Anio? je Bo?y powi?za? i dr?czy? tak, Heroda Króla, i? go poima? i ?ci!!?
i? wo?a? muficli ; Jakóbie Apofrole kaza? ku woli im. na f?dzie onym,

Bo?y zrni?uy fi? nad nami! '. my?my. z gdy Jozyasz niejaki, który jak dba S.

rozkazu Hermogenesa zW1?zac Cle- ?O S?du przyprowadzit, ftetcczno??

bie z f iletern chcieli, ale?my teraz Jego wielk? i Cerce nieuf?rasz.one na

frodze zwi?zani. Rrzecze Jakó?: ten ?mi.er? wid:iat, wnetZe w Chryf?ufa
Anio?, który was zwi?zal , niechay uwierzy ?

,
l zaraz z Jakóbem S. na

was rozwi??e, R id?cie, przvwiedzcie ?mier? fkazany jef? , Na tey drodze

mi, tu Hermogenesa bez obra?enia Je- Apufl:o? S. powietrzem zara?onego

go, co oni wnet?e uczynili i profili, uzdrowi?, a podd» ;?c (zyi? Iozyasz,

aby im dozwoli? m?ci? fi? krzywdy zegna? i przeprasza! ]akóba, ku>rego

fwoiey nad Hermogenesem. on calul?c i mÓwi?c mu: pokóy tobie,

AJak6b S. ich pyta?: czemuby Fi- z weclem pod fiek ier? v,towy fwoje
?eta nie zwi?zali, jako im kazano, a podali. Cis Io jego WZlel: Uczniowie i

oni rzekli: i muclli w domu twoim z -zrz?dzenia do Hifzpanii z nim do

rurzy(? nie mozem. Kompoftelli zaplyneli.

Tedy Apofl:ot rzek? do Fileta: Pan

nafz za zfe dobrvm p?aci? kazaf, roz

wi?? ty Hermogenesa a wolnym go
od czartow uczy?, i fiato fi? tak.

v.

I-IISTORYAy rzek? Apoftof do niego ju/? wol

nego: Pan nasz poniewolnych !?ug
niechce, id?, gnzie chcesz, a ?Hermo

genes l'zeH: Skoro 'z dOI lU t\vojego

wynid?, Czarci mi? z?bij?;' bo wiem,

jako jef1: frogi gniew ich, jesIi ty nie

obronisz mnie., tedy mu Apoftof Ja

l1'? fw?, (l\tórey ,:v
drodze u7.y:va?)

w r?ce podal, z ktur? do domu ld?c,

nic fi? nie baf, i obao?yw[zy moc

Chryf?nfow?, a i1'ab(j?e Czartow, któ

rym f?:u?yf ? Xi?gi wfzViHkie Czarno

xigiliie zabrawfzy, do Jakóba S. przy

nióf?', i padrrzy do n(>g jego, wo?nt:

,vybawicielu dusz ludzkich z;mituy fi?

SJfJl'EtJO tJana ?1flanJeL.fly- b

.3Lpo?lo{a) WY' tta Z J.:l·SI71a

S. i Z Xo:/c?eLr1Jrch :t;sarzow.

Ji
czfowiek maro co f()%ny jefr od

, Anio?a, a i? nic uiepodobnego nie

jeft, ?e z A niory przebywa?, i bEiko

ich fra? ma, a co wi?cey, i? Boga
nasIadowa? i Syocm jego by? i mi?o??

...

ku fobie Bolk? obroci? moze, Na tym
I

fi? wielkim Janie pokaza?o, który fi?

godnyt1l

•
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godnym fial wielkiey mi?o?ci :"a?fkiey?? ,:? ·le Durz o?wieci? ,
a Kaplany ,

i wodze

i opiekunem by?, a Synem naymil-
I

im "pof?awi?,

fzey Matki jego. Dobrym onym pof??pkorn czart zay-

Oyczyzna jego podle by?o Mia- rzac , Domicyans Cesarza wzbudzi?,

Jteczko Nazaret, o którym pofpolicie kt6ry przesladui?e Ko?ciot Bo?y, [ja-

mówili, izali co dobrego z Nazaretu na jako mi?dzy Chrze?ciany pierw-

by? mo?e? Oyca mial ubogiego Rybit- fzego do fiebie przywie?? do Rzymu

w a Zebedeufza ,
od którego rzemio- rozkaza?, którego gdv zadnemi po-

ilo wzio? z ubdf?wem i cnót? , jako gr6?kami odf?rafzy? od Chryf?usa pra
...

dziedzicrwo ? ?wiczenia ?adnego w wego Boga nie móg?, na ?mier? go

naukach. nie mial, tak, i? i o nim Lu- {kaza?, aby W Kotle i o?nlftym oleju

kasz S. pifze: Wjdzieli (prawi) lu- usma?ony ,
i umorzony by?.

??ie Piotra i Jana, f? byli proftaczko- Wogniu onym ?adney f?kody Jan

wie oKolo fleci, a Ryb bawi?cy fi?. . S. na zdrowiu nie oduicf?, jako pifze

.
Gdy takich fzukal Chryf?us, kt6- Tertulianus i inni,.. zaczym niewinny

remlb?; r,oznrny ?wieckie pot?pi?, i Apoftol na. wygname na wysp? Pat-

ZaCllOSC swieck?, a górne dumy Pa- m?s pot?pIOny byt. .

now ?i?mikich poni?v], uyrzal tego ,ram obywate?: zleml? oney do

mtod?lenca przy wodzie, a on z Oy- WIary S. ?awr6Clr? a I.mle. Cl:ryft?so
..

cem 1 z Brat?tn 1tare fleci oprawuie ;
we f?czeplr., t?m 1. ObpWle!11e mia?

,

bo p?ze? uboftwo nowych mie? nie ? ktorym Xi?gi napifal ? to Je? O ta-

mogb, 1 zi.wo?al na?, aby fzed? za Jemnych a przyfz-rych rzeczach.
•

nim: to jd?: aby oPU?ciWIL] ?wiat,
A g.dy Nerwa !la P??frwo Rzyn:fkl??

do Jego fi? nauki nasladowania oQró. :vft?p!l po Doml,cy?tl1e, w?rokl Jego

cit. Jako okrutnefka7.11, l te, ktore on by?

On G? nic nie wymclwir, Mi?o?? Oy. p,ot?pil, a na wygnanie poi?a!, wyzwo
..

cowika i jego itaro??, i d6m, w któ.

\
ht, po mi?dzy kt6remi tudzie? i Jan

rym fi? rodzi?:, i nadzieja do ?wiata i wyzwolony.

wo!no$? ?wiecka z1'yci??y? go nie Pierwiey. ni?eli do Elf,zu przyrzedl,

mog?a, ?eby fl? mIal oci?ga?, albo fiyfz?c o }i;aceritwach Cerynta i

'kiedy wftecz obraca?. Ebiona, kt6rzy psowali przedwiecz-

N
..

d r I.' Zb
.. no?? i prawdziwe B6H:W0 Pana narze-

a przyl?cIU a mu mle aWl-
J Cl.n

'

I •

ci l S'
.,

f: fi: k g9
ezusa ,1fyllusa, naypozmey po

(;: flasz: ,yn gromu, 1Z w zy e r. J1.k' l E l'ft l
'"

?\'vi t ]
", fi f: ?

: t
"

k
W1zyn lC l wange 1 ac l naplsal prze-

, a (azanle ego U y ze 1111a ,Ja o

dziwn? Ewangeli?, któr? jako orze?

grom. k d· fi
.

B
'

Wy50 o po me lOny naywl?cey
o-

J
A po wzi?ciu Dt1cha S. prom G? f?wo Chryfiusowe utwierdzi?, mówi?c:

a? S. z Kazaniem Ewangelii, i nay- Net poc-:?tku byto Stawo e.'Jc.

Wl?cey"V E.ffezie oko?o Durz ludzkich Znowu W ED'ezie Nauk? i cndy,
z' poganfkiego je b??du wywodz?c wielk? czuyno?ci? i prac? Ko?cio? •

pr?cowat Tam Ko?cio? Ba?wod1\val- Cllr) ftusow rozmno?y?, a nie, przeita
...

fk? Amazon?rn na,Zwany farn? Mo- i?c na mie?cie onym wielkim, cz?fto
•

dhtw? obalI?, i Cudami a Nauk?. wie· inne mnieyfze W okolicy obchodzi??
na.-
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nauczal?c i BiIkupy im f?awi?c, tudzie?
;:'

nie uciekay Synu przed Oycem , uczci

?wiadczy Klemens Alexandryifki,' ?e ftaro?? moi? i m?odo?? twci?. Nie.

obchodz?c miafta inne w Azyi, w jed- rospaczay w z lo?ci twoiey, ja grze..,

nym uyrzA? m?odzie?ca pewnego, i ku chy twoie , bior? na fi? , poczekay!
dobremu {posobnego, dai?c mu fwe pof?al mi? Chryf?us do Ciebie, i stano!

B?ogoflawie?.A:wo, chc?c fam daley on m?odzieniec z wielkim wfiydem i

i?? z kazaniem fwoim, poleci? go przed boia?ni? , upadlfzy do n()g Jana S,

wfzyftkiemi Chrze?ciany Biilmpowi przeprafzal go nie ?miel?c weyrze?
mieysca,,· onego, aby mu dar dobre na?

, ale mu on wfzelk? ralk?. i mi ... ?
f

wychowanie. ro?? pokazul?c i ca?ui?c go, prowa-

Okrzczony jeft i nauczony, ale nie dzi! do Miafta, i nauczywfzy, na Po ..
'

tak pilne oko mia? na? Bifkup , jak kucie go pof?anowi? , w którey fzcz?-
m?odemu by-lo potrzeba; bo gdy mu sliwie wieku tego dokona?,

da? wolno??, poma?u fi? on m?odzie- D?u?nik wielki, który z rofpa-
niec psowa? pocz??, i ukradai?c po k?- czy kilkakrotn? ?mierteln? trucizn?
su, przyfzed? do takiey ros paczy i u ?yda kupowan? chcia l Iobie

rospufi:no?ci i? fi? ztowarzyfzyl z ?mier? zada? ,
a wed?ug zwyczaju

rozbóyniki, i ftarfzym by? mi?dzy nie- przed wypiciem ?egnaj?c czafz? ,

mi, w lasach i w górach rozbijai?c. zk?d ?mier? przyfr?pi? niemog?a , a

Gdy fi? potyrn wróci? S, Jan do po daniu psu tey famey trucizny, gdy
onega? miaf?a , wspomnia? na m?o- zaraz pies pad! i zdech?, oba z ?ydem
dzie?ca zleconego, i rzek? Bifkupuwir moc Kr?y?a S. poznawfzy, biegli do

wró? mi to, com ci dat do wiernych Jana S. iapomniawfzy Jan S. D?u?ni ..

r?ku, i fchowania. czego gdy nie ka, traw? mu w z?oto przemienir na.

zrozumia?, mni.emai?c, jakoby fi? o op?acenie d?ugow ,
i tak obydwuch

jakich?ci? pieni?dzach pyta?: wró? mi Chryfrufowi pozyfka?.
( rzek? Jan S. ) m?odzie?ca, któregom A d?ugo ?yi?c Jan S. i pracui?c oko-

ci dal przed wrz?ftkiemi na wycho- ro ludzkich dusz, gdy ju? mia? zeys?
wanie. z tego ?wiata, wyfzed? z Uczniami z

Dopioro BiIkup p?acz?c, rzekI: n?dz- Effezu Miafta, na górze jedney, (na.

ny on cz?owiek umar? Bogu; w tych którey potytb Ko?cio? wielki Chrze ..

a w tych lasach rozbija. Za?owa? Jan ?cianie pofrawili) kaza? fobie grób ko-

S. upadku jego mówi?c, nie takime? pa?, nad którym ftoj?c, a ?egnaj?c fi?
Itlia? byd? ftró?em Brata twoi ego ; rzekf: B?d? zemn? Panie Jezu Chry ..

ale daycie mi konia i przewodnika, fte i mówi? do Braci; Pokóy wam
"

pojad? po tego, którego? Ty utraci?, Bracia, i Wl'zucit p?aszcz w on dó?

i gdy trafi? 'na rozbóyniki one, profil a fam we? wfzedt i kaza? odey?6
ich, aby go wiedli do Pana {wego. Uczniom.

Skoro on m?odzieniec uyrza? Jana Którzy gdy na zajutrz do grobu
1\1??a Bo?ego, przez wRyd i ,boja?n przyfzli, nic W nim ,nie znalezli, jed ..

ucieka? poczof, a S. ]an zapomniaw?no trzewiki, i rozumieli, i? jako

fzy fwoiey ftaro?ci, bod] konia bie- Renoch i Eliasz wzi?ty jeft, Roku

??c za nim i goni?c go, a wobi?c: p? um?czeniu Pa?1kim 69. ?yr lat

wed ..
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wedfug Epifaniusza, 93. Zna?, i? ;:' wielb??dowa zgrubia?e i fzczeruia?e,

tnrodo by? wezwany od Jezusa, a W Zony nigdy nie mia?, ale w wlecz-

ten czas móg? mie? lat 25. ney czyf?o?ci a? do ?mierci prze?y?,
w takim ?wiczeniu i oftro?ci ?ywota,
i w fzkole Zbawicielowey zyi?c, jeden
mi?dzy dwónafr? obrany by? od Pana,

przy którym wfzyf?ko cierpi?c,
proflocie i wielkiey niewinno?ci zy
wota u wfzyfikich by? barzo drogi i

wdzi?czny.

VI.
-

\

HISTOYYA

SWltt?JO ?jakoba )Unieysze.J0
:Brata :Eana naszeJo) Jyna
.31!fiuszoweJo} 53ifkupa pierw
=r ?erOZOLl171k.LeJo} p:fona
od XLenlensa

0./

.3lLexandryi ...

A czasu Wielkonocnego obf??piw

fzy go ?ydzi w Ko?ciele, mówili mu:

Profim Ci? pilnie, aby? na ten dzie?

IWieIkonocny, na który ft? zewsz?d
ludzi wielko?? zesz?a, przefrrzeg?

wfzyftkich o Jezufie, zeby nie b??dzi ..

li; bo my Ciebie wfzyfcy wa?ymy
wielce, i na twym zdaniu przeflaje

my, Tobie i my i lud wfzyfl:ek to

f?owo dajemy,
I

i?e? Ty jeft fprawie
dliwy; a na ?adnego fi? nie ogl,dasz.
Rad??e ludowi. aby o jezufie nieb??

dzili; bo Ciebie wfzyfcy f?ucbamy.

sk;e.!l0 fexto 3Ly:potyposeorL) od

CJtZJppa: Lib: 5. od Euze-

biusza lib: 2.

Jakób
Apoftof Syn Alfeuszow po- Wit? p, profirn Ci? na ten ganek, Z

winny krwi? Matce Chryftus? Boga którego Ci? wfzyfcy f?ucha? b?d?

naszego, (przez co i bratem Jego na- mogli; bo jako widzisz, jefl: lud wiel ...

zywany byt, ) uf?yfzawszy o Kaza- ki ?ydow i narodów zebrany.
niu Pana Jezufowym, nie leniwie fi? Tedy go na wyfokim ganku pof?a •

.

do Jego nauki i na?ladowania por- wiwfzy , zawo?ali na?. g?osem: Nay-
wa?.. fprawiedliwfzy M??u, którego?my

Ten od zywota Matki fwey Swi?- winni wfzyfcy f?ucha?, oto lud ten

tym byt, i w tym tylko wfzyfrk? po- b??dzi o Jezufie, który ukrzy?owany
ciech? ,fwoj? pok?ada?, co jedno go jefi! Powiedz?e nam, co i Ty trzy-

z Bogiem i z cnQtami, które do niego masz o nim ? A ]akób S. wielkim

wiod?', ??czy?o. Zadnego wina, i tego, grofem krzykn??:
coby go upoi? mog1o, nigdy nie pi?, i Co mnie pytacie o Synu Cz?owie- (,

mi?sa nie iad?, w?ofow te? nigdy nie czym? oto On {ledzi w Niebie na

fir?yg? j ?a?ni jako ?yw nie u?ywa?, Prawicy naywyzszey Mocy, i przyi-

? zadn? fi? fzat? we?nian? nie odzie-
.

dzie w obrokach Niebiefkich. To ily-
wa?, na proftym prótnie przeftaj?c ; fz?c, wielce fi? radowa? On lud z

na modlitwie wfzyftek czas trawi?, na takiego ?wiadectwa i zawo?a?: Chwa-

któr? kl?kaj?c \lftawicznie, kolana la Bogu, Ofanna Synowi Dawidowe ..

.mial ftwardzia?e, i ju? jak? :lkóra mu.

PotymTom 111 l

,
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Potym oni Faryzeuszowie ?a?ui?c ,:,
zna? daje: lib: 2.0. antiqu: " To

•

fwego takiego pof??pku , (z kt6reg? ",:vfzyftko (poWJada ) przyfzi.o n.a
wi?cey lud by? potwIerdzony) zrno- "zydy, na pomf?? Jakoba fprawiedli-
wili fi?, aby go

z onego ganku na "wego, który by? Brat Iezufa , na ..

fzyi? zepcbneli, aby i inni Wyznawcy "zwane?o Chryftufem, którego
Chryftusowi zaftraszeni byli i z awo- "okrutme zabili, cz?owieka wielce

lali: O jako i fprawiedliwy pobl?- "fprawiedliwego, i wyznaniem
dzil! i fpe?nHo:fi? w ich pof??pkach pro- "wlzech ludzi pobo?nego"
roEtwu, które mówi: Pifa? J akób S. lift jeden, który jeft

Zabiymy fprawiedliwego; bo jef! pierwfzy mi?dzy temi
, które Kano-..

nam niepo?yteczny, i wlaz?szy do nicznemi zowi? , ?y? na Bifkupf?wie

niego, zep?hne.li go na dór. Pad? Swi?- ?er?zolimlkim lat 30. u.m?czon Roku

ty na ziemI?, 1 ft?uk? fi? frodze
,

ale ?ycia fwego 66. na WI?ksz? chwa??

?ywy jefzcze zof?aj?c , wnet na ko- Bofk? , Amen.

lana przykl?kn??, podnosz?c r?ce, a

mówi?c: Panie odpu?? im ten grzech;
bo nie wiedz?, co czyni?. VIJ.

A oni wo?ali: ukamionuymy fpra
wiedliwego i kamie?mi na? cifkali ,

i

rany mu okrutne zadawali; a jeden z

Kaplanow Rechabitow, które Jere

miasz chwali?, bróni? go chcia?, i

wo?a! na nich: Co' czynicie! prze
francie cifka?

,
oto fl? za was modli

ten fprawiedliwy, a wy go kamlonu

jecie.

HISTORYA

JWl'[lejo :Fdlppa 3lpoRola
z J:lSl7l,(t ?WLtteJo wybrana) i

u!fzy-dora JUetafi·a.f?a) t u

ll1nych polo?ona ;

A w tym jeden przypadlfzy z kijem
farbiedkim , który?i farb? wycifkaj?,
uderzy t w g?ow? S. jakóba , tak, i?

mózg z niego wfzyftek wvpie rzchnol,
i w tym ?wi?tym m?cze?f?wie fko

nal ,
i by? tam?e bldko Ko?dob po-

.

Gdy
Pan Zbawiciel nasz chodz?c po

Powiecie Galileyfkim ,
a b?d?c W

Betfa?dzie (z ktc)rego te? by? Piotr i

J?drzey, którzy ju? byli do Pana

p?zyftali) uyrza? S. FiJippa i zawo?aJ

go.

grzebion. '

Tak to wielldey by? ?wi?tobliwo?ci
U Boga, i w mniemaniu -u ludzi,

czlowi.ek., i? fa?i. bacznieyfi ?ydowie
rozumIelI to, lZ dla rozlania krwi

jego pomfta na Jeruzalem i ?ydy
wfzyftkia przyfz?a za Wefpazyana
Cefarza, i Tytufa Syna jego, w któ

rey Kr6lcwftwo ono i Miafto ich upa

d?o.

A on g?os Bofki uczu? w fercll i w

urzach, i zaraz porzucIwizy Zabawy
?wiata, chwyci? fi? ubólhva i nasIa

dowania ?ywota Jezufowego, Jemu

fi? za ucznia i flug? po volnego odda ..

j?c, a wierz?c, i? on by? obiecany
od Boga, i u Mov?efza, i u Proró ...

kow opiiany Mef?yafz Król Izraelfld

i Zbawic4el ?wiata,? Jó??f Hiltoryk nych ja?nie to

Nie



DwnNA?TU ApOSTOtow ?wI?rrVCR
I

Nie tylko fam z tego fkarbu znale- ,:,
Tam Poga?f?wo' mieli fmoka jakie-

zionego ciefzy! fi? ,
al@" te? i Natanaela go?, którego karmili, i za Boga znali.

Towarzyfza twego do tegoz pobudzi? Nad t? befty?, kt6ra ludzie zabiia?a i

mówi?c: Znalezli?my Mefsyafza, ten zara?ala , pokaza? Filip S. moc Chry-

jeft Jezus Syn j6zefow z Nazareth. ilusow? ,
i wiele ludzi pozyfka? do

Na co mu Natanael rzek? : -Izali co Wiary ?wi?tey.
)

dobrego mo?e by? z Nazaretb? a Fi- Trafi? fi? te? byl do' tego Mia!ta

lip nie mówi?c wiele, radzi? mu, aby. na on czas Barttornley S. i wielce

go tylko ogl?da?. fkoro go uyrza? mu pomaga? rozmna?a? naw? Imie ..

Zbawiciel,. rzeki do Uczniow fwoich: t nia Chryftusowego, a tak rofla Wiara,

oto prawdziwy Izraelita; w którym i zbawienie :fi? .ludzkie, fzerzylo m?-

zdrady nie, ma?; pozna? Jego dobre dremi Kazaniami i Cudami ich.

ferce prawdziwy badarz mys?i ludz- Lecz czart pobudzi? Poga?ftwo, ii

kich, któremu nic zakryto byd? nie obudwu Apof?olow do urz?du poima ..

mo?e, li, i do wi?zienia wsadziwfzy ,
roz- .

Na te nowa zdziwi? fi? Natanael, maicie dr?czyli. Nakoniec , pu?ciwfzy
i zdumia?y rzek? do Pana: zk?d tymnie wolno Bart?omieja S. FiIippa na Krzy?
znafz'? a Pan mu powiedzia?; pier- wbili, a zatym wielkie trz?fienie zie-

wey, ni?eli ci? Filip do mnie przy-
mi .na ono miafto przyfzto ,

i Po ga?-

zwa?, gdy? siedzia? pod drzewem ftwo barzo przeftrafzylo, i ju? insi"

figowym, widzia?em ci?. ciefzyl fi? wo?ali aby byl z Krzy?a zdi?ty.

z tego Filip S. i? ludzie zakryty on Ale Filip prosi! Pana Jezusa, aby

fkarb poznawali.
mu da! twarzy fwoiey za wyi?ciem Z

A po zmartwychwftanill Pa?fkim s. cia?a ogl?danie, modli? fi? te? i za

Filip- z infzerni Apoftolami, patrzy? m??oboyce [we, aby im Pan odpu?ci?

na Wniebowft?pienie Pa?fkie i oraz grzech ich, a tym trz?fieniern onych

z niemi wziol Ducha S. nie kara?, Drudzy za? z gniewu na wi-

A gdy Filipowi S. dof?a?a fi? Azya fz?cego na Krzyzu kamie?mi uderzy.

i ziemia Tatarika, on pilnie w niey li i do kO{1ca go zabili .

.

fzczepil Wi;u? ?wi?t?, ca?? ( prawie ) Patrzy?a na ?mie? jego, Sioftra je ..

ziemi? do Chryftufa przywodz?c, go Maryanna , Panie?ftwo od mlodo-

przez cuda i wielkie dobrodzieyftwa ?ci chowai?ca, pogrzebiony jeft tam?

nad choremi i ulomnemi, gdzie dlu- ?e od Chrze?cian, gdzie te? potym

go wiar? ich i Ko?cioly ftanowi?c i dwie Córk? Jeg? Panny po ?mierci

przemiefzkal ,
i ni.eprzyjacio?y fwe, z obu ftron polozone na Chwa?? Bo,

pokor? i ukfadno?ci? mi?kcz?c Cerea ik? Amen.

ich Chryft?sowi na offiar? wdzi?czn?

pozyfkal.
Nakoniec pu?cit n? do

. Frygiey ,

:9;dz.ie w Mie?cie Bierapotim Wiar?

,
SWl?t? takie fundowa?, i ottal'ze

Di.abelfide psui?c.,
O?tarze Chryftuso1'

Wl ?rawemu Bogu !?awH,
VIII.?

l i;
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VIII. ,::-
?ci? ll? do Ormia?ikiey Ziemi, gdzie
Pa]emona Króla, i wfzyf?ek dóm jego
Wiary w Chryf?usa nauczy? i ochrzci?,
i poddanych jego bardzo wiele, tak,
i? dwana?cie Miaft jego chrzef] przy
jety, i nauczone Wiary Chryfrusowi
fi? Bogu Prawemu k?aniali, porzuciw
fzy balwochwalfl:wo.

HISTORYA

:J3artlomic:ia .3lpo
.Rola.

Nawr6cenie ich by?o ci?szkle
z z?ych Judzi Kaplanow onych ba?' ..

Wochwalfkich, którzy z oney f?u?by
Szata?fkiey cze?? u ludzi i wa?enie, i

bogate dochody mieli.

B ?r?torniey. s. jak.o t1iektó?zy W Ko-

?ciele Bozym nieposledni Nauczy
ciele rozumiej?, ten?e jeft, którego
Jan S. EwangeHfta Natanaelem zowie,
którego Fdip S. do Pa na Jezusa przy
wiód?, i o którym fam Pan one chwa

?y jego pe?ne I?owa wyrzek?: Oto

prawy Jzraelita, W którym zdrady
nie masz; o czym fi? nieco namienilo

W Hill:oryi S. Filippa Apof?o?a.

,

Brata Kr?n.a P?!em()na na Apcf?o
ta S. wzbudzili , 1Z go poima?, i w

Albanii mie?cie wi?kzsey Armeniey
tak okrutnie m?czy?, i? ?ywemu z

cia?a jego fkór? zdi??, i okrutnie go

ob?upi? rozkaza?, cierpia? on? wielk?
m?k? A pof?o? S. z dzi?k? i rado?ci?
dla Pana i Boga fwego Jezusa, tak,
i? jego" frateczno?? i cierpliwo?? ,

i

wyznawanie Boga jednego, i f?awie
nie Chryftusa Syna jego wielom byto
ku podziwieniu i zbudowaniu.

Tenli jeft Natanael, co i Bart?o

miey , twierdzi? niepewnego nie?mie

j?c : To, co pewnego, k?adziemy.
Bart?umiey S. by? z GalIilei rodem,

tak?e jako i inni Towarzyfze jego, i

domu tl0dtego; bo takie przyimowal
na przodku Pan Jezus ucznie

, któ

rychby pod?o?ci? zacne u ?wiata

zawf?ydza? ,
a do pokory Ewangeliey

Nakoniec z?y on Pan fzyi? S. Bar

tromiejowi uci?? kaza?, ?mier? on?

podiol ochotnie, ludzie upominaj?c,
aby fa?sze one i zdrady fzata ?fkie po

..

miatali
, a do prawdziwey fi? l111?by

jedynego Boga garneli, (a jako Mie

chowiusz powiada, ?e u Rufi \Viar?
Chryf?u(ow? SS. Apoito?lJwie Tadeufz
i Bartromiey przechodz?c W insze

Pa?fl:wa, przepowiadali.)

przyftoyney przywiód?.
h

Ten po Wniebowft?pienin Pa?fkim
,

wzio? z innemi Ducha S. na dzie?

S,:"i?tec?ny.' pofilopy i nadany dara
mt Boflueml.na toz noszepie wiary i

pozyfkowaOle ?usz. ludzkich pu?ci? fi?
do lndyey, ,gdzIe wIele cierpia?, i pra
ce ci?szkie zno'fi!, w ubóftwie onym

ilu??c zbawieniu ludzi onych dofial

pociechy i kO{lca ?wi?tych prac rwo

ich; bo tam wiele ludzi do uznania

jednego Boga przez Cuda, i K 1zania,
dziwnie przyk?adny ?ywot przyda-

Cia?o jego W Alb!nie Mie?cie, po

ty.m do Llparu Wyr?JU WtoOuey Zie

mI, a potym do Benewentu przenie
fione, na oltatek za GrzeQ'orza Pa

pie?a do Rzymu z wielk? CZ?Gi?
przyprowadzone jeft okolo Roku Pa? ..

j?c nawróci L
_

Tam ofadziwszy -Ko?cior Bo?y, pu":

fkiego
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fkiego 995. gdzie Ko?ciot zna r h-nity ?:: O nemi f?owy fkruszony Mateufz,
na wyfpie Tybru rzeki Imieniem jego

{acz
by? twardy, jako karnie? , wfzak ..

zbudowany jeft. ?e topnie? od onego ognie poczof.

_
' Wlelbl?d wnet fi? chcia? przez

JX
ucho igielne cisn??, a co u ludzi O

• bogatym by?o niepodobnego, to fi?

H I S T O R Y A
Bogu ?'llo Jal nego. C:?szko to przy-/

chodzi?o MateufzowI, grzech fi?
jak Lew odeymowa? , pokufy odwo

SwZtle:;o .. 7/1lateusza .Y.LpoHola
i 6)wanr;eL;.fly Z ,7-CL.ft0'Ykow

dzi?y; ale fi? cisn??, !kfada? tlumo

ki i cudze i fwoie ,
a maj?c pomoc

Bofk? , fwij? ochotn? wol? i prac?,

fkruszyl ?eb fzata?fki, a wziowfzy fo

bie czas u Pana jako on Heliz eufz

na rospraw?; otworzy? flrlepy , po

czol rozwi?zywa? worki fwoie ,"'roz

prafza?, dawa? ubogim, i ciasn? fórtk?
cifn?? fi? , fiar? Ikór? jako w?? m?

dry odar? ,
a w nowy ?ywot w Chry

fiufie oblokt fi? i fia? fi? dobrowolnie

ubogim, id?c za ubogim Jezusem, a

górnego i fpodziewanego ( którego
niewiedzial, jedno wierzy? ) bogac
twa f?awa] fi? dziedzicem.

Xo?cleL'!y?b i .'R?ymskleJo
33reWLarza wJbrana.

Gdy uyrzal Zbawiciel ?wiata Z lud?-

mi na ziemi ?yi?cy widomie jedne
go cz?owieka na. cle. fiedz?cego Ma

teusza albo LeWI Imieniem, Syna AI

feuszowego w poborach, lub mytach,
na urz?dzie takim, na którym w do

znaniu i mniemania pofpolitym au

g? dobrym cz?owiek by? nie mo?e,

?eby fi? braniem nad to, co rozkaza

no, i przyw?aszczaniem fobie pofpo
litego dobra nie u w io d ?

;

A po z martwych wftar.iu Pa?fklrn

Ducha S. przyiowfzy, napisa? j?zy
kiem Zydowfkim Dzieie i ?ywot Pa

na nafzego Jezusa Chryftusa, t?

Ewangeli?, która pierwey na fercach

Apo!?olfkich napisana by?a, i d?ugo
( bez pisania na karcie) kwitnefa, i

nad Apoftolik? dofkona?o??, przydana
mu jeft zacno?? Ewangelifty , i? fi?
ft3? z owego Pisarza regefrrow nie

fptawiedliwych Kanclerz Chryftusow
i Pisarz Ducha S. przez którego Pan

Bóg zofbwi? ikarb wieczney Nauki

Ko?cio?owi.

Prz eto? takiemi ?ydowie, i ci
,

ktclrzy wf?yd jawny i cnot? (acz nie

którzy powierzchownie tylo) miro

wal!, brzydzili fi? jako jawnogrzefz
}likami, a je?? i pi? z niemi wfrydzili
fi?. Tego uyrzawszy, rzek? mu Pan

Jezus: Mateuszu nailaduy mi?.
Krót?de flowa i mala namowa:

aJe mu dtug:]; myil i rozrywk? fzero

kil"'go b:J<. zenia lIczynity , a tak mu fi?
.dalo r07,umie?: Co tu fiedzisz na tym
I\Varftacie niefpr-wit>dJiw( ?ci! Wft:ul,
przeday, rozday, wracay, A p6d?
z? mn?" a ja tubie !karb uka?? W Ni?·

h?e, kf',ufegl)? iadna przygoda odi??
?ue moze.

Potym pu?ci? fi? do Etyopii albo zie

mie Murz)'?fkiey, gdzie Ewan?eli?
rozfiewai?c i Cuda wielkie czyni?c,
Króla ( którego Córk? umar?? ?!krze

fil by?) z domem jego do \Viary
Chry-
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Chryf?usowey przywiódf, i wfzyf?ko ;:: narodow na rozfiewanie Ewangelii
ono Królewftwo od ,fpro?nego ba?wo- zabiezawlzy mi?dzy Party, Medami,
chwalfi wa wyzwolIwIzy , Bogu ?o

-

Persami, Brachmany, Hirkany, i Bak ..

zyfka?, lfigeniey C6r?e Kr6lewfluey try wfzczepi? Wiar? S. Chrze?cia?fk?,
radzi?, aby Dzi??ictw? f?oi? C.hry_ i nauk? .?ycia wed?ug niey poda?.
f?usowi oblublencowl. Niebiefkiemn

!'1akofl1ec do Indyey z?fzed?lzy lu ..

oddala, co ona ochotnie ( mai?c WIe.; dzie one Chryfl:nfowi fiuzy? nauczy?,le ?ywota onego Towarzyfzek ) u- i gdy tam nauk? j ?wi?tobliwo?ci?
czyni?a.

-

?ywota i cudami i?y n ot , a do zami?o-
A gdy po. ?mierci Kr6.'a w,iernego wania Jezusa Chryfl:usa wiele ludzi

nafta! na Pa?f?wo Pogamn Hu'takus, pobudzi?, Król ziemi oney Ba?wo ..

Córk? on? Królewfk? Jfigeni?. C k tó- chwalca gniewem na? zapalony, w?dcz-
r? ju? by? Apof?o] Chryf?usowi zaslu- niami go zak?ó? kaza?, i tak W Ka ..

bil ) chcia? mie? za Ma??onk?, czego lamanie Mie?cie pogrzebiony, do
ona za rad? Apof?olfk? gdy uczyni? Apof?olfkiey doftoyno?ci koron? m?-
nie chcia?a, rozguiewany Król w Ko- cze?fk? ozdobiony jeft ,

' Na cze??
?ciele, gdy Tajemnice ?wi?te Mate- Chryf?ufowi Bogu naszemu.
UIZ S. fprawowa?, kaza? go zamordo

wa?. y tak, wola? ten wielki Ewan

gelif?a zdrowie i ?ycie traci?, a ni?eli

dopu?ci? lub radzi?, aby raz uczy

niony Bogu slub czyfto?ci ?ama? fi?
i nie chowa? mial.

?-----?-------

XI.

HISTORYACia?o Jego za Grzegorza VII. Pa

pieza do Salernu Miaf?a Wlofkiego
przeniefione jeft na Cze?? Chryf?uso
wi Bogu nafzemu. ,Jwt,'rIJch .3lpos1olow Szy-mo

na <judy JadCLlsza w .. 7?zyln
JklCh 33rew;arzach polo?ona,x.

HISTORYA S· Szymon Chananeusz, którego i

Zelotes zowi? , i S. Tadeusz ten?e,
co Judasz Jakobi , który lift jeden
Kanoniczny pifaI, Ap(?fto?owie Pa?

fcy, jeden z .nich" to Jeft: Szymon
Egipt; a drugI, to Jeft: Judasz Mezo

potami? z kazaniem Ewangelii prze
..

bie?a?, a potym fi? fpotem oba zefzH
w Perlkiey Ziemi, gdzie niezliczo

nych ludzi Chryfrufowi pozyfkali l

Wiar? w dalekich i wielkich, dzikich

onych narodach roztlali, nauk? i C1.l"

,

SWl?tte!J0 ::Tomasza 3lpo.ftola z

33reWlarza :J(zy/n,fk?eJo wy-

lita.

Tomasz ApoRof, (którego Dydy
mus zowi?) jeden ?e dw6na?u" z

Gallilei byt rodem, kt?rl P? WZl?.CIU
Ducha S. dQ wielu- dZlluch 1 dalek1ch

qami,
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oami; i flawn? ?mierci? rn?cze?ik? Imie
,:. wróciwfzy fi? do ziemi Zydowfkiey,

Cbryfi:uCowe obja?niaj?c na cze?? te- wielki poczet ludzi Kazaniem i nauk?
mu Bogu, Amen. i cudownemi Dobrodzieyftwy do Chry-

ftusa przywiód?.
Za co poimany od ?ydow, i na

?wiadeB:wo dwu niezbo?nych pot?

piony, ukamienowany, i fiekier? W

g?ow? raniony ducha Bogu odda?. cia?o

jego potym do Rzymu przeniefione

jeft ?
i odpoczywa w Ko?ciele Mariee

Majoris na cze?? Bogu w Tróycy je

dynemu, którego f?awa f?ynie na

wieki, Amen.

XII.

HISTORYA

-

SwitteJo JJ1aclc:ia L7lpos'tola Z

j!CSlrl.a ?Wltf:eJo 1'Pybrana a?iow

i od innycb doloiona. ??-------?------

XIII.
Maciey

S. Losem Niebiefkim na

tnieyfce Judafza do Apoftolftwa
wybrany; (J 'tu zwa?ay, i? wedle nas

i czasów nafzych zabroni? Ko?ciot

takiego obierania przez Losy, i Hie

ronim S. to gani; to? i inni, bo nie

ma {j? kufi? Pan Bóg, gdy rozum in

ny obyczay ukazuie, acz S. Dyonizy
ufz Areop: narnienia ,

iz tam losow

miotania nie by?o ,
ale jaka? z Nieba

?wiatYo?? Macieja S. ukaz s ?a.

I-IISTORY-A

SW[·?te.J0 J1;lai?a' e?/!anJ?h?1:y
pisana od JClerOnL1na lit ca-

t.a lOJo) od 6:uzeblusza Ll'b.· 2.

cccL.XiHor: cap: -s (:)? c.

od JlIletc;f-aIla' i innych.-j, Z takiego fi? tedy obrania ja?nie
pokazui e

, i? Maciey nie tylko by?
ftarym uczniem Pana jezus- wym, ale

i c,ndt ?wi?ty h Apof?olfk-. h pe?en,
ktor o HallU tego wysokiego
godnym uczyni?y, na którym niety

'lo Judafzow? h:u'll'? on? i frornot?

I

?;1
arek S. Towarzyfzem by? prac i

?
dróg Piotra S. z którym gdy do

RZlmu przyfzedl ,
a Piotr S. wielu

juz Rzymianow do Wiary Chryf?ufo
wey by? nawróci?, Profifi Marka

Rzymianie, aby im to na pismie
zof?awi? ,

co im nównie oChryfru·
fie Piotr S. opowiada?.

Swi?temi fwerni pi ft?pkami zg?adzi?,
ale i innym Apof?olorn ( okrom Piotra

w rrze?oze?ltwie ) równy b?d?c, a

gor?co Chryftusa mihi?c, dla niego
robI?

? cierpia?, i ?wiat do Wiary
pro\,:ad?ir, a gdy mu {ie do Kazania i

?aul\l zle?ia Zydowika doftata, acz

1 ,Ml?Ce?I']:l? pierwey zwiedzi? i nau

k? [WOl? ? CUdal14i wielkie mi o?wieci1,

Da? fi? w tym uiy? Marek S. i na ..

piCat Ewangeli?, któr? wedle Marka

zowiemy, któr? gdy ukazaI Piotrowi

S. pochwali? wfzyftko, i wedle urz?
..

du fWego i zwierzchno?ci czyta?, j?
t przy

..



KROTKIE OPISANIE

j przyjmowa? po wfzyftkich Ko?cie ..

;:, "

?ach kaza?, i ciefzy? fi? z onego tak
"

gor?cego nabo?e?ftwa Rzymianow,
którzy Marka pro?b? rw? do tego

przywiedli, ?e zoftawiwfzy fkarb ten

fokich itru dnych cnót przefzka ..

dza,

", Pow?ci?gliwu??, to jef1:: ukaranie

" cia?a i oderwanie go od wfzelkiey
" roikofzy, mai? za fundament, na

" którym inne cnoty budni?. Za.den

"
z nich przed wieczorem ani je, ani

" pije, a drudzy 2.? czwartego dnia

" jedz?. Drudzy w wyk?adach i 'ro

" zumieniu Pisma ucze?si tym fi? po
...

" karmem rozmy?lania w Pismie uga
...

" fi? nie mog?, tak, i? do dnia fz6 ..

" fte.go na pokarm nie wspomn?.
" WIn? "Y obee wr?yfcy nie pij? i mi?"
"

sa me Jedz?, aru tego, co fi? ru ..

"
cha f do chleba z wod? fól a izop,

" to ich przysmak.

w Rzymie, i fam go te? z fob? wziow

fzy, do Egiptu pof?any od Piotra S.

na rozfiewanie Ewangelii S. pobie?a?,

gdzie nayprzód Alexandryey, Penta

polu , Lybvey, Marmaryce, i innym

fprosno?ci ?ycia i balwochwalf?wu od

danym Narodom ?wiat?o?? Ewa 11 ..

gelii S, wnióll, i wiele Durz ludz

kich pozyfka? , które na jakich oby
czajach f?anowi? ,

a co im za ewiezenie

da?, i jak ich ?y?, a prawemi Chrz??ci

anarni bydz nauczy?, to fzczerze Zyd
zacny i wym6wca wielki Filo, któ " S? z niemi i niewiaf?y do takiego

" ?wiczenia przyuczone, mi?dzy któ ..

H
remi wiele ich ju? w dziewictwie

" zf?arzalo ,
ca?o?? czyftego ci ara ,

"
nie z przymufzenia, ale z nabo?e? ..

" ftwa zachowui?c , i m?dro?ci oney

" u?ywaj?c nie tylko fercem, ale i

"cia?em fi? po?wi?caj?, poczytai?c
" to fobie za rzecz nieprzyfroyn?,
" aby roikofzy fiu?y? mia?o naczynie
"

na przyjmowanie m?dro?ci zgoto.
" wane, a?eby to- rodzi? mia?o we

"dle cia?a, kt6re pragnie nafienia

" S?owa Bo?ego, i nie?miertelnego, ::l

" niepokalanego lo?a, '2 którego fi?
" rodzi nigdy nieumieraj?ce potom-

ry o tym czasie ?yr, i z Piotrem S.

dobro znajomo?? w Rzymie mial ,

\V Xi?gach o rozmy?laniu wypisa? ,

mówi?c o tych ludziach, którzy z po
dania i ?wiczenia S. Marka w Alexan

'dryey i jey okolicy, i w innych tam

tych Krainach miefzkali, z którego te

;G'owa wybieram.
" N ayprz()d , powiada, Ci wfzyscy

" dobra doczesne pomiatai? i nic fwe

" go na ziemi mie? nie chc?; na ka?

u dym mieyscu, gdzie miefzkai?, mai?
" domy na Modlitw? po?wi?cone, w

" ?tóry.ch uczciwie i Z czyH:o?ci? Ta

,,]emmce [we fprawui?, nic tam

"
w nich ?wieckiego niepoc'zynaj?c,

" jedno czytania Prorockiego flucha

" j?c, Pie?niami wedle fwey nauki

" ihv0.
.

,.
Pisma S. wyktad blor?c od !?ar?,

" (zych fwoich, fzukai? w nim Du

"chownego rozumienb i tajemnic
" zakrytych, bk' trzymaj?c, i? litpra

" i zwierzchne Pismo jefr jalw cia?o"
"

a zatajone jego rozumienie jeft jako
"

d llfza niewidoma.

"
Pana Boga Chwa.lq., .

"Niektórzy z nIch z lVltafra wy

" chodz?, a wfzyfikie ?wieckie, zaba

" wy pomiatai?c, na rolach i ogro

"
dach i puftyniach ludzi fi? ró?nego

, l' ?ycia ftrzeg?c miefzkai?, wiedz?c. " Rano wf?ai? na chwal? Bo??, mO"

dlitwy, i fpiewania, i fiuchania SioW
1? i? Towarzyftwo nierówne do wy- ,.,

"
Bo-
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Bo?ych, osobno m??owie, osobno
t..

;: Niewiafry. a drudzypr?ez fiedm XIV
" Niedziel pilnie fi? pofiami przypra-
" wui? , fiódmy dziell u nich. bard.zo H I S T O R Y A
" jeft Swi?ty ,

do którego, l do
?n-

"nych Swi?t gdy fi? przyprawmq ,

\
S

.P
k'Y [, C'

l'ft
'

"
na ziemi legai?: Kaptani i Dyakoni • J...;U

-ryza 0';.anJe.l ? P':
" llu?b? Bofk? Iprawui?: ?

nad "Yrzy?- }?na od s. JClerol1lma Ca ..

" kiemi jedna jeft Stolica Bifkapia
l

l r'
" Naywy?fza.; t.ba

030 Jcrzptorum.Lecz gdy ju? Marek S. o czafie

twoim, w którym mial Boga uwielbi?,
wiedzia ?

, ?ofranowiwfzy Ko?ci?lne
Urz?dniki ,

1 porz?dek ich, a na mIey
fcu fwym Aniana fta?i?c i inne Ka:
prany i Dyakony, ktorym fkarb nauki

Niebiefkiey i oko?o Dufz ludzkich fra
ranie poruczy?, fi:anowi?c, fam betpie
cznie w Alexandryi natym mieyscu,
gdzie fi? Chrze?cianie {chodzili wo

?ownia nazwanym, przemiefzkiwat
Tam gdy offiar? Mfzy S. czyniI, po

gal11?wo w Ko?cio! wpad?o, i moc?

porwawfzy S. Marka, zwi?zali, i na

fzyi? po.wróz ,:"???yw?zy? ci??neIi.go
po . ziemI, b?ocIe l kamIenIU, wo?'aHc:
ciqgniem wolu do wo!owni. ?)adar,?
mi?so z czfonkow S. EwangelIfiy, l

wfzyfrkie cialo zranione zofralo fro

dze, a krew jego drog? on? polewa
?a, b?d?c w Ciemnicy po!Uony wi
dzeniem Pana Jezusa, nazajutrz przy

powtórzonym w?óczeniu Bogu Du

?ukafz Medyk albo Lekarz Ant?o ..

che?fki
, jak jego pisma pokazuj?j

w Greckim j?zyku umiej?tny, nasla

dowca Apoftob Paw?a, i wfzyftkiego
Pielgrzymftwa jego Tow?rzyfz b?r.
Napisa? Ewangeli?, o ktorym tenze

Pawe? mówi:" pos?ali?my z nim b;a
ta którego f?awa jeft W EwangelIey
po' wfzyftkich Ko?cio?ach" i do Ko?

Iofseno w ,; pozdrawia was ?ukafz Je ..

karz nayrnilfzy j,
i do Tymoteufza" Lu

karz prawi fam przy mnie zofta!".
Wyda? te? drugie znamienite Xi?gi,.

które tytuIem dziejow Apoftolfkich
nazwano, w których fi? zamyka Hi

florya a? do dwuletniego m!eszka
nia w Rzymie PawIowego, to Jeft: do

czwartego Roku Neronowego , zk?d
rozumiemy, i? Xi?gi one z?o?y? W

Rzymie.
A tak peryodow Pawrowych i Te

kle i basnie wfzyftkie o Chrzczonym
Leonie mi?dzy podeyrzane pisma
poczytamy.

cha odda?.

Cial<;> jego gdy pali? chci?li: Bóg nie

zwyczaynym wiatrem oglen zagafif,
Zatym pogrzebione jefr, a potym do

Wenecyi przeniefione, cierpia? przed
?tniercil! Piotra Swi?tego na cze?,5

i

Coby to by?o, ?eby nierozdzielny
Towarzyfz Apofrollki, wiedz?c inne·

rzeczy, tegoby farnego nie wiedzi.a?
Ale i Tertulianus onych czasow bltik!
powiada: i? Kapbn jeden / w Azyl
wielki PawIowy mito?nik przekonany
hyt od Jana, i? on by? fk?adac?em
Xi?g onych, i wyznal, ?e to

? ?lrO"

Bogu A.men.

???t??
Tom lII. K SI
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?ci ku Paw?owi uczynH, a i? o to z
n

Przeto? Ewangeli? tak napisa?,

mieyfca z?o?ony by?. jako ilyfzat, a dzieje Apoftolfkie tak,

Drudzy fi? domyslaj?, ilekro? Pa- jako fam widzia?. ZyI lat ofmdzie-

wet S. w !i?cie fwoim mówi "wedle fi?t i cztery zony niemaj?c. Pogrze-

Ewsngeli! mojey, jakoby ?wangeli? bion jeff:: w Carogrodzie , do którego

?ukaszow? mianowa?; a iz ?nkasz Miafta za dwudziefbego Roku Ko?-

nie tylko od Apof?ola Paw?a nauczy? ff::ancyusza ko?ci jf'go zko??mi S.

fi? Ewangeliey (kt,ó!'y z.
Panem W J?drzeja Apol?o?a z Achaijey prze

..

ciele nie by?) ale tez l od innych Apo- mefione f?, a Bogu w Tróycy jedy-

f?olow, co tez on na pocz?tku Ewan- "nemu chwa?a, Amen.
/'

-

geliey fwojey cbia?nia mówi?c: jako

nam podali ci, którzy farni na pocz?t

ku widzieli i w Howie f?u?yli.

I'

KoD

STANU KOSCIO?A BOZEGO W NOWYM

TES1'AMENCJE

W I E !{ J.

lt: tym IViekz? byto Papie.iow 5.
:"< H. S. Linus Wolatera?czyk Iiedzia ? w
..

Rzymie lat II. tak by? Swi?t'y, i?

l.
piotr

S. Xi??e Apof?olow z Pale-
.nie tyll{p Czarty wyrzucal ,

ale te?

f?yny Galileusz, fiedzial \? j e r o-
i umar?ych wfkrzesza? : Po {hm 0-

zolimi? lat 5, -a W "AntyochYl 7· W
wir, aby niewiaH:y nie wchodzity rio

Rzymie 2+. Miefi?cy 5· i Dni 10.' Ko?cio?a z nieoluyt? g?ow?: Pirat

Poftanowit Adwentu pulczwarto- D
.'

p.Zleje rotra, ofobhwre potyczk?
niedzielny Pofb Y Pof? 4otodnio- jego z Szymonem Czarnoxi??ni ..

wy: Na pierwfzey Mfzy l. Dnia
skiern. PierwCzy Pall'uszem ,Paoiei- ..

Zielonych ?wi?tek po konCek.racyi skim odziany. W?och by? w Eiru ..

mówil : Pater nofler eJ,.

ryi
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ryi urodzony, lmie jego w?d? Ry'" ;:,
60. Lat maj?ce wdowy, które :firze-

back? znaczy.) gry wey?cia Niewiafh do Ko?ciola i

IlI. S. Kletus Rzymianin fiedzia t na one do f?ateczno?ei W Wierze upo-

Stolicy lat 12.
s

on pierwfzy. w li- ,minafy.
flach fwoich uzywaC zaczol tych
nów: Zbawienie i A?1Oj?o{(hie Bto- lr ty11'lZ8 wiekzt 0foby zCJcnieysze ?mi? ..

go.f?awie?:flwo. Kaplani za?, jako tohliuiosciq , lub nauk? i onych 'F0jtano-
Anio? Nlary?, tak pozdrawiaj?c uiicnia

, lub Zakony.
lud mówili:' Pa« z wami, ,( Pres

byterowie Kap?ani ,
a nie za? flar- .

'l.

S Jall Chrzciciel wódz :tyci!- Pu ...

. cewie -rozurniani ) •

ftelniczego. 2. Przebrogol1awio?
na Parma Marya M. B. po fwoim Pa

nie?fkim porodzeniu Ru '72. do Nieba

wzi?ta. 3. S. Józef Opiekun Chry
ftusow. 4. S. Szczepan pierwfzy M?
czennik. 5. S. Jan EwangeliRa mai?c

l,at .90'.
zasnof fam jedyny niekrwaw?

smierciq.

IV. S. Klemens. Rzymianin, z familii

Cefarzow Rzym/kich, Filozof prze ..

zacny, potym Chrze?cia?fki Teo

log ?. wiele pisa? wybornie, pl'ze

zacnie. Siedm Krain 7miu Pifa

rzom podzieli-t, ubiory Kapla?fkie
ufl:anowi?. Siedzia? na Stolicy lat

IO. mówi? O nim, ze jefl: Autorem

Kanonu Mfzy S. i ?wi?cenia owocow ..

flawna o nim fprzeczka: Disteptat
mundus, jitne qH artus , Jitne Jecun ...

dus ,

Nctztk? za? kia?tnel},

6. S Dyonizinfz :4re?psgita { Tymo ..

• teusz '.UCZnIOWIe Paw?a Apo ..

flora. 7.z Pogan Seneka NauczycIel
Nerona, 8. z ?ydow 'Filo Zydowin
chwalca Chrze?cian. 9- Flavius Józef

ZydoWil1"

IV tym,ze wieku obrz?dki lwi? te ,
i rze

czy pcmzi?tnieysze i Schizmy ?"OZpoczy-
I ,nCf/?J,c.

Tegoz wiek'lt lJeretycy banJziey znam

od Ko?cio/a Pot?pieni.
l.

Jmie
Chrze?cianina z!czeto fi? w

Aptyochii. 2. Poftanowjenie dnia

Pa?fkiego, czyli Niedzieli, i Swi?t
Narodzenia Chryfl:usowego, Eplfanii,
Paf.chy Wniebowft?pienia i zefl:ania

Ducha S.

.
,

f.

Jlldafz
,przeda-wca Chryfrusow, a

? wódz Sakramentaryurzow. 2. Szy ...

mon Magus czarnoxi?znik, który
pierwfzy' wymyslit kupczenie rzeczy

Swi?tycb, od którego dzi? nazywa fi?
Simollia, ?wi?tokupitwo. 3. Ceryn
tl1us i Ebion walcz?cy na B6itwo

Chryftusowe, których pokonal Jan

?. Ewangelif?:a, napisa?szy Ewange"
ll?: na pocz?tku by lo Stowo. 4. Niko ..

laitowie od niepewnego Autora wrze

tecznicy i mnogozency polygami. 5.

3. U?ywanie wody ?wi?coney j

znaku Krzy?a S. 4to. Pott czterech

ezasow i czterdziefrodniowy z Tra

?cJ? Apofroliki.ey .. sto. Spiewa?ie w

.

?sclele Z dwoJakltn Chorem l Go-

07,1ll K.anQnicznych rozdzielenie. 6to.

Stacye,' . <:zy1i nawiedzanie Grobow

n:?:?enp\lc? .. Tudzie? byty Dyako-
1l1fly NleW1afty przezacne, wi?.cey jak

Kij Hime..
·
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Hlmeneeus i Phiteetus , którzy prze- ;': Stolicy lat ro. wiekiem, ale ?wi?to ..

czyli Zmar'"wychwftanie umar?ych. bliwo?ci? nie wyr<.)wnany, pof?anowi?
we Mfzy lekcy? "B:pH?oly i Ewange

W Tym wieku L Cesarze, Królowie, i Iii. III. S. Syxtus. I. Rzymianin he ..

insi Xi???ta, jak byli przychih.zi Koscio- dzia? lat II. który powfzechnym Bi-

lowi i. jak pomna?ali Wiar?· fkupern pierwfzy nazwany. Zakaza?

Niewiat?om dotyka? fi? naczynia S.

uftanowil Trysagion.%. przestadowanie pod Neronem r-.

sarzem Rzvmfkim Ru 6+. w ktcl.

rym doft?pili Palmy nt?cze?fkiey SS.

Piotr i Pawe?. 2. Przesiadoioanie pod
Domicianem Cesarzem R. Cierpia? S.

Klemens tego? Cesarza f?ryjeczny. 3-
Przestadowanie pod Trajanem Cesa

rzem Rzymikim , kt6ry tyfi?-znemi

m?kami dr?czy? Chrze?cian, o któ

rych niewinno?ci dowiedziawfzy fi?
od Pliniufza Starof?y, fial fi? ?afkaw

fzym.

1'-:_ ..

S. Telesfor Turye?czyk ,
z

•
Familii Monarchów, nfianowi? Pofb

4odniowy przez 7' tygodni przed Pas

ch?, na M(zy Gloria in Excel: i 3.
M fzy w Dzie? Nnodzenia Pa?fkiego.
Siedzial' na Stolicy lat H •

. V. S. Hyginus Ate?czvk Z Familii

Monarchow, pof?anowi] Kmotrow

przy Krzcie, rozrz?dzi? Kler na f?op
nie Ko?cielney godno?ci, by? Gre

czyn, fiedzial na Stolicy lat 4. VI.

S. Pius I. AkwJleyczyk, fiedzia? lat

10. Pof?anowi?, aby w Niedziel? Ce

lebrowano Pasch? i po?wi?cenie Ko

?cio?a, i obleczenie, czyli Beri-dvkcy?
Panieri, by? w?och. VIJ. S. Anicetus

Syry?czyk fiedzial lat 9. Potwierdzit,

aby Klerycy ns gr. wach Korony go

lili, ?eby Arcybifkupi nie wfzyfcy Pri

mates nazywali ft?. VIII. S. Soter z

Kampanii fiedziat lat 4- IX. Eleute ..

riusz Greczyn fiedzia? lat 105' X. S.

Wiktor I. Afryka?czyk fiedz;ial lat 9.

Kiedy Wiara kwitn?? poczeta,

x:
W pocz?tkach panowania Klau-

dynsza Cefarza Religia Chrze

?cia{lfka w Rzymie kwitn?? pocz??a.

cdo. Drugiego Roku za panowania
Klaudyusza S. Piotr w Rzymie Stolic?

za?o?y], 3tio. SS. Apofto?owie z

Ewangeli? po wfzyfrkim ?wiecie roz

chodz? fi?.

W I E K II.
Wtym drugim Wieku obrz?dki S.

1P tym wieku byto Pcr,p?e?ow ro.
I.

Z ac.h()wanie wod? fwi?co,ney przy:
:mlefzawfzy foh W Kosciotach 1

miefzkaniach przeciwko najazdom [za

ta?fldm.

I.
S Ewaryl?us Greczyn fied,ziat na

• Stolicy lat 13, pofi:anowl? tytu

ty, aby przed za?o?eniem Kosciola

Krzy? za tytu? by? fl:awiany. Ma?

?e?f?wo nowe aby Kaptan Paroch

blogoflawiL y ficdmiu Oyakonow za

?wiadkow Bifkupowi ka??cemu. II. S.

?lexander l. Rzymianin fiedziaI ·na

II. Epifrofa i Ewangelia przydana
do Mfzy Swi?tey i do jey Kanol1tl

one flowa: Qzei pridie qua11'Z E3 CÓ i po

po?wi?c?niu one i?owa: 1t1zde & mB·

m,ores &c. od S. Alexandra.
III.

I
,?
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lIT. Na Mfzy S. przydane ?hocia? i
?

.

W tym?e wieku heretycy pot?pieni.

T>rzrdty"", ale teraz potWIerdzone
Tn;y?wi?te pienie, Trlsagion ,

SanCtu,s I.

Gnofl:ycy, inaczey zwani, Intelti-

SanCtus, SanCt'#s, Dekretem od S. Syxtu- gentes , ?ycia befiyaHkiego. 2.

sa.

.

Czternaf?odniowcy , Quartadecimani,
IV. Ten?e S. SyxttlS pof?anowl? , którzy odprawowali Pafche razem z

aby naczynia ?wi? ni od kogo nie by- ?ydami. 3. Chiliafla, którzy twier-

ty dotykane, jak tylko od Miniftrow dzili ,
?e wybrani po zrnartwychwf?a-

Ko?cielnych. niu przez 1000. lat maj? na ziemi z

V. S. Telesfor pof?anowi? na Mfzy Chryf?usern królowa? i refkoszy cie-

S. Gloria in Excelsis. i trzy Mfzy na lefnych za?ywa?.
Bo?e Narodzenie. 4· Enkratytowie, którzy twierdzili,

Vf. S. Hyginus pot?anowi? ró?nic? ?e mal? e?f?wo ma by? przekl?te ,
?e

f?opni Kap?a?f?wa i Affyftency? Kmo- Adam i Ewa f? pot?pieni.
trow przy Krzcie. 5· Montanif?otnie (od Montano. Pa-

VIl. S. Seter pof?anowil folenne rakleta, albo CCltaphryps) na pozor fu-

mod?y przy Ma??t ?fkim fzlubie. rówego ?ycia, twierdz?c, ?e powtó-
VUI. S. Wiktor, rozkaza? ?wi?ci? rzone ma??e?f?wo ma by? pot?pione,

wod? do Krztu
, pod tvrn?e ?\vi?tym ?e cztery Qztadragezymy nale?y po-

by?a o Pasch? fprzeczka , czy Dnia ?ci?, i ze umarli powinni by? krzcze-

:q. Xzca, czy w dzie? Niedzielny ma ni.

bydz Celebrowana. 6. Marcionttotele (od Marotona )

którzy twierdzili, ?e cia?a martwych
farne o?ywaj?, i jako nafi mówi?,
upiory chodz?, i uczyli, ?e dwa f?
wfzyf? kich rzeczy pocz?tki jeden do

bry, drugi z?y.

w Tym?e Wieku zClcnJ'pysi ?wi?tobliwo
?ci? i Naukq.

1. S Juftyn Filozof i M?ezennik. 2.

• Melito BiiH up Sarde?fki. SS. Ty,..
tus i Timoteus i Onezyrnus ucznio

wie S. Paw?a. 4. SS. Gerwazy i Pro

tazy. S. Felicit z fiedrni? Synami. 6.

Atanagoras Ff?o?of. 7' Hegefyppus
Prezbyter Hierozolimnd. Oraz zarze"

li Mnisi w Ko?ciele wfchodnim po-

7. Adarnitowie; którzy nadzy cho ..

dzili •

W tyl1z?e wiekzt od Cesarzcna
.

jak ji? mial Ko?ciol Swi?ty.

I.

Czwarte przesladowcwie, pod Lu.

cyuszem II. Cefarzem, i Mar

kiem Aureliuszem, W ten czas nay

wi?cey byto M?czl>nnikow.

pojedy?czu mierzka?. '.

Wtym Wieku Concilia Generalne.

ezarye{'ikie.w Palefiynie', które

poftanowito, aby Pascha nie 14.

2. Pi?te przesIadowanie pod Se\ve ..

rem Cefarzf.'m, gdzie Leonidas Ory
genesa Ociec M?czen: 3, W Anglii S.

Lucyufz pierwfzy z Królow zoftaie

Chrze.?cianinem, do Retow Wiar? S.

wnofi, i M?czenntklem zoftale. 4.
Cel ..

tre Jequani, Allobroges przez,
S. Jre-

Marca razem z ?ydami, ale w NiE'

dziel? potym odprawowafa fi?, LJ to

Ru I96. Il. RZY111foie o tey?e famev

fprawie.
..

neusza
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.

neusza zof?ai? Chrze?cianami. s· Do •. :::

.

Tudzie? rozpocze?a fi? Schizma

naldus Król ?z!,;ocyi profi o Mifiiona- \V !,o?ciele. od Nówata Bifkur« Affry ..

rzow U S, Wlktora? kanfktego 1 od Nowaciana Prezbyte
ra Rzymfkiego przeciwko Kornetiu

fzowi
-

Papie?owi,W I E K III,
Swi?ty Zefirynns Papie? M?dy Mon ..

t?njO:ow udah-cych l? za Ka to lik o w

?lIg;dy nie appro-bowat, i ch()cia?by
?ch zmyslonemi' Cudami zwiedziemy
Im fpt·zYjaf, zbJ?dzi? b y tylko okota
Osob ,

me oko?o Wiary.

1F tymJ w?ekz? byto Papie:l:ow J5', I

l. S. Zefirynus Rzym: fledziel lat I8.

II. S. Kaliffus T. Rzymianin lat 5.
ITI. S. Urban 1. Rzymian: fiedz.ia ? lat 8.

IV. S. Poncianus Rzym: fiedzial Jat 4.
V. S. Anterus Gr?czyn fiedz ia? Rok J.

VI. S. Fabianus Rzym: ficdzial lat IS.

VII. S. Korneliufz Rzym: fiedziat lat 2.

VIII. S. Luciufz I. Rzym: fiedzia? lat 2.

IX. S. Stefan LRzytnianin fiedzial lat 3 .

X. S. Syxtus II. Grek fiedzial t?ok lo

tXI. S. Dionifius Grek Mnich lat 12.

?wi?tego Marcellina upadek W haf

wochwalf? wo z Pokut? jakoby na Kan ..

I cyliurn Syriweffa?fkim ( które JJigdy
niebyto ) czynion? jef? fatfz)' wie

.

wniefiony i od Heretyków Donaty1tow
zrnyslony ,

chocia? fi? temu jako Hi

ftoryi. Brewiarz Rzyrnfki nie fprzeciwis,
co? podobnego od Hif?orykow wfpo ..

rninai?c,

•

XII. S. F elix L

Rzym.
ian: fiedziat lat 3.

\XIII. S. Eutichianus z Turcyi lat 8.

XIV. S. Kajus Dalmata SzJachetnv Jat 12.

XV. S. Marcellinus Hzy?: fiedztat lat 8.

UJ Ty111Jze IPiek?t ?wi?tobliwo?ci? i J.lcwkC'?,
ZCfC1ti,

I. S. Cypryan Bifkup Kartagil1fki
dysp-utui?cy z Stefane,m 1. aby po ..

wtartany by? Chrzeft po daniu onego

od Heretykow przed rozs?dzeniem

Ir t1jI1Z.f.e wie/m I l? Ob'rz?d!?i S,

I .. S, Zertrynns uftanowit przyimo
wanie Euc1Jary (tyi czasu Wielkonoc ...

nego.
Ko?cio?a, '

?. s. Grzegor.z CudQ.t;worca, Than ..

maturgus Bifkup Neoct>'t"ttrye?fki, któ·

ry z mieyfca przenioJl gór? pr?erzka

dzai??? do pudowania Ko?ciora.

?. S. Urban T. u?tatlowIt, a'by ?wi?te
118czynia z [rebra by?y q)bione.

3. Zwyczay Litanii nayprz6d ?v Ko

?ciele Wfchodnim rozpocz?ty.

4. Obrz?dek pewny w po?wi?ceniu
Ko?cio?ow i Eu10gii czyli b?oU"of1a

wionego chleba przy ko?cu hMfzy

3. Tertnlian i Orygenes, dwie ko.

lumny Ko?cio?i?, ? l{tdr{'c.h pierwfzy jl1?
w zgrzybia?ey staroSCl W Herezy?
Mo ntanifro\V;rozdawanie t

ufianowione od S?
felixa L

? Drugi za? W ró?ne b??dy z Xi?g
Platona wyczerpnione wpadli.5. Jawney pokuty, i na wiele lat na-

\
ZJ1aczanie. Tudzie? W tym?e wieku ?ycie Pu

ftelnicze objl\?nione od S. PawIa Fu ..

ftelnika I,

6. Wiek fpofobny do Kap!a?i?wa lat

30. naznaczony od S. Fabiana.
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UJ Tynzze UJi?ku Concilia.
;::' 3. Przesladotoanie VIII. Pod Wa-

-l. RZY111jkie przeciwko

Nowacia_lleryanem
i Gall!?n?m.

a?owi, i dla przyi?owat1ia do Liczby 4,'
Prz?stadOZl)?ru8 IX.

POd,
Klan-

wiernych po uczynroney pokucie tych, dyuszem l Aureha?em.
\

którzy dla boja?ni m?k ba?wanom 5· !rzestadowanze X.
,8 te ?ay(j.

offiarowaii RIJ 253' k?u?nIeyfze pod Dyoklec!anem 1 Do-

Il. Rzyrn}kie pof?anowi?o, aby Chrzef? ?lClanem Cefarzem; pod Je? p?no,,:a-
od Heretyków dany nie by? powta- m?m okrutnym w ?a?ey ziemi Egip-

r?any Ru 254. flueyfto czterdeie?ci tyfi?cy ludu

Hl, Antyoche?foie przeciwko Sarno-
krew za \Viar? wyleli, oprócz innych

satenorn Ru 255. ,

.

na wygnanie wyrzuconych niepeli-
, czonych. '

w Tymze Wieku kt.ór?y J? Heretycy 6.? Gallia czyli -ziernia Franculka ca?a

pot?pieni. zof?aie Chrze?cia?fkq,
I. Tertulianiftowie b??dz?cy z Mon- 7· Xi?ze Arabii przez Orygenesa od

tanii?ami. Patryarchi Alexandryifkiego pof!anego
2. Orygeniitowie, od Oryzenesa

do Chryfr?sa fi? naw?aca. _

Prezbytera Alexandryilkiego', który . Przy. ko?cu te?o. wieku P<? wfzyfr-
Ru 2$6. mai?c Jat 69. umar ?

, o któ- Kole.h, "':ladomego s:vlata cz??ciach Re-

rym jef? przyllowie : ub! bene
, nemo Iigia S. rozszerza c fi? poe?ela.

melius, uhi male, ne111tO pfjUS, t!dzie do-

.

b:ze co p;saI', ?aden' czyi! nikt le? W I E K IV.
pley, a gdzie z?e. nikt gorzey.

!

3, Sabelliani ,którzy przeczy.li Tróy
f::y Qsob. UT tym wieku Papie?ow byto I fi

4·' Nowacyanie ucz?cy rów'no??
grz;echow, a nie pozwalaj?cy, ?eby

l.

Pokuta byla SakramelIt.

S. Marcelli I. Rzymianin iledzia?
lat ,... - ...

5.
S. Ellze biusz Greczyn fiedzia?5· Samosateni twierdz?cy, ?e Chry-

?.

Rok ?:ltlls fzczery c.ztowiek jeft a nie B6g
6.

Manichey.ozyk?wie tlumi?('y wQll1?
woJ? Cz?.QWleka ? dwa pocz?tki czyli
BogI znaj?cy, SWl?tych [zanawa? i Ich

Groby za grzech maj?cy.

3. S. Melchiades Affryka?czyk ile-

dziil lat
3.

4· S. Sylweiter Rzymiauin L Wy
znawca po wlzyfikich Papie?ach
M?czennikach ,iiedzial lat 20.

5· S. Marek Rzymianin fiedzia? Rok I.

6. S. Juliusz 1. Rzymianill iiedziat

117 tym.i;p wieJu!J te byty przes!adowania

.

!" Przefla(iowcmie Vr'. Po& Maxy

B-fjoem Cerarzem, naywi?cey na SS.

lat - -
-

I5.
7· S. Liberiusz Rzymiar.in fiedzia?

J

H1?ow froz?f'ym fi?·

I
lat -

- -

15-
2. l '}',?esladol?JaJiie VIT. Pod Decyu- 8., S. FeIix n. Rzymianin fiedzial1at ?

fzem: GaUem, i Woluzhmem Ce[a- 9. S. Damaz r. Luzyta?czyk lie-
rzaml. '

dziar lat II-
.

10.
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JO. S. Syryciusz Rzymianin fiedzial ?: Tudzie? jeft to 'fzczera ?el?ywo??
lat

?..

'_ 13· I od Heretykow zrnyslona na S. Liberyu-

:n. S. Anaf?aziuss Rzym.ianin fie- ufza
, jakoby on b?d?c na wygnaniu

dzia? lat 3· miar z b??dami Arya?ikiemi ucz?fenie
twa.

Damazus wspomina Annuaty czyli
Penfye z dochodow IgO Roku waku

j?cych beneficyow do lkarbu Apo ...

ftolfkiey Kamery by?y p?acone ( które

fektarze nowym wynalazkiem Papiez
skim nazywai? )

TV tym?e wieku rzeczy pami?tnieysze.

rmo, O?tarze z kamienia i u?ywa-'
nie korpora?aw z p?ótna uf?anowione

od S. Sylweftra.
2do. Chrzef? Katehumenow \V Sa ..

W tym?e i W przefz?ym wieku N ay·

?wi?tfza Eucharyfl:ya wed?ug potrze
..

.

by, czaru i mieyfca, ju?to pod jedn?

ju? to pod oboyga poftaci? bywa?a

przyimowana•

• bot? S. i w Wigili? Zielonych Swi?
tek.

3tio• Przew?óki albo interftitia po
..

mi?dzy ftopniami Kapta?f?wa zacho ..

wanie od maj?cych fi? ?wi?ci?.

4to. M6wienie Chwata Oycn C5c. po

'ka?dym Psalmie od S. Damaza, WTYMZE WIEI(U IV.',

sto. Pobo?ny zwyczaj po?ci? we

Srzody j Pi?tki w Ko?ciele wfchod

nim, w Rzymie za? i indziey W Pi?tki
1(tórzy byli Ludzie znallQmitsi ?wi?tobli

wo?ci? lub Nauk?, i onyckpoflanowienia.
'1 Soboty.

'

6to. Pielgrzymowanie S. kt6rego·
jednak zIe za?ywanie zgani? S. Grze,

gorz Niffe?fki.

I.- S. Atanaziusz Bifkup AlexandryI ..

fki ró?nemi od Aryanow zelzywo
?ciami ftrapiony a od S. Llberlufza

obroniony.Tego? wieku wfzcze?e fi? Schizma

II. przez Felixa Antypap? , nayprzód
od Konf?anciufza Cesarza wtr?conego,

potym po ,?mierci Liberiufza wygna

nego, tenze zoitat prawdziwym Pa

pie?em Felix.

2. S. Epifaniufz Bifkup C?pru. 3· s.

Grzegorz N iITe.?fki Teologlem zwa

ny. 4. S. Pachomiulz Cenobiarcha. 5·

S. Ambro?y Bifkup Medyolallfki.
Tudzie? Mnisi pierwey przedtym

rozprofzeni. teraz razem mielzka? i po

ró?nych Krainach Klafztory budowa?

zaczynai?; poniewa? S. Bazyli Biikllp

Cezaryifki w Grecyi Mniikie ?ycie 11"

fbnowil, i Asceteria pobudowa?.

Schizma III. Ursy.cyna Dyakona An ..

typapy przeciw Damazowi.

S. Sylweftrl1 akta niekt6.re, ofo

bliwie o tr?dzie Konfrantyna 10 k?pie
li ze krwi niemowl?tek f? zmyslone
i podrzucone, fam nawet Chrzeft od

kogo, i kiedy Kon1tantynowi by? dany,
nie jeft pewno, jednak on by? Krzczo-

W tym wieku Mnisi do fl:opnioW

Kapla?ikich zaczeli bywa? przypu:

fzczani, poniewa? a? do t.t;.go czasu ani

farni Opaci bywali,Kaplan?mi.
nl- lVtymze

,

I
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III tymze wieku czwartym Conciti? . cho?by nayf?rasznieyfzy nie bywa
Generalne.

-I:':'
od Boga poczytano

Nice?fkie Ekumeniczne Powfzech-
V. Aerianie

,
od Aeriusza Kaprana ,

De Conciliurn , albo Synod pod Syl- którzy pof?y , ?wi?ta, offiary za

wef?rem Papie?em Roku 325' na umar?ych za niegodziwe by? rczu-
,

mieli.
którym pot?pieni f? Arianie, tu-

VI. Helwidianie
, od Helwidiu sza.dzie? ulo? ony Symbol, albo haf?o, ,

czvli cecha wiary, fklad Nece?fki, którzy przeczyli Panienfrwo Boga-
.

do" którego przy ?o?o ne jefi f?owo: rodzicy Maryi.

Consubfl?ntiaJis, jpóbflotny. Na tym VII. Jowinianie, od Jowiniana Mnicha
Synodzie by?o Oycow trzyt?a Rzym: którzy oprócz innych bf?-
osmna?cie. dow , jefzcze twierdzili, ?e fafki

II. Drugie: Concilium Konf?antyno- wzi?tey na Krzcie S.' ju? nie mo?-

polfkie I. pod Dama?em Roku 381. na utraci?
,

i ?e wfzyfikich równa

przeciwko Macedoniuszowi. by?o b?dzie za piata w Niebie, i ?e wfzel-

Oycow ISO. tudzie? na Synodzie kie pokarmy zawrze f? godziwe,
Kartagine?ikim Bez?e?f?wo Klery- W tym?e wieku Aria?fka Herezya
ko w,atbo C?libatus notaemi prawa- ca?y prawie ?wiat zarazi?a,
mi zifia1l0Wione jefl. tego? wieku Con

cilia Generalne Ekumeniczne - za ..

czely-fi? odprawowa?.
\V TYMZE WIEI(U I\T.

JJak Monarchowie jp1'zyjalt Kolcioto ..

toi ?wi?temu;
W tymze UJ ieku I V. ktdyz1j lierety ..

c 1j pot?pieni,

J. ·Donatifrowie, od Donata Bilkupa
Affryka?ikiego, kt6rzy twierdzili,

1
?e prawdziwy Ko?ciot ju? wfz?dzie na

I.

K onl?antyn wielki Cesarz do przyi-
.

mowania Katolickiey Religii
wfzyf?kim dal moc i fa,m' pierwfzy
z pomi?dzy Cesarzów Chryfiusa wy
znaje, i poftanowif, aby odt?d z?o ..

czyncy nie ?mierci? Krzy?ow? by
wali karani. Na Synodzie Nice?fkim
z obowi?zku zafr?pcy i obro?cy
by? przytomny i po wfzyf?1\ich Oy ..

cach na nifkim fil)lku fiedzia?. Tu

dzie? mówi fi?, ?e Miafio Rzym z

ca?? cz??ci? Italii ku zachodowi le

??cey Ko?ciolowi darowat Co fi?
z jego Przywileju ?\\i?temu Sylwe"
ftrowi Papie?owi danego pokazLlie
po polfku t?ómacz?c z Xi?gi Glad:

ziemi zg?adzony i zniefiony. A tylko

:?i fprawiedliwi jego f?

CZIOllk?_·1
II. Ariani, od Ariusza Prezbytera

Alexandryiikiego, którzy twierdzi

li, ?e Chryfius mnieyfzy jeft od

Oyca, i ?e nic wi?cey nie trzeba

wierzv?, oprócz Pirma ?wi?tego.

1

)
,

r;

?
III. Macedonianie , od Macedoniusza

BiOwpa Konftantynopolikiego, któ.

rzy przeczyli., ?eby Duch S. hy?
Bogiem.

IV. Eunptnianie, którzy twierdzili, ?e

fam? w?a,?a dof?arczy do zbawienia,
i ze wIerz?cemu wfzelki .grzech

EU'Clg: P. Glowacki fol: 9. de te-
?

I

nore veruorwJZ ta/i:
Tom 111 L PRZY ..
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P RZ y W ILE Y. ,:,
czci B?g? albo wiary. Chrze?cia?fkiey
umocmema pot?anowiono b?dzie, Je

go to dyspozycyi ma podlega? ..• ni

?ey za?" Kó?ciolorn B?ogoITawionych
Apof?otow Piotra i Pawla dla uf?a

wiczno?ci ?wiat?a w Poffefsy? w?o?ci

oddali?my i rzeczami ró?nemi one

zbogacili?my, i przez nafz imperial
ny ?wi?tobliwy wyrok tak na wscho

dzi: jako i na zachodzie, jakote? W

kra?ach pulnocnych i po?udniowych:
to jef? w Indyifkiey ziemi, w Grecyi,
w Azyi, Tr?cyi', Affryce, i we W?o

Czech, oraz w ró?nych insu?ach na

fz? fzczodrobliw?? o?wiadczyli?my, z;

tey prawie racyi, aby przez r?ce Nay
?wi?tfzego Oyca nafzego Sylwef?ra
Naywy?fzego Bifkupa i Sukcefforow

jego wC?yftkd dysponowane byto .••

i ni?ey.

KONSTANTYN WIELKI

&c. &c. &c.

Za po?yteczno os?dzili?my z Xi???
tarni nafzemi . i ze wfzyftkim Sena-

<

tem i Panami przednieyfzemi mbierni,

oraz z ca?ym ludem Rzymfkiey chwa

?y Paf:ftwu podleg?ym, aby jako Ho

gof?awiony Piotr na ziemi Wikaryu
fzem Syna Bo?ego jeft pof?anowiony,
tak i Bifkupi , którzy tego? Xi?
??cia Apoftolikiego trzymai? miey ..

fee, Tego? Xi?f?wa w?adz?, wiekfz?
nad Ziernfk? , Cesarfkiego nafzego do

ftoie?ftwa Iagod no?? widz?c, on??
im od nas farnych i od Cesarftwa na-

.fzego przyznajemy obieral?c nam (a
mego Xi???cia Apof?clow ,

albo je

go Sukcefforo w za mocnych przed
Bogiem Patronow, i jako nafz? ziem ..

fk? Imperialn? w?adz?, -tak i jego prze

?wi?ty Rzymf1d Ko?ciot uch walili?my

"B?ogo1?awionym Sylwef?rowi Oycu
naszemu Naywyzfzemu Bilkupowi i

powfzechnego miafta Rzymu Papie
?owi i wfzyftkim jego Sukcefsorom

Bifkupom , którzy a? do [ko?czenia

?wiata na Stolicy B?ogof?awionege
Piotra zafiada? b?d?, tego? zaraz

czasu oddaiemy Pa?ac narz C?sarfki

Latera?!ki i nietylko Kr61ewfk? gto.

wy naCzey takie Mitr? i naramien

nik, który imperialn? nafz? otacza.

fzyi?, tudzie? Kap? Cesark? Purpuro.

w? i fzat? fzarbtn? i wfzyfrko impe
rialne odzienie, ale tez i godno?? im·

'uczciwie honorowa? i bardzicy ni?

nafze imperium i ziernfki Tron, Stoli·

c? Przenay?wi?tfz? B?ogogawionego
Piotra -Chwalebnie wynofi?, przywra
fzezai?c jey w?adz? i chwaty godno??,
oraz_ zywo?? i uczciwo?? Cesadk?.
Oraz uchwalaj?c fbnowiemy, aby
prym trzyma? tak nad czterma ofo

bliwemi Stolicami Alexandryifk? An

tyoche?fk?, Jerozolimik?, Konftanty
nopolfk? jako i nad wfzyfi:kiemi w

catym okr?gu ziemf1tim Ko?cio?ami

r
perialney prezydencyi nad

Kawaler.amioddaiemy, j imperialne Berto, zgola

wfzyftkie Majefratu infignia, znaki i

rózlle ornamenta Cesarilde i w[zyf?l ie

ozdoby imperyal?e, tudzie? wfzelk?
wielmo?no?? imperyalnego Tronu, i

,

Bozemi. i Biikup, który SukceiTorem

wed?ug, CZlSU tegoz prze?wi?tego Ko

?cio?a Rzymfkiego zoftawa? b?dzie,

wy?fzym
i Xi?z?ciem nad wfzyftkie

mI Kap?anami ca1:ego ?wiata ?eby
zoftawa1, i jego l?dem cokolwiek ku

Chwa?? w?adzy nafzey.
OsobOm za? nayuczciwfzym DU4

chownym1 którzy wed?ng fwego po
..

rz?dku.
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KO?CIotA w Now: TEST:

rz?dku j urz?du temu? prze?wi?temu ;:: Piotra nofi?, A?e fam Nay?wi?tfzy Pa

Ko?cio?owi Rzymfkiemu uf?ugui? , t? pie? nad Koron? Kleryck?, któr? pia ...

wysoko?? z fzczegulno?ci w?adzy i fiuie dla chwa?y B?ogof?awionego
mocy naszey przyznajerny , któr? fi? Piotra, ?adnym fposobem Korony ze

przezacny nasz Senat zafzczyca ,
i z?ota nofi? nie chcia?, my Infu?? ozdo ..

zdobi, to jefr mie? chceml jako Pa- bn? Zmartwychwf?anie Pa?fkie rep re-

tryciufzcw, Senatoro w , J radnych, zentui?c? ,
na jego Nay?wi?tfz?glow?

których i infzego godno?ciami impe- r?kami naszemi wlo?yli?my, trzymaj?c
rialriemi ozdobi? deklaruiemy. ajako w?dzid?o Konia jego dla rewerencyi
Cesarfka Kawelerya ozdobiona jef? , B?ogof?awlonego Piotra urz?d mafzta-

tak i Duchowne osoby ?wi?tego ledki jemu wy?wiadczyli?my; poi?a-
Rzymfkiego Ko?cio?a, chcemy, ?eby nawial?c , aby tey Infu?y wfzyscy je-
ozdobione by?y. i jako imperyalna go Sukcefsorowie za?ywali na Pro-

w?adza i Majefiat róinemi urz?dami, ceflyach wed?ug zwyczaju Cesarfiwa

Podkornorzych , od?wiernych, oraz i nafsego,
wfzyfikich frra?nikow zafzczyca fi?, Zk?d aby Papiezka wielmo?no?? za

tak, ?eby fi? i Swi?ty Rzymfki Ko- czasem nieumnieyfzona by?a, ale bar-

?cio] zafzcayca?, pof?anawiarny, a?eby ziey ni? Ziemfkiego Cesarftwa chwa-

jak naywspanialey Papiezka godno?? la i moc ?eby ozdobiona zofl awa?a,

ja?nia?a. poftanawiamy i to, aby Kle- Oto tak pa?ac nafz
,

o którym wy
..

rycy Swi?tego Ko?ciota Rzymfkiego ?ey, jako i miaf?o Rzyrnfkie j wfzyf?-
Kawalerikim odzieniem, to jeft.- bia?o- kie WiofJde czyli zachodnich Pa?ftw

jasnym kolorem zdobili ko?ce i po- Prowincye mieyfca i mlafia przerze
..

wa?nie jezdzili; A jako [jarz Senat 0- czonemu Nayblogo11'awie?fzemu Bi ..

buwia 2azvwa jasno ozdobionego, flmpowi nafz?mu Sylwefrrowi po-
tak zeby i j\lerycy za?ywali, abl tak wfzechnemu Papie?owi oddaiemy,
Niebieika jako i ziernika zacnos? na przywtafzczarny i do dyspozycyi Jego
Chwa?? Boga ozdobiona by?a, i Sukcefforow Onego przez t? ?wi?-

Nad wfzyftkich jednak pozwole{l- t? i pragmatyczn? Konltytucy? przy
..

fiwo daiemy farnemu Nay?wi?tfzemu f?dzamy i do Prawa ?wi?tego Ko?cio-

0ycu nafzemu Sylwefirowi i Sukces- ta Rzymfkiego wiecznie przy??cza-
sorom Jego z nafzego nakazania, aby my.

jako ?afkawy, kogo w?asn? rad? ze- Z czego, za rzecz przyzwoit? uzna ..

chcia? uczyni? Klerykiem, albo w za- li?my nafze Imperyum i Królewfiwa

lwnnych liczb? Klerykow policzy?, wradz? do wfchodniego przenie??
nikt temu fprzeciwi? :Ci?, albo prze- PaóRwa i w Prowincyi Bizancii, W

ciwko temu powi?a? nie ma. Pofiano- nayIepfzym mieyfcu Imieniowi nafze ..

Wili?my or:\z i to, aby On, Sukrefso- mu miafto wyi?awi?, i flarze tam Ce ..

rOwie Jego Korony Cesarfkiey, któ- sar/two pofranowi?; poniewa? gdzie
r? z

g?owy nafzey oddali?my ze zlota Xi?fiwa Kapfanow i Chrze?cia?fkiey
? ayprzednieyfzego j J)iamentow za- Wiary gtowa od famey zwierzchno?ci
zywal drogich, i na g?owie na Chwa- Niebiefkiey jafr pofianowiona, 1lufzna

J? Boga, dla honoru Blogoil'awionego jefi, aby tam Imperator Zierniki nie

L ij mial
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mial w?adzy. To 'za? wfzyfrko, co :', wi??ki wieku IV. Przenofi Stolic? Im ..

przez t? nafz? Imperialn?, ?wi?t?
-,'

peru ,z R?ym? do. K,onftalltynopola ,

Konftytucy? i przez inne ?wi?tohU- Pro?mcyl ,Blzancyl l tam Cesarftwo

we Dekreta poftanowili?my i konfir- f WOle utwierdza.

mowali?rny, a? do ko?ca ?wiata nie

fkaaitelne i .nienarufzone zoftawa? po Niep?r6wnaney Pan Iafkawo?c! i

dobroci, wzó? modef?yi i pokory

przyk?adn?y. Pierwfzy Chrze?cia{l{t:wa

Port 1 ucieczka Cesarfrwa wschodnie

go i Dw6ygtownego Autor ( Joan
de Bufsi? ) Ten wiar? Chryftusow?

którey ?arliwym by t pomno?ycielem:
?a.palonY' po ca?ym p,rawie ?wiecie Ko

SC10ty fundowa?, fzczegulnie w Pa{l"

ftwac? do w?ad.zy jego nale??cych
ale Bo? obficie mu t? ?arliwo?? nad

gradzat, im wi?cey dla chwa?y Pana

?oga czyni?, tym, obfzerniey Pa?frw6
'

Jego rozpofrrzeOlato fi?. Pof?anowil

czterech rady pospolitey Marfza?kow

winno.

Zk?d przed Bogiem ?ywym, który
,/

nam pozwoli? pozwoli], i przed ftra

fznym Jego S?d?m o?wiadczamy fi?

przez to nafze Cesarfkie poftanowie
nie i przed wCzytkiemi Sukcefforami

n?fz?mi Impe,ratorami i ?rzed -wfzyf?
k ierni Panamt nayprzedmeyfzemi Xia

z?tami, tudzie? przed przezacny? S?

nate?"
i ratym, L?aem w calvrn okr?

gu ?wiata teraz l napotym po wfzvf?

kie ? ni i czasy b?d?cym, wiadzy "Ce

sarnu?y podleg?ym, ze nikomu j?kim
kolwiek pretextern temu Przywilejo
wi fprzeciwia? fi?, albo W czym one

go narufza? nie godzi fi?, ktoby za?

( co nie wierzymy ... ) w tym zuchwa

?y albo wzgardziciel zofrawa? , wi€"cz

ne?u pot?pieniu niech podlega i

S,wl?ty;h Bozych Xi???t Apofto?ow

?lOtra. 1 Pawia ta,k ? d?czesnym jako
l .W Wlecznym ZyCl?

mech ma prze

cIwnych, oraz w pIekle z diab?ami i

wrzyft?iemi pot?pie?cami niech palo

ny ,l mlzczony b?dzie. Tego za? im

penalne?o Dekr?tu nafz-ego Kart?

wiaS?eml r,?kaml utwierdzaj?c na

UCZCl\yY,rn ,cIele Btogofla\'vionego Pio

tra Xl?z?cla, Apoftolow porozyli?my.
Dan w Rzymie III. Kal: Aprilis. Doni?

'LO Fhwio Conflantino Auguflo qlUl?

ter E:J Gcetlicano. V. C. Cofs: Ten przy

wiley Konfiantyn wielki dar Ko?cio?o

wi Rzymfkiemu po Krzcie fwoim

i Staroftow W Pa?frwie wschodnim,

przez których care imperium z ,wielk?

Chwal? i fzcz??ciem adminiftrowar.

( FJosc: Hiftor: ) Konftantynopol no·

wym Rzymem zwa? ro{kazat, Rzy.m

za? ftarym Rzymem, a Pa?ftwo

wfchodnie Romani? zwano. trudno wv ..

razi? tego Pana cnoty: Kapfanow ta

Oycow fwoich u::wawat, i adorowaf,

a gdy do niego rózn:?cego fi? Ducha

wie{1ftwa :!krypta du(zty, rzuc,H one

W ogie? mówi?c:

Ja
.

gdybym Duchown? osob? wy·

ft?pUl?C? W czym? obaczy?, tobym j?

okryr Purpur? ( ? ?x Chronofog ) ?yr
lat 6S' Panowa? 3-::· za?ywfzy lckar

ftwa
,

dla pO,ratunku zdrowia, ?ycie

zakonczyr me bez fuspicyi trucizny.
Um ad ?oku Chryfinsowego 337-

( Fl?sc: hlftor: ) .Pald?wo podzieli? na

Dwoch Synow: Konftantynowi do!1:a.

ta, fi? ,Gallia i cokolwiek byto Pro

wlncyl za Alpes górami. Konfrantemu

dnia 4·

Gdy tak Pa?fiwo zachodnie Ko?cio-

low? Rzymfl\;iemu oddal Konftalltyn'
za?

I
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za? Illyryk , Grecya, Egipt &c. &c. ;:', 9. S. FeIix. HI. Mnich Rzymianin
Fax Chronolog: ,fiedzJal lat -

9.
2. Po nim Julianus; Cesarz po upad. 10. S. Gelaziufz l. z Affryki fie-

ku fwoini w zabobonno?ci Poga?tkie dzia? lat • •

4....

zof?awfzy Apoftat?, niemniey byl II. S. Anafiaziufz II. Rzymianin fie-

okrntnvm ni?eli chytrym Ko?cio?a dzia? lat 2. •

przesladowc?. 12. S. Symmachus z Sardynii ?edzial

3, Potym Konf?anclufz i Walens lat - - -

12.

Cesarze jako Arianizmu wielcy r.bro?-

cy, tak Katolikow nieprzyjaciele.

I
W TYMZE \VIEI(U V.

4·· Potym Teocloziufz Cesarz dla

ci??kiego zabóyftwa fiedmiu tyfi?cy
Obywatelow Tefsalonickich przez

. Rzetzy z1ZClcznieyfze.
Swi?tega Ambro?ego od u?ywania S· P h I b b r

' "

?wi?to?ci od??czony, ale uczyniwfzy
J.

,wlec? :;:?. ? nK ? y
? Yha s??-pokut? , ?wi?tobliwie {ko?czy?.

eona

.ls \?
zy lC OSClO ac ,po a-

s- Krc51 Bakuryulz z fwoiemi dzie?- nOI?
J

K

"

.Otymb b r d f: hmi przez I?u?ebnic? Katoliczke, a za? ..
oscio

? ? y y y o
a?yc

Hu?nowie przez Teotyma S?yt? do ?l?UPOW po?wi?cane, pot?anowi? S.

Chryi?usa fi? nawrócili. erllxr" W d r n N6 K 'I A
.

l d I b darni
. prowa zone gor IW ze a-

"l.
ro

gle. mu.n z .. ongo ar arm, bo?e?f?wo do Nav?w: Maryi Matki
l\1?rawczykowle l Warach?wie do

Bo?ey dodal?c te {:rowa: Swieta Ma-
WJary Chryftusowey prz.yfz li,

M I B' &
...

. .,

I rya at {O oza TC. na pot?pteme,
Nefroriufza.

\V I·E I( v. IV. Nocne Wigilie albo niespania
dla rozmaitych z?ych zwyczajow
zniefione, oprócz Wigilii.

w Tym wiekl? byto PapiezoUJ 12.

V. Trzydniowka B?agalna Rogatio
num z Litaniami od S. Mamerta Bi

{kupa Wiede?{kiego zacz?ta, potym
w powfzechny Ko?cio? wprowadzo
na.

J. S. Innocenciulz' I. z Albanii fie-

dzia? lat
15.

!l. S. Zozymus Greczyn fiedzia? Rok 1.

3· S. Bonifaciufz 1. Rzymi?nin iie-
dzia? lat • -'

5. VI. PierWlzy z wyznawcow S. Mar-
4. S. Celeftyn 1. z Kampanii fiedziat

cin Biikup publiczn? czci? zacz??lat 8.
bydz wielbiony.5. S. Syxtus III. Rzymianin fiedzia?

lat -
- -

g. Innocenciufz l. Chrzell: od Aria

now dany za wa?ny, ale bez krzta!-
6. S. Leo wielki Mnich z Tuscii fie-

dzia? Lt '.
- 2f. tny poczytat..

•

7· S. Bilarill fz z Sardynii fiedziar

I
Ge1azyulz I. dla tatwieyfzego ro

zezn:lTda Mani?heyczykow rozumie

j?cych , ?e wino od rzatana jefr frwo

rzone, rozkaza? Nay?wi?tfz? Kom.

lat
- - -

7.
?$. S. Symplicit'llz z Tyburu fiedzia?

-

lat ..

.

- -

15!
.

muni?
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munl? przyimowa? pod oboyg? pof?a- {: ,.IV. Chalcedo?fkie Ekumeniczne pod

ci?, to jef? : Chleba i. wina, a tak do- Leon:m wielkim Papie?em Roku 45r•

ciek?fzy tey herezy! tym fposob-em, przeciwko Eutychesowi i Diofkoro ..

i on? zg?adziwfzy, wydal Dekret , wi, bylo Oyco w 630.
.

aby Nay?wi?tfza Eucharyf?ya dla Nay-

wy?izycb przyczyn by?a przyimQwa- w Tym?e wieku Heretycy ci J? pot?pieni.

na od Laikow tylko pod fam? pof?a

ci? chleba w Rzymfkim obrz?dku,

Grecki zoitawhyfzy przy dawnym zwy

czaju, zk?d tego? Pal?ieza Heretycy
zlosliwie pos?dzaj?, jakoby on mial

jedno rozumie? z Impanatorami ,
to

jetl:: z te mi heretykami, którzy rozu

miei? , ie w Eucharyfryi razem z cia

?em Pana je?usa jtft fzczery chleb,

i ?e fi? nie przemienia przy po?wi?ce

niu, w czym falfz oczewifty,

l. Wigilanciani, od Wigilanciufza
Prezbytera Francuza, ktC>fzy cze??

p?\?inn? Nay?wl?trzemu Sakramentu

?1
I Relikwlom Swi?tym ufzanowanie,

logutem Panie?ftwo i bez?e?f?wo Ka-

ptanom przeczyli. .

2. P?lagiani1 od Pelagiufza Mnicha.

Angielczyka, którzy twierdzili. ?e

cz?owiek i bez ?afki Bo?ey gt zechow

odpufzczenie otrzyma?, i przykaza
nia ,Je?o zachowa? i zbawionym byd z

moze,
UJ Tymze wjelut ludzie znakomitsi.

3. Semipelagiani , którzy twierdzili,

Y. S. Auguf?yn Bifkup Hyppone?iki. ?e wybranie do chwa?y mo?e by? za ..

?. S. Cyryl Patryarcha Alexsndryfki, flu?one filami natury, i ze niemo-

3. S. Piotr Chryzolog Bifkup Rawen- wl?ta umieraj? przed, albo po krzcie dla.

nate?i1d. 4' S. Hilariufz Bifkup Are- przeyrzanych ich z?ych? albo dobrych

late?fki. 5. S. Prosper ucze? S. Augu- dziel.

ftyn?. 6. S. on Symeon, kt6ry nie 4. Neflorianie, od Nefl:oryusza Mni ..

bez wielkiego cudu wi?cey 80. lat ftal cha i {3ifkupa Konit?ntynopoHk.iego,
na jedney kolumnie, .a potym na je- którzy dwie w Chryftnfie,Oroby je ..

go mieyscu nait?pc:a Daniel Stylli- dn? Botk?, a drug? ludzk? by? twier ..

ta.

.

dzili ?
i zt?d Nay?wi?t: Mary? Pann?

Tudzie?, Mnisi
,w ?onftantynopoh?,

nie Theotokon, Bogarodzic?, ale

,AcemetoWle czyh ?Hespi?cy nazwani, Chriftotokon to jeft: Chryftorodzic?;

kt(?rzy na ch,wale Boikiey we dnie i nazywali, .

\V n09y trw?lt, a potym tegoi czu- d' E

?ia na z?e za?ywai?c f? zniefieni.
5· Eutychianie ?

o utychefa

S. Augnf?yn W Affryce Zakonne
Archimandryty, i od Diofkora Patryar?

b
chi Alexandryiildego, którzy twier ...

:zgromadzenia o oyga p?ci uftanowH.
dzili, ?e Cl;ryitus jeft tylko z jedney

w Tymze V. Wieku C01'lcitia. n?tury ztozony.

III. Condlium Ekumeniczne Efrez-

\
6. Prredefiinatiani, którzy twier ..

kie pod Celeitynem Papie?em Ro- dzili, ie przeznaczonym ludziom, ani

ku 43I• przeciwko Nefrorianom. by- dobre uczynki nic nie pomagaj?, ani

lo Oycow 2.00,
z?e pic nie szkodz?, '

Wtllm•
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117 tym?e wieku V. jac? Monarchowie.
;:, 5. Chwalebny: Jan II. Rzymianin

fiedzia? lat 3.
I. Anafhlziusz Cefarz Eutychia?lk?

Herezy? zara?ony Ko?cio?owi j Pa

pie?orn nienawisny ,

6. S. Agapetus Rzymianin fiedziat
Rok L

7. S. Sylwerlus Rzymianin fiedzia]
2. Attyla Hunnów Król, wfzyfikich

krajaw puftofzyciel, biczem Bo?ymfi?
nazywa, jakoby go B6g do ukarania

?wiata obra?, Od którego- okrucie?
ftwa nayzacnieyf Mia1ta Anglii i in

nych Miaft Obywatele uciekaj?c na

wyfpie morza Adryatyckiego miefzka
nia fobie za?o?yli pod Imieniem Mia
fia i Rzeczypofpolitey 'Veneckiey, I

jako nieuftanni Religii Katolickiey
a? do tych czas czciciele.

lat 2.

8. Chwalebny: Wigiliusz Rzymianin
Szlachetny fiedzia? lat -

IS.
9· Chwal: PeIagius Rzymianin fie-

dzia? lat 5.
IO. Chwal: Jan III. Rzymianin Szla-

chetny fiedzia? lat -

13.
II. Chwalebny Benedykt I. Rzymia-

nin lat
4.

12. Chwalebny Pelagiusz II. Rzymia-
nin Mnich fiedzia? lat 12.

3· Królowie: Affryki, Jtalii i Hifz

panii l!erezy? Aria?ik? mocno utrzy ..

rnywalI.

J3. S. Grzegorz wielki Rzymianin
Mnich Szlachetny Jat -

1+

4· W Perfyi Jzdegerdes, i Warra
nes , a za? W Affryce, j w Sycylii
Genferyk, i jego Syn Hurmeryk Kró
lowie okrutnie na Chrze?cianow po
wf?aj?.

W tym?e wieku P l. 'rzeczy pami?tnie!/.
[ze.

I.

K lery?om przedtym z ja?mu?ny
?yj?cym pozwolone f? p o ffe iry e,

i zt?d pocz?tek Beneficiow.
5· Frankowie za KIodoweuszem

Królem, a Burgundyiczykowie za S.
Domiclanem Bilkupem Genewen: Szko
towie za S. Palladiuszem, Hyberno
wie za S. Patryciuszem, Norycyza
Sewerynem prowadz?cemi ich Wo
dzami mocniey do Chryftusa przyfiali.

2. Zniefienie pi?tku ?wi?cenia na

pami?tk? Wniebowft?pienia Pa?lkiego,
jak teraz niedzieli.

3· Klerykom n.ebywaj?cvm w Chórze
nakazano prywatne odmawianie Pa

cierzy Kanonicznych od Pelagiu
fza L

4· Klerykom w :fropniach po?wi?ce
nia b?d?cym wIo?ony obowi?zek pod
grzechem ?miertelnym od Pelagiusza

II. odprawia? Godziny Kanoniczne.

W I E I( VI.
II" tym wieku, Papie?oto byto 13.

5· ?piewania Ko?cielne i obrz?dki
pewne do Mfzy przy?o?one , jako to'

Kirye eleyfon &e. LIbera nos: od Sgo
Grzegorza Wielkiego.

:t. S. Hormisdas z Kampanii fiedzia?
Jat

9.
2. S. Jan I. z Tuscii fiedzla? lat 3.
3· S. ?'elix IV. z Benewentu fiedzisl 6. Pof? Czterdzieftodniowy, Quadra

gefima, który przedtym od fiedmiu

dziefi?tnicy, nieposzcz?c dni Niedziel

nych l czwartkow i fobot by? zacho-

lat
- - -

4.
4· Chw?le?n: Borrifaciusz II. Rzy-

mlamn fi.edzid lat ?.

wy-
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1/7 tynzze wieku VI. Concilia,
wywany, potym ju? nie przerywaj?c' ?::

od naznaczónego dnia popielca powi

nien fi? zachowywa?, to poftanowH
S. Grzegorz Wielki.

V. Powfzechne Koncilillm Konfi:an?

tyncpolfkie II. pod Wigiliuszem Pap:
Roku, 5.53. ?a. .którym, pot?pieni f?:Schizma V. wtr?conego pewnego

Wawrzy?ca przeciwko Symmachowi Oryg?DlftoWl? l trzy kapitu?y Teodo ..

reta, 1 Iby Bifkupow, na nim by?o Bi?

fkupow 168.Pap:

Schizma VI. Dioflcora przy niezgo

dzie mi?dzy fob? Kleru i Senatu na

Papie?a pofymonia.ck? obranego, P,o

którego ?mierci Bomfa!;1USZ fpokoynie

II" tym?e wieku VL Heretycy pot?pieni.
I /

I..

Acephali, czyli bezg.rowcy nazwa

,

.

ni" którzy znofili w?zen,?
zwierzchno?? Pralatow W Kosciele.

rz??ziJ.

Schizma VII. WigUiusz przeciw ?y,.

j?cemu jefzcze Sylweriuszowi za fia
....

raniern niezbo?ney Cefarzowey Teo

dory Augufty by? pofranowiony Pa ..

pie?em; ale gdy Sylweriusz na wy

gnaniu umar?, zoftaie nale?ytym Pa-

2. Agnoitce, którzy twierdzili, ?e
...

Chryftus o dniu oftatecznym nie wie,

3. Tritheitte, Tróybo?nicy, którzy W

Tróycy trzy natury Bofkie uznawali.

4. Chriflol?ta;, którzy twierdzili, ze

Chryf?us po fWQim zf??pieniu do

piek ?ow, zof?awiwfzy tam cia?o idu

fz? ,
z farnym tylko Bóftwem do Nieba

wft?pit.

pie?ern ,

.

Basula to fzczera jeft, jakoby od S.

Grzegorza W,ie?kiego dusza Trajana
Cefarza Z'piek?a by?a uwolniona.

5. TJzeopaljita, którzy twierdzili, ?e

i farne Bóftwo by?o na krzy?u przy.

bite. Ten b??d by? przyczyn? d?ugiey
w Ko?ciele Bo?ym fprzeczki nad ónym

ilowem: ?eden 'od Tróycy UJ ciele ciey ..

piat mIf.Ju,.

Ten?e Papie? ztosliwle od Sekta

rzow do fwego zdania bywa naci?

gany na aowodzenie, ze Papie?e

Xi???tom ?wieckim f? podl?gli, zt?d,

?e m?? ?wi?ty Cescwza,!tfJOl1n Pcme11f'
fiebie za? .flugq jego niegodnym z po

kory nazywa!. 1/7 tym?e wieku ITI. jacy lf/Jonarchowie.
,

Pierwfzy
J uitynus, naypierwfzy z

pomj?d?y Ce!ar:zow koron? z r??

Papiezkich przylOt.

TV tym?e wieku VI. Ludzie znalwmitfl
?wi?tobliwo?ci? i nauk?.

•

2. J uf.tynian Cefarz pierwey wfzel-
r. S. Fulgenciusz. 2. S. Leander Bi

fkup Hifpal: 3. SS. I\lo?yld!, i Rade

gunda, obie Kr6lowe li ranc ? 4. S.

Marya Egypciaka.

ldey herezyi furowie zakazuie, po

tym fam heretykiem zoftaie.

3. Tyberiusz nayfzczodrobliwf?,
Cefarz, gdy rozl,azat kamiell krzy?em

znaczony z posadzki pa?acu oddali?,

aby nogami nie byt oeptany, D{arb

5. Nauk? flawni Bóeciusz Konful

Rzymfki. 6. S. Benedykt tla g.6rze
Kaflynie Zakonu f\Vego pocz?tkl za

?o?y?. :znayduie.



,
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4' Rekkaredus S. HermenegiIda brat ?:: 10. S. Marcin r. z Tudertinu lat 5.
Król Hifzpa?fki

'

z ca?ym Kr61ew- II. Eugeniusz I. Chwaleb: z Rzymu
ftwem herezyi Aria?fkiey wyrzeka Rok

l.

(Je. 12. S. Witalianus z Sygnii lat 15.),

5· AgiIuJfus Król Longohardow 13. Adeodatus Mnich z Rzymu'
Aria?lk? niezbo?no?? z gran fe ca?e- Chwalebny 6.
go Królewfhva fwego wyrzuca. 1+ Donus Chwalebny z Rzymu 2.'

6. Królewf?wo Anglii przez S. Au- 15. S. Agato Sykulczyk Mnich 3.
y;uf?yna pof?anego od S. Grzegorza 16. S. Leo II. Sykulczyk Mnich Rok r.
W. zupelniey w Wierze Chrze?cia?. 17. S. Ben?dykt. II. z Rzymu 2.

Jkiey o?wieca fi?,
. 18. Jan V. Chwalebny z Syryi Rok I.

/

7· Ko?ciel Wfchodni z wielk? fzko- 19. Konon Chwalebny z Tracyi Rok r.

rl? herezyami i Ichizmami zamiesza- so. S? Sergiu.sz L z Syryi lat -

14.
Jly.

.

8. Anglofaxonowie, Gottowie, albo
Wi fygottowie j Bawarczykewie zo

ftaj? Chrze?cianami.

Wtymze wieku VII. 'rzeczy pami"t?
n?eysze.

Lifty Grzegorza Wielkiego ?wiad ..

cz?, ?e tego wieku nayobfzernievfze
bylo Dziedziawo Ko?cio?a Rzymfkie
go; okazni? fi? bowiem wielkie bo

gactwa, fzeroko?ci ziem, w :J'taW. w

Sycylii, U'J Sardynii, w Gallii, w Dal.

'llacyi, UJ Affryce, i indziey ,

I, U?yw!nie i dzwonienie dzwonow
od S. Sabiniana ,

II? Pokrewie?ftwo Duchowne z prz yl
mowania dzieci na krzcie zaci?gnic ..

rre
, poftanowione od Pap: Deufde

dit,

III. Pozwolenie drugiey Mfzy cele

browania jednego? dnia od tego?
Papie?a ,

W I E K VII. IV. Befpiecze?ftwo uciekaj?cym do Ko
?cio?a od Bonifaciusza V.

Wtym wieku VI!. byto Papie?ou: 20. V. W dzie? Oczyfzczenia N. M. Panny
po?wi?canie Gromnic, albo fwiec , i

r. Sabinianus z Tufcyi Szlachetny, rozdawanie.

fiedzia? Rok - - l. VI. Poga?fks Bo?nica zwana Pantheon
2. Bonifaciusz III. Chwalebny, z na cze?? N. M. Panny i wfzyfikioh

Rzymu fiedzia? Rok - - l. SS. M?czennikow pu?wi?cona od
3· S. Bonifaciusz IV. Mnich z Mar- Bonifaciusza IV.

f Y lii lat
9. VII. Swi?to podwy?fzenia S. Krzy?a

4· S. Deufdedit z Rzymu lat -

3. po zwyci??l?wie nad Kozroesem
5· Bonifadusz V. Chwaleb: z Nea- Periki m Kr6lem, przez Herakliusza

polu 8. odebranym poaanowl0ne.6. Hqnoriusz I. Mnich z Kampanii 12. VII[. Organow i infzych inl?rumentow
7· Sewerynus Chwaleb: z Rzymu?. Muzycznych u?ywlloie w Ko?cio ..

8. Jan IV. Dalmata chwalebny 2. ?ach od Swi?tego \Vitaliana puftana ..

9· Teodor l.
rrzeczyn chwaleb: 7 wiane.

Thm l/L
·

M IX.
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. IX. Krzy?mo od Bilkup0}V. po?wi?ca- ;:: ?zyli formu?a wierzenia od Sergiufza

n?, po wfzyfrkich, KOSClObch po- 1 od Pa?vIa Patryarcho? Konftanty-
wmno fi? rozfylac. uopelfkich dla pogodzema Katolików.

X. Poca?owanie Pokoju na MCzy po- z Monetelitami pod Imieniem Hera ...

f?anowione od S. Agatona. klinsza i Konflancius:?a Cesarzcno wy-

Gdy fi? Lud podzieli? na ftrony, Teo- dana.

dora. Archipresbytera i Parch.aIisa W tymze wieku VII. ;Jacy
Archidyakona ,

ftata fi? Schizma Heretycy pot?pieni.
VIII. jednak?el za znacznieyfzym
wotowaniem Kleru obrany jeft

Sergiusz Papie?em,

l.

Machometani , których by? Autor

Machornet nayklamliwfzy pro·
rok z Oyca Ob dala poganina, i z

Matk,i. Eminy ?ydowki, urodzony w

Arabii, prz'y pomocniku pewnym Ser

g?Uszu Mnichu naybezecnieyfzey mi?

dzy wfzyftkiemi herezyami fekty fko

jarzyciel Roku 622. Ci' Machometani

u?ywaj? za Symboliczn? Xi?g? fwego
Alkoranu niepoliczonemi- ba?niami i

ba?amuCtwy napetnionego.

\

IV tym?e wieku V I L Ludzie znCJko ..

mit(i.
7.

S
Sofreninsz Patryarcha jerozo-

-Iimfki. 2. ?wi?ty Maxym Opat,

obydwa m?otami byli Monotelitpw ,

czyli jednowolcow heretyków. 3.' S.

Jzydor Bifkup Hifpale?fki. 4. S. Jlde,-
'

fon fus Arcybifkup Toleta?fki. 5. SS.

Ofnaldus Anglii i Sygebertus Aufrra

zyi Królowie.

2, Monotelitce, jednowolcy, od ey
rura Alexandryifldego i Sergtussa Kon

frantynopolfkiego Pstryarchow, kt6-

rzy jedn? tylko W Chryflufie wol?
Zakon S. Benedykta ofobliwie kwit-

nie, do którey nie ma?o Xi???t
by? wyznawali.

'I

wft?pilo ,
.

3. Gnofimmachi, którzy wfzelkie

pifmo i nauk? odmiatali.
Sygebertus Auf?razyi Kr61, wybu

dowawCzy dwana?cie Monafterow, i

fam Mnichem zoftar. .

4. Tenopiychitre, którzy przeczyli
nie?miertelno?? dufzy. \Fiakrius Szkotow Kr61, a Eugeniu

fza 1. Brat, gdy offiarowane fobi? od

Panow Kr61ewfrwo odrzuci?, zofia!

Puftelnikiem.

5. Lampeciani, od Lampeciosza,

którzy twierdzili, i? ka?dy wolno??

?ycia ma prowadzi? wed?ug prywat

nego fwego ducha, niedbaj?c' na ftar ..

Wamba Król. H.ifz?a?.fki na woy
nach fiawny Mlllflne zycie przyio?. fzych.

'

Tu przyf?oi prz.ypomni;? z Hifio

ryi KonftantYl?olf1uey w Xl?dze Tur

cogracia znaczny przypadek o Ma?

chomecie drugim, kt6ry gdy Król 'w

fide mia{?e Konftantyna i Pa?ftwo je

go za woiowa?, przytrafi?o fi? pod ten

czas, i? ten?e Machomet II. gdy byt

ciekawy obcych narodow wywiady
Wa? fi? obyczajow i Religii nad zwy-

lf/ tym?? wieku Concitia.

VI.
Concilium Kon?antinopol!ki lU.

Ekumeniczne pod Agatonem

Pap: Roku 68'0. na nim pot?piona he

rezya Monotelitow, Oycow by?o 2?9.

Na Sypodzie zymikim od.rzucona
zoftala Ektefis, czyli wyklad 1 fpofob,

czay
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czay Turkow , natychmia ft powziew- ;':
Imieniem nazywa?, Amruty Syna,

fzy wiadomo??, iz u Grekow Trupy który go dawniey uwiadomia?, mial

ludzi wykl?tych lez? nierozsypne by w Respekcie a f?owa kl?twy W pcdzi ..

nayd?u?ey , pokiby nie by?y rozgrze- wieniu . Kl?twy za? wypisaney z Xi?-

fzone, wraz wfkazal do ?'atryarchi, gi Euchologium Greecorum tenor;

aby fzuka? cz.?owieka wykl?tego, któ- jeft taki.

ryby dawno umarl, i aby na nim tego

Cudu prawdy do?wiadczy?. Patryarcha
rozkazem onego Tyrs'na i trudno?ci?

rzeczy uf?rafzony, od f?arfzych Kle

rvk o w uwiadomiony z of?a? , i? cia ?o

pewney wdowy po Kap?anie zof?a

Iey , która by?a czasu f\Vego znami?

nitey urody, ale dla oczewiftego nie

rz?du ?ycia od Swi?tey trzody wier

nych i pobo?nych Judzi kl?tw? wy

r?('zona, i ?e iey cia?o jefzcze nie

r?)Zsypane le?y, ile takowey ,
która

n:e 1:1 gac znofi? Oycowfkiego upom
merna , farnego nawet Patryarch? o

zbrodnie wfzetecznego z fob? fpó?
kowania k?amliwie of?awia? nie oba

wia?a fi?. Gdy fi? o tym Machomet

Tyran dowiedzia?, natychmiaf? ftra

fzny on trup, na kfztdt beczki nad?

ty do CerkwI Pammakaryfty Panny
wniefiony i z?o?ony w fkrzyni? pie
cz?ciami Królewikiemi utwierdzon?·

Patryarcha' frawfzy, Prze?egnanie da

je, Liii onego Gennadiufza Patryarchi
przodka fwego, który j? by? wyklot ,

r?k? Jego w?asn? pisany dla rozgrze

fzenia czyta. Rzecz cudowna, fklad

onego ciala tak fi? po frzodku oney

fkrzyni puka? pocz??, i? bliiko {toj?

cy nawet fzdeft i trzaik f?yfzeli, a

ko?ci wfzyf?kie po rozsypaniu cia?a

'" proch obna?one zoRa?y. A zatym

?dy Miniftro\vie Królewscy otworzy
II fkrzyni?, fam? tylko ma fi? W proch

KL?TWA

Cyryl,
z Bo?ey rafki Papie? i Patry ..

Jarcha Metropolii Alexandryifkiey, i

powfzechnego Tronu Stró?.
,

'

Nay?wi?tobliwfzy Metrop?lito
Naphli i Argo wielebny i w Duchu

Sw ?tym Nayrnilfzy Bracie. ?atka to

bie i pukóy od Boga. Ninieyfzym
liftem oznaymuiemy, i? ktorzykolwiek
oni f? Chrz??cianie , którzy pobudza-
j? i radz? zenie Stanif?awa Syna Chry ..

ftofora zmar?ego, a?eby zerwa?a ugo?

d? i Pismo przymierza, które z Bra

ci? m??a fwojego poczyni?a z Kon

:l?antym i Damascenem, i ?eby tym,
?

które od nich wziera, fprze· iara fi?,
jacy?kolwiek by oni Ludzie li, b?dz
M?fzczyzni, b?dz niewiafty, od Boga

•

\
wfzechmog?cego niech b?d? wyr?cze?
ni, przekl?ci i niepojednani ,

i po

?t?ie.rci nierozsypani , ,i n.ie .rozwi?za
ni, l W przytomnym zycm l w przy

..

fz?ym, a jako miechi nad?te, a? prze
..

fran? czyni? zgorfzenia, a dopufzcz?,

•

aby Pisma przymierza 'Cwoi? moc i

trwa?o?? mia?y &c.

UJ Tymie wieku VII. jak p"zychihzi
lVIonarchowie.

I. Fokas Cesarz, chocia? by? Tyra?
nem, )ednak?e zabrania t, aby Patryar ..

f
chOWIe Kon/rantynopolscy nie przy?
wrafzczali fobie tytulu Bifkupa Eku

menicznego, Camem Papie?owi przy-

.

ro.zsypan, .widz!eli wfzyfcy, któreyto
wIadomoscl dosWladczyWlzy Macho

lIlet onego Satrap?, który fi? jego zwoitego.
?

Mij 4-
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2. Herakliufz Cesarz, odzyfkawfzy ?:, I?. Adrian I. chw: z Rzymu fie-

od Persow Jerozolim? i Krzy? Chry- dzia? lat 2l.

ftusow wpadt, W Herezy? Moneteli- 13· Leo III. chw: Mnich z Rzymu
tow. fiedzial lat ," .. lO.

3. Konfl:ans II. Cesarz Swi?tego
Marcina m??nie Monotelitom opie ra- Ni« W tym?e Wieku, ale 1.fJ IX Rzeczy
j?cego fi? okrutnie przesladuie. _ Pami?tnieyfze.

4. Konftanty Pogonaty Cesarz .wol
no?? Ko?cielowi co do Elekcyi Pa

pie?a przywraca, chocia? mu fi? opie
rali Exarchowie.

.

J'. Rozfzerzenie uroczyJto?,c,i wizyfr
kich SS. na wfzyfrek Koscio? po·

Wfzechny od Grzegorza IV.
II. Ci??ko choruj?cy oczyfzczall

grzechy fwoie Spowiedzi? i Sakramen ..

tem of?atniego nalllafzczenia uzbrajali
fi? i przy nafileniu choroby, S. \:Via'

tykem pofilaIi fi?.

5. Herakliufz na wschodzie, Sesi

butus Król w Hifzpanii , Dagobertus
Król we Francyi Zydom wfzyfrkim
albo fi? Krzci? , albo na wygnanie i??

rozkazat III. Prawo nominowania M?tow
fposobnych do Ko?cielnych urz?dów
Laikom pozwolone.

.

6. Francuzi wschodni przez S. Kiliana,

Anghkowie z Królem Sygebertem przez
S. Mellita, Niemcy, Batauri, Fryzorio
WIe, Saxonowie przez S. Swiberta do

Chryflusa przyf??pui?.

Syzm? X. Zyzyninfza zuchwale rz?

du Ko?cielnego dobijai?cego fi? prze

ciw Eugeniufzowi.
Syzma XI. Anaf?azyufza Kaplana

Kardynata wkrcitce przymurzonego
uft?pi? przeciw Benedyktowi II. d?ugo

przyi?? niechc?cemu ofiarowanego ho

noru.

VIII.W I E K

Syzma XII. Pewnego Sergiufza, ale

zaraz od Arnulfa Cesarza ftr?cone

go przeciwko Formozowi.

w Tym wieku byto Papie?oto 13.

'r. Jan VI. Chwalebny Greczyn fie-

dzia? lat
-.

- 3.
w Wieku za? VlII. Rzeczy palJrti?tniey.

[ze.
2. Jan VII. Greczyn fiedzia? lat -

3.

3. Syzynius ch: z Syryi fiedzia? Rok r.

4. Konftanty 1. ch: z Syryi fiedziar lat 6.

5' S. Grzegorz II. Mnich z Rzymu 15· I. PoG: ?ciJ1y przyfr?puj?cym' do

fiolu Bo?ego.6. S. Grzegorz III. z Syryi
.

- ro.

II. Offia:y coroczne ku pacierze
zmar?ych 1 Towarzyftwa Brackie na

7. S. Zacharyafz z Grecyi Mnich 10.

g. Stefan II. chwa: z Rzymu fiedziaI

ten koniec.
.

dni 3·
III. Officium mate ku N. M. Pan ..

nie.
9- Stefan III. chw: Rzymianin .lat 5·

1:0. S. Pawe? L z Rzymu fiedzlat IO.

.II. Stefan IV. chw: Sykulczyk Mnich IV. Zwyczay frary rozdawania Eu

charyftyi D;lfieciom i1u??cym do Mfzy.ht +

Syzlna
..

..........
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Syzma IX. wzniecona od Xi?i?cia ?:
Buchowie?fkie w Szwecyi od S. Ade ..

'fotona Nepezyna , .który Brata fwe- limdy S. Hildegardy fiof?ry Cefarzo-

go Konftantyna Lalka przez gwa?t wey fundowane.

wtr?ca?, i nie zachowawfzy ftopni Ka

p?a?f?wa , onego po?wi?conego mie?

??da?, jak {koro za? wtr?cony by? i

wtr?cony ftplic? miefzal
, przez 13·

lVIiefi?cy, Stefan IV. Papie? nale?yty po·

?wi?canie Papie?ow uczynione przez

przeil{Ok? per f:rltum , to jefr: omija
j?c f?opnie Kap?a?fkie za niewa?ne i

niebytne os?dzi?.

Wtym?e wieku, ViII.

Concilium VII. Powszechne Nice? ..

fkie II. pod Adryanem Papie
?em Roku 787' przeciwko Obra

zoborcom , na którym by?o 0YCOW
360•

W tym?e wieku heretycy pot?pieni.Godzi?o fi? jefzcze po niektdrych
mieyfcach wi?cey nad jedn? Mfz? te"

go? farnego dnia odprawia?, zk?d
mówi fi? ,

?e Leo II. gdy za jego cza

ISOW Ku?ciot barzo byt f?rapiony ,

fiedmkro? na dzie? MCz? odprawo
wat.

t.

Jconoc1aftre,
albo Iconornachi obra-

zOborcy, od Leona Jzauryka Ce ...

farza
, ktorzy cze?? SS. Obrazom z

pot?pionemi niegdy? Marcienitami i

Manicheufzami przeczyli.
2. Feliciani

,
od Felixa Bifkupa Urge

lita?fkiego ,
i E1ipand?n?wie

od !-li
panda Bifkupa Toletaniklego, ktorzy
twierdzili, ze Chryftus jeft tylko przez

przy wtaszczenie Synem Bo?ym, i ?e

w nim f? dwie natury.

Mnisi z Klafztorow do Infu?y, do

naypowa?uieyfzvch fpraw Ko?cio?a

wezwani.

Niewiat?om do Ko?cio?ów Mnifkich

wf??p zabroniony.

3. Albanenfes
, którzy twierdzili, ?e

.

\ W tym?e wieku, 171 11. którzy byli ludzie

znako11'litfi· Firmo ?wi?te ftarego Tefi:amentu po
..

chodzi od zlego pocz?tku, a nowe

od dobrego, to jef? rod Boga Oyca.:l?

S
Germanus Patryarcha Konftan

•

tynopolfki.
W tym?e wieku jacy byli Monarc1zowic.

1.

Leo
III. Jzauryk Cefarz krwaw?

2. S. Damafcen obrazow ?wi?tych
obro?ca, r?k? fobie uci?t? mia?

znowu przywrócon? za pomoc? Nay
?wi?trzey Maryi Panny. woyn? SS. Obrazom wypowia.

da, dla czego cdt?czonego od rpo
leczno?ci Ko?cio?a Lud Wlofki ilucha?

nie chcia?, i dobrowolnie fi? Grzego
rzowi II. poddar.

3. S. Bonifacy Arcybiilmp Mogunt
{ki.

4. S. Rychardus Anglikow Król,

tr?e.ch Swi?tych Ociec, to jefi:: SS.

\VIl!balda/Bifkupa Euftene?: Wunibal
da Opa?a i S. Walburgi Xieni.

2. Konfrantyn V. Cefarz równie,

jako i Ociec okrutny Obrazoborc?,
n'?.zwany Kopronymem, dla tego, ze

jeCzcze niemowl?ciem b?d?c, do Krztu

S. przyniefiony zrzódlo kr?tu gno-

5· \V1elebny Beda Kaptan Mnich

Anglikow.
Kollegium Panien Szlachetnych

Jem
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16. Bonifaciusz VI. Rzymianin fie-jem ofzpeci? zk?d za proro?twem
Germana Kosciot mial ofzpeci?,

.

dzia? dni kilka, -,

3. Karol Martellus Król Francufki,

pierwfzy , od Grzegorza III. Tyt?
lem Cht'iflian?[fimi zafzczycony, m?z

nie za Ko?cio?em obftaje.

17, Stefan VII. Rzymianin lat •

3.'
18. Roman W?och z Galczyi Chwal:

fiedzra] Miefi?ey -

4.

19' Teodor II. Chwal: Rzym: dni 20.

4' Pippinus Król Franculki Exarchi?
i Pentapolim Stolicy ApofroJfkiey
przypifuie.

T? tym?e toiek« IX. Ludzie ?nakomitfi.

J.

S Anfgariasz Bifknp Hamburge?fk!5. Karol Wielki Pippina Oyca da

rowizn? pornna?a , przydawfzy Kor

Iyk? , Sardyni?" Sycyli?, Benewenr,

Spolet i Tufka?flde Xi?f?wo.

-Szwecyi i Danii Apof?o l,

2. SS. Cyrillus i Metodiusz Bracia.

3· S. Edmundus Król An?1ii.
4. S? jgnacy Patryarcha Kunftllnty?

poliki.

6. Germania albo' Niemiecka ziemia

przez S. Bonifaciusza, Wef?falia ,

Fryzya , Brabancia, Saxonia niifza do

Wiary Chryftufowey nawracaj? fi?,
5. Alkuinus Karola wielkiego Nau ..

czyciel.
6. Anaftaziusz Bibliotekarz Ko?ciola

Rzymfk.iego Pifarz znamienity tegO

wieku, kt6ry mriwi ,
?e na po?wi?c?-

.

niu fze?ciu Papie?ow na ft?pU1?cych
jednego po drugim by? przytomnym.

IX.W I E K

117 tym wieku byto Papie?ow J9.
W tym dopioro wieku dana jeft

moc Mnichom f?ucha? Spowiedzi Sa

kramentalnych; bo te? przed tym

Kapla?ftwa nie chcieli przyjmowa?.

:r. Stefan V. Chwalebny, Rzymianin
fiedzial na Stoliry Rok.. I.

!%. S. Palchalis L Mnich Rzymianin 7.

3. Eugeniusz II. Mnich Rzymianin 3·
UT tymze ieieku.

4. W?lentinus Chwalebny Rzymia-
nin dni 30.

Concilillm VIII. Konltantynopolikie
IV. Ekumenicz ne pod Adrysnem

II. Papie?ern Roku 869' przeciwko
Fociuszowi , cze?? ?wi?tych Obrazów

potwierdzona, i znowu Jkonoklafbo ..

wie, czyli obrazoborcy zof?ali pot?'"

pieni. Na tym Synodzie bylo Bifku

pow r02.

f 5· Grzegorz IV. Chwalebny Mnich

Rzymianin fiedz ia] Jat 16.

6. Sergiusz n. Chwalebny Mnich

Rzymianin - 3.

7. Leo S. iv, Mnich Rzymianin 8.

8. Benedykt III. Mnich Chwalebny

Rzymianin
-

..

3·

9. Miko?ay L Chwal: Rzymlamn 10.

10. Adryan II. Ch ?al: Rzymianin 5·

II. Jan VUT. Rzvmian: mierny lat 10. W tym?e wieku Heretycy pot?pieni.
12. Marynus L "'Chwaleb: Galeiian 2.

I.

Focianie czyli Syzmatycy, od Fo-
13. Adry?n III. I. hwal: Rzymianin r.

14, Stefan VI. Chwaleb: Rzymianin 6.

15. Formo[uS Chwal: Mnich Rzym: 5·

ciusza Pfelldopatryarchi E," o n-

ftantynopoHkiego oplaka.t1ey Syzmy
Grec-

J
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Greckiey otr?biciela, o wiele b??dów ;:: 3. Ludwik H. Cefarz pifz?c lift do

Ko?cio? Rzymfki oikar?aj?cy: I. ?e do Bazyliufza Wfchodniego Cefarza mó-

onych fiów",: Symbole, Qui a Patre wi , i? c? tJlko ?ef?rza?i zwa? fi?

procedii , ktory od Dyca pochodzi. fprawiedliwie powinnr, ktorych Rzym-
Ko?ciot Ezymfld do?o?y?: Fi lioque, i Iki Papie? olejem

..

S. namafzcza,

od Syna. 2. Za ,t?, ?e nie
?e Srzod? '4. ?r61 Br?tanll S21!??on roczn;!

zwyczajem KosclOfa GreckIego ale frebrnik od kazdey familii fwego Kro-

W Sobot? rozkazuie poi?. "lewftwa Ko?cio?owi Rzymfkiemu pla-

3tio. Za to, ?e jakoby Rzymfld Ko- ci? rozkazuie .

?cioI pogardza? Sakrament Mal?e?ftwa 5. Królewftwa Darmów i Szwedów

kie?y .
Klerykom ?eni?, fi? i ?onaty? pr?ez

S. A?fg?ryu.fza; BuI.garowie
byc me pozwala; nakoniec ciz Focia- zas, Morawianie ,

l Czechowie przez

nie twierdz?, ?e Stolica Konftanty- S. CJ:rylla, :v Wi.erze Chryftufowey
nopolfka powinna by? za przedniey-

zof?ali wycwiczeni ,
e

fz? uznana' nad Rzymfk?,
cdo, Gottefchalcyanie, od Gotefzal

ka- Mnicha Puftego, twierdz?cy, ?e

Bóg, jako niekt6rych do ?ywota, tak

innych do ?mierci przeznaczy?, i ?e

B6g ludzi do grzechu pobudza, i ?e

Chryftus za zbawienie tylko wybra-"
nych ?mier? podi??,

x.
•

IV tym wieku byto Popie?ou: 2?.

I. Jan IX. Mnich chwalebny z Ty-
burtynu -fiedzia?' lat 4s

2. Benedykt IV. Mnich z Rzymu
W tym?e wieku .lak byli przyia?ni

Monarchowie.
chwalebny lat ..

•

3.

3. Leo V. Chwal: z Ardeatynu fie-

dzia? dni 40.
1:. Karol wielki Cefarz Dezyderyufza 4- Chryfrofor z Rzymu notowany

Miefi?cy 8.Longobardow Kr6la Pa?fiwo i

ofiadlo?ci Papiefkie n?dznie puftofz?·
cego zwyci??a, i z Królewfl:wa wyzu
wa. Saxoni? z Xi???ciem Witykinqem
do Wiary Chryftufowey przy??cza i

tam obfitych Bifkupftw pofranawia.
Ca?y na ohron? i rozlzerzenie Ko?cio

?a oddany tyle MonaRerow, ile ma

Alfabet liter, fzczodrobliwie funduje.

Mi?dzy Syny podzielil Królewftwa,
Rzymfkiemu Papie?owi Teftament do

POdpifania odeUa? rozkaza?.

5. Sergiusz III. Rzymianin noto-

wany z n?dz.: lat ..

3.
6. Anafraziusz III. Rzymianin chwal:

lat ?.

7. Lando Mnich z Sabinu mierny
fiedzial okolo Miefi?cy 7.

8. Jan X. z Rawenny z n?dz: noto-

wany lat q ..

9. Leo VI. Chwalebny z Rzymu
Miefi?cy 7.

IO. Stefan VIII. ChwaJebny Rzym:

D?·
Ludwik pobo?ny Cefarz Pippina

z.lada i
!<arola Oyca darowizn? po.

t?lerd?a 1

infzych Miaft przydatkiem
d;iaedza?two Ko?cio?a rozfzerza •

lat
,

.2.

II. Jan XL Szlachetny notowany z

Rzymu lat • .. S.

I?. Leo VII. Chwal: z Rzymu lat 3.

13,
-
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13. Stefan IX. Chwal: z Rzymu lat 3. ,:? 2;
S. Henryk Cefarz

, W Panie?f?wle,

J4. Marynus n. Chwal: Rzym ... ?at 4· M?z S. Kunegundy Panny.

I5. Agapetus II. z Rzymu chwal: 10. 3. S. Adalbertus z Pragi ?rcybifkup
16. Jan XII. Szlachetny :z Rzymu Prufki Apof?ol.

.

-

notowany 8. 4. Szymon Metafraf?es ,

17, Benedykt V.
: Rzymu chwal:' I.

5. ?w??ty Dunftanus Biikup Kan,. l.'

!\"

18. Leo VITT. MnIch chwal: z Rzy- turyenfkt.
.

mu fiedzia? Mipfi?rv
. - 9· 6. ?S. Odo, Majolus i Odylo Opac]

19. Jan XIII. Chwal: z Rzymn lat 7· Klun-laku.
.

?o. Donus U. Chwal: z H.zymu fie- 7· Leo Filozof Cefarz,

dzia? Miefiecy
-

-

3, 8? Floardus Kanonik Rerne?fki,

?I. Benedvkt VI. Chwal: z Rzymu Jat 2. Upadaj?cey za czasem zakonno?ci W

?Z. Bonifacy VII. fiedzial oko?o Zakonie S. Benedykta dwóch gorli
Mie6?('y - -

7'
I

wych wz?u?zici?low, Berno j S. Odo

z3. Benedykt VII. Chwal: z zacnych ZakonowI Klun13ckieQlU ( od Wil).ild

Z Rzymu lat 9. Kluniaki rzeczoney) ?-aJo?yli peJcz? ..

24' Jan XIV. Chwal: z Jtalii Papie- tek,
.,

ftwa Rok J.

25. Jan XV, Chwal: z Rzymu lat II. Mnisi Z prawa pospolitego jefzcz?

26. Jan XVI. Chwalebny z Rzymu nale?eli do Bifkupow ,
Zakon Karnel-

fiedzia ? Miefi?cy okolo 5. dulow przy ko?cu tego wieku od S,

rJ.7' Grzegorz V? Chwalebny z zac- Romualda ufundowany-

nych z Saxonii fiedz.ial lat 3? \
W tym?e wieku X. oprricz Syno-

?g, Sylwelter n. Mnich z AkWi-' dow Partykularnych, Anglikcl1?/ki prze-

tannii fiedzial lat ? 4; I
ciwko nje\Vfl:r?emiezliwo?ci Kleru.

RZY1'Yl:./ki, na kt6rym Pragendetykom
pokutul?cym powrclcony jeft Paf?er?

ich S. Woyciech od Papie?a mdwi?

cego , powracamy to, co [prai.fJiedtiwie
[zukai?. zle ZliIflugniqcy Sy1lOWi, j dru ..

Wtym?e wieku rzeczy pami?tnieysze.

ltrlo. Po?wi?cenie dzwonow i nalda

danie Imienia jakiego?olwiek Swi?te
go od Jana XII.

gi Synod Rzymiki poaanawiai?cy E.

lektorow Pa?fiwa, a za? Ekumeniczny
iaden nie by? Celebrowany..2do: S. Udalryk Biikup Allgufb?fki

plPrwfzy folennym obrz?dkiem po wy
daniu Dyplomy, jako [,?, m6wi

Kanonizacyi, by? w liczb? Swi?tych

wpiCany.

IV tym?e Wifku jakie Harez?je,

Tego wieku\ Op?akanego, w któ ..

rym naywi?cey po??dana by?a cnot

liwo?? i nauka \V Papie?ach, wierzemy,
?e osohliwfz? Bofkiey opatrzno?ci
obron? S. Ko?cio! by? za(zczycony,
gdy ?aden z Heretykow naprzeciwko

.
W tym?e ,wieku Ludzie :?nako11Zitfi·

,

I. ?SS. Edwardus II. Anglii, Olawus

Nor\vegii, Wenceslaus C?eikiey ziemi

Królowie •..
nie ?miat uderzy?.

Pa-

-- .?
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Papie?e z tym Pi?tnem notowani by, ;:? Ten, aby Cwego ltanu hyt pami?tny,
H? errore jaff:i, przez bl'?dIiwe uczynki, w fwoim Pa?acu kolo odmalowa? ka ...

,

non errore [uris, a nie za? przez b??- za] z tym napisem: ViJligzfse memento,

dliwe Prawa, to jeft: z?'ym Przyk?a- undeoeneris, Willigizie pami?tay, !k?de'
.

dem, nie za? fa?fzywq Nauk?; Chry- przyfzed?,
f?us bowiem profil Oyca, aby nie ufta- 3. Mieczyfiaw Xi?ze z fwoiemi Po-

wa la lJ?arCf, PiotroUJct, nie za? czy- lakami wiar? Cliryftusow? przyimuie,
!to?? lub pobo?no?? &c. tak ?wi?tobliwie ,

i? Polfka ,a? dot?d
/

zof?aie przed walem Chtze?cia?f?wa,

pod tym naypobo?nieyfzym Xi?z? ..

ciem by! zwyczay u Polskow , do

bywfzy miecza do potowy affyfiowa?

lFty11l?e Il7ieku Ivlonarclunoie,

T. Otto Cesarz nayprzód Berenga

ryufza Krdla Wtofldego przeciwnego
Papie?owi woyn? przyciika, i z Kr6-

Iewf?wa wyzuwa, tym czasem Pa

pie? na ni.egc) fi? gniewa i Syna Be

l'engaryufzowego na Pa?flwo wzy

:wa, przeto; ?e dwóm Kardyna?om
przeciwnym protekcy? dawa?. Cesarz

\uzbrojony do misf?a

wp.ada,
na zgie?k

czyni?cych Rzymianow fro?y fi? i

Jano",d XII. Leona VIII. Pseudopa

pieza potym uznanego przyfranawia.
w[zab:e gdy powietrze Woyiko jego

nifzczy? ,poczdo, talkawfzym fi? fial,

wyznaj?c, ?e pomfra go Boilia dot

knela, potym n,a obron? Stolicy Rzym

fkiey i rozfzerzenia Ko?ciob nayi?a
rownieyfzy Cesarz, jakoto w l\Tayde-

pod czas Ewangelii S.
'

4- Bolef?aw Chrobry pierwfzy Kr6-

lewfk? Korbn? od Sylweftra II. i Otto

na III. który dla Wizyto vania

?wi?tych ko?ci Blogof?awionego Woy
ciecha W ten czas do Polfki przyfzed? ,

odbiera.

5. Haraldus Król Dannow Krztet1l

oczyfzczony cale Królewfhvo Ko?cio"

lowi poddaie. 6. Moikwa , Prusy,
Norwegia i infze Krainy do poznanis
prawdziwey wiary przychodz?.

7. W?odzimierz Xi?ze ?ufki do

Wi?ry S. przyft?puie. Tey za? Rusi

pocz?tek wed1ng Dziejopisa PoHkie

go Kr0mera tiUt": 3· fol: 53. takowy.
By? niejaki narod Waragow, Luci

wojenny, o tym teraz i iluchu nie

marz, w którym gdy fi? Xi?i?ta ro:t ..

rodzili, jedni fwoiemu narodowi pa ..

nowali, drudz.y przez moc i u p·ofrron ..

nych Narodow papowania rz?dy ud·

bierali. Tego Narodu trzech Braci

okola Roku 861. za panowania "" Pol ..

fzcze Piafta Monarchi do Purnocney
J{usi ?awitali, Ruryk, Synew, i Tra

bor i tym narodom Panowa? zaczeH,

od którego Ruryka, 11lekt6rzy mówi?,
?e Ru? jeR: nazwana, a teto itnie Ru

(acy' , Roxolani, Rutheni? dnwniey je

. burgu nn Grobie jego daie f1? czyta?:
\

Tres cultus Causce, /ioe fitl1 marmore

,
C?aus{E, Rex, Dcws Ecclesia, fummus
/zonor Patrice.

Trzy s? ?alu przyczyny pod tym
"marmurem ukryte: Kr6l, ozdoba Ko

?ciola, wielki honor Oyczyzny.
2.. Ottó Ul. Dla wielkich przymio

tow, obyc::laiow, i nauki, OudeH'J.lwif?·
ta

'ldZtf/any" Willigiza korodzieja Syn}),
fWoiego nayucze6fzego nauczyciela, S.

Rzyrufkiego Paldtwa Elektorem pier
?:?y? i Arcybiflmpem Mogunty?
num l Cesarftwa Kanclerzem kreowali (ze,ze przedtym by?o.

Nieco
?

.Tom 111 N
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Nleco przedtym tak?e trzech B.raci ,;< ?onarch?, (jako ?wiadczy Kromer

tego? narodu, i z tamterni zpowmo- Lib: 2. fol. 38, )
\vaceni do Rusi Po?udniowey przyby- D?ugo przedtym Pa?ll:wo Ruflde W'

.

I

,

lo Kiiey czyli Kljew, Scyek i Chorew ba?wochwalfrwie i zabobonach fwoich

z fioftr? swoi? Libed? , tam obfzeme zallepione by?o, a onych obmierz?ych
cztery Xi?ftwa poftanowiwfzy, Kiiey bo?l?ow, Perkuna , albo gromu, czyli
czyli Kijew Miaflo za?o?y? od fwego JowIsza pof?g, przed kt.Irym ich Popi
imienia Kijow bardzo onych czasów niewygaszony ogie? palih ; Po?wifta ,

znamienite, którego wielko?? i ozdob? którego rozumieli, ?e wiatrami rz?-

bardziey jefzcze rozpo:ltrzenili na- ?zi i kr?c?ce fi? wichry fprawowal ,

ft?pui?cy Xi???ta. Tego Miafta wfpa- Jako Marsa; do wojen pomagaj?cego:
nia?o?c jefzcze za czasu Kromera u- Bolora, dla b?dra, Kupar? jakoby

pad?e mury reprezentowa?y, o czym Neptnna, dla powodu, ogniem b?agali,
ten?e Kromer lib: 3. fol: 53. Kolad? J?koby bo.?ka urodzaju zbo?a.

Nie d?ugo w po?udniowej Rusi ta Cerery. ?adona Jakoby bo?ka wefel ..

Familia trwa?a, po którey zey?ciu Ki- nego dla rnal?onkow, to jeft werie-

jow z Xi?f?wem pod fwoi? moc ód e- ry.

brali AJlwlt i Dyr, ktor?y byli z Ki- Lela, Polela, Stryb?, Horfa, Mokoff?,

jem W te Pa?f?wa wtargneli, i ZtTIOC- adorowali. A? B(>g Naywy?fzy mi ...

niwfzy fi? dobrze, pu?cili fi? morzem Iofiernie weyrza? na ten narad, i

dla wojowania Pa?f?wa Konftantyno- tam?e nadarzy? drog? Apof?olcwi S.

polikiego wodnym bojem, ale o roz- J?drzejowi, który pieJ'wfzy na górlch
bicie Okr?tow przyszli. Kijowfkich Krzy? Sw'?ry wfzczepi?,

p o takowym niefzcz??ciu wracal?c z wydanym Proroctwem i Blogoga-
fi? nazad, nakierowali do Ruryka wie?ftwem:- i? tam?e mIa?o wiele

P)u?nocney Rusi panui?cego dla jakiey Swi?tnic Bulkich
I

i tryumf zwyci?zki
niefzcz??cia pociechy, ale na fmutek od lmienia Chryftusowego nad pie ..

"

i ?mier? fwoi? trafili. I k?em zaj3?nit?, jako ?wiad?zy Synaxar
Nie zaftawfzy bowiem Ruryka zy- Ru{ki o Swi?tym J?drzeju ApuftoJe, i

We go , tylko Olga, ktc)remu Ruryk fame? Miafto Kijow piaftui.e podzi?

umierai?c w Opiek? odda? Syna fwe- dzie? t? Cerldew Swi?tego J?drze.
go Jhora. ja, i Kijowianie twierdz?, ze tam

Ten tedy Olg, upatrzywszy czas tell krzy? fioi, którego J?drzey Swi?.
temu, Afkolta i Dvra zamordowat, a ty Apofrol jad?c z lndyi morzem po-

Xi?A:wo Kijowfkie jhorowi, jako krew- flanowir tam. Y prorottwo
\

jego I

nemu Kijewa przyl?czyt . ?wi?te, chocia? W ró?nym bardzo

Oorof,?rzy lat Jhor, okr?tow pi?tna- wieku; bo prawie w tyfi?cznym Ro ..

?cie tyii?cy (jako pisze Zonaras ) ku za wielkiego Wtodzimierza tpetnito
maj?c, z Grekami wojowa? ?

a Kjjow ii?, gdy W famym?e Kijowie na trzy-
za )tólk? Patlllwa fwego poftanowit fta Cerkiew z Mona:lterami zakwit ..

Ten Jhor z zon? fwoj?jOlh? (p?odzI? neto. .

Syna Swiatoftawa; a Swiatofl'aw Miechowiusz za? pisze, ze u Rufi

WIQdzimier?a wIelkiego caley RLlU Wiar? Chryftufow? przepowiadali i

Swi? ..
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Swi?ci Apoftolowie Tadeusz i Barf?o- ;:: dy? ukaza?, uderzony tym grotem,

miey przechodz?c w infze Pa?f?wa. w ferce zamy?li? rozpatrzy? fi? w Re ...

Przybyli do tych Krajów, i Swi?ci ligiacn wfzyfrkich narodow • wytla?

Cyryl i Metodillsz Mnifi Bazylianie poily fwoie fpisui?ce wfzyfikie Reli-

od Swi?tey Stolicy Apof?olfkiey pc.. • g:e i onych Obrz?dki, którzy gdy

twierdzeni z Konfrantynopola, i te? I".? mineli i Konf?antynopola , obaczyli

Kraje do Wiary prawdziwey Chrze- one wfpania?e Bazyliki czyli Cerkwie,

?cis?fk ey
nawracali i pifma im wyk?a- przyf?uchali fi? Prawie Anielfkim pie-

dali wed?ug obrz?dku Greckiego. niom, przypatrzyli fi? Sw;?tym obrz?-

Potym W tych Pa?f?wach rozfiewa? dom' i ceremoniom, które Niebie1ki

Wiar? wed?ug obrz?dku Hzymfkie- Hierarcha Bazyli wielki w wfchodnim

gp S. Bruno z 18. Towarzyfza- Ko?ciele uf?anowi?, zda?o fi? im ja-ko-

roi fwojemi, a to za B?ogoiJawie?- by fi? w pó? Nieba znaydowali, a my-

ftwem .lana XIV. Paple?a , gdzie wfzy- sl?c jakoby fwego Monarch? Wtodzi ..

fey lVl?cze?ik? odebrali koron?. mierza do tey Religii Swi?tey pod ten

Ma?o co po?nieyfzego czasu by? czas Katulicko-Greckiey btwiey na-

Apoftofem Rzymfldm S. Bonifacy, tak- k?oni? mogll ,
i znaj?c go bydz zanu-

ze' za Btogof?a wit ?ftwem Stolicy A- rzonego W cielesno?ci, uyrzeli zatym

Jloftolikiey. Ten na Rufi id?c przez dobry powab dla niego, to jeft Ann?

ogie{1 bez narufzenia , cudownie fi? Cesarzówn? Greck?, jak cudn? uro-

wf?awi? ,
i ?mier? M?cze?ik? za Wiar? d? wfzyftkie Dziewice przechodz?c?,

podio!.
tak ?wi?tobliwo?ci? Ob.raz ?ywy, ja-

Przytym 01ga Swi?ta Xi?zna Rufk.a koby ich. ?arodu. Rufklego ,przyfzt?
Ihora Zona a ?T. W?odzimierza Babka Patryarchlm? czyli Matk?, ktoraby we

w Konftantynopolu za Cesarza Jana Krzcie Swi?tym wyk?pa?a. A tak po-'; I

,

Ziernifka "-'Tiar? Swi?t? przyjt>?'a, i za- wróciwfzy z KonftantynopoJa, donioR-

pewnie wnuka [woj.·go tak modli- fzy wfzyfrko porz?dnie W?oclzimie-

twami, jako i upomnieniami do fzu- rzowi, wzbudzili go do fzukania ra--

l\ania tey praM7dziwey Wiary' Swi?tey zem z Religi? dozgonnego przy jacie-

upomina?a i obraz r?du Bt>zego nay- la; udaje fi? zatym do Woyny, rDr

ftrafzliwfzego przed oczy mu ftawiJa, zumiei?c i? woyn? tego Kleynotu

?by fna? ma?emu dzieci?ciu g??boko nabywa? mu potrzeba byto. Odbiera

:fi? w ferce wbity one prawdy wiekui- Cesarzowi Bazylemu Miafto Korsu? ,

!te, atoli, ?e za zwyczajem po?nego grozi krwaw? potyczk? Konfrantyno ..

Krztu niezaraz W?odzimierza do Wia- polowi, napiera fi? Cesarzówny AnJ

ry tey namówi? mogla, d?ugo Wfo- ny. \Vzbrania fi? Anna i przyi?? nie

czjmierz w po gt?lfkim ?yciu wojenn? chce ma??e?frwa, a?by! Wrodzlmierz

:fi? zabawi:\l dzielno?ci?, zbyt W cie- I przyiol Chrzeft, j z ca?ym Narodem do .

)e?n? zabrn?? obyczayno??. kiedy ? Chryfrusa nawróci? fi?· Przyjmuje to

WIeI: Zon i fio naro?ntc trzyma?, jed-

\
W?odzimierz, ale ze oboj?tnie, pada

nakz? ??Y mu fi?. z m?odych lat, bo slepota na jego oczy, jfdnak pod:"',

VI dZI?(;lt111ym witku widzhny Obraz [zony od Anny wzbl oza \\Tiar?, przyl-

I.hafzhwego S?du Bo?ego wc?nie kie- rnuie Chrzcft, zoft?ue cudownie Q-

.

, N ij
?wie.
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?wiecony bierze za Zon? Ann? Cesa-
,} tylko Hierarchiczny rz?d Bazylego

tt6?n?. Prosi. \Viodzimierz. o Na.u-

\
Swj?te?() do fw.ego naro dn Raikie?o;

ezycielow f WOlemu Narodowi Rufkle- ale tez Nauk? 1 Zakon zap rowadz.i? ;

mu , zaczym bierze z fob? Michala Mn6ftwo Klafztorow obqiey Plci po
Bilkupa z Korsunia, kt6ry go okr?ci? ca?ey Ruf! zafundowa? 1 i wielkiemi

'W Korsuniu, z uczonemi Mnichami z dochodami, bo ze wfzytkich Dó'hr'
Monafteru S. Teodora Studyty Archi- fwoich Dz.ieh?cinami ponadawal, Kon ...

mandryty Carogrodzkiego, który za.w- ftytucyami obwarowa11 Micha?a Bifku ..

fze byt pcflufzny Swi?tey Stoltc? pa Metropolit? uczynil Kijowikim i

ApoftoHkiey Rzymfkley ,
a zatym.l ca?ey Rusi. Katedry jemu fam zafun ..

Mnisi Je'go; bo on VI fwoim Soborm"', - dowa?, a jako Konftantyn Cesarz Rzy ...

ku II. 9bra Leona Papie?a Archi-Pa- mu i Tronu J tal): WIodzimierz miafia
fl:erzem Cerkwi, któ'?a ?eil: pod Nie: VY?'odzimierza na WorynitJ z molet
bern , n,azywa, Nayswl?tfzym go l

fzerwszq po Tr'?nie Patryarfze?fkim
Naywyzfzym Oycem Oycow tytu?u- l po Tronie fwoirn Monarchicznym,
je ten?e Teodor Studyta Lib: 2. Ep: to jef? zup-e?n? w?adz? rz?du Dcft1r
12" tego Leona Papie?a tak wyznawa: doczesnych, i S?du vi fprawach Da ..

Ty? Piotrem , ktary Stolic? Piotroioq chownych onemu wiecznie ufl?pil. i

fprawztiefz i ozdabiafz. da ciebie rzekt zt?d pr-awie do dzi? Bilk upi WlodziJ

Chryflus Bóg naJz, potwierdzay Braci mierscy Proto- Tkronii, pierwsi od Tro ..

TU!Joich, oto czas ? oto rnieysce, w(po.. nu fwego Patryarchi, przed tym Grec'-

'!t?:!: ncts, masz. m?c
od BO&Cf, przet? kie'go.1 a

teraz" Rzymikiego
.

na-

:-es nCl? ufzyflkzel11,Z Pf'Zelozorty. Tys zyw?l? h?. Tymze Mc:tropohtom
,eft zrzodto czyfle, bezbtotne, pocz?t- Rufk:tm pod ten czas praWIe Patryar ...

Im Wiary. Ty ad Bzwze Herezyi dt;l- fze?fkie PrzywHeje f? przez delegacy?
teko. odtegty, bespieczny wfzyflkiego prawie. wiekuif?? nieodwofan? przy

..

Ko?cio?a Port, i wybr"ane od Boga znane, jako to: jus StaJwopeg?i, Prawo

f'Jt1?aflo na lz6dzkie zbawienie. S!ltC?ay ttawienia Krzy?a na zafzczepienie Laud
g/owo .Apoflo?fka od Boga prze/ozo- ry, ,{undowama Monaiterow, zakra ..

,ty Pafierzz6 Chry.ftz/;sO'wyclt owiec &c. dania Katedr, franowienia :t::upetn?
&c. ?oc? Hierarchii Roxola6.1kiey. Czego

Jego tedy Mnichow jako niew?tpll- Jako Patryaw:howie Greccy uznali nie"

wych w Grecyi Katolikow, zawrze odbyt? potrzeb?, gdy i?dai?cym RUd
? Ko?cio?et;t Rzymfkim jedno??' trzy? fln<?m, ?by porufku .Bo.!kie rrajemni ..

mai?cych Jako nayuczenfzych pod ten ce J SW1?te obrz?dy l PISma Bo?e by ..

?zas W KonftantynopoJu Patryarcha ?y" wyk?adane" Ole mog?c farni na to

do Rusi wyznaczy? z IYIonarch? '?Iro- da? poz?ol?nia, gdy? moc ich pad
dzimier?em. Anna zas Cesarzowna pofi:anoWleme Synodow pow[zech ..

fwoiey pIci Towa?zyfzki, w duchu nyc? nierozci?ga?a fi?, a za? to Syno ...

Zakonnice wybrane, doJkol1ale

UCZO-j
damIob.warowano by?o, aby nie in ..

lle i ?wi?tobliwe Z Sob? z Grecyi fzerni J?zykami Bofkie Tajemnic6
fprowadzHa ? a za?" Wlodzimierz jako fprawo"wane byty, jak tylko temi p'

"I Krzcie .Bazylim nazwany, tak me któr? na tytule Krz'y?owey ?mierci

Chry ..



16t,

•

. (;hryfl:uson.py byty wyt?done, to -Jeft ?? M?czennicy ? ale jedna NiewfctJla (j;;/idi

j?zyk Hebrayfkie ,
Grecki i i ?aci?fkl. czynkci wyrxzLca. na ten gros l1iewiafty

Prz??o oni Greccy Patryarchowie wy- krzycza?y: wydyb?y ho?uchna nC!$Z, wyd>

fiali do Naywy?fzego Patryarchi; któ- dybay. "

'

rego moc jeil nad Synody; po ??ko- N adgradzal W?odzimierz dawne fwo?

We 'pozwolenie. Naywy?fzy za?

kIUCZ-1
je' cielesne ?ycie fzcze-t? Pokut?, po'"

nik

I\,Ee?ieili.i patryarc,ha. Rzym,fki 2,a?- fl:.
em i

Zafl,'U1dOWaniem 'nie?oliCZOnYC,h.fze mal?cy Afsy?leI\cy? Ducha Swi?- Monafterow dla dufz m?fklch czyftosd

'tego uf1yfzawfzy gros Anielfki w za- fzlubui?cych.

chwyc?nin .. St.?wie?ndm ,J?zykiem; N.adgradzata za c?ty ?arod ja?o mat ..

wflakoJe dychanze da chwalyt Hospo- ka t Anna Cesarzowna pobozna Zo ...

da, wfzelki Duch nlechay chwali Pa- na Jego? Ktafztory Dziewicze zag?'"

na, t? trudno?? rozwi?za?, i j?zykiem fzczai?e i prawie one Xi??niczkami na-

Rufkim wfze?kie zbawienia dzido od- pe!niai?c, a na mieyscach:! gdzie Bat·

prawo,va6 pozwoli?. a zatym Metro- \ wany fiaty, Monafi'ery fundui?c, na

politoffi'Ryfldm prawi? PatryarCze?ikie

\
miey?c? P?rkana,' El!ar?a. Kwitn?ta

ponada\vd po?wole111a, z powmn? zatym 1 WIara Katohcl\a We dwoclt

tylko. dependency? od Katolickiego obrz?dkach ?aci?fkim i Greckim, ? któ"

gdziekolWiek b?d? Ko?cio?a Patryarchi. tych prawie jakoby trzeci wynikalSto4

A tak ?wi?cenie Arcybifkupow; Bi-, wie?11d, w jedney wierze Katolickiey

:fkuPO\v'; Opatow, onych s?dzenie i z ob6dwoma zgadzaj?cy fi?· Ta bo?

Karanie, i p.otwierdzenia: W 1V1etropo- wiem cz??? Rusi ?
która blizey Gre.,§

lita?f}dm r?ku zrozone zawfze by?y. cyi, zupe?nie na. wzór Grekow, ta za?;

D<?potnogty do tego wieczne przy- któ?·a bli?e:y Rzymu, nieco na wz6r

\Vi1eje i Konftyt9cye tak famego wieI.. Rzymfkiego obrz?dku formowa?a fi?·

kiego W?odzimierza; który wfzyftko Chwalili Boga w Tróycy jedynego

czyni? na wzór Wielkiego Kohftanty? trzema j?zykami: ?aci?fidm, Greckim;

t?a; wyuczyw(zy ':li? tego przywiI,ejU i Slowieftfkim, na mieyscu HebraYdi

'\v Konfl:antynopolu, jako i Zony Jego fidego niewdzi?cznego j?zyka; ponie
..

Anny Cesarzówny Greckiey, ?e Krwi wa?, jako z Rufkich Dziejopisow do"

Konftantyna wielkiego pochodz?cey,.. l
chodzi? mozna f Mofkwa od Moyze"

dla ?tórey Patryarchowie . Greccy fza pocz?tek fwóy wywodzi, i Slo ..

'\yfzyfiko czyni? ?
niema?o i Papie? wacy Macierzyfty j?zyk S?owiefliki

Rzymfki jako i Konfl:autynowi byt nawet po illsulach morikich rorfiany

obowi?zany. Zk?d to pordo, jako uznaj?·

?wiadczy Dtugofz; i? gdy fi? cala PobIogoilawil B6g temu Wtodzimie ..

I

Ru? krzciIa, a batws,ny one i obmier- rza ApoftoIa zafzczepieniu, napelnio'"

z?e Bo:iyfzcza palkami bij?c i \v' brocie ny zofia! Kijow DuCzami Swi?temi"

t?pi?c odtniata?a,. fmok Piekielny, czy· Oni bowiem Oycowie pi,erwsi Kijo"

II Moloch, alpo Mokos na powietrzU

\
wopieczarscy Antoni i Teodozy i ich

da?Qt fi? ityfze? tym g?osem: Biada Towarzyftwo B?ogofiawione, kt6ry?h

mnte? gdyz mnie Z Rujkiego narodu" ciala i teraz nienarufzone W KijOWie

? g??taza" moiego, 'nie .I1póftolow{e ?
me zoftai?, ?ag??cili ?ycia A?ielfkiego

"c?lllOW
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nczniow , zof?ala. Swi?t? ona Pierw-
;:, przez zazdro?? zabi?', jako ?wiadczy

\ ,

fza Xi??na ?ofi'yi?1l Olga, na I?z?ie Kromer w Xi?dze 3. na Karcie 53. i
J'JazwanarIelena, Babka WlodzlmIe- ?.,?woty Oycow Pieczarikich Kijow ..

rza pierwfza Katoliczka, doczeka?a :{kIch na karcie no. ...

modlitwami fwoiemi wnuka Apofto?a Z jedney Matki Xi?zney BuJgadkiey
ca?ey Rufi W?odzimierza na Krzcie na- obadwa Bracia urodzeni, razem fi?
zwanego Bazyli, z którego B?ogoll'a- te? Niebu narodzili, ktrirzy Anielfkle
wioney g?owy ca?ey po Swi?tym zey- na ziemi prowadzili' zycie, Feft ich
?ciu dlugo , jako mdwi? , oley ply n (')1: M enolorrium Rullde ma dzieli drugi
uprofil fobie i ten Apof?o? dwóch Maja w?diug Star; Kalend."

Synow M?czennikow Blogofhwio
nych Romana i Dawida

, czyli Hleba

i Boryfsa. Ale ?e ten W?odzimierz
miar Synow Dwunaf?u

, mi?dzy któ

rych Rufk? Monarchi? podzieli?; przeto
jak mysI i fundufze jego Z? czasem, tak

ona ?wi?ta zgoda obrz?dko\v rozma

ite ucifki i rozterki cierpie? poe?ela.

ZWAZAY

Jakowym za? fpofohem Obrz?dek
Rzymfki do Rnfi wfzedl i w Kijowie
zakwitno?, nieprzychilai?c fi? do ?ad ..

'

ney f?rony , farne awantury, ktdre fi?
pod ten' Z:lS nadarza?y. ja?nie pokazuj?;
ani bowiem przeczy? ?ale?y zupe?nie,
i? którakolwiek cz?ftka Ruf za prac?

wy?ey wspomnianych Miffionarzow
Brunona z o?rnnaf?u Towarzyfzarni i

Bonifacego na wrcicona by?a, ale od ..

kry? fi? w Pega?ftwie nie mog?a a?
do czasu W?odzimierza \Vi?lkiego; pod
ten czas bowiem ull'yfzawfzy try ...

unfui?cy Krzy? Chryftusow, otworzy"
?o fi? pole i wi??p Chrze?cianom po

...

ftronnym, kt6rzy z ró?nych l<rajow
i rozmaitym fposobem, tak. f?fi?dz

..

kim, jako i przyja?ielfkim 1 kupIec ..

kim przybywali, i ci, ktdrzy po cz?ft
kach byli widz?c i 1?yfz?c byd? jed
n? wiar? lubo W dwojakich Obrz?d
kach, tam?e przybywali j podj?te m?"
cze?ftwa onych MiiIionarzow bez

w?tpienia dla powinney nadgrody
nowemu a gorliwemu Chrze?cianitlo
\Vi W?odzimierzowi przekJadali, 8 na

dewfzyftko farne pozwolenie od Sto

licy Rzyrnfkiey, aby fi? Rufkim j?zy
kiem Tejempice BOtkie odprawowa?y?
nie mog?o bidz be? rozs?dzenia ob()?

...

Synowie za? f!7Iodzimierza ci jq:

T. Borys, na Krzcie rzeczony Roman,
wzio l Xi?fhvo Roftkowfkie.

a, Hlebus, na Krzcie rzeczony Dawid,
wzio? Xi?f?wo Moranow.

3· Wfzewotod Xi??e na \Vtodzimierzu.

4· Wy?fzoITaw Xi??e Nowogardzkie?
5. StaniJlaw Xi??e na Smolen1ku:
6. Jaroll'aw Xi??e na Nowogrodzkie,
7· IzaITaw Xi?ze na Kijowie.
8· Sudyf1aw Xi?ze na 'plefzkowie.
9, T?ec?fla",,: Xi??e Tmurokayfkie,

HalIckIe, 1 Be?zkie.
, l;JO. Braciilaw Xi?ze ?uckie.

l
•

lI.. Swiatope?k Xi?ze Twerflde.
12. Swiatoll'aw Xi??e Siewierzkie.

Ci ",Czyscy mi?dzy rob? po ?mierci

Oyca rozmaite pro,wad7.?c '-"T oyny ,

nietylko Pa?ftwu rozmaity ufzczer

bek, ale te? n?eznac·znie, i Konftytu
cyom Oycowfkim u :v?ocz'enie uczyni
li, gdy Swiatopelk Xi??p dwóch Braci

[woich Swi ?tych Homana i Dawida
/

fta



KO?CIO?A W Now: TEST!,
-

a Ko?cio?a wschodniego i zachód- .;:? Mieczyflawa pierwfzego Chrze?clanina

niego; je?eli bowiem potrzebne byto Xi???.ci? Polaka:. Miecz?n:a\V Xi??e
na to pozwolenie z Rzymu, potrze- Polfki 1 W?odzimIerz Xi??e Ruflu w

bna tez i f?ra? wfzyftkich Pism i Ar- jednym wieku f? pokrzczeni to jef.l:?

tykulow od oboyga Ko?ciota , a tym Miecz?lla.w krzci? fi? Roku 965. a

farnym i dla Kap?anów Rzymfkich W?odzIMIerz oku?o Roku 980.

mieysce. Co jeft daleko pe?nieyfza Chrzeft bowiem l\1ieczyllawa i po-

przyczyna, ni?eli one to wzmianki, cz?tek Wiary w Polfzcze podobny jeft
Zonary , Piotra Damiana, Dytmary do Krztu "Ttodzimierza \vielkiego; a

fzkora, Sygeberta i innych, którzy to takim fposobem. Ziemiomyflaw Mo-

przez fam' wzgl?d na fam obrz?dek narcha Polfki dwojako slep e odebra?

Rzym1ki bez proftego wzgl?du na Potomfrwo i na wierze i na oczy za-

if?otn? / prawd? napisali, ?e Wrodzi- cmionego MieczyflClWtl Syna, ale gdy
mierz wielki by? okrzrzony od Swi?- fiedm lat ju? Synowi by?o, gdy czas

tego Bonifacego Arcybifkupa , kiedy pofrrzyzyn Poga?fldch przyfzed?, rzecz

on przez wzniecony wielki ogie? bez nief?ychana w Poga?ftwie, g?ow? f?rzy-
. narufaenia przefzedl w ubierze Hi- zono, a oczy zdrowe zof?aly, Radzono

fku: im. ten Cud jakoby widz?c Wlo- fi? wiefzczkow, coby to bydz mia?o,
dzimierz , pad? do nóg jr'go j wiar? I natychmiaf? jako? z gwiazd poznali,

Swi?t? ze krztem przyi. \1, ale dla pod- ?e wkrótce naród PoHki przez Mie ..

dany"? nauczonych od SS. Cyryla i

-l
czyf?awa mia? bydz obja?n!ony. J3kq?

Metodiufza po grecku, <iti Babki f.vo- potym Mieczyf1'aw obyczajem Pogs?-

iey Olgi, wed?ug ceremonii Greckich fkirn fiedm .Zon. mai?c gdy z ?adn? po-

fprawowa? fi? ,
i dla ?on'l Anny Ce- ?om

f?w21 nte mial, za rad? Panow za ..

sarzówny Grf'?kiey. Gdyz i Dfugofz z?dat D?browki Chrze?cianki; Córki

Kanonik Krakowfki Pisarz wielce god- pierwrze?o Bolellawa Xi?z?cia Cze-

ny inaczey twiedzi i dowodzi, ?e !kiego. ta za? Panna nie inaczey zezwo"

W?odzimierz w Korsuniu w Grecyi lira by? jego ma?zonk?, azby Mieczy'"
od Mkha?a Biikupa okrzczony j nie l1aw Chrze?cianinem zofial, przyio? te.

,

inaczey Ann? Cesarzówn? wziol za dy\ Cbrzeft: Roku 965. Pofia? zaraz do

Zon?, a? pierwey zol?al Chrz{?ciani- Rzymu do Jana XIiI. Papie?a po Na ...

,I
nem; podoba?o fi? jednak tym?e Au- uczycielow Wiary, a za tym funduie

torom \vspomina?, jakoby Ten?e w:el- ArcybiIlmpf?wa Gnie?niebIlde i Kra"

ki W?odzimierz po zmar?ey Annie kow!kie t oraz Bifkupf?wa KujawIlde
Cesarzownie wziot potym za ?,)n? Pozna?Ilde, P?ockie, Wrac?awfkie.

?

Córk? Bolellawa , kt(5ra z rob? miara KamiJljkie, Lubu/kie jednego ptawie
przywie?? Reinberna BiIlmpa obrz?d.. Roku 966.
ku Rzymikiego; który dla pewney A?e Poltka bafwochwalfrwl ?ró ..

fuSpicyi podany byt do wi?ziehia, aby lewft:wem prawie nazwa? fi? móg?a,
teg? Bo]efl'awa Córk? Chrobrego mial gdzie po Mihfrach, Mial?eczkach, j

za z<;>n?, kt()rey fi? Ociec Bolellaw wfiach' ledwie nie tyle bylo baIwa-
ledwIe n? ?wiat w ten czas rodzit now, ile ludzi, ka?dy mial fwego bo?ka

Ten bOWIem Bolel1iW \.h{o?ry jeft Syn Z rQanemi i d?iwnemi nazwifkami ?

przeu.
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pr?ednieyrze owe bo?yfzcza byty
t.

e, n owego ci?cia mufia? fi? wyfzczsrbl?,
Marzan?, Dziewane , Leffa, .Lada, dla tego ten miecz konferwuie fi? \'V'

Naya, Zezyna., Ziewonia, ZyWla, Po- D?arbie, i zowi.e fi? fzczerbiec, o czym

gpna, Pochwif? .

. p?rze Ko?udzki, Pod ten Czas uczyni!
Wyfzed? tedy furewy

I Um:V',:rs?? pl?nVrZ? fundacy? Bifkupf?wa Kijów-
Xi???cy, aby wfzyfcy W Pa,nftWle Je.go Doego wed.fug obrz?dku Rzymfkiego,
zofraj?cy pod utrat? dobr f W Ol'c.h ten?e Bolef?aw Chrobry. o czym pi ..

Wfzyfi:kie ba?wsny , boi?fzcza f?voJe fze Niksnor u K.hnyana?
poznoflli, któremu to Edyktowi pa- Ten?e Nikanor na Pifmie w Roku

znaczy? dzie? fiedmnafty Marca R?ku 1:24°. zof?awi?
, jako jarof?aw Xi??e

967' y tak dot?d fscz?fllwle Wlara Kijowfki Syn wielkiego W?odzimierza

Chrze?cia?fka w Polfzcze pocz?tek po ufpokojeniu fi? z Boleftawem Kró ..

wziera. Mieczyf?aw pierwey, ni?eli Ociec Iern .Polfkim, wed?ug przymierza wy
..

Swi?ty onemu koron? Krdlewlk? ftaWI! Cerkiew S. Zofii i wielu j? do-

przyA'a?, on po koron? do Nieba po.. brami, dochodami wedfug Przywilejll
fzed?, bogato obdarzy?, a modlitwami fwe ..

A tak jawna rzecz, ?e niemóg? mi od Papy Rzymfkiego Benedykta
Wlodzimierz mie? wnuczki Mieczy- VIII. aieiakiego Alexya Bulgaryna

ft?wa, a Bo1eflawa Chrobregq Córki rodem z Monacha Biiliupem zrobio ..

za ?on?. Wi?c to fprawie-dliwfza Kon? nego odebra?. Ten b?d?c W Kijowie z

iektura, ?e te dwa f?fiedzkie narc- Klerem (woim nabo?e11fiwo wed fug

oy Poliki i Rufki w jerlnym?e wieku Religii Rzymfldey W Cerkwi S, Zofii

pOkrzczone, byfy, C1.)rze?cia?fk? mil?- odprawow?r; któr? UlU
na. Kate?r?

?ci? fprzyia:ni.one 9 J?k? fi? l z:t?d daje J,arofla'Y Xl?Z; oddat, b?I mltyr? ?l?:
widzie?, z.e Wlod?lmlerz MleczyN:a- z?tom l LudZIOm? GreckI, SiowIenflu

'Wowi pewne maj?tno?ci by? .daro- i ?aci?fld j?zyk umia?, i byt ?ycia do

war, które potym Synowie W?odzi-:- przyk?adu. Póty llowa KaiTyana }<u ..

lllierza poodbierali, a gdy Swiatope?k fina fol: 46.

,Brato?6yca, .zabiwf?y braci fwoich .l?o- Jefzcze bowiem na ten czas S?r{ryi
?.alla 1 DaWIda 9 uClek): ii? do PolPu do

S 'zmy nieby?o na Rufi mi?dzy Kosciop'

J-'?DleITaw? Chrobrego Sy?? ?lecz'y" l;m Rzymfkim, ale tak Rzym:!ki, jako
?a?a, pler:wfzego Chrz?sclamn? Xl?- Grecki obrz?dek '0/ jednym by? uCza ..

z?Cla Po1f1nego, natyc!lmlaft telJze Bo-
nowaniu, i Wiara Chryfiufowa poi?)

le?aw Chrob.ry zwycl?fk? .rek? wfz??
oboygn obrz?dkie m pi?knie fi? krze.

??le pofl?puHc, gdy. ,WZlOt z fO!:>? wi?a ile ?e wiele Panow Staroflow
Swiatopelka, o?leg?. K.IJOW, poo?ble- Stralnikow Polakow obr7.;dku Rzym:
raf to, co by? yW lodzlmlerz Oycu Jego

ikiego by?o 1\t6rzy W Pa{l.frWie I?jjow ...

lVlieczy1hwowi darowa?, a pod ?en czas,
1kim przy ?aj?tno?ciach po Bolef?awie

kiedy.fi? mu Kijow!anie poddah?a
?nak

zoftawali. Oraz kt6r:zy lluiby wojen?
?wycl?aW.a trzy zeJaZl)? kolui?ny

\V
nt:y pilnowali, oraz tych, \s.tórzy dla

r?ece Dmeprze. poftawll ,
m

c?em, tentowania fort)lny g i dla hf?ndlq. ?
_

wchodz?c do KIJowa, tak fi1?le w

r;?emio(?:l1' t;j bowiem fami cifneli :ile

l>raPl? z?ot? l'.z?cr.on? ud?l'zy?, z? ?d
.,'

.IQ

,..
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do Kijowa dla obfito?ci kraju i Me ..

?': Wech czyli Bech Patryarcha zajedno

?ropo1itow jedno?? tr?ymaj?cycb, z Rzymem trzy?at. XXIII: Maxym,
Greczyn od tegoz PatryarcbJ przy tlI-

.

ny • XXIV. Piotr Rufin. XXV. T?o
gnoi?, XXVI. Alexy Rufin, Syn le.

dno?ci, M?? ?ycia pobo?nego , tego
'

do tych czas cia?o nienaruszone !'
Cudowie?fkim Monafterze W Mofkwle

le?y. XXVIII. Foci.usz, ten ?o?cio?
!Przy ,których ,::Uet?o?o;;?a?b
.. <J? UsklchJedlZ?JC S. z :J{OJClO"

S. Zofii puf?oszy? ,
l co by?o jefzcze

pi?knego, rabowa?. :XXIX. ?rze?orz
Cerniwlak Bulgaryn. Unit, ?\eJk.l Ka

znodzieja, ten od Witolda Xl?z?Cl? ?V.
X. Litew: Ten by? Pof?em do Papie?a,

ten z 3??ynlsklm zai1?s?e trwa?a

I:·te!-az ,'Ruska ::RelLJla pr?w."
{JZl'wa XatoLicka JzczE-d?wu?

? do Concilium Kon1?ancie?ikiego gor

liwy Promotor jedno?ci, umar? Roku

1437. Marca 20.

trwa na Rufi.

I. Micha? Greczyn Billiup Kor?cl?

fki od Miko?aja Chryzoberga
Patryarchi KonftantynopoUkiego.

XXX. Izydor BuIgaryn czyli Rufin,
ten by? Kardyna?em, a potym w Kon ..

ftantynopolu po Florentfkim Conci ..

Hum zoftal Patryarch? ramreyfzym ,

ale wkrótce Turcy Kon1?antynopol
opanowali, on ufzed?, w fuknie fwoje
trupa oblek?fzy, a fam prof?e wziow ..

fzy i brod? oftrzyg?fzy, jedno?ci Swi?-
tey wielki pomno?yciel: umar? W Rzy ..

mie Roku 1463. DOla. 14. Marca.

XXXI. Grzegorz z Archimandryty na

Metropolit? w Rzymie ?o?wi?cony.
XXXII. Miffael Rahoza SWl?tey Jedno ..

?ci zelant, cz?fte Itorrefpondency?
miewa? z Rzymem, byt pierwey Hi-

II. Leonehis.

III. Teopemptus, za którego syi.
ma Grecka Cerullaryuszowa do Kija ..

wa wtargne?a ,

. ,

IV. Hylarion, teI?lu Sakry XJ?z?ta
,

Rufcy od Patryarchl Ko??ant>,nopol
fkiego bra? me pozwolili , J?ko, od

Schizmatyka, ale raczey woleli, zeby
byt konfekrowany od Biikupow Ru

{kich w Cerkwi S. Zofii na Metropo ..

Jit?·
V. Jerzy. VI. Jan, VII. Jan Greczyn.

VIlI. Effrem Greczyn. IX. Mikoby

Greczyn, X. Nicefor. XI. Nicetas Gre

czyn, XIJ. Micha? Greczyn. XlII. Kle

mens. Ten z'tey?e jako i Hilaryon
racyi od Bifkupow RulH:ich konfekro-

11m pem Smole?fkim.
-

.

XXXIII. Symeon,XXXIV.Jan Hlezna,
XXXV. Makary \\t ie?ki Obr6nca je
dno?ci, cia?o jego nienaruszone le?y
w Kijowie w Ko?ciele S. Zofii w mar

murowym grobie, zabity od nieprzy
jacio? Wiary Chryftufowey nad rzek,
Przypew? ? we wfi Skryho?oweach
l. Augufti 1490.

. '''any. XIV. Kon1?antyn Greczyn. X'{.
Teodor Grerzyn, XVI. Jan, XVII. N1-

cefor. XVI II. Matwtiy, XIX. Cyryllus
J{ufin,xx. Cyryl II. Rufin.

XXI. Jdzef Greczyn, XXII. Cyryl 3. XXXVI. Jdzef Soltan, :XXXVII.

;Jpnasz, XXXVIII. Józ.ef wzi?ty ZRujin ?yn jedno?ci, za którego czasu

O Arey-Tom III
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Arcy,bifkupftwa Potockiego, XXXIX.!? LVIU. FELICYAN FILIP WOLO D ..

Makary Moikwicin, by? pierwey I Bi- KOWICZ J o którym z pewnych Pa-

fkupem nadworny? u ?r610'-Ye:y, P?I- ne?it"yk?w )emu ?rz?p?ranych to fi?
1kiey Heleny daleki od Jednoscl swr?- dochodzi , ze z [mienia Wor?odkowi ..

tey. XL. Sylwefter \yil?iew?cz, cz:o.?v m!a? !1ieiak?? Ko?relacy? do Fa-

XLI. ]onafz Protafewicz Bifkup milii Wielkiego W?odzfmierza Xi??? ..

Turowo·Pl?lki, XLII. Eliasz Kucza, cia Rufsyi, a blifk? Konnexy?
\

z Xi?-
XL l II. Onyfyfor. XLIV. Micha? z?ty Radziwi??ami; fam za? by? z

Rahoza gorliwy jedno?ci ?wi?tey po?" Dziada Wol?odkowicza \Vojewody
mno?yciel z Ko?cio lern Rzymfkim

je-r
Mi?fkiego, z Oyca Stolnika Litewlkie-

I ,

.

I

drro?? mia?. XLV. Hypadus Pociey go, zrodzony w Bukowiczach Dye?
z Kafz?eJana Brzeikiego Bazylian , po- cezyi Wile?fkiey, 6. Dnia Czerwca,

tym Bifkup Wl.odzimi.r1ki, , t.al!d?m Roku Pa?fkiego 1697. który do Za-

MetropolIta,ofobhwfzy jedno?ci swi?- ?0nu wft?pH w-latach dziecinnych, to

tey Promotor, umar? Roku 1613. De- Jei!:. oko?<? Roku pi?t?.afl-ego. Ten po

cembra 18. Studiach ,
l po Teologu Brunsberfkiey

XLVI. Józef Welarnin Rudzki od zofia! po ró?nych funkcyach Archi-

Urbana VIII. Papie?a nazwany Atlas mandryt? Derrna?fkim i Dubie?fkim
,

jedno?ci, Kolumna Ko?cio?a, Atanazy potym zofta? Bifkupem Che?mikim i

Rufki, umar? w Wilnie. I627' Marca tam Katedr? podzwign?? niegdy? od

17, ten otrzyma? u Stolicy Apcf?ol- Wielkiego \Vlodzimierza fundowan?
fkiey aprobacy? Concilii Florentini równie, jako i \V?odzimierik?'. Roku

wzgl?dem ceremonii i obrz?dkow Ru- za? t762. do Metropolii po zey?cin

.fkich pro Dit?onibus Ruthenids. Jan Floryana Hrebnickj?go wyniefiony,
Borecki Antymetro'polita. wiele chwalebnych dzie? dla Kleru, i '

XLV)I. Rafar Korrak Unitarum Zakonu, wiele mi?ofiernych wzgl?do\Y

Ecclejiarum Motropolita Okolfki, lub dJa fierot i ubogich, znaczne tez pro-

Korrak. mocye dla podupad?ey Szlacheckiey
NB. Piotr Mohyfa Antymetropolita krwi poczyni?. Do znaczney intraty

Wojewodzie Ziem Mo?dawfkich, ten Biikupfrwa i Metropoli? przypro'wa.

Ko?cio! S. \ Zofii, gdy ju? Kijow na dzi?, przychodniow i Neofi?owby! la-

ten czas od PoHki odpad?, odebra? na fkawym Oycem i jedyn? .ucleczk?, do";

Matropoli? Kijowfk? Dyfunitow. bra Ko?cielne, które mefzcz?lliwym
XLVIII. Anaftazy Sielawa, XLIX. lofem W r?ce Dzier?aw?ow niefpra-

.Sylwefter Koffow. wiedliwych Iby?y zapad?e ? z wielk?
L. Anafta?y Tokolfki 1 LI. Ga'bryel prac? i kosztem podzwign?r. Kler do"

kol?da, LII. Cypryan Zochowfki, Przywilejow i Praw W?a?ciwych'
LIn. Leo Za??fki, LlV. Leo \Vinnicki. przyprowadzi?. Do Zakonney karno-

LV. Leo Kifzka. Za którego by??ci wielce Kapitu?om Zakonnym do-

Synod Zamoyiki od Benedykta XIII. pomagar. Zakonnikow ukochan? Bra.

approbowany, LVI. Atanazy Szep. ci? fwoj? nazywa?, i rad u 11:0?u mie"

tycki, LVII. Floryan Hrebnkki_ war. Matk? Zakon, z Synowfkim
Affektem ?awfze wfpominar, tym fi?

\wi?cey
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wi?cey clefzy?', ?e jeR Baz?lianem, i
;?: (mó?i Pifarz t?y Xi?gi) ?e: z o?fitemi

Bazylianem umiera? pragnie ( to' f?

\
Izarni odprawiwizy S. Llturgl? ten

fzczere jego i?owa) .ni?eli ze by? M.e- Prymas i
rzec?y. ?oz'porz??z,w{;y,

tropelit?. Kler dW?J.akl uznawa?, Je- b?rzo pr?yktadnte l

s?l?tobhwie zy-.

den do nauki Ko?ciola
,

a ten Za- Cle zako?czyt 2. Febr. J, V. Rokll

kon S. w czyi?o?ci ?yj?cy, Kler Re- 1778. w Cumaniu. Nafi??ir LIX. Le?
gularny, a, drugi Kler ?wiecki do uf?ug na Szeptycac.h ?zeptrc?l ?rde?a?l!
Sakramentalnych, któremu dla niebefpie- uczc??nr w!elkley ?wi?tobliwo?ci I

cze?fiwa i podeyrzenia ludzkiego ra- m?dro?ci Prlmas 1 Pafterz,

czey wed?ug zwyczaju Wfchodniey
Cerkwi ?yczy? by? ?onatym ni?eli bez-

XI.zennym.
.

Ten?e Panienek Szfachetnie urodzo

nych, a pofagu niemaj?cych , aby
mog!y by? Zakonnicami, wfzelk? ufil

Ilo?ci? wfpornaga? i przed ?mierci? w

Wlodzimirzu na W o?yniu przy I?a

W tym wipku byto Papie?ow 11.

I. Jan XVII. chwal: z Rzymu fiedzial

Rok I.

2. Jan XV Ill. z Rzymu lat 6.rym funduszu dawno podupadtym od

Xi?cia Bolef?awa Swidrygiella nada 3. Sergiusz IV. Mnich z Rzymu 3.

4. Benedykt VIII. chwal: z Szlach:nym, z wielkim kofztem i prawowa
niem fi? a? do ?mierci, zafundowa? z Rzym: :fiedziat lat 12.

5. Jan XIX. chwale z Szlach: z Rzym: 9.i fwoich J4000. zlot: Pol: z fummy
6. Benedykt IX. z Szlach: Z Rzym:fobie nale??cey, ..r60,000. u JOO. Xi?

??t Radziwi?fow na Cumaniu loko

waney w Grodzie ?uckim Roku
notowany - • II.

7. Grzegorz VI. chwal: z Rzym:.. 2.

J778. zapitat ,
j do wykonania. tey

(wojey woli przytomnego pod ten czas,

8. Klemens II. chwal: z Saxo-Germa-

nii ... X

i do tego? funduszu podpifanego Sy
nowcs fwego WJP. Franciszka Xawie

9. Damafus H. chwal: z Bawaryl I.
,

10. S. Leo IX. Mnich Szlach: z Teu ...

?a WoUodkowicza S?dziego Grodz

kiego Mi?ikiego zobowi?za?, Bene- II.

placitum Apoftolikie od Nay?wi?tfze-

tonii ,. 6.
Wiktor II. chwal: Szlach: z Ba- .

waryi. 3-
go Oyca Piura VI. dla potwierdzenia 12. Stefan X. chwal: Mnich Szlach:

t-t'go? fundufzu na r?ce JW. Archety
Arcybiikup: Chaleedone?fk: Nuncyufza
PoWdego wyiedna?, o czym f? lifty
t(>go? JW. Nunciusza u JX. Tvmoteu
f Za Szczurowlkiego, Protol1otaryusza
S.

ApoLtolikiey Stolicy pod ten czas

.Aud?tora tego? Metropolity ?
i w

tymze intereffie do Rzymu do Nay?:

z Lotaringii rok 1".

13, Miko?ay II. chwal: z Sabaudii 3.,

14·. Alexander II. chwal: z Mediolanu 12.

15. S Grzegorz VII. Mnich Silach:

Turcyi I?.

16. Wik.f:or- III. M nich. Szlachet; z

Benewentu

17. Ul'ban III. Mnich z Gallii.
Oyca P<:fY?anego. Po zako?czeniu

?:e? ?zle?a
, ?wiadcze f t? BogiemJó

Oij IPtym?,
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JPtV11??' wiQku XL rzeczy pami?t?
nieysze.

?:, farza1, któremu w Rzymie na Mf?y
b?d?cemu , . ??y,.:fi? pyta? , c?emuby
wedle zwyczaju ?mfzych Ko?cio?ów
W mie?cie Rzy'?li? riiemówi? fi? Iymbo?,
Odpowiedziano ? ?e Ko?cio? Rzymfki
nigdy ?adn? herezy? nie by? zmaza

ny.

t. Pokuty jawne 2byt frogie pa

Swi?te Expedy?ye ku woynie o zie?i?
?wi?t?, i na: PIelgrzymowante zamie-

nione.

II. Woyna S. przeciwko Turkom z Ten?e Papie? Kazimierza Klunlac

kiego Mnicha Diakona Krdlewf?wa

PoliJtiego Dziedzica od flubow ,
i od

ftopnia Diako?f?wa rozgrzeszy?, przy

dawCzy obowi?zek, aby Polacy na ,

w?ór Muicho.w wlory okr?g?o f?rzy
gIt.

przyfzytym krzy?em na prawym ?o?

nierfkim ramieniu, zk?d dyploma na

takow? expedycy? wydane nazywa

fi? ,
Butla CruciattE, uf?anowiona od

Urbana II.

III. Pami?tka wfzyf?kich wiernych
,?marrych dnia 2. 9bra pierwey od S.

Ody?ona Opata w fwoich Monaftyrach ur tym?e wieku XI. Ludzie z?akomitj1.

:r. Swi?ty Emerykus S. Stefana Kró

la W?gierfkiego Syn.

ty lko u?ywana.
'

IV. Sobota na chwa?? Bogarodzice
offi.aruie fi? i Officium ma?e fzczerzey

poftanawia fi?. 2. S. Edwardus Król Anglii. 3. s.
Kanutus Król Danii.

_V. Prawo do Kreowania Papie?a do

famych tylko g?ofow KardynaHkich
?ci?ga fi? ,

i ci W wi?kfzym fzacunku
4. S. Ma?gorzata Kr610wa Szkocyi,

S. Stanif?aw Bitkup Krakowiki. 6. B.

Hermanus Autor tey Pie?ni: Saloe Re

gina. 7. B. Piotr Damiani Kardyrial
&c.

lniani f?.
'

Schizma XVII. Benedykt IX. Dziecie

dwana?cie lat maj?ce z KomeiI'ow Tu

?cii po z?o?eniu Papieftwa, gdy
znowu powr6ci? Grzegorza VI. pier

wey Sylweftra III. od fwaich fak

cionarzow zrzuconego ftr?ci?, w tey
Schizmie w oczach Rzymu do trzech

r zem Papiezow, Henryk III. czwar

tego Swidgera Biiknpa Bambergfkiego
.rzeczonego Klemensa II. natr?ca?.

Kar?uzianie na of?r? {kaf? nazwan?.
Kartuzie wft?pui?cy za powodztwem
S. Brunona zacnie urodzonego w Ko

lonii Agrypiny. Zakon Valtis Umbro ..

sa od S. Gualberta Szlachetnego Flo ..

rentczyka.
Zakon Wielkog6rnych Grandismon-

'

tensiUI11. dla mieysca tak rzeczonych
od S. Stefana Szlachetnego Francuza.Schizma XVIII. Kadolus Parmy Bi-

Zakon Kanonikow Regularnych S.
{kup posymoniack? obrany prze-

Antoniego wzrafta od Autora Gafto-
ciwko Alexandrow1 II.

na Szlachetnego Francuza. '

Schizma XIX. Gwibert ArcybHkup
Rawenne?fki Antypapie? Kreuie fi?

przeci wko Grzegorzowi VIII.
Cyftersowie od mieysca puftego W

Burgundyi Ciftertium rzeczonego tak

nazwana nayprzód od S. Roberta O.

pata, potym od S. Bernarda ..

Pod Benedyktem VIII. zwyczay W

Rzymie fpiewa? fymbo? po Ewangelii
-zaczol fif& od gorliwo?ci Henryka Ce- W tym wiek" wolno??i i Przywile-

,

je
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f f
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I ? je Praw Monafrerom hoyniey nadai? j, ftusow? przyiol , przeto ten Ce$ara

1i?.,
'

rzeczony jeft W ?giedkiey ziemi A.

r W tym?e wieku XI. Koncylia Par- pof?o? ,
i ?wi?tego Piotra zaft?pca,

tikularne na wielu mieyscach odpra- Advocattlis.

wione by?y na znifzczenie Szymoni- Mai?c umiera?, S. Kunegund? Zon?
ackich Kontraktow i ?wi?tokradzkich' twoi? niedotknion? oddal?c Krewnym,
na?o?nic, przeto Miko?ay II. i Grze- tak do nich mówi!: odbierzcie, któ ...

gorz vrrr. niepierwsi wprowadzili r??cie mi dali, Pann? wafz?. Recipite;

( jako zmyslai? Heretycy) wftrzemie- quam mihi tradidiflis, /Tirginem veflram.
:iJiwo?? Kap?anow, ale [u? podupad?? 2. Henryk IV. Cesarz fprzyfi??ony
1urowemi .Prawarni oftrzegli. Papie?ow nieprzyjaciel, uf1:awiczny

Na Rzymfkim Concilium vr. Beren- burzyciel Ko?cio?a -i gwa?towny jego
gariurz po trojakim odpadnieniu W he- Praw znifzczyciel, od Grzegorza VII.

rezy?, trzeci raz wyrzeka fi?, Kl?tw? uderzony od Prawa Królew

ftwa i tytu?u wyzuty. Potym Henry ..

Jl7tym?e wieku Xl. ?(J,cy Heretycy po- kowi Synowi dla obra?onych f?a-

t?pieni. now Pa?ftwo uft?pi? przymufzony.
3. Metylda Komityfsa fzerokie

(woie w?o?ci Piotrowi A pofto?owi
Teftamentem zapisuje. 4. Wyprawiw ..

fzy woyn? ?wi?to do Palefr?ny, R? ..

ligia Katolicka znowu zakw1tneIa·5·

S?owacy, Saxonowie r infi Królowie

i Królewftwa zu pe?niey W Wierze

o?wieceni zotlali.

y: Cerul1aryi 1
0(1 Michafa Cerulliu ..

(za 1 od Sergiufza II. Patryarchow Kon

ftantynopolfkich ulezbo?u? Syzm? Fo

ciufza wzbudzai?cych, oprócz wielu

zm;v?lonych kiamftw i zel?ywo?ci na

Ko?cio! Rzymfki, nawet i na pierw
fze?ftwo naywy?fzego Papie?a prze

..

cz?cy. Swiatopelk X'i??e Rulki Bratob6yca

Swi?tych Boryfsa i Hleba, czyli Ro

mana i Dawida na Rusi zabija.

!oZ. Berengarianie, od Berengariufza
Archidiakona Andegawe?fkiego Sa

kramentariufzow poprzedni1ta, którzy
prawdziw? przytomno?? Chryftusa Pa

na w Eucharyftyi byd? przeczyli.

Boleilaw ?mia?y Król Poliki S. Sta ..

nHlawa Biikupa Krakowfkiego zamor

dowa? kazd W PolCicze. Opu?ci? Kr6 ..

lewftwo Roku 1°79-Berengariufz upami?ta? ll?, i ?du ..

j?c dufz, które w b??d zaprowadzi?,
J po Katolicku zycie iko?czy?. W I E I( XII.

,,1{7tym?e wieku Xl. jacy Monarchowie.

, ?.I. S. Henryk Cesarz Darowizny Ko

'Ic?orowi od Cefsarzow poczynione, za

. W:ecznie fra?e i trwale uznaje. Sioftr?
Glzel? Stefanowi Królowi W?gierfkie ..

mu pod, tym zaMadem za m?? daje,
aby Kro! z.Królewftwem Wiar? Chry-

117 tym wieku byto Papieiow 16.

l. Paschalis II. Chw: Mnich z Tu?cii

fiedziat lat 18.'

2. Gelazius II. Chw: Mnich z Pizanu I •

3. Kaliftus II. Chw: Szlachetny z Bur ..

gundii - - ... 6.

4. Honoriufz II. Chw: Z Bononii 6.

?.
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5. Innocenty II. Chw: Mnich z Rzy- ?:. Syzrna XXr. Mauriciufz Burdinus

11) u
. 13· Arcybifkup Brachare?fki wcifn?? fi?

6. Celeftynus II. Chw: z JaIii l. przeciwko Gelaziufzowi II. nale?yte- .1

7- ?uciuf?: II. Chw: Mnich z Bo mu Papie?owi.
nom. r. Syzma XXII. Innocenciufz II. Papie?

8, Eugeniu(z III. Chw: Mnich z Pi- nale?yty od oblicza Antypapy Piotra
zanu 8. Leona rodem ?ydowina Anakletem

9. Anaftazyufz IV. Chw: l\1nich z II. nazywaj?cego fi? do Leodium u ..

Rzymu .. J. rzed?, potym od Lotariufza II. Cesa ..

%0. Hadr?a?us IV. Chw: Mnich z rza z mocnym Woyikiem do Rzymu
Anglii 5· powrócony.

II, Alexander III. Chw: z Seny XXIII. M(5wi fl? ,
?e Alexander Ilf;

.
.

Mnich 22. czte?e? Pseudo?Papie?om, mocnym
:12. Lueiufz III. Chwr z Luki -

4. Rarnieniem , Fryderyka I. Cesarza

:13. Urban III. Chw: z Mediolanu 2. wzmocmony opart fi? , to je!t: Wiktero ..

I4. Grzegorz VIII. Chw: Mnich z wi V. czyli Oktawianowi, Paschaliso-

Benewentu I. wi lU. czyli Gwidonowi, Kalixtowi III.

:15. Klemens nr. Chw: z Rzymu 4. czyli Janowi Strumie?fkiemu Opato-
16. Celeftinus III. Chw, z Rzymu 1. wi, i Innocentemu III. czyl1 Lando

.
nowi.

W tym?e wieku XIL Rzeczy pa- O Alexsndrze III. jakoby Czyje Ce ..

mi?tnieyj<Je. sarza Fryderyka Enobarda depta? ,
i

l. Niepokalane pocz?cie N. Maryi 'mówi?: SJtper Aspidem €;i Basiliscitm

Panny nayprzód w Ko?ciele Lugdu?- amoulabis , po zmii i Bazylifzku cho-

f«im ?wi?cone by? pocz- ?o z farney dzi? b?dziefz, jeft to fzczera bayka
dewocyi. od zlosliwych wymslona,

II. Sentencya Kl?twy na bij?cych
Klerykow ,

i rozgrzefzenie farnemu ff7' tym?e u;ieku X/L Ludzie znakomitjt.
Papie?owi zofrawione od Innocenciu-
fza 11. I. S. Anzelm Bifkup Kantuar):"e?(kj'?

I!I. Po?uty jawney coraz mniey a 2. S, Norbert zwyci?fca herez?l Tan-

mmey uzywaney na infze pobo?ne chelina.

dzie?a odmiana.
'

3. Swi?ty ?zydor oracz &c. &c.
IV. Przypufzczenie ?wieckich du 4. Hugo J Rychardus od S. Wiktora

?ailug Zakqnnych ludzi. ' K?ponicy Rl"gU]; 'S? Aug:
V. Pof!anowH Alexander III. aby Be.. 5. PIOtr Lombardus Bifkup Par) fki ,

neficia Ko?cieltJe tym tylko by?y da- Teolog, Magifrer Sen:

wane, którzyl>y Kp?cio!owi byli po? 6. Piotr B1efenus &c. &c.

iyteczni. Zakon Kawalerow Maltapfkich Ma ..

Syzma XX. po obrllniu nale?ycie 'gifrer Gerardus.

P,aschalisll II. Henryk IV. Anty-Papie... Zakon Kawalerow Temp{ariuS2;OW
';'pw 3. wprow?dziI: Al?efta, Teo· od mieszkania przy Ko?ciele Jerozo •

•. ?ryka i Sy1weftrl. lindkim t?k nazwanych.
'

.

. , Zako.

l.
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Ko?CIo?A w Naw: TEST: III.

Zakon Kawalerów Teato?fkich , .::- bruzianie od wy?ey rzeczonego Piotra

którzy potym, Crucigerl- albo krzy?o- Mnicha Toloffanczyka.
.

,l no?cy rzeczemi, ci Niemcy fzlacljetn], 2. ,Watde.nsowic; od. Piotra Waldona

? nayprzód id?cemu do Palef?yny Fry- Mieszczanina Lugdu?fkiego , którzy
derykowl 1. dobrowolnie ,z fw.ojey cze?? Swl?tych Obrazów ? Spowiedz.i
ochoty p?zyr?czeni, potY!ll ?dy oóhot- ?? ufzu , oftat.nie namaszczenie i czy.

'niey zabieralt fi? do tey sWJ?tey woy- sciee odrzucah.. .

.

.'

•

ny od Henryka Króla Solymy w Za- 3. Atbige1'lSowie, którzy obrz?dek I

kon po??czeni, i od Papie?a approbo- ?wi?te ceremonie Za ?miech, Ko?ciot
wani fq.

\

za jafkini? Iotrowfk? ,
i za nierz?dnic?

Prsemonf?ratenfes ,' od puflyni . na- BabiIoMk? poczytali.
zwaney preemonfiratum mieyfca we

? 4. Arnoldu,s z Bryxyi uczy?, i.e do ..

Fran cyi tak rzeczeni, od S. Norberta bra Ko?cielne nale?? do ?wieckich ? ?e

poftanp?ieni. ,

Duchowni powinni by? zg?adzeni.
\

Ten zawieszony i fpalony jef?,
W tym?e wieku XII. Concitia

\.

potoseechne., lIT tym?e wieku Xl L jafY Monarchowie.
IX. Latera?fIDe 1. Ekumeniczne pod

Kalixtem II. Roku I I 2 2. dla pokoju

I
I. Henryk V. Cefarz od PaCchalisa

mi?dzy Ko?cio?em i Cefarzami i tam- II. od Rebie do wi?zienia wtr?conego
?e radzono o odzyfkaniu Paleflyny. wymufil Prawo, aby móg? Bifltupo w

Byto Oycow 300. peda?em i pier?cieniem inaugurowa?,
X. Latera?fkle re. Ekumeniczne pod ale pozwolenie one przez gwa?t wy.

Innocentym II. Rok? l I39- przeciwko ci?nione, kie-dy Concilium Latera?fkie

Antypapie?orn , dla Prawa Kleru, i za zniszczone i niewa?ne of?dzilo ,

dla reformy obyczajowo Oycow byfQ Henryk za? 'dekretowi niechcia? by?
zoO., poftnsznym, Gelaziusz II. Cefarza'upar ..

XJ. Lateralle?fkie III. Ekumeniczne
te?o. i przeciwnego piorunem Waty-

'pod Alexandrem III. Roku IJ79' pze- kanflum, czyli kl?tw? uderzy?.
ciw WaJdenfom, Antypapie?om i Albi- 2. Fryderyk ,I. Cefarz nayprz6d
genfom.Oycow by?o. 300. Stolicy Apoftolikiey, a barziey Ale ..

I :xandra nI. nieu?mierzony' nieptzyia?
II/tym?e wieku Xl I. jacy heretycy ciel'J Potym wieI? przeciwno?ciami

pot?pieni. zwyci??ony, ca?y fi? udst do przyi? ..

l. Henrycyanie, od Henryka Mnicha cia z Ko?cio?em pokoju, który otrzy?

Apoftaty i Piotra de Bruis Lutra i mawfzy, zaraz zapalony ochot? do

l<alwina poprzednika, którzy Offiar? rozszerzenia Ko?cio?a, i nieodw?6c? ..

lvlfzy ,
cze?? Swi?tych i wzywanie, . nie zebrawfzy ?o?nierza dla odzyfka

tUdzie? moa?y za umar?ych, Chrzefl: f nia Jerozolimy ? kt6ra przed. o?mdzie

n:a?ych, Tradycye, SS. Oycow pami?t-, u?tym rokiem przez Gotfryda Bullo ..

lo
? Krzy?a S. uCzanowanie odrzu.. niusza Z r?k niewiernych wyrwana

.. ali. '

by?a, a od
. Saladyna Babilo?1kie.go

Ci heretycy hiaczey rzeczeni Petro- Króla znowu pochwycona, ufilule,
I ale
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ale nieszcz?fliwym jakowym?ci? 10Cem
;? 16, Mikotay IV. chwalebny z Jtalii

Iwi?t? podró? przeszkadzaj?cym ,
lElkul: •

- :'·6

iJa drodze umiera.
.

f1? s. Celef?yn V. chwal: Mnich: "i' ;.?'

3. Pomerania przez S? Ottona Bifku- Jtalii ECern: - .. r

pa Bamoerge?fkiego, a za? Liwonia J?. Bonifacy ,VIII. chwal' Szlach' Z

•

przez S. Meinarda pierwfzego wonym t Anglii ,,/!,!,""I" 9

narodzie Bifkupa , do Cpryftus? przy,. '.'
chodz?, • ,

Wtym;f:e wieku XiII. r3:Cczy pC?1ni?t."
Suercher II. Król S?;'Yedzkl .?abor-

.

nieysze •

.,? ?oftat S? l\?npta I):rol? Dfln?l,
r. Uroczyfi:o?? Nay?wi?tszego Cia?a

Chryft?fowego, z okazyi Cudownego

pr?en.'-lenienja .fi? poi?aci Chlebowey

po?wi?conych w krew od 'U rbana IV.
W I E K X[II,

a. Wzbudzenie ludu do Pozdrawia ..

.aia Anielfkiego na gros dzwonu.Wtym IPiehu XIIL fapie?Q1fI
byto XViiI.

3. U?ywanie czerwonego kapela ..

fza od Innocenciusza IV. i fzaty pur
..

purowey od Honifaciusaa VUt Kar ..

dyndom pozwolone.

J. Innocenty III. Chwalebny Mnich

Szlach: z Italii Anagn: lat 19.

?. HonoriuSz III. chwal: Mnich z

4. Obrz?dek dla Kanoniczney Elek ...

ey! Naywy?,rz?ch Papie?ow na Syno ..Rzymu
rr,

g. Grzegorz IX. chwal: Szlach: z

dzie Lugdu?fkim II. naznaczony.

IAnglii •
- ... 14·

5. Officium ?wi?tey Inkwizycyi prze..
.

4. Celeftynu!I IV. chwal: z Mediola-
ciwko z?o?ci heretyckiey, naypierwey

nu fiedzial dni 17·
S. Dominikowi powierzone.

5. Innocenty lV. chwal; Genuen-

?. Do Tiary Papiefkiey prof?ey do

daje fi?, druga od Bonifaciusza VIlI.

potym trzecia od Urbana V.

czyk fiedzia? rat - 13·

6. Alexander IV. chwal: Szlachet: z

jtalii Anagn: •
-

7·
7. Uroczyfre odprawowanie Jubi ...

leuszu 11a ka?de lat IOO. poftanowion?
od Bonifaciusza VIII.

1. Urban IV. chwal: Mnich z Fran-
/

cyi - 3,

8. Klemens -IV. chwal: z Francyi 4-

9? S, G?zegorz x. Szlach? :t Placen-
Pod Innocentym 'IV. Septemvirl\"

?us Elektorow Cefarfkich za panowa.,
nia Ottona VI. potwierdzony.

cyt
-

- .. 4-

10. Innocenty V. chw?.leb: Mnich Z

Zeby Klemens IV. mia? radzi? Ka ..

rolowi Andega?fkiemu zabicie Konra ...

dyna, to fzczera bayka jeft: fektarzow

przeciw wfzyftkim Pifarzom.
'

Burgundyi rok. ... I.

II. Adryan V. chwaleony Genuen-

czyk fiedziar dni 39·

J2. Jan XX. chwal: Luzytal1czyk l.

:13. Mikoby III. chwal: Szlachet: z
. Pod Marcinem IV. One Niefzpory
Sykulfkie nadarzy?y fi? tym fp.ofobem:

Rzymu Urfi? lat 3·

Syku1czykowie niemog?c dtu?ey Z?1l-

14. Marcin IV. chwalel: z Franryi 2.

:lS- Honorius?, IV. chwal: Z Rzymu ?. fi? przykryc4 fobie :fnncuzow J
"

.

u?



KO?CIO?A W Now: TEST:

fam dzie? Pafchy pofranowiwfzy czas .::. niow od SS. Jana de Matta i Felixa
dzwonienia na wieczorne rnod?y.: Wi?4 u:!?anowiony.
tey jak o?rn tyfi?cy/Francuzow nic Francifzkanie od S. Francifzka z

.takowego w ten dzie? ?iefpodziewa-, Afsynu.
hcych fi? \y??d?'ug zmowJ;' zamordo- !J0m?nikanie, alb,? .

Zakon Kazno-

wali, ulemaj?c wzgl?du zadnego na dzieyfki od S. Dominika.

wiek, p?e? i f?an i.aden. Karmelici w jedno zgromadzeni od

Stolicy wakowanie przez 33. Mie- S. Alberta Patryarchi Hierozolimfkie-

fi?ce dla niezgody Kardynalow , VI
go. Serwity od Serwula Nay?wi?tfzey

którey ohrany Archidiakon Leodie?- Maryi Panny, pocz?tek maj? od fied-
[ki nazwany Grzegorz X. o którym miu Szlachty Florenckiey. Augufry-
napifario : Papatus munus tulit Archi- nianie Puf? elnicy w Zakon zgroma

..

diaconus unu». Qz/; e l1Z Pairem Patrum dzeni od Alexandra IV. Cele:!?yni od

fecit distordin Fratrum ,> ".'
>'.' ..

S. Celeftyna Papie?a, Sylwef?ryni od
Archidiakon bierze,

'.

co, Kardyna? Btogof?awionego Sylwef?ra Guzolina.
traci. Mnieyfzego Oycem Oycow Paulini od S. Paw?a Puf?elnika 1. wy-
czyni niech?? Braci. nikli, Zakonney za? -

Familii wodza

Innocenciusz V. z ma?ey urazy mai? EU,ze?iufz? Hugona, których
przeciwko Kap?anom ?wieckim po-

Zakon potwierdzi? Jan XXII.

grz?b Klemensa IX. przys?dzi? Domi- 1fT tymze wieku XlIl. Concilia pow-
nikariom Braciom fwoim. [zechne,

Bonifaciu fza VIII. niewinnie od

nienawi?nych ludzi 'oczernionego we

30.0. Lat dato po ?mierci niefkazi

telne znalezione jeft Roku 1605.

XII. Latera?fkie V. Ekumeniczne

pod Innocenciufz.em III. Roku I?15.
przeciwko Alblgensom i na odzyfka
nie ziemi Swi?tey. by?o Oycow 400•

XIII. Lugdu?ikie r. Ekumeniczne

pod Innocenciufzem IV. Ru 1245. pofta
nowiona jeft ex,pedycya czyli wypra
wa W oyny S. do Paleftyny. Oycow
by?o 1.1.0.

Wtym?e wieku, XIII. Ludzie znako-

mitsi.

J. S. Antoni z Padwy. 2. Edmun"

(Jus Arcybi1kup Kantuarie?fki. 3. Lud

wik Król Francu1ki. 4. S. Tomafz z
,

Aquinu. S. Bonawentura, Albertus ma

g'n us &c. &c. &c.

XIV. Lugdu?flde II. Ekumeniczne

pod Grzegorzem X. Ru I274. radzono

o zgodzie mi?dzy Greckim i ?aci?fkim

Ko?cioiem w Przytomno?ci Paleologa
Micha?a Cesarza Greckiego i o Woy.
nie. by?o Oycow prawie 1000.

s· Vincentius KadIubek Bifkup Kra-

kowiki z Ciftersa. I

C
61 Robertus Sorbo?1ki ? Fundator

. ollegii Sorbonici.
\

117 tym?e wieku XIII. :Jacy Heretycy
pot?pieni.

7' Marcin Polak Z. S. Dominika
Arcybiikllp Gnieznie?iki porywczy pi
farz o, Joannie Papif&ie. I. Atmef'yka'1?i, od AlmE'r,rka Ka?

..

note?1kiego, Doktora Parylluego, kto-Zakop Trynitarfki na okupienie wi??
Tom 111 p rzy
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rzy twierdzili, ze wfzyf?kie uczynki >:? kondycyach zawierai?c , Poczwarte,

z mi?o?ci pochodz?ce nawet i cudzo- Longobardow za Papie?em obf?awa ...

,

?ózftwa f? dobre, i ze pieklo nie co j?cych przeciw danemu od fiebie ube ..

Innego jeft, tylko ciemno?ci Grze- fpieczeniu ucifkai?c,

fanikow. 3· .Rudolf ?. Cesarz ?anow maj?c

c, Flagellantes czyli biczuiqcy fi?, przyi?? w Klientel? prosi, aby offiaro-

których Sw??ty zwyczay
biczowania ,fi? wane rzeczy Ko?cio?owi byty powró ..

za czasem w herezy? odmieni! ji'l, ci cone, gdy za? niektórzy zw?óczyli, on

'

twierdzili, ?e biczowanie fi? wi?cey wziowf?y Krucyfix ,
rzek?: -Hoc egd

zaf?uguie ,
ni?eli Chrzeft. Sce'f.tro .1us dzcam populis & Hofles im ...

3. Pseudo-Apoflotowie, od Gerarda peru profligabo, Tym ja Ber?em f?dzi?

'Sagarella Parme?fkiego , którzy tw ier- b?d? narody, nieprzyjaciol Pa?f?wa

dzili, ?e nic niepowinno fi? chowa? z?tr?·
Ten?e Kaplanowi wiatyk b?ot-

do jutra, i ?e po Sylweftrze nie byto mft? drog? mos?cemu Konia z pod

Prawdziwych Bifkupow , oprócz Ce- fiebie odda?.

ieftyna V. _

4. S. Ludwik IX' Król Francufki v

4. Fratricetti, Bracifzkowie, od Her- na l>oftanowion? do Palefl:yny wypra"

mana Boscha, którzy twierdzili, ?e w? woyny S. pierwfzego fiebie za

zawabionym na nocne Nabo?e?f?wa wodza offiarowa?,

Matronom i Pannom onych zmazanie 5. Norwegia' -zupe?niey , Bulgaria f

godziwe, i ze wfzyfl:kie Niewiaf?y I
Armenia ?

Iudia , lEthio'pia czyli Mu ..

wfzyfl:kim s? fpo?eczne.
? rzy?1ka ziemia, Tartaria; i innych'

Albigensowie we Francyi pod ten

i
wiele Kraf)w przez m??ow Apoftol-

CZ:?S naybardziey grasui?cy od S. Do- fkich od S. Stolicy pollanych do Chry-

minika i Montsforciufza Woyny S. wo-
fiusa nawracai? fi?·

Gza wyk?rzenieni f?· W I E K XLV ..

1fI tym wieku Xli l. ;Jacy Monarcho

wie. lPtym wieht byto Papiezow X

I. S, Benedykt XI. Mnich z Tar",i ..

I. Otto IV. Cesarz na Tetritoria

S?du Papie!kiego napada, a od z?ych
twoich czynno?ci nie przeftai?c, kl?t

W? uderzony.

zyi"
..:t?

2. Klemens V. z Francyi mierny •

9'

3' Jan XXII. mierny z Francyi
-

I?.
\

4. Benedykt XII. Ch",: Mnich Szla-
2. Fryderyk II. Cesarz ? tak ci?fzki

by? Ko?ci.o?owi, ,i?, od trzech naJt?p

nie, fiicceOzve, Paplezo IV
I

byt wY,kl?ty:

thcH: z F!'ancyi ,

'g ..

5. Klemens VI. mierny Mnich z

Francyi 10.

Te za? 'pogrd?ki i kary zaCi?gn??

Nayprzód" okrutnym ucifldem Ko?cio?

tra pi?c, Powtóre, ?wi?t? wypraw?

woyny
z niebespiecze?ftwetrt utrac.e

nia Palefl:yny odk?adaj?c, Potrze Cle,

po,kóy Z Saracenami W niezbo?nfch

6. Innocenty IV. Chw: z Fraocyi 10-

7? Urban V. Chw: Mnich z Francyi 9·

8, Grzegorz XI. Chw: Lemowix 1·

9. Urban VI. Chw: z Neapolu 12.,

lO. Bonifacy IX. Cl1w: z Neapolu 15·
\

Jl7tvmir
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IFtym?e wieku rzeczy Pa111i?tnieyJze. ,::
fl:emi napomnieniami zaj?trzeni Ksr

I 'clynalowie Francuzcy obierai? Rober-

" I. Jawna i· nroczyf? a fuplikacya na ta rzeczonego Klemensa VII? i
wpro-

?wi?to cia?a Chryftusowego poi?ano- wadzai? go do Awennionu ,
a tak zda-

wiona od Synodu Wiede?: wato fi? , ?e Ko?ciot Ho?y by? rz?. ..

,
II. Odprawowanie Jubileufzu zbli- dzony od dwóch Papie?ow, od Jedne ..

?one za ka?dym 50. Lat od Klemensa go fiedz?cego W Awennionie, przy
..

vn. a za? do lat 33. od Urbana VI. kt6rym fiali Frsncuzr i Hifzpsni, a od

II'. Annu?us Piscatoris, Pier?cie? drugiego fiedz?cego w Rzymie.
Rybaka pod ten czas zaczol fi? nazy-

Po ?mierci za? Pseudo Papie?a Kle-

wa?. ,
mensa w Awennionie obrany Piotr de

Klemens V. dla zdrad czyli raczey Luna Hiszpan nazwany Benedykt XIII.

za, rad? Filipa IV. Króla Francufkiego 30. lat w Syzmie do samey ?mierci

Stolic? Papiefk? z Rzymu QO Aven- trwaj?cy.
.

nionu przeniof? ; gdzie wi?cey fied

tniudziefi?t lat ( od W!ochow z poyma
niem Babilo?fkim porównanych ) mi e

fzkali.

Wtym?e wieku XlV. Ludzie znako
mitsi ..

Ten?e Papie? Królom Francufkim

pr zyimowanie Kommunii pozwolii
pod Oboygo Osobami, to jeft f

i Kie

licha, którego Przywileju dot?d u?y
waj? w ten dzie? , kiedy bywai? Ko-

j
ronowani, i w godzin? ?mierci. Ten ..

?e Papie? TernpJariufzow dla ocee

wif?ych zbrodni znióil.

I. S. Iwo zaf??pca ubogich, i zaf??p
cow Patron,

2. S. Miko?ay z Tclentynu- 3· S. Ele ..

azarius StaroQa.

4. SS. Katarzyna S?ne?fka i Brygit ..

ta &c.

5. Jan Duns Szkot, Doktor fubte?ny Z.
S. Francifzk 8.

6. Jan Bakkoniufz Karmelita Doktor

Paryfki.

A zr?d Heretycy wymyslili Hif?o

ry?, i? Magifl:er onych Templariufzow
za ?brodnie na flos w?o?ony mial

zapozywa? na f?rafzny S?d Bo?y i Pa- .

pieza tego, i Króla '?"'rancufkiego: a

tak w rok obadwa pomarli.

7. S. Francifzek Patryarcha &c.

Oliwetani od B?ogoaawionego Ber",

narda Ptolm: Szlach: Sen:

Jezuaci od B?ogoil: Jana Kolumbi.'

na, od Klemensa IX. znielleni.Schizma XXIV. w Rzymie W zjezdzie
Syzmatyckim obrany. Antypapa Piotr

de Corbarto rzeczony Miko?ay V. ale

poznawfzy grzech j uprofiwfzy od Ja
llU XXII. odpufzczenie, umar? w Aven

l\ionie pod ftraz?.

Za}{on Swi?tego Zbawiciela od S.

Brygitty wdowy.
Hieronymite od B?ogoflawionego

Piotra Ferdinanda.
,

Puftelnicy S. Hi?ronyma, od Blo ..

gof.?aw: Piotra Gambakurta •SYzma XXV. ze wfzyfl:kich naydtu?
f.ze; ?o jak mówi?: Lat 50. trwata po

\
przem?fienin Stolicy Papiczkiey od

Grzegorza XI. z Awennionu do Rzy1'"
!ilU, nafr?pil Urban VI. którego cz?-

Zolnierze Jezusa Chryftusa W Lu ..

z.ytanii,

lJTtym?,r ij
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W tym?e wieku C01Zcitia powJzeclme.

XV. Wienne?fkie we Francyi Eku

meniczne pod Klemensem V. Ru 13If•

przeciwko Herezyi Fratricellow, Be

gninow i Beguardow •

,::
Avennionie pod ten czas fiedz?cego,
gdy mi?dzy trzema Miefi?cami od Pa

pie?a wyznaczonemi do dania o sobie

wymówki do Concilium Generalnego
za:?o?y? Apellacy? ,

od u?ywania ?wi??
to? ci zabroniony. _

. Templariufzowie kiórzy od fwoich

2brodni do Herezyi poft?pili, zgbdzeni,
dobra ich po wi?kfzey cz??ci Zakonowi

Kawalerow Ma.lta?fkich oddane. Oy
cow by?o 300.

2. Karol IV. Cesarz, tak czci? Wi

karyufzow Chryftusowych, i? za Ur

banem V. jad?cym konno, piefzo i??

nie wf?ydzi! fi?, mówi? te?, i? ten Ce

sarz by? poftanowicielem Elektorow

Cesarftwa przez Bull? z?ot?.Od tego? Klemensa V. Konftytacye
3- Jagie?to Litewlki Xi??e na Krzcie

S. nazw?n? Wladyf?awem ? Litwy i

Zmuydzi mezmordowany Apo I? o]", i

Katechizmu Chrze?cia?fkiego od Ka

planów fprowadzonych j?zyka ta ..

meczuego jefzcze nie umiej?tnych
fam?e T?umacz.

nazwane f? Ctementina;

?W tym?e wieku jacy Heretycy pot?pieni.

T. Beguardowie , Bequini, i Bequi
nee pod pozorem Zakonnych fzlubow

oczewi?cie wfzeteczni.
Ten?e Xi??e pobo?ny Ru 138g. po-

11a? z Wilna Pof?ow do U rbana VI.

fiebie i fwoie Xi?ftwo Rzymikiemu
Ko?cio?owi poddai?c, i z ferca offia

rui?c,

2. Dulcyniftowie fzpetn? mieli fpo
Jeczno?? pod pozorem mi?o?ci. 3. Tur ..

lupini i Cynicy naybezwftydnieyfi.
4. Wiklefiftowie, od Jana Wiklefa

Kap?ana z Anglii dla niedopufzczone

go fobie Bifkupf?wa
:

Wigornie?Ikiego
zapalczywo?ci? zdi?tego, którzy
Transubftanciaci? iftoty chleba i wina,

c?yli onych przeniefienie, i rzec?ywi

ft? przytomno?? Chryftusow? \V Eu

charyftyi , Mfzy Swi?: Offiar?, fzlu

by MniIkie, Hierarchi? Ko?cieln?, wol

ny cz?owieka rozs?dek, wzywanie
Swi?tych, cze?? Swi?tych obrazow,

i indulgencye &c. przeczyli.

W I E K XV.

Wtym wieku byto Papie?ou: 13.

l. Itmocenciuiz VII. Chw: z Italii

Sulman:
.

2.

2. Grzegorz XII. Chw: z Wenecyi 2_

3. Alexander V. Chw: Mn:ch Kre-

te?czyk .

I.

4. Jan XXrH. Neapolita?czyk noto-
?

Tego Heretyka za Dekretem Syno
eu Konftancie?fkiego ko?ci f? z ziemi

dobyte i fpalone.
wany s-

5. Marcin V. Rzym: Chw: -

14'
6. Eugeniufz IV. -Mnich z Wenecyi

1fT tym?e wieku XlV. jacy Monarcho ..

wie.

Chw: 16.

7- Miko?ay V. Genue?czyk Chw: 8.

'8. Kalixt III. Chw: Hifzpan 3.

9. Pius II. Chw: Sene?czyk 6.
r. Ludwik V. Cesarz nie o jedn?

zbrodnie obwiniony u Jana XXII •. W 10. Paulu S II. Chw? z Wenecyi -

7-
11.
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11. Syxtus IV.- Chw: Mnich ,z Italii
,:. pewney liczby Bifkupow oglofsony

Ligur: 13. by? Papie? Amodeus Auguftynian pu-
12? Innocenty VIII. Chw: Genue?- ftelnik, niegdy? Xi??e Sabaudii rze ..

czyk .. 8. czony Felix V. który jednak poznaw-

13. Alesander VI. Notowany Hifz- fzy b??d nie z jego winy pope?niony,
pan n, dobrowolnie uft?pit Miko?ajowi V. po

?mierci Eugeniusza IV.

1/7 tym?e wieku Rzeczy Pami?tnieyfze. Wtym?e wieku Syzm, i Antypa-
pie?ow naypo??da?szy ftat fi? koniec.

I; Jubileufzu zbli?enie do Lat 25.
od Pawia II. i Syxtusa IV.

Alexander V. z fzczodroty wielkiey
ku ubogim nayubo?fzym fi? znalaz?.

Zk?d mówi?, ?e to ?artem powiedz.ialr
Diues era nz Episcopus , Pauper Cardi

nal?s ,
Mendicus Papa, Bogaty by?em

b?d?c Bifkupem , Ubogl ; b?d?c Kardy
na?em, a ju? ?ebrakiem, zofrawfzy
Papie?em ,

I?. ?wi?to Przemienienia Pa?fkiego
.

dla Zwyci?f?wa odniefionego w Bel

gradzie nad Machometem II. zof?a?o

uroczyfre.
III. Wzbudzenie Ludu do Pozdro

wieni? Anielikiego W Poludnie od Ka

Iixta III. Pod Mikolajem V. Konfrantynopol
zatracony, a potym i Cefarf?wo

W fchodnie przy Turkach z of? a lo,

Na u?mierzenie niezgod w Ko?ciele

Kardynali .zebrawfzy Concihum w Pi

zach , Grzegorza XLI. i Piotra Lune?

:(kiego Benedykta XIII. z?o?yli z

urz?du Papiefkiego, wyniof?fzy na ten

Syxtus IV. pifa ? Xi?g? o Niepoka
lanym Pocz?ciu N. Maryi Panny, a

Duminikanom z Franciszkanami o tym
Iprzeczki mie? zakaza?.

\

f?opie? Alexandra V. po którego
?mierci naf?anowiony jeft przez ?ale

t? Króla Sycyliyfkiego Jan XX I li.

barziey fklonny do rz?dzenia woyfka,
ni?eli Ko?cio?a. Ale gdy fi? ca?e

Chrze?cia6ftwo brzydzi?o troiftym
rz?dzeniem j panowaniem trzech ra

zem Papie?ow, to jeft ? Grzegorza
XII. wAryminie , Benedykta XIII. w

Hifzpanii, i Jana XXIII. W Rzymie
pod ten czas przyi?t?go, a ka?dego
7- nich po Papielkn rz?dz?cego fi?,
nakazane jeft Concilinm Konftallcie?

fkie, na którym gdy Jan i Grzegorz z

Papieftwa u1??pili, a Benedykt upor

cZywie, jako pierwiey opiera? fi? ,

natychmiaft obrany l\.i.:lrCill Papie?
naychwalebnieyfzy V.

Wtym?e wieku, Ludzie znamienitji.
I. S. Wincenty Ferreriusz naypierwey

by? Spowiednikiem Antypapie?a Be

nedykta XIII. i Sacri Palatii Magifter,
potym tego? Antypapy frogi upomi
nacz.

2. S. Laurenciusz Juf?ynian pier-
wfzy Patryarcha W enetow •

.

3. Swi?ty Kazimierz Kr6la Polikie-

go Syn &c.

4- Jan Gierfoll Kanclerz Paryiki.
5. Tomasz KempHius.
6. Jan Platyna.
7. Pikus de Mirandula Xi??e, cud

rozumow.

8. Jan Dlugosz Swi?tego Kazimierza

Nauczyciel nominowany ArcybiikupSyz?a XXVI. i ofratnia na zborzy
rzezu m Conciliabulo

.

Bafileenfi od Lwowfki.
Pau ..
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Paulini od S. Francisz?a de Pa ula. ,,:: dz.ili , ze koniecznie pod utrat? zba-

Auguflyniani bOll, Difcalceati ,
od wienia Kommunia powinna by? brana

Baptif?y Pogiusza.
od ??i?ckJch pod obdyg? poftaci?

Zakon Annuntiatarum, czyli Zwia- chleba l wina ..

ftowania N. M. Panny od Blogof?a- '2.. Taoorqtoioie, od Miefteczka przez

wiouey Joanny Króla Francuikiego ?y?o,affa rraybitnieyfzego Huffyt?
Córki. •

- .

SWlezo na obron? zbudowanego i

Zakon Minores de Obferwancia wv.. nazwanego Tabor, którzy bli?fi byli

??czeni od Konwentualnycll, Zakonu do bl?dow Waldenfow.

S. Franciszka, przez S. Bernardyna 3. ](alixtynowie, którzy o dawanie

Sene?fkiego, zk?d zowi? fi? cz?f?o- Kommunii z Kielicha ?wieckim wfzyft ..

kro? Bernardyni. k? moc? dobijali fi?·
Zakon S. Klary pod Regu?? S. Franc: 4· Pikardowie, od Pikarda pewnego

Reftaurowany przez Btogoflawion? Fr?ncuz?. z,bie?a d? Bohemii, którzy

Kot?.
'

twierdzili, ze me nie ma by? wierzono

Kanonicy od S. Laurenclusza Jnfty- oprócz Pifma S.

Diana pod Klemenfem X. zniefieni. Z tych herezyi zbyt krwawe woy-

Kawalerowie z?otego Runa na cze?? 'tly w Królewf?wie Bohemii wynikne ..

N. M. Parmy od Filipa Xi???cia Bur- ty, i na wielk? zgub? .dusz i Królew ...

gundyi uf?anowieni, ftwa wz rof?y .

Proroctwo Hu:fra. o g?fiorze czyli
Iab?dziu ,

to jeft: o Lutrze po fru

leciech maj?cym fi? odrodzi?, daw ..

no od Krytykow wy?miane.

Wtymze wieku Concilia Powszechne.

XVI. Florentfkie Ekumenicze pod

Eugeniuszem IV. Roku 143R. o jedno
?ci Greckiego Ko?cio?a z Rzymfkim.· WtY1Jz?e wieku Xl/, jacy Monarchowie.

byto Oyeow 150•

Na Concilium Konftancie?fkim po- T. Zygmunt Cefarz w obronie Ko-

?pione f? Herezye Wikleffa i HuU'a. .

?ciola, w utwierdzeniu jego POkojll

I
Na tym?e Concilium Seffya 4· i 5. niezmordowany pomno?yciel, dra

ktcrre Papie?? zni?aj? pod Concilium,
.

I zniefienia naYlzkodliwfzey one?o czafll

maj? fi.? rozumie? o w?tpliwym i Syz- 'w Ko?ciele Syzmy wzbudzI? Jana

lIlatyekim Papie?u. XXIII. do zwolania Synodu Konftan ..

Za dekretem tego? Synodu Jan H2tJS cieMkiego ,
na którym gdy on fam byt

nayprz6d, a potym w Roku nafl:?pll" przytomnym, a Papie? W dzie? Na ..

j?cym Bieronim '? Pragi fpaleni f?. rodzenia P3?fkiego pierwfz? Mfz?
_

.

w nocy odprawowal, a zatym fpie

W tymze wieku XV. jVicy heretycy w:>!? Ewangeli?, wymóg? Edykt od

pot?pieni. Cefarza &c.

Ucz(.lDych 1udzi w Ko?ciele zacny

uczciciel i nadgrodzca; ?wyM bowiem

mawia?: Equites & Nobiles creare po ..

tejl Cttsar, nOli item doffos & Doftores,

.

r. Hu[fytowie, od Jana Huffa Kapla
n?' Cze'fkiego i Hieronima z Pragi,

którzy 0rróc? innyc falf?ow, twier-

qZ?O$
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qnos Deus eJ natura indoffis prceflare UD- ?:< 6. Pawe? Hl, chwal: Szlach: Rzym: 15.

tuit. 7. Iulius III. chwal: Hetrufens -

5-

Kaiaalertno i Szlacht? ](reowa? mo?» 8. Marcellus II. chwal: Picenus dni 2Z. •
I

Cesarz, ale u,czonych i Doktorow 9. Pawe? IV. chwal: z Neapolu lat 4-

nie mo?e, których Bóg i nat?ra nad IO. Pius IV. z Mediolanu Mnich 6.

I'Jtzaukami zacnieyszemi poczyni/a. II. Grzegorz XIII. chwal: z Bononil 13-

2. Fryderyk IV. po zabraniu przez 12. Syxtus V. chwal: Mnich Picenus 5,
'

lVIachometa II. Konfl:antynopolu, woy- 13. Urban VII. chwal: Rzym: dni IZ,

n? przeciwko Turkom gotuje, ale 14. Grzegorz XIV. chwal: z 'Medio-

pró?nym ufi?owaniern , gdy Xi???ta lanu rok I.

Chrze?cia?ikie mi?dzy fob? nie zga- IS. S. Pius V. Mnich z Lombardii 6.

azali fi?. I6. Innocenty IX. chwal: z Bononii I.

3. Ferdynand V. Król Hifzpa?fki dla I7' Klemens VIII. chwalr z Floren-

Maurów zupe?nie odp?dzonych na- cyi fiedzia? lat 13.

zwany od Innocenciusza VIII. Królem

Katolickim, ten do Kr6lewftwa Sioi?
t? Inkwizycyq wprowadzi?. Pod nim

Infu?y czyli Wyfpy Ameryka?ikie
p?zez 'Chryftofora Kolumba wynale
zione f?,

Wtym?e wieku XVL rzeczy pami?t.
.

-

nieysze.

T. Og?oszenie Regefl:ru K:fi?g zaka

zanych od Paw?a V.

II. Przydanie Ewangelii S. Jana przy
ko?cu Mfay na mieyfcet Loquente ;JeJu

4- Quinea , Angola, Krdlewf?wo

Kogie?fkie &c. do Ko?cio?a Chryflu
fowego przy??czaj? ii?. ad Turbas , od S. Piufa V.

I

lIL Uroczyf?o?? Nay?wi?tfzey Ma

ryi Panny od zwyci?f?wa, czyli Ro ..

?aniec na parpi?tk? zwyci?frwa przy
Naupakcie Roku 151I( nad Turkami

od Piufa V.

W tym wieku z wielkim profitem
zaczol fi? druk w Ko?ciele przez Jana

Mentela Szlachcica Niemieckiego Roku

1:442. i od Jana Guttemberga z?otni

ka Moguntfhiego , który oprawowal
male?kie xi??eczki, nayprzdd do fkut

ku przywiedziony.

IV. \\1 prowadzenie Sodalitlwa Ma

ria?fkiego do fzkó? Societatis Jeru.
V. Nabo?e?f?wo 40; godzinne przez

W I E I( XVI. trzy dni zapuf?ne, .

?/ztlius 11. naywfpanialfzey Bazyliki
Watyka?iki?y fundamenta zllo?yr?'lI7tyrn wieku byto Papieiow fiedmznaflu.

Leo Xl Marcina Lutra Saxona Jile

bieAikiego z Zakon u Auguftya?Ikiego
Mnicha? nayprzód bodzcatni zayzdro ..

?ci i nienawi?ci wzbudzonego prze
..

ciwko odpu1?om pozwolonym tym.

którzy fi? Iktadali na W oyn? S. a od

Jana Tetzeliusza Dominikami w Wi ...

tembergu ogtofzonym gniewaj?cego
fi?1 potfll\ Roku ;15I7. falfzywe Dog-

I

:t. Pius III. Senertczyk chwal: fiedzia?

dni - - 26.

?. Julius II. z Liguryi chwal: fiedziat

lat - .. JO.

S· Leo X. chwal: Szlach et: Z Floren: 3·

4· Adryan VI. z pod?: z Belgii lat 2.

5· Klemehs VII. chwal: Szlach et: z

Florencyi 110. ;11.

matl
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mata, fzpetne, bJll?niedkie i trefn?c: ,',

Ide rozfiewa? poczynaj?cego rudzle?
W tymze wieku, iudzie znakomitsi •.

I. S. Tomafz de Vitla nova. 2. S.
do Rzymu dla rprawi.eni? fi? za?P?
zwanego, a za wflawieniem ii? F ry

deryka Saxo?ikie?o Elektora upro?-
Francifzek Xawery. 3. Swi?ty ?tani
f?aw Konka. 4. S. Piotr de Alkantara?
5. S. Karol Boromeufz. 6. S. Felix de

Cantalitio. 7· S, Aloizy Gonzanga. 8.

S. Jan od Krzy?a &c. 9. Maciey mie-

.;

wfzy pozwolenie do dania z.
fiebie

wvmowki W Augu?cie Vindeltc?rum
przed Kardyna?em Kajeta?em, .tu

l ow

dzie bt?kaj?cego fi? , n.a?o.l1lec ba,':
..

dziey ,
a bardziey CO dzie? Jad. zaraz

Iiwy , uf?y i pj6re? wylewa]?ce?o,
pot?pi?, jako niez?ozney, heretyckiey
i fzkodliwey nauki nowatora, czyli
wznowicif'la przez Bull?" Exsurge

chowita Hif?oryk Poliki.. ?

IO, Tomafz Mo1'US Kan'clerz f\l1?dH
II. J?n' Fa ber Wikary generalny Bi ..

D{upftwa Konft: dysputowal z Lutrem.
I2. Jan Ekkius

'

Ingolftadfkiey Aka

demii Profesor i Doktor wielki, któ.ot ..

Lutra w dysputach barz o przycisn??,
Domine! powfla? Panie.

.

PC?We! 111. ConciJium 'I'ryde?fkie
Ekumeniczne nakaza? Roku I 5.45.
Julius III. i Pius IV. Ko?ynu?wal1. na,

koniec Roku IS63' ten?e PluS IV:
fzcz?sliwym ikutkiem za,kollezyI. l

potwierdzi?, do. te.go Conc!lum .

zJe

chali PrezydencI l ?of,l'ow?e Papiescy
KardynaIow 5. Dwoch tez Kardyn?
?ow Lotaryngus, i Madrutius. P,atn
archow 3. Arcybiikupow 33. Bliku

pow 235· Opatow 7. Genera?ow 7·
Zakonu Kllznodzieyikiego i Minorum

'observanti:e, Minor: Conventuallum.

Eremitarum S. Angufrini Servorum

S. Mari?. JlrowincyaI Lornbardyi za

Genera?a Karmelitow, GeneraJ Soc:

13. Mikotay Kopernik Kano?ik Wa.:- .

mi?.fki. I4- Bernard Wapow1llfz HI";

ftoryk Polfki. IS. AJexander Guagni
l1US Hiftoryk Polfki. 16. Marcin Kro

mer Bifkup Warmi?fki, Hiltoryk Pol ...

iki

/

...

Teatyni od S. Kajetana i Piotra

Karaffa pierwey Bifkupa Teatynu, po

tym Papieza Pawt.a IV.
.

Kapucyni potWlerdzem od Kleme,n
..

sa VII.
'

Scisleyfzey obser'wancyi
. Zakon? S.

Francifzka albo Recollech potWler
...

dzeni od tego?.
.

Bar1zabitce zgromadzenie KJ.eryko?
Regularnych S. PawIa potwlerdze.n.
od tegoz.

I'

Jesu i Genera? Kapucynow. Ró?nych
Teologow 146. nad to Oratorowie C?:
farza i Kr6low: Francyi, HiCzpann

Portdgalii, Z W?gierfkiey. ziemi, .z
Czech, Z Polfki ,

z \Venecyl, z fled.mm
Kantonow Helwecyi.,. z. Bawar?l "

z

Sahaudii, z Frorencyl 1 mnych Xl?Z?t

Societatis Jezu od S. Ignacego Lo ..

joli potwierdzony od Paw?a III.' Kle

rycy Regularni od S. Majola i od Blog:
Hieronima Emiliana.

Bonifratrowie albo Bracia Go?cinni,
Szpitalni od S. Jana de Deo.

Ko?cielnych.
.

Filipjni od S. Filipa Neriufza. Kar. -

melici Bosi od S. Teresy.
Grzegorz XIII. Starego Kal?darza

poprawca.
','

Zgroma<?zenie S. Kamilla Kleryko"'"
flu??cych Choryn: od S. SyxtUSll. V •.

Fuli.
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Fuligenses, ?cisleyfzey obserwy Za-
,:. kiey prawdy, fkazicielem ; od tego bo-

,konu Cif?ercie?fkiego- wiem Oyca klamf?wa jako pokolenie

Zgromad?enie Klerykow Nauki Iaszczurce porodzili fi? furowi i

Chrze?cia?: od Klemensa VII.- mi?kcy Luterani, Anabaptif?owie, An ..

Zakonna Profefsya przed. Rokiem titrinitarii , Adiaphorif?ze , Interrimi ..

-16. zupe?nym
Jat wieku zabroniona {he, Ubiquif?se , Sabbatarii , Clancula-

przez Synod Tryden'?fkj. Zakonnych rii
,

Mennonif?te , Deifhe i insi.

Przywileje umnieyfzone. 2. Grzegorz Paw?a Pafl erza Lute ..

ra?in Krakowczyk pierwfzy w Pol ..

ficze obudzi? Aryanizm. 'W tym?e wieku XVI. Concitia Po-

3. Leelius Socinus wódz Aryanow
w Polfzcze , wygnany od Zygmunta

wjzeclme.
'

XVII. Latera?lkie Ekumeniczne pod Auguf?a,
'

Juliufzem II. zacz?te pod Leonem X. 4. Fauf?us Socinus krewny Leli ..

flt??czone Roku 15I7. zniefione ?cis- ufza twierdzi?, '?e .Chryf?us fzczery
{ye na Synodzie Piza?fkim wynik?e. cz?owiek a nie' Bóg, ten umar? za

Pof?anowiona jeft ?wi?ta wyprawa Krakowem, Sektarze jego zwali fi?
przeciwko Turkom, którym krokom Bracia Polacy, Fratres Poloni,

"par? fi? zdrayca w Królewftwie Chry- 5. Bernardyn Ochinus z Zakonnik.

Ihisowym Luter. by?o Oycow J40. Apoftata dla wielo?e?wa Nauki Z

XVIlr.. Trydeutfkle Ekumeniczne,'
.

Polfki wygnany.

na nim pot?pieni f? Luteranif?owie Herezya Lutedka tak p?odn? matk?
i Sakramentaryur?owie. Artyku?y zoftala ,

i? wiele tylko Mnichow wy-

Wiary ja?nie wy?o?one. Karno?? oby- w?oków z Habitu do ?wi?tokradzkich
czaiow restaurowana. Mat?e?ftw napieraj?cych fi? widzia?a,

tyle dziwacznych p?odow fwoiey na-

W tymze wieku jacy Heretycy pot?pieni. uki porodzi?a; od czasu bowiem no ..

wego otr?biciela Ewangelii Lutra,
wi?cey jak 200. wynikneto Herezyi,l. Marcin. Luter nowy Reformator

Ko?cio?a, czyli raczey chc?cy fi? na·

zwa? Pi?ty Ewangelifia ze wizyftkich
Herezyarchow Nauki dawnieyfzych
\Viekow pot?pioney jedn?, a t? nay

?arazliwfz? u?o?y? fekt?; poniewa?
nie marz w nim, coby w dawnieyfzych
Heretykach nieznaydowalo fi?, któ

l"eyby prawdy nie przeczy?, i którego
by falfzu nie twierdzi? Jako rok jego
1517, \V którym fwoje k?amftwa za

?z?? rtlzfiewa?, W tym texcie Pisma
SW1?tegQ ero spIrItUs MenDaX. 3.

Reg., ?2. b?d? Ducbem klamfl:wa, chro
tlolhce wyra?ony ukazuie go wfzel-

Filip Melanchton wódz, Kozio?

naywfzetecznieyfzey trzody Luter ..

ikiey llawny Augufta?ikiego wyzna
nia Compositor.

W tym?e prawie op?akanym czafie
I

Luter w Niemieckiey ziemi, Zwingli-
ufz Ulryk Sakramentariufz w Helwe

cyi, Jan Kalwin -Pikard we Francyi I

J?drzey Karolftadiufz (' Archidiakon

\Vitembergiki, który pierwfzy Ka

p?anom do ?wi?tokradzkich Md?e?ftw

jakoby ?wiadem by?) z Lutra Sakra

mentariufz i Jan Ockolampadiufz ( z

Mnicha Brigitana ) Zwinglianin ohyd.,
Tom III Q wa



WIDOK

lwa w Bazylei jako fpó?letni wfzyfcy ;::. 2. Atbert V. ?i??.e Bawaryi fzerz? ...

Herezyarchowle z wielk? strat? dufz cey fi? po wfzyfrklCh Krajach Here-

lud zwodzili. zyi do fwoich granic ?adnego przy?
IV tym?e wieku XV L jacy Monarcho- fr?pu nie donufzcza.

wie. 3. Zygmunt L Król Polfkl pami?t ..

n?
na rzecz Katolictwa ( jako ma.

wr?, gdy f?fiedzka ?ciana gory ) zwo ..

lawIzy frany Królewftwa, póf?anawia,
aby ci, któr?yby chcieli' odft?pi? od

Ko?ciob Ka!olickiego, za nieprzyia ..

ciel Bofkich l Rzpltey miani byli. Ale

naf??pui?cy po tak ?wi?tobliwym Oy ...

cu Zygmunt II. Syn, dla zbyteczney
z>vloki Królem jutrzeyfzym, Rex era-

:t. Karol V. Cesarz, m??ny Ko?cio

?a obro?ca .: I. Zarazliwe Xi?gi Luter-

1kie na Seymie Wormace?fkim na zel

?ywy ftos ognia fkaza?; a za? Autora

tego dzida, jako znakomitego Here

tyka, Bogu, Ko?cio?owi i Cesarzowi

opierai?cego fi? buntownika z ca?ego
/ Pa?ftwa wygn.a?.

ftlrlUS nazwany, zdaleka tylko pogl?.
da na cifn?ce .fi? gwa?tem zewfz?d he ..

rezye.

2. Rzym od Barboniufza Xi???cia
obi?ty , ! famego Papie?a Klemensa

VII. do poddania fi? przymufzonego
uwalnia. 4. Gufrawus Waza Kr61 Szwecyi R.

f527. aby Tronu dof??pi? , na mieysce

'wiary Katolickiey Luterik? wpro
...

wadza,

3. Na Seymie W Augu?cie mianym,
nad' okazanemi Augut?a?fkiego wy
znania Artyku?y C mówi?) ze ca?y fi?
we ?zy rozp?ywa! widz?c tak wiele t y

fi?cy ludu od Ko?cio?a odrywaj?cego
fi?,

,

I

5. Frideryk 1. Król Danii Roku 1529'

Oyczyfr? R.eligi? depcze, a now? wpro-
wadza, .'

6. Albert Naywyzrzy Zakonu Teuto ..

nickirgo Magifter od Ko?cio?a
.

od

Zakonu odft?puie i do ca?ey PruP?ley
ziemi Kaznodziejow Luterikich wpro

..

wadza.

Te wyznanie gdy Cesarz approbo
wa? nie chc1at, Xi?z?ta Proteftantes

zgromadzeni w Smalkaldyi, w Tu

J'yngii fpolnie na obron? tey nowey

?eligii fprzyfi?gli fi?, zk?d od tego
Ich zjazdu nazywa fi?, Fcedus Smalcal4

«?eum, przymierze Smalkaldyckie.
7.Henryk VIII.Król A?glii nayprz.6d na ..

pifawfzy Xfi?g? przecIW LutroWI Do

gmata wydai?cemu, zafzczycony od Le.... ,

ona X. tytu?em:
.

obro?ca Wiary, po

tym gdy dla odrzucenia nale?ytey Ma? ...

?onki Katarzyny, i wzi?tey przeciw.
kó wfzelkiey godziwo?ci w Ma??e?·

frwo Anny B?l?ny, a ?adney nie dai?c

4· "fJa pojednanie niezgodnych u

myfi'ow przepisa? formul? Religii tym
czasem, pókiby od Synodu Ekumenicz

nego co innego nie by?o poftanowio-
no.

5. Stradwfzy n!dziej? do uspoko ..

po fobie nadzIel poprawy, kl?tw?,by?
uderzony od Klemensa VII. kaza? t1?

ogiofi? za Papie?a j Gtow? Ko?ciolt?.

Anglika?fkiego ,
i wfzelkiego Rodza-

.jenia Pa?f?wa a wykorzenienia Here

rezyi, uczyniwfzy z Protefrantlmi W

Pafsawii przytDierze, wolne im no

wych Dogmatow wykonywanie po-

2woli? pod Imieniem: Transaaio Pas

savimsis?
ju herezyom do Anglii ( kt6ra nie'"

gdy? wielu. Swi?tych by?a Oyczyzn?)
Wft?l>



KOSCIO?A w N O\V: TEST:-

wi??p wolny i miefzkanie pozwolit >:? III. Kardyna?em tytu? Eminentiffi ...

g. W tym wieku na wfzyfrkie cz?- mus od Urbana VIII.

?ci ?wiata Religia Katolicka rozfze- Urban VIIJ. przez Hrabi? Offoll?«

rzyia fi? . w Afryce, Ameryce, Azyi fkiego Oratora od Wladyflawa IV?
i tyfi?c razy wi?cey ludzi przez rn?.. Króla pozwoli l Polakom ugody i fpo ..

zow Apoftolikich Ko?cielewi Rzym- fob okupowania dziefi?cin jakow?
fkiernu przyby?o, ni?eli przez falfzy' kwot? pieni?dzy, wydawfzy na to Bul ..

wych Apo?o?o\? i Prorokow tego? l?: Cum ficut Ijiteffus Filius &c. Roku

czasu od Jllego? oderwani f?. 1634'
.

;

\
Innocenty X. pot?pi! 5. propozycyl

W
JanfeniuCza rodem z Holandyi..z Teo-

. I E I( XVII.
.

loga Doktora, Jpre?ikiego Bifkupa

wyi?te z Xi?gi tytu?owaney Augufli-

Papie?oio byto UJ tym wieku jed?nafiu.

I
nus. Tych propozycyi fens jeft tako

wy.

:r. Leo XI. z Florencyi fiedzial dni 25.

I
I. Niekt6re Bofkie Przykazania Lu-

2. Pawel V. chwal: Rzymianin fie- dziom Sprawiedliwym chc?cym i ufi-

dz iat lat _ ,.. .. 16. Iui?cym wed?ug ninieyfzych ,
które

g. Grzegorz XV. chwal: z Bononii maj?, fil, f? niepodobne, oraz nie ma-

fiedzial lat .. .. _ 2. j? te? ?afki, przez któr? ftalyby fi?

4. Urban Vlfl. chwal: z Floren: fie- podobne.
dzia? lat 21. II. -Wn?trzney tarce w franie natury

s. Innocenty X. z Rzymu chwalebny zepfutey oprze?:fi? nie mo?na.

fiedzial lat _
_ - II. III. Do zaf?u?enia i zgrzeszenia

6. Alexander VII. chwalebny z Italii w f?anie natury zepfutey nie potrzebna

fiedzial lat 12. jeft wolno?? od konieczney potrze-

l'
Klemens IX. chwal: z Jtalii fie- by, ale dofy? na wolno?ci od przy..

•

dzid lat ,.. - - 2. mufu,

S. Kl?mens X. chwalebny z Rzymu IV. Semipefagianie przypuszczali
fiedzia? lat ,.. f'

.. 6. uprzedzaj?cey ?afki wn?trzney potrze
..

9. Innocenty XI. chwalebny z
I

Jtalii I b? do wfzyftkich dzie?, na?et i do

fiedzia? lat ..

I"
,..

13. pocz?tku wiary, i w tym byli herety-
lo. Alexander VIII. z Wenecyi cy, ?e chcieli, aby ta tafka by?a taka,

chwalebny fiedzia? lat 2? któreyby móg?a ludzka wola opiera?
II. Innocenty XII. chwalebny z fi?, albo jey l1ucha?.

Neapolu fiedzial lat ...

9.0\
V. Je.ft to b??d Semipelagia?1ki mó"

wi?, ?e Chryftus koniecznie za wfzyftl'
W tym?e wieku rzeczy pami?tHieyszc. kich ludzi umar? i krew wyla?. Oto?'

te wfzyftkie pi?? propozycyi, czyli
W rozumienia takowe Janfenius?. t?.

pot?pione.-.1·l11"abo?e?ftwo 40 •. godzinne
WIe u l{o?cio1ach.

.II. S"'i?ta I\.ommunia W Nied?iele
Jnlefi?czne.

II'tymieQij/'



11" tym?e wieku ludzie znakomitji. i:: nie, ?wi?te i ?wieckie nienawidz?.
5· Pietyf?owie, którzy ducha pry.

watnego, jako im diktuie, nailadui?.
6. Antoni Arnoldus Doktor Sor ..

b 011 fki
, pomno?yciel Janfenizmu Ro

ku 16?3.

J. S. J?drzey Awellinus,

s. Franciszek Solanus,

g. Marya Magdalena de Pazis.

4. Swi?ta Róza Limana.

5. Strykowiki Kanonik Zmuydzki.
6. Baroninsz Kardynaf. W tym?e wieku Monarchowie.
7. Maciey ?ubie?fki Bifkup'Krakowfkl,
8. Fredro Wojewoda Podolfki,

Piarowie od Blogof?awionego Jó
zefa Kaleffanciusza.

r. Za Cefarza Macieja woyna O Re- ;

ligi? Roku 1618. wfzc??ta, potym pod
Ferdynandem in, zako?czona jeft Ro.

Mniszki Nawiedzenia N. Maryi Pan ..

ny od S. Saleziusza Bifkupa Gen:

ku 1678,. gdy naf?api?' pokc>y Mona

freryenfJ{l, albo Wef?falfki, bogate Hi ...

Ikupf?wa poszty w ?wieckie r?ce.

ArrybifkupLtwa ?. to jefr: Breme?ikie

Urszullny Mniszki potwierdzone od
Urbana VIII.'

Zgromadzenie Kap?anów Miiryi, od

Swi?tego Wincentego a Paulo. -

Spo?eczno?? Kaplanow ?wieckich

potwierdzona od Jana XI.

i Magdeburgfkie. Biiliupftw za? I4.
to je/l:: Minde?fkie, Werde?fkie , Hal •.

berfztadie?lkie, Kamine?fkie , Sweri-.
ne?fkie

, Ratemburgikie, Lubece?fkie
,

Mi?nie?fkie , Merfeburgfkie, N a um

burgfkie, HaIwcJburgikie, Brande ..

burgikie, Lebufie?fkie
,

i Slewice?fkie

1/7 tym?e wieku XV1L Co n cilia,

Po Synodzie Generalnym Ekume

nicznym Trydentfkim , byto, wiele Par

tykularnych Synodow.

w Saxonii
, pod czas onego nieszcz?

fliwego rozwodu farne Bifkupftwo
HiIdefemie?fkie f?atecznie wytrwa?o

Synod Konftantynopollki od Syzma
tykow Grekow odprawiony prze
ciwko Kalwi?fkim Dogmatom Roltu
x642.

W Katgli?l:wie.
2. Ludwik XIV. Król Francufki

Hugonotow Kalwinow z ca?ego Kr?

lewftwa wyp?dzi?.
W tym?e wieku jacy herety

cy pot?pieni,
3. Karol II. i jego brat Jakób II.

który przez nienawi?? ku wierze

wyp?dzony, na tono Ko?cio?a powra
caj? ,. obadwa Królowie Anglii.

J. Gommoryftowie i tym przeciw
ni Kalwini. + Fryderyk Auguft Saxonii Elt?ktor

do OyczyLtey Religii i infi Xi?z?ta
powracaj?·

2. Janseniftowie pod Innocenciu-

fzem X.
, . ,

3. Micha? MoIinos Kapran HlrZpan? 5· W oboygu Indyach, tak w

WCchodnich, jako i Zachodnich Reli ..

gia Chrze?cia?ika dziwnie pomno?ona.

{ki, Kwietiftow Chor?zy, pod zmyflo
tl? ?wi?tobliwo?ci? zbiór wfzetecz-

J
no?ci kryi?cy.

4. Kwakedanie ,albo dr??cy, kt6rzy
modl?c:fi? dr?? i wfzyftkie ceremo-

wiek
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KO?CIO?A W Now: TEST:
..

:" Unigeniius Dei Filius ,
o którey tez

..

naszych czasów cz?fta wzmianka.
W I E. I( XVIII.

W tym wieku Papie?e Ci Jq,. W tym?e wieku ludzie znacznieyft. ,

I. V. Miko?ay de Lombardis, Zako?u
Minoritow,

1'. Klemens XI. chwalebny z Jtalii
Urbinas fiedzia? lat - - 2. I.

2. Innocenty XIII. chwal: z Rzymu 2. V. Józef Kard: Tomafius Teatinus.

3. Wfadyilaw de Gielnior, Zakonu

Minor: Frau: od Benedykta XIV. Bea

tifikowany, W Warszawie bywa czczo ..

Szlachet: fiedzial lat ..

3.

3. Benedykt XI[l. chwaleh: z Bene-

wentu Mnich fiedzia? lat - 6.

4. Kle'mens XII. chwaleb: z Floren:
ny. ,

R
rfiedzia] lat - - - 10.

4. Józ;f Zatufki nay?yzfzy eleren ..

5. Benedykt XIV. Bono?czyk ue-
darz Krolewftwa Polfkiego, Opat Wq
chowiecki.

dzia? lat - - - 18.
6. Klemens XIII. chwal: z Wenecyi

5. Zakon Kawalerow Niepokalane
go pocz?cia N. Maryi Panny od Alberta

Xi???cia Bawaryl reftaurowany ,

fledziat lat I4.
*'r. Klemens XIV. chwal: Ganganellic

fiedzia? lat -
- -

5. 6. Zakon Maryanow pod tytu?em
Niepok: pocz?: N. Maryi Panny po-

"8. Pius VL Brafchi z Cezeny potrzy-
kro? B?ogoaawiony Papie? nie

chay fzcz?fllwie Króluie, i jak
naydtu?ey ku utzcz?fliwieniu

wft??
'J7. Zakon Societatis Jeru, czyh e-

zuitow zniefiony przez Ganganellego
Klemensa XIV. Pnpie?a .

wfzyfikiego Chrze?cia?ftwa ?yie.

W tym wiekze XViII. rzeczy pami?t
nieysze.

1fT tym?e Wieku XVIIL

Na Koncilium Rzymfkim Roku 1725

pod prezvdencya Benedykt? X ? I I:
znowu pot?pieni f? Ianfeniftcwie 1

K wefnellitowie •

I. Uroczyfto?? Ko?cio?a na caf y Ko.

?cior rozci?gniona od Klemenfa Xl,

2. Uroczyfio?? Nay?wi?tszego ?mie.

nia Jezus, aby od wfzyfrkich by?o
celebrowane od Innocenciusza XnI.

3. Pomnozenie czci S. Józefa, od Kle

rnenfaXI. i od Benedykta XIII.

Heretycy l'0t?pieni J?, Ci.

I. K wefnellitowie.
4. Odpua witajqcym fi? temi flowy:

:niech b?dzie pochwalony Jezus Chry
itus, od Benedykta XIIl.

2. ?"'rancfmafonii Roku 1736. wy
...

nikli, na nieodkrycie nigdy fekretu

przyfi?gaj?cy, pot?pieni od Klemens.

XTI. i od Benedykta XIV. przez Bul-
Kh-mens XI. fto propozycyi i jedn?,

Pafchazego K wefnelliusza Presbytera
Francuikiego Oratorii Berulliani pier.
wrzego \V Janfenizmie Wodza pot?
pi? przez on? flawn? Kon.ftytucy?:

,
.

l?·
.

3. Xi?ga de La Borde de l: Oratolre,

wladzy Ko?cielney uwraczaJ?ca, zakVa-zana pod kl?tw? od Benedykt? XI •

!f/tymze



WIDOK I

1/Ttym:l:e wieku f(VIII. Monarchowie,
? 7· Nayia?nieyfzy Cefarz RzymIki

J()zef w Kordonie Poliki fobie nale ...

Y. Franciszek r. Cefarz Religii. i Ko- i?cey zna?zne reparacye Miaft po
...

?ciqla Rzymlkiego wyborny czciciel. czyni?.
2. Auguft ITr. Król Polfki i Elektor 8, Katolicki Ko?ciot co dzie? wi?k ..

Saxo?fki w Dre?nie wfpania?y Ko?ciol fze pomno?enie Religii, przez M?zow
wybudowaL

. Apof?olfkich, czyli Mif:fionarzow od-

3. .Stanillaw Augufr Poniatowfki biera.
KrÓl Polfki fzcz?fliwle panuiacy ,

za
r

Dot?d widok .f?anu Ko?cio?a Swi? ..

którego panowania ofobIiwCzym fpo- tego Katolickiego pod Rz?dami nay
..

fobem zakwit?y nauki w Polfzcze wy?fzych Pspie?ow, ile krótko?? wy-
i ubogiey m?odzie?y Szlachetney razu pozwala?a, mi?y czytelniku tobie

podzwignienie ,
i Bilkupi Rufcy Orde- przed oczy przek?adam, aby? fnadz

rami uczczeni. b?l ,pewny o. w}adzy i rz?dach =v-
4· Fryderyk 'Uf. Prufkl Król kofz- wyzfzych PapIe?ow, oraz mial: dobr?

?owny w Berlinie Katolicki Ko?ciot wiadomo??, jako fa?fzywie heretycy i

fundowa? . Syzmatycy pierwfze?:ftwo Stolicy
5· W Metropolii MoldawIkiey Jaffy ApoftoHkiey przyt?umi? ufi?ui?, Teraz

rzeczoney od Jana Branickiego, Wo- za? o ?wi?to?ci tego? Ko?cio?a ja?nie
jewody Krakowfkiego Ko?ciot Kato- j?cy w rozlicznych obrz?dkach i Za,,'

i
Iicki fundowany. konach krótko w Teologii Zakonney

6. W Wiedniu Nayjasnieyfza Marya zalnformuie,
Tereffa Cefarzcwa Rzymfka fundowa-

?a dla Edukacyi MIodzi Polfkiey Col-
??

legium Tereflianum
,

a dla Alumnufow
???Rufkich i Greckich Alumnat z obfite- ??v

?i dochodami.
'

,

,

/

WIA.
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,V I· A D O M O S C

o POCZ?TKACH ZAKONOW

PRZEDMOWA.

Dare11znie usi?ujre niektórzy [posob Mnijkiego iycia naz'JUJad
dauJnietjszym i pie,wszyn? nad Chrze?cia?jkre Religire. Po

,zieUJa.? w J?arym Teflamencie jejli jakowe podobne przyk?ady
.

zna'ljdollJa?y sit, tedy barziey one cieniem i figurft pr?edwieJz"
czqcq nazwa?by nale?a?o. Pujlelnicze howiem ?ycie Et?ase»,

,i Holieeusea i onych ucznioio Jpol?e -f0 mfef'zh a nie , tudzie?

.lVazareycz1jkoU'J RekabitoZI'J pojlanoUJzenta, t tnsee tynz podobse
m()gre sif tylko zwa?a?, jako powaby uczynione przez lajkp
Bo?f!: do MniJkiego ?ycia. Ej[eriowie te?, kt?roch ?ydzi UJ Jpo ..

m in a jf!:, jako równie i Ci, Rtórych Filo ?ydowin UJ Xi{dzB
ft{)ofey opisuie (chocia? ich S. Hieronim Chrze?ciananzi by?
raz/umia?) wielf/: nader charakterami od Mni)hiego poflanozf)ie
nia ró?nili sit. Ukazuie to Metafrafles na pocz?/ku ?ycia

•

S. Paio?a PuJlelnika, prawda te? i to, ?e nie zbyzoato na lfJielu

najladowca?h MniJkiego ?ycia nawet UJ pierws.<:1}ch dUJóclt wie

kach Koicio?a , [ako to ?ycie Swift: Eudoxyi Mfczenniczki,
która za czasoto Trajana kiaitne?a

, uJfpamina,. ?e ju.i Uj

ten czas by?y Monaflery ufianoioione. Atoli jako ititujch wiele

I dOlf)O?Olf} Ko?cielnych czasoio onych, tak te? i pamirttka do-

k?a?n7eYsza, pierwocin onego regularnego ?ycia po?arenz Dio.

"leczana) którym Xi/Ci Chrze?cia?jkie jp/one/y, zniszczona

hy?a.J
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,by?a. Z tych za? douiodoia, które pozofla?y do ceasoio 11011 ..

flant1j?? Wiel?iego,' poc?qtki ??cia. Zakonnego majre sif do.

chodzi?. Ponieura? odtf!:? one zycie Zakonne za naj?(ipienie1n
pokoj« w Ko?ciele mog?o SZ! prseci rega? bez preenoania , roz

f?erza.? bez przeszkO?1j. U/1jna.'ezc? z?? tako?eg'o ?ycia pierw
st bylz S. Patoe? ,

z S. /1nton? Wtelkt, Ktor1jch pr?ykladem
dwa rodzaje MnichoUJ rzrerfzzly sit.

'

:-Jeden rodzay Puf?elnikoio ofobn«, i bez dozoru ?yirec1jcft ..

/ Drugi Cenob?tozlJ UJ ?omu fpo?ecznY1n ?'ljiqcych; UJ Ja m 'ljc h eai

poczqtkach nU8sza?y SZf CZ!flokro? z [oba one dwa rodeaje ,

tak dalece, i? jedni z pzifJyni do kla sztoru; drudzy Z Kla ...

sztoru od ?ycia [po?ecznego na puflynire przechodzili, cho ..

cia? pufl'ljnne ?ycie z CZ!flego doiioiadczenia okaza?o sit nie ..

bespiecznieosze ,
a zatym nad te eacze?o by? s?aioniejs>» ?y?

cie Klasztovne , oJob/iwie po l1Jtjdaney Regule od S.,Pachonrziu

[za, któr?: on od Anio?a dihtuif!:cego przyio!, i tt? Jam?:
Hieronim S, po?acinie w1j?o.1:yl. Od tego tedy czasu dwa chwalebne

rodzaje MnicholtJ zac,zety kztJitn?;?, to jeft: P1ItflelnikozlJ, i Jpa.
lecznie ?yiClC1jch Zakonni koto.

/

Do ktoruch te? podmiessali sit niecnotlisoi Sarabaitouiie ,

Atórzy po dwóch, albo po trzech cZfflokro? po Mi afla ch
,

i wio •

.

fkach wed?ug Jwego zdania ?yli. Gdy si! tedy tym .rp%bem

rofpoCZfte i [!oj?anowione UJ Egipcie ?ycie J?lnijkl?e od tych :ss.
WynalazcouJ, to jef?: od PauJ!a, Antonzego, t Paclzomzego
wzmaga?o, nat1jchm'iafl ztamtrtd po wszystkich firanach ?UJiata

zbawiennie rozszerzy?o si!, zacz1j11Z pierwszy Hilarion z fzko
?1j Antoniego w Syfyi 1!J MniJkiey obserwie i Janll si! ?wiczy?
i drugich uczy?. Pot1jm Bazyli Wielkz" Mnijkre jJroftjJyC!: Z

Egzptu UJzittC/: do Fontu·, i do .J1zyi mnie1jszey ,wprowadzi?.
jJuaeus za? tlJtjs?any Monaflef1j tli Gotjkiey ziemi zafundo
wal. Dosz?o tak?e te? .ujlanowiellie JflJnijkie, i do Etiopii,

Per-::



.-z

PerJyi, i do :Indii. Z których Prowincyj ?wiadczy Hie-

.ronis» Swifty, ?e prz1jimoUJal 'I1zn6j?wa rozlicznych Mnicnow UJ

Betleem. Do Wlo)kiey te? ziemi ta? Utituoo MniJka CZI"

iciq z Egiptu, czt?cict z Syfyi dosz?a, nayprzód bowiem przy

byw JZ1j do Rzymu S. Atanaziusz, kiedy ro%g?osi? napisane
od siebie ?ycie S. Antoniego, wiele m?odzie?y obojey p?ci do

najladOlfJania onego zapali?. Ale S. Euzeb?1ttsZ Wercelle?jki
nauk? Mnijkre z Syryi tlJzittce do Jwego Ko?cio?a wprowadzi?,
a ta,k te? i Kler fw6y poa Regu?! podciqgno?. S. te? :Jzaak

Syryiczyk niedaleko Spoletu na mieyscu puj?ynnym Mo n aj?er,

jUJÓ1j zC{lo?yl, jako upewnia S. Grzegorz Dialog: lib: 3, cap. 14-'

Z/tjch za? dwoyga 'P0czqtkow z EgyptJkiego, albo z Sy

ryi/kiego zdaJe si!, i? te UJ1fnikne?y Mo '!l aflery, o kt6rych ?wiad ..

cZl?. ss. Ambroziusz, Hieronim, Auguf?yn, Grzegorz i insi.

?e po caley ;JtaNi zakwitne?'lj. Opaci te? i Ajcetowie zna

mienici Eutychiusz, Ftorenciusz i inszych wiele podobnych od

s. Grz?gorza .. wjpomnianych przed czasami S. Benedykta.
Tudzie? Panny i ]Jlnis:<:ki,

,

Nie tylko za? w Jrzodku :italii, ale i po lfJ1jspach Dal:

macyi i morza Et1?ur1ji wielu Mnichow fi} one czafy znaydo ..

wa?o sit, i ktcby chcia? obszernie1jszf? i pewnie1jszf? wiadomo??

zasiq,gnq? o rozszerzeniu Mnijkiego ?ycia, temu ?ycZ!, a?eby
czyta? Codicem Regularull} SS. Patrum Xi/gl 1lJ1jdan?

przez Xi!dza ?ukasza Holfteniusea IVatyka?Jkiey Bazyliki
,. Kanonika Roku 1'661 •

.....

,', 6. S. Makary Opat Nitrie?fki.r. S. Antoni Opat,
e.

SS' Jzaiasz Opat.
g. ·

S?rapion.
7' S. Pachomiusz Opat Tllbene?lkf.

.

8. S. Teodor ucze? jego.
4. S. Makary. 9. S. Orfieziusz;

10: S. Bazyli ArcybHkup Cezaryifki.5' S. Pafnuciusz.
R REGU·Tom [11
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REGU?Y SW.I?TEGO 'ANTONIEGO

w:eO:JC03U 23lX S"XJJU.

B?d? 6powj?dar K,an?ny, czyli Re-
!":.

v.

gury, tak J?k mdwi? b?dzie Pan
.

NIe ?rzyp?rzczay chorego do jedze-
przez ufta mOl;." tyn:, którzy fi? chc? ma ? an.l Odc.l?gay od niego pokarmu,

podda? pod te ci??kle JarzmQ, to JeR:: na aby? me zasmuci? durzy jego f?raplo ..

Mnifkie ?ycie, trzeba tedy,a?eby !lucha,li ney.

tych prawide?, ktoby zas przef??pil

I
cokolwiek z tych rzeczy, nikczemnym

VI.

b?dzie nazwany w Krdlef?wie Niebie- Jesliby przyfzed] do ciebie Brat kt3·

fkim,
?

ry, po. chwil! wesel fi? z nim, b?dzie
l. ?lb?Wlem d?J??o;va? Bogu i tobie. Z

,'"

sWlatowym zas ?adn? miar? nie zaba

wiay fi?. ani fi? przed nim chlub jako
onto Faryzeufz, który wfzyfl:kie {wo

je {prawy na chlub? obraca?,

Nad wrzyf?ko modl fi? bez prze
Ranku i dzi?kuy Bogu za wfzyftko,
eokol wiek ci fi? nadarza.

VII.II.

Gdy za? powfl:aiesz rano po wrzyft?
kie dni, pytay fi? o chorych, którzy
'U ciebie f? ,

i po?? az do dziewi?tey
.godziny, to jefl:: do zachodu f?o?ca

,

po wfzyfl:kie dni, oprocz Soboty i

Niedzieli, kiedy fi? za? zbli?a dzie

wi?ta, nie wchod? do celi któregokol
wiek brata, ale ufiadfzy do jedzenia,
módl fi? wprzód, potym jeds ,

i za?

módlfl? i czytay zawsze.

Nie przybli?ay fi? nigdy do: Niewia. ..

fry , ani dopufzczay, aby mogla
wni?? do Domku twego; gniew albo

wiem idzie za ni?, ani fi? wracay na

wiedza? pokrewnych twoich cieles

nych, ani twarzy twoiey onym uka-

.zuy, ani wchod? do nich.

VIII.

Nie zachowuy u fiebie wi?cey nad

potrzeb? twoi?. Ani wydaway wi?cey
nad mo?no?? ,

ale czy? ja?mu?n? nie-in,

mocnym W MonaHerze twoim.Nie rozmawlsy Z mfodzieniafzkiem,
ani z chtopi?ciem? ani zgo?a z nim za

bawiay fi?. Ani go obowi?zuy ?a Mni-

1kie ?ycie, ani za Syna przywtafzczay,
p6ki nie przyimie habitu, aby sna? nie

powróci? fi? do fzatana, a ni legay
na jednym?e ?ozu z mlodfzym od

eiebie.

IX.

Wykonywa? "m?dlit\?? .twoi? w no- \

cy. pierwey ntzelt wmdzlefz do Ko· ...

?ciota.

x.

.

Nie iedz nizkim, ktoby za ciebie pla ..

ci? mia?,IV.
xr.

Zachowuy godziny modlenia n? i

nie opufzczay z nich, aby? nie by? za

nie f?d?ony.

Jesliby zgorrzenie wyniknelo z któ

rego Mlodzieniafzka, kt6ryby jefzcze

niebyt od?iany habitem> niech?e go

,Ilie
..

.

.
.

.

.. ,
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niewdziewa ,
i wyrzu? go z 'Monafte- ?.? dziefa, nie poradziwfzy .fi? Oyca Mo ...

-

ru, ani rozmswiay s.chlopl?ctem zgo- naf?eru,
.

.

?a, aby ci nie .ftar :fi? obrazbwym. .

XXIII .

.

-,

XII.
-

Gdy odchodzlf? do czerpania woj

Jesliby ci? przymufita potrzeba wni?? dy , w ten czas odprawul?c drog? czy-

do miafta, nie chod??e tam fam jeden. tay ile mo?efz,

XIII. XXIV.'

Nie zafieway ziemi, która jeft poda- Jesliby? czyni? ja?mu?n?, nie chlub fl?

tkorn P?dlegla, a?i zabieray towar?y-
z niey, a je?liby? ,by? n? mieyscu, ?dzie

ftwa i nie-wchod? w kontrakty.z Wiel-

\
fi? czym ja?mu?na , Jedz, a dZl?kuy

,mo?nemi. Bogu.
XIV. XXV.

Nie przebyway na mieyfcu, gdzie fi?
? ?

wydale wino, ani mi?sa nie iedz zgo?a, Smu? fi? we dnie i W nocy za' grze
..

XV. chi twoie i b?d? przybrany w kukull?

, Pilnuy, aby? pof?u nie z?ama? we twoi? i W fnkienk? twoi? w nocy tak

frzod?' i W pi?tek, oprócz ci??kiey cho- jako i we dnie, zapalay lamp? twoi?

tuby.
oleiem oczu twoich: to jeft ?zami.

XVI. Jesliby? Akty pobo?no?ci uczyni?, nie

. Nie mrucz w robocie r?k twoich, chlub fi? ani oddalay nikogo, ktokol-

ani ?adnemu nie ur?gay dla ?adney wiekby fzukat Chryftusa.

przyczyny.
XXVI.

XVII.
.

Nie oznaymuy mysli twoich wfzyft-

Jesliby? wfzedt do ,którego Brata, kim ludziom, ale tylko tym, którzy

nie zabawiay fi? w Domku Jego. mog? zbawi? Dufz? twoi?· .

)(\111I. }(}(VII.

Nie rozmawiay W Ko?ciele, ani za fia- Jesliby? rzed? na ?niwo, nie baw fi?

day na ambonach monaft:erlkich. ale pr?tko powracay do Monafteru.

XIX. XX\1III.

Nie przyfi?gay zgola, ani za praw- Nie wdzieway odzie?y, z któreyby?

dziw? ani za w?tp.liw? rzecz.

\
fi? wynofi?, nie okazuy g?osu twego,

,

\

XX. chyba tylko w modlitwie przykazaney,

Nie ??day Ko?ciola, do kt6rego zgro- módl fi? w Domu twoim pierwey, ni ..

rnadzai?c fi? ludzie, a czy? Ja?mu?n?, ?eli póydziefz do Ko?cio?a.

il? zmozefz i nie pogrzebiay umar- XXIX.

?ych w Ko?ciele. I
\

\
Umartwiay farnego fiebie co dzie?.

,
, XXI.

'

Nie natrz?say fi? ni z kogo z przyczyny

bolow i utrapienia, które cierpi •

•
};Jie fprawuy uczty, ani w?ywany

na XXX. .,

ble;flady i traktamenta nie wchod?..

\
Nie

ChlUb.
fi?, ani ?miey fi? zgora, fl:a ..

.

XXII. . ray fi? ,aby? ptaka! za grzechi twoie,

Przyuczay' fi? co dzie? karno?ci od jako ten pracze, przy którym kto u-

ftarfzych" a.!li ?adnego Jlie zac?ynay mar?: Czy?, ile mo?efz, aieb? by? u ..

R ij
Wlel ..

\

•
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wielbiony Ociec twóy, który jeft W ?::. xxxrx.

Mituy pokor?, która ci? ftrzed? b?"Niebiefiech.
XXXI. dzie od grzechu t nie b?d? uparty do

uftanowienia I?owa fwego, aby ci?
nie ogsrue?o niefzcz??cie. Nie miey fi?
?? m?drego, nie chlub fi?; bo wpad
niefz W r?ce nieprzyjacio] twoich, nie ..

chay przywyknie j?zyk tw6y mawia?:

Poprawny Syna twego, a uleprzepu

fzczay mu; albowiem za pot?pienie

jego ty odpowiada? b?dziefz.
XXXII.

Nie jedz do fyto?ci, ani (piy, jak tyl
ko troche j umiarkowanie, a przyb?
d? ci Anio?owie.

Odpu?? mi, a doft?pifz pokory.
XXXX.

,

Kiedy u:fi?dziefz W CeJ,j fwoiey, b?d?
trofldiwy o tych trzech rzeczach zaw

fze: to jef?, J. o robocie r?k twoich,
2. o Rozmyslaniu twoich Psalmow, 3.
i o Modlitwie twoiey.

XXXIII.

Gdy fi? modli? mafz ? pami?ta? b?
dziefz na Boga, uczy? fobie z odzienia

twego fkrzyd?a, a wylecifz .nad mo ..

rze ognifte.
, XLI.XXXIV. I

Mysi z famym fob? i m6w: wfzak?e
nie zabawj? wi?cey na tym ?wiecie, jak
tylko dzi?, a nie zgrzefzyfz Bogu.

Nawiedzay chorych i nlemocnyeh ,

• nape?niay miarki czyli naczynia ich

wod?,
XLII.XXXV.

Nie b?d? Zartokiem w pokarmach,
aby fi? nie obudzi?y W Tobie pierwfze

Nie walcz j?zykiem, tak G? {law k:at! ..

dem u, aby ci? blogof?awili wfzyfcy, a

Pan Jezus Chryftus niech nam przy

czyni pomocy do fprawowania fi? wed

?ug upodobania jego, któremn chwa

?a z Oycem jego i z Duchem ,jego
Swi?tym na wieki, Amen.

grzechi twole.
.

,

XLIII.

Nie uty1kuy na prace, a pr?tko er przy

bli?y fi? fpoczynek; jako bowiem gru
..

zy rozwalin za Miaftem bywai? miey ..

fcem fmrodu dla wfzyftkich, tak dufza

leniwego, który zaczo] Mni1ki.e ?y
cie, f?anie fi? miefzkaniem naml?tno-.
?ciom i. fmrodom.

,

I

XXXVI.

Przymufzay fiebie farnego w robo
eie r?k: twoich, a boja?n 'Pa?fka mie

fzka? w tobie b?dzie.
XLIX.XXXVII.

Przymufzay ?ebie, aby? n? modli?
zawfze ze ?zamI, aby tak fna? zmito

.

wa? fi? nad tob? Bóg i wyzu?cie z

?arego cz?owieka.

Jesliby? obaczy? Brata kt6rego po

pe?niaj?cego grzech nie do ?mierci,

nie pogardzay, ani lekce wa? jego, ani

pot?piay go, gdy? wpadniefz w r?ce

XLV.,nieprzyjacioI twoich.

Trwlly w tych rzeczach, które ci po·
wiem: to jelt W pracy, w ubóftwie,
w pielgrzyml?wie, w utrapieniach, w

fpokoyno?ci, a one przynios? tobie

pokor?, pokora za? odpu?ci wfzyft-

XXXVIII.
I

Strze? fi?, aby nie byr zwiedziony ro

zum twÓY, przypominaj?c grzechi
twoja pierwfze, aby fi? nie odnowili

. W tobie.
'

kie grzechi j pokora bowiem jeft,
l &?eby'
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a?eby cz?owiek zna? fi? by? grzef?ni. ? gay r?ki twoiey pierwfzy do pokar ..

.

kiem i ?e nic dobrego nie czyni przed mow ,
ani podaway cokolwiek Z po-

Bogiem, i ?eby trzyma? fi? w fpokoy- karmow do uf? drugiemu. Jesliby? le ..

no?ci
,

a nie rozumia? fi? by? czymkol- ?a? na jakowym mieyscu, nie okryway
wiek, i ?eby nie by? uparty do fta- fi? razem z drugim jednymi i tym?e

.

nowienia nowa rwoiego; i ?eby od- farnym pokryciem, a módl fi? d?ugo
cina? po??dliwo?? fwoi?. a fpufzczat wprz6d, ni?eli fi? po?o?yfz, A Pan

twarz i krad? fobie ?mier? przed oczy- nafz Jezus Chryfl:us niechay nam po-

tna, i. ft:zeg! f?mego fieb}e cd k?am- mo?e do wykonania woli Jego, Amen.

ftwa,. l nIemowlI ?6w pr6znych,?ni o?
pow!ada? Prze?o?onemu, i zelzywos?
snofi?, i nienawidzia? leniwfrwa, i pil
nowa? zawfze zasmucenia twego.

Nauki i rady S. IiaiasR:a Opata.

Bracie naymi1fzy je?eli? ju? opu?ci?
ten ?wiat nikczemny, i Bogu? fi? od

da?, czy?ie pokut? za grzechi fwoie.

zachoway przedfi?wzi?cie ,
które?

przyiol ,
i nie f?uchay rnysli twoich t

kiedy (erce twoie trapi? b?d? i mówi?:

bynaymniey grzechi twoi e pierwfze
'nie f? tobie odpufzczone i zachoway

\ Xi.VI.

Li..fituycie? tedy Bracia moi zacho ..

wa? te prawid?a, a?eby ?ycie wafze

nie by?o bez po?ytku. B?d? tedy ka? ..

dy zawrze czuty oko?o wfzyftkich
fl:ów tych, które llyfzyfz, aby? mawia?:

Odpu?? mi; ponlewa? pokora oddala

wfzytkie zarnachi nieprzyiacielfkie.
?ie rozumiey fi? by? czym?ci? dla u ..

te rady.
I.

Strze? fi?, aby? nie jad? z nlewiaf?? ,

albo braterftwa nie zabiera? z dzieci?

ciem, albo ?eby? nie fpa? z mlodsie

niafzkiem na jedney?e po?cieli. Kiedy

fi? zwlekafz z fukni twoiey, nie pogl?

day na cia?o twoie.

czynkow twoich.
'

XLVII.

Niech b?dzie fmutna twarz twoja,
oprócz chybaby przybyli do ciebie

obcy Bracia, W ten CZaS ciefz fi? z

niemi, aieby miefzka?a w Tobie bo

jaz? Pa?fka. Jesliby? czyni? podró?
? Braci?, od??cz fi? od nich troch e,

aby? fi? zachowa? w milczeniu, j gdy
idziefz przez drog?, nie obracay fi? ani

w lew?, ani w praw?, ale rozmyslay

Psalmy twoje i módl fi? w mysli two

jey do Boga, na którekolwiek by?

mieyfce wfzed?, ani poufale poft?puy
z miefzka?cami jt>?o.

II.

Je.sHby? do picia wina przymufzo
ny by? kiedy, nie piy wi?cey, jak trzy
kubeczki mierne. ftrzez fi?, aby? nie

przeft?pil przykazu dla przyja?ni.
? III.

Nie odprawuy niedbale modlitw go ..

dzinowych, aby? nie wpad? w r?ce nie

przyiacio? twoich, ftaray fi? ile mo ..

?efz, zabawia? fi? rozmyslaniem Psal ..

mow; gdy? to ciebie zachowa od nie ...

XLVIII. '

? e wfzyfrkicb, rzeczach twoich

h?dz Zawrze fkromuy ( kochay mode

fty?), a do tych rzeczy, które przed ?i?
czyftego ?ycia.

I

IV. ."

'.
i utrapIenie, a?eby
nami?tno?ci twoie,pOl0z?, z",:oJna ?ci?gay r?k? t"; 0.1 ?· Mi?uy prace'?

Jeshbys zas by? m?odfzym, nie SCl?- zmnieyfzy?y fi? ,

nie-
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nie rozumiey :fi? by? czym?ci w zad-
?:: obracay oczu twoich do drugiego ani

ney rzeczy, a b?dziefz H? zabawia? j?- chciwie piy, ani g?o?no zIopay wod?.
czeniem za grzechi fwoie, XXI.

\

V. Jesliby ci?. przynagma potrzeba do
Strzez :fi? od kIamftwa; bo te o?- wyrzucenia flegmy, tedy fiedz?e mi? ..

p?dza od ciebie boja?? Pa???· NIe dzy Braci? powfta?, i zaf?oniwfzy fi?
otwieray wfzytkim twoich dobry;h daleko od nich, odrzu?flegm? ,

nie po ..

uczynkow , aby nie porwa? one me- zieway mi?dzy lud?mi a je?liby? fi?
przyiaciel tw6y. przytrafi?a, tfztkawka, nie miey uf? o-

VI. twartych, a przeftanie.
Otwieray choroby twoie Oycom XXII.

twoim: aby? dozna? pomocy przez Nie otwleray uft twoich do fmiechu;
ich rad?. to b0'Yiem ze nie mafz boja?ni Bo?ey

,VII. w tobie,

XXIII.- Przymufzay fiebie do roboty r?

czney, a miefzka? b?dzie boja?? Bofka Nie ??day rzeczy cudzey; jesliby?
zrobi?, .nie ozdabiay, jey to bowiem

przywi?zanie fi? twoie ukazule.

W tobie.

VIII.

Nie r?d? Brata twoiego, kiedy grze
... XXIV.

Czy, ani pogardzay go; wpadniefz bo.

wiem 1V r?ce nieprzyiaciol twoich.
Jesliby? zgrzefzy! w czym, nie

wfryd? fi? wyzna? tego, ani wyma

wiay fi? ktamfrwem, ale fkto? kolana,

wyznay wyfl:?pek twóy, i pro? od

pufzczcnia, a b?dzie ci darowano.

IX.

Nie b?d? fprzeczny do pofranowienia
Rowa fwego, aby fi? nie zatnie Czka?y w

XXV.tobie z?o?ci,

X. Jesliby kto fk?arna? u' ciebie, nie'

gnieway fi? na?, ale m6w mu: Odpz,?t
mi nie powróc? fi?.

;'

Miluy pokore, a nie przefraway na

fwoim zdaniu. N iechay przywyknie
i?zyk twóy mawia?: Odpu?? mi, a przy XXVI.

Nie wflyd? fi? pyta? fwego Ma ..

giftra.

b?dzie ci pokora.
XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

XVIII. znayduj?Ji" w regutach S. An XXVII.

Jesliby kto zakorata? we drzwi cel

ki twoiey, kiedy ty 'uedz?c zabawiafz

fi? robot? twoj?, opu?? dz(elo twoie,
a ftaray fi? jego uspokoi?.

toniego.
XIX. _

.

Nie dopurzczay, aby kto namafzczaf

Oleiem cia?O twoie, oprócz ci?zkiey
XXVIII.choroby.

XX. Nie rozmawiay ni z kim, ani zwa? y
na czyjekolwiek i?owa bez po?ytku.Kiedy ufi?dziefz do floru z Braci?,

nie z ukontentowaniem fmakuy jedze
tlie, i ty lka ?ci?gni r?k? twoi? do

/

tych rzeczy, kt6re przed tob? f?, a

niech b?d? ftul-one kolana twoie, ani

XXIX.

Jesliby ci? pofla? MagH?er tw6y na

czynienie podr6zy, pro? od niego na

uki, jak fi? marz zachowa?, i czy'
-

wed?ug
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wed,Iug rofkazu jego. Jesliby? ftrzegI ;:, w?oc?ga ,
a byliby u ciebie ?wi?ci, nie

oczu twoich i ufsu twoich, bynay- dopufzczay mu w ni?? do nich, ale

mniey nie zgrzefzyfz j?zykiem twoim. uczy? mu mi?ofierdzie i odpraw go,
.

.'
XXX. jesli za? jef? ubogi, nie odprawuy go

-

Jesliby? miefzka? z którym Bratem, zasmuconego,' ale, day mu, co tobie

b?d? z nim jako pielgrzym, i nie ro-

\
B6g u?yczy?.

ikazuy mu nic, ani ft? czy? Prze?o?o- XXXIV.

nym nad nim, ani poufale z nim po- Jesliby który Brat z?o?y? u ciebie

f??puy. A jesliby ci rofkaza?, czegoby? co, nie fzperay w fk?sdzie onym, ch iba

nie chcia?, odetniy wol? twoi? ,
i nie tylko W jego przytomno?ci.

zafmucay go, aby fna? od was nie by? XXXV.

odci?ty pokóy, a wiedz, ?e wl?kfzy Jesliby kto ciebie zof?awl?' w celi

jeft pof?ufzny, fwoiey ,
nie podno? oczu twoich dla

XXXI. przeyrzeuia co w niey jef? ,
ale 'po-

Jesliby? miefzka? z którym Bratem, wiedz mu, kiedy wychodzi, day mi

a on rzek?by tobie gotuy je??: po- jak? robot?, kt6r? bym fi? zabawia?,

wiedz, có? chcefz? a jesliby tobie dat poki nie powr6cifz, a cokolwiek by to-

.na wol?, tedy ugotuy mu to, cobyci fi? bie wyznaczy?, pilnie wykonay.

nadarzy?o do r?k byle z boja?ni? Bo??. I
XXXVI.

4)(XII. Nie m6dl fi? z Ieniwf?wem i z nie-

Kiedy ze snu powf?aniefz, módl fi? l
uwag?; tym bowiem fposobem zamiafi:

!

wprzód, ni?eli jakie ?ielo zaczniefz, podobania fi? Bogu, do gniewu go
?

I
i rozmyslay .wprzód f?owa Bo?e , pobudzifz, ale ftóy z boja?ni? i ze

a potym przyfl:?p nieleniwie do roboty. drzeniem , ani wspieray fi? o ?cian?.
XXXIII. ani oflabiay nóg twoich, ?eby? mial

I
Ochotnie i weso?o fpotykay cudze- jedn? nog? iia?, a drug? wyci?ga?;I

go, i witay gO, a?eby rozey?cie fi? fprzeciwiay fi? myslom twoim, anit

warze nie byto ze fzkcd?, a Itrzez fi?, dopufzczay, aby fi? zabawia?y 'oko?o

aby? nie zaraz, jak fkoro do ciebie rzeczy cielesnych, ale W takim m?"

\przyjdzie, pyta? fi? go o rzeczy tobie ftwie, aby by ta przyiemna Bogu mo ..

niepo?yteczne, ale pro? u niego, aby dlitwa twoia,

:fi? pomodli?, a gdy ufi?dzie, powiedz XXXVII.

rou: ?a?(ie masz Bracie móy'? i poday Jesliby? by? przytomny na Mrzy,
mu Xi??k? jako do czytania, jesliby firzez mysli twoich i zmyllow twoich,

za? by? utrudzony z drogi., dopu?? a ft6y przed Bogiem naywy?fzym
?lm odpocz??, i umyi nogi jego, a je- z boja?ni?, aby? fi? fial godnym, któ-

sliby on mówi? flowa pr6?ne, po- ryby? przyjo? cia?o Chryftusowe i

I ":iedz mu zmi-to?ci?: odpu?? mi Bra- 'krew jego, a tak by? uzdrowi? na-

Cle
moy, gdy? niemocny je{?em, a nie mi?tno?ci twoie •

.,

mog? ilucha? tych rzeczy, jesliby za?

I
:XXXVIII.

pop.rury fi? odzienia jego, napraw je, Kiedy? jeft mtodzieniafzkiem, nie

Jesl1 Raby jeft, i jego odzienia zabru- wdzieway "na fi? fzaty dobrey, póki fi?
dzone f?, Obmyi je, atQli jesliby bvl nie z 1br?eiefz?' .

i?

XXXlX.
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XLIV.XXXIX. ? .•

Jesli czyni? b?dziefz podró? razem

2 I?arfzyrn od ciebie, nie uprz?dzay. go,

jesliby powi?a! ftarfzy nad cI? do roz

mawiania z Innemi
,

nielekce go wa?

fobie , ?eby? fi? mial bawi? fiedz?c,
ale ftóy z nim, póki tobie nie rofka?e

Ufiluy, aby? fi? wiele modli? w nocy
a

pr:eto aby, by? o?wiecone rozun:
twoy. Rozwazay grzechl twoie, a prze.
b?agafz Boga za nie, i odpu?ci tobie.

XLV.

?e?li kt? Brata fwego w przytom
nosci tWQ1ey pos?dza, chocia?by po

s?dzony by? z tych liczby, którzy de ..

bie pos?dzai?, powiedz mu z pokor?:
odpu?? mi Bracie moy; poniewa? i j?,
grzefznik i u?omny jeaem ? i winie

nem tych rzeczy, które mówifz, dl,

czego o nich :tlucha? nie mog?.

,ufie??.
XL.

Kiedy do miaf?a albo do wioild wni

oziefz, fpu?? ku ziemi oczy twoie; a?e ..

by (na? tam widzian? rzeczy nie. by?y
ci przyczyn? utarczki W celi twoiey,

XLI,
XLVI,Nie zafypiay na tym mieyscn, na kt6 ..

rym obawlata fi? , aby? fercem nie

Zifzefzyt, nie iedz z Niewiaf?? , ani po",'
gf?day na ni?, ani na odzienie, jey, je ..

sli zmo?efz.

Powa?ay wi?cey nad fiehie Braci

twoich we' wfzytkich rzeczach, jem ...

by który przyjaciel uczyni? tobie ho

. nor, powiedz im, ?e dla was to o Brs

cia moi on uczyni? mi ten honor) ani

[kofztny nic bez 'Fowarzyfzow,
XLVII.

XLII.

Jeslihy? drog? czyni? z I?arcem, nie

dopufzczay, aby on fam niof? có?kol

wiek, jesliby?cie za? byli mlodzi, ka?-

Profz?cemu po?yczy?, nie wzbra«

niay.
,

XLVIII,)

dy niechay niefie cz??? jak?. je?liby
za? rzecz jaka mara by?a, tedy przez

godzin?, a niech uprzedza ten, który
niefie, j niec?iay ten wprzód idzie,

który jeft niemocny, a?eby, jesH zmor

dowawfzy fi?, ufi?dzie dla fpoczynku,

Nie wspomlnay na fercu cz?f?o tych,
których dla mi?o?ci Bofkiey opu?ci?e?,
ale na ?mier? i pot?pienie . pami?tay,
i ze zaden ? nich won czas nie po.

mo?e ci.

XLIX.ufied1i te? i wy z nim.

1
Jesli, ufiadfzy W celi twoiey, }Vfpo

mnifz, ?e kro tobie zJe uczyni?, wf?a?

zaraz i módl fi? za niego w ferctl

twoim, aby mu Bóg odpu?ci?; tak bo,

wiem tUi mi?tnO??, któr? z jego przy
..

czyny cierpifz, zniknie.

XLIII. .

Jesli kt6rego fiarca zapytafz o my·

slach tW?ich, o?wieray je ?ne?u
do

browe1me tak; Jako fi? ma??, Ile ta

kiemu, o któr ym fi? fpodziewafz, ?e

twoie fekreta zachowa, i nie miey na

to baczno?ci, ?e któ?kolwiek jeft po
.. L.

'Jesli cia?o Chryftusowe z?dafz przy

j??, ftrzez fi?, a hy w fcrcu twoim

gniew albo nienawi?? nie by?y prze

ciwko komu?kolwiek, a jesliby? po
..

zllal, ?? kto z,agniewany na ci? prO$

;

defztego wieku, ale to tylko zwa?ay,
\

kto jei nauk?, fprawno?ci? i do?wiad.

czeniem wzmocniony, aby? nie od.

Jlioll fzkody, jesliby fi? pomno?y?y na

mi?tno?ci twoie •.

U nie ..
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u niego pierwey odpufzczenia, jako ?::
do syto?ci , u?ycz cia?u twoiemu, ile

Pan nafz refkaza?. potrzebnie, wedfug n?dzy natury.
-

..

li L?L

Jesliby na ci? uderzyIa W nocy lu- W pól' nocy na modlitw? powf?a ..

-

..

'

bie?no??, ftrzez fi? ,aby? ocknowfzy way, drug? za? po?owin? na fpoczy-
fi? nieprzypominal' onych poftaci, aby nek cia?u twojemu. wprz6d za?, ni?e.

fi? upodobaniem nie Ikala?o ferce two- li na ?o?e póydziefz, czuy przez dwie

je, ale padni przed Bogiem, ,3
on zmi- god?iny, na, modlitw!e i pochwa?ach ,

luie f1? nad tob?; zna bowiem on u- dopioro? CIa?u twoiemu day fpoczy-
lomno?? cz?owiecz?.

'

nek. Jesliby fi? leni?o cialo.twoie, kiedy
, .

LII. do modlitwy wftawa? przychodzi, po-
Jesliby? u?ywa? zbytecznego po?l:u wiedz mu: chcefz na krótki ten czas

i uf?awiczney modlitwy. nie ufay, ?e ci? fpoczywa?, a potym p6y?? na drug?
te zbawi?: ale ufay, ?e Bóg zmi?uie t katowni?? izali? nie przyftoi ma?o tu

'

fi? nad utrapieniem, cia?a
-

twego, i popracowa?, aby? potym fpoczywa?o
u?omno?ci twoiey dopomo?e. z Swi?terni na wieki; tak bowiem za-

, 'LIII. raz odft?pi od ciebie leniwftwo, a

Jesliby? chorob? by? ?di?ty, nie te- przyfpiefzy tobie Bolka pomoc.
fkniy (obie.i riiech nie uf?aie duch.twdy. LVIII.
ale dzi?kuy Bogu, ze on jeft o twoim Kiedy? uftaw? Mnifk? przyiof, od ...

po?ytku trofkliwy. praw flag? twego, który, jesliby chcia?
,

'

'LIV. Mnichem by?, nie dopufzczay mu z fo-

Kiedy miefzkafz w celi twoiey, po: b? miefzka?.

1tanow miar? pokarmowi twemu, 1 LIX.

zamierzonego czasu nie przeft?puy, a Jesliby? rzed? przedawa? robot? r?k
day cia?u twemu, ile potrzebuie, a?e- two.ch , nie- targuy fi? o cen? jako
by mogro modli? fi? i wielbió Boga, ?wiet:cy, to te? czy?, je?eli kllpuiefz,

'jeslihy za? oprJcz celi twoiey by? ci a wiedz, ?e niedoilatek rzeczy bli?.

gdzie podawany rofkofzny jaki po- fzym ci? do Boga czyni.
karm, nie do fyto?ci one?o u?yway, LX.

a?eby? p??dzey móg? wr?ci? fi? do Jesliby z?o?y? u ciebie Brat który
celi twoiey. jakowe naczynie, a ty by? pottzebowal

,
LV. go, nie dotykay fi? go, nie dolo?ywfzy

lesliby zafieli na tobie czarci prace, zezwolenia jego.
kt6reyby? znofi? nie móg?, nie przyi- LXT.

'

muy od nich; poniewa? zatrudniaj? Jesliby Brat profil ci?, aby? mu co

ferce cz?owieka niekt6remi rzeczo-" kupi? pod czas fwoiey podró?y, u.

ma, których przemodz 'nie mo?e, aby czy? to. Jesli by za? pod ten czas Era.
go tefknicy nabawili i wy?mieli. cia byli z tob?, uczy? to W przy tom·

W.fzyQkie zaifte ich intereffa f? bez za- ?o?ci ich.
mIerzenia i bez porz?dku. LXII.

LVI. )esliby ci by?o co po?yczono, od·
Raz tylko jedz na dzie?, ale nie day to, u?ywfzy tego, ani zatrzymuyTom III S u fie.. '
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LXVII.
u fiebie, a? póki by fi? upominano o to, ,:.

i jesliby co by?o zepsutego, napraw •

Jesll walczyfz przeciwko którey po·
kufie, która ci? ogarn??a, nie przet?a
way, ale upadni przed Bogiem i mówr

wspome? mi? Panie; poniewa? ja u

?omny nie mog? znie?? tey walki, a on

ci dopomo?e. jesli z I?ezerego ferca

wynidzie pro?ba twoja, jesliby? wal

czy?, a zwyci??y?, nie chlub fi? ,
ani

ufay w sobie, ale ftre? n?; poniewa?
nieprzyjaciel trudnieyfz? nad pierw ..

fz? walk? knuie przeciwko tobie.

a je?eli? co komu fam po?yczy?, nie

upominay fi? oto, je?liby? wiedzia?,

?e on nie mo?e ci tego PQwróci?.
Osobliwie jesliby ci tego nie potrzeba

•

by?o.
LXIII.

lesli, wyCzedCzy z celi twoiey, a wra

cal?c fi? , znalaz?by? którego Bra?a
ju? tam miefzkai?cego, fzukay fobie

infzey: aftrzez fi? , aby? go ztamt?d

nie wyp?dza?, aby na ci? nie rozgnie
wat fi? Bóg. Ale jesliby on fam do

browolnie jey odf??pi? chcia?, tedy ju?

ufprawiedliwHe? fi? , jesliby za? wziQ?

co z oney fprz?tow ,
nie upominay

fi? od niego.

LXVIII.

Jesli prosifz Boga, nie mów o Panle,

oddalodemnie to, a day mi to, ale

mów Panie Bo?e m6y ty W iesz, co

mi barziey- jeil: po?yteczno, dla cze

g wspomo? mi?, a nie dopufzczay,
LXIV.

.

abym zgrzefzyt przed tob? i zagino?

w grzechach moich; poniewa? jeftem

grzefznik u?omny , nie podaway mi?

nieprzyjacio?om moim; gdy? .do ciebie

'ucieltam fi? , wybaw mi? Panie; bo ty

jef?e? !iIa moia i nadzieja moja i

u ciebie jeil: moc i chwa?a i dobroczyn
no?? i tobie dzi?kowanie na wieki,

Jesliby? chcia? z którey celi wyniy??,
ftrze? fi? , aby? nie brat ?adney rzeczy

z iey fprz?tow, ale zol?aw j? któremu

Bratu ubogiemu, a Bóg da t?bie, do

k?dkolwiek fi? udafz,

LXV.

Amien.Z ?adney rzeczy tak fi? nie cieCz?
di8.bli, jak fi? wesel? z tego, który

mysli f\yoie przed fwoi m MagHl:rem
Duchownym tai, nie rozumiey,?e fi? fia

niefz podobny Oycom inaczey, chi

baby? onych> w pracy nasiadowat.

Infzyck za? Oycow Swi?tych po-

niewa? f? obfzer,?e regu?y, ale z tY,ch
zrz6del wzi?te, me f? dZle?em tey Xl?

gi, Nauki jedna? Zakonne oka?e ta Te

ologia Ascetyczna c?yli Zakonna.

LXVI.

Strze? fi? od Bogactw, i_ onyc? mi

?o?ci, poniewa? psui? po?ytek, Mnlcha.

TEO-
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p.

Co jeft Teologia Zakonn?? ,:.
dzienne i przez Spowied? Genera? ..

I I O. -'Jei! poznawanie Boga, 1 rzeczy n? ,
i przez proporcionalne pokuty,

jego BoJkich, nClyprzod: przez ?wi?- oraz wykorzenia z fiebie z?e {klon-
•

te rozmyl1ania, powtóre ? przez czy' no?ci i miarkule appetyty.
tanie kfi?g duchownych, potrzecie: P. Co jeft droga o?wiecaj?ca?
przez uf?awiczne W dobrych dzie- O. Jeft f?an duszy ?wicz?cey fi? W

bch. poft?powanie , lub te? pow ta- r6?nych cnotach nal1adui?c Chryftu-
•

rzanrs , fa Pana i wype?niaj?c rady Ewan ..

P. Jaki jeO: Cel Zakonney Teologii? geliczne.
O. Cel Zakonney Teologii jeft dofko- P. Co jeft droga z??czaj?ca?

nalo?? ku Boku i bli?niemu zacho- O. Jeil: gor?ce pragnienie zapomnie?
wui?c co dzie? l?piey przykazania cia?a ,

a z??czy? fi? z Bogiem.
Bo1kie i rady Ewangeliczne, a ?wi- P. Które f? ?rzodki czyli dyfpozycye
cz?c fi? we wfzyftkich tych cnotach, przyfpofobienia fi? do Zakonney
które ukaza? Chryftus Pan

,
i Apo- do1konalo?ci ?

f?olowie jego. O. Dziewi?? f? dyfpozycye do Zakon ..

P. lakierni uczynkami pokazule fi? do- ney dofkona?o?ci.

1konalo?? Zakonna? 1. Srzodek: Dobra intencya, czyli
O. Przez takie dzie?a, przez jakie nay- naproftowanie fwojey ??dzy do do-

bardziey zbli?amy fi? do Boga, jako brego fkutku
, jako do ko?ca; ja-

to na pr: przez ?yw? wiar?, przez kiego bowiem kto ??da fkutku , czy
..

nadziej? z wytrwaniem, przez mi- li ko?ca, taka jeft i intencya, czyli
?o?? zgadzaj?c fi? z wol? Boz?, przez wola i ca?a taka robota; bo inten ..

uftawiczn? wdzi?czno??, przez cya jeft oko umyf?u ,

gorliwo??, ftaraj?c fi? o pomnozenie P. Jakie f?. znaki dobrey intencyi?
honoru Bofkiego, przez pogard? O. S. Bernard naft?pui?ce znaki wfpo ..

famego fiehie, przez pokor? w po? mina. Imo. Czyfta intencya b?d:tie,
flugach ochotnych f przez cierpli- je?eli w ka?dym naszym uczynku,
wo?? w przykro?ciach, przez poku- albo honoru Bofkiego, albo przy

..

t? we wfzyftkich zmyfl'ach. kladu dla zbudowania bli?niego ?

P. Wiele jeft dróg do dClikonafo?ci ? albo ?wiade?l:wa dobrego fumnienia

O. Trzy, to jeft: jedna droga oczy- fzukamy, a zatym dwie f? rzeczy

fzcz"j?ca, via pU'rgativa, druga d'ro W ka?dey intencyi potrzebne, rzecz

ga o?wiecaj?ca, via illuminativt1. 3tia i przyczyna, to jeft: Imo. Czego
droga z??czaj?ca, via unitiva. chcesz. 2do. Dla czego, albo cze·

p. Co jeft droga oczyfzczaj?ca? mu chcesz.
O. Jeft wybrany czas ?ycia, czyli Han P. Które f? akty intencyi?

duszy, w którym cz?owiek oczy- O. Akty intencyi te f?. Imo. We
fzcz? furonienie przez rachunki co- wfzyfikich rzeczach famey chwaty

S ij Boikiey
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obcowania tak z fwojemi domo ..

Bofkiey fzkua?. zdo. Samego fiebie
?.?

zapomnie?, i na samey woli Bofkiey

prze1tawa?. 3tio. S?u?y? Bogu nie

przeto, ?e jeft mi?o mu flu?y?, ale'

?e tak lll1??cem·u podoba fi? BÓg.

4to. By? pr?tkim bez <?dw?ok?, bez.
tefknicy do wykonama wolt Bo

fkiey i upodobania ferca jego. sto.

A?eby cz?fto i owfzem na ka?d?

godzin? odnawia? te? fame pragnie
nie podoba? fi? oczom Bofkim w

ka?dey fprawie.

wemi, jako i z cudzeml. ,

VI L Srzodek : Synowfka ufno?? ku

[woim Nauczy?ielom. Duch?wnym "

1 zupe?ne powierzenie I Iwojego im

rozf?dku .

VIIL Srzodek: Czyfta, nabo?na, i

pokoroa Kommunia, tak rzeczy

wifta, jako i Duchowna.

IX. Srzodek: Mortyfikacya t4lk

wn?trznego, jako i zewn?trznego
cz?owieka.

P. Które f?,?fobliwfze przeszkody do

doikona?osci ?

,

11. Srzodek Dofkona?o?ci, przypomi
nanie cz?f?e j uftawiczne przyto
mno?ci Boga ?ywego wfzyf?ko wi

dz?cego; bo S. Chryzoftom mówi,

?e ten naypr?dzey z grzechow

powftaje, kto przed Bogiem wi

dz?cym pami?ci? uftawicznie ftaje.

O. Te naybarziey trzy. rrno, Prze-'

w.r6tno?? umyflu, czyli odmienno??

w ??daniu. zdo, Mi?o?? w?a?na, po?

chlebui?c farnemu fobie k?amliwie

przez nieuwag? na fam? prawd?,

3tio. Upodobanie w wygodach i ma

j?tkach doczesnych.
III. Srzodek: Odnowienie ducha przez

cz?fte rachunki fumniania.

P. Który? Ijeft
I naypewnieyfzy wzór

i nayzupelnieyfzy obraz dofkonalo-
1 V. ,srzodek: Gor?ce pragnienie do

doikona?o?ci, przeto, ?e fi? to Bogu

podoba.
?ci'?

O. Obraz defkona?o?ci jefr farne po-
V. Srzodek: Pilno?? oko?o wykona

nia by naymniey.fzych obowi?zków,
albo tez oko?o uchronienia fi? by

naydrobnieyfzych wyft?pkow. na pr:

? ma?ych jakowych pokus, appety

tow gniewliwych, i po??dliwych
znakow paifyi.

?ycie z lud?mi Chryf?ufa Pana i

obyczaje jego.
P. Co jeft Zakon albo fl:an Zakonny'?
o. JeR: pewny fpofo b ftatecznie ob?a

ny za Bofkim zrz?dzeniem ..
i me

odmiennie utrzymywany,.
a? do

?mierci od Ko?ciob Bo!klego po

twierdz?ny, a?eby ?y? fpoIecznie
w bratedkiey mi?o?ci z lud?mi d?

??cymi co dzie? do dofkonalo?ci

przez pilne zachowanie fzlubow

ubóftwa; czyfro?ci, i po1l:11sze?
ftwa.

VL Srzodek: Ofobno?? cicha czy to

zewn?trzna. jaka jeft Pufl:elnikow,

czyli te? barziey wewn?trzna, kt,ó

ra zale?y na oddalenill mysli od

doczefnych interesow, i od powab

zmyilowych pr.zez ftateczne
,

przy

wi?zanie ferca ku Bogu, ktora to

cicha, ofobno?? tym Jeft zbawi en

nieyfza, im Zakonnik nie ??d?c
.Puftelnikiem, mi?uie klasztory 1 cel?

P. Wieloraki jeft gatunek Zakonnikow'?

O. S? nayfzczegulniey trzy Klatry

przednieyfze. ,

.

fwoj?, a z wielkim utrapieniem z

niey wychodzi, i dla tego unika
I.
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J. X/aJla tych, którzy utrzymuj? ?y ..

,::

cie bogomyflne przez g??bok? ci

cho?? i ofobno?? myfl? fam? nafy
caj?c fi? z rzeczy duchownych, a

tych ?wyczay W ciele ?yi?.c, cia?a

fwego zapomina,?, i o ?adne potrze

by, wygody ?
i oz?oby zgo?a ?ied:

pa?, jak przyzwoito umar?ym, l

nazywa fi? ich ?ycie: uita CO'?Z

temptativa, to jef?: ni ha kogo niepa
mi?taj?c ,

a o f?anie tylko rzeczy
tliewidomych myfl?e ,

i uwa?aniem

przedwiecznych cieszy?fi? i nafyca?,
jakoby fi?

.

ju? myfl? fpokóyn? bez

zewn?trzney przeszkody przypa-

f?em i zmyf?ern po ftopniach cn6t

do?wiadczonych do dofkonatey mi.
ro?ci Boga. i bli?niego, i takowy to

fpofob ?ycia' jeft dofkonalszy; albo

wiem :flu?? Bogu duchem, jako
Anio?owie, i ciarem 'ftaraj? fi? by?
cz?onki Chryftufow?.

P. Jaki jeft koniec poftanowienia Za
konow ?

O. Ten jeft przednieyfzy koniec SS.

Zakonow, aby nie uf?awa?a na ziemi

fzko?a Chryftufa Paua i fpofob ?y
da ApoftoHkiego, a to dla tego,
aby oddaliwfzy wfzyftkie przeszko
dy ?wiatowe, pro?ciey , bezpiecz
niey i fzcz?fliwiey cz?owiek Chrz e

?cia?fki d??y? do fwego of?ateczne

go ko?ca, fpofobi?c fi? niezawodne ..

mi ?rzodkami , co dzie? GO jafne
go widzenia i z l?czenia li? z Bo

giem.

truj?c.
.

II. KlaJ!a tych' dusz Zakonnych, któ
re

utrzymuj? fpofob ?ycia pra

ktyczny zwany, vita affiva, które
nie bawi? H? myfl? , ale tylko pilnu
j? farnych robot naznaczonych, a

takowe by?y Zakony ?o?nierfkie,
i wfzyf?kich Lalkow , nieturbul?c

g?owy od. rnyflenia , famerni tylko
cnót uczynkami' fiu?y li mi?o?ci Bo

?ey i Bli?niego, ale? te jarzmo

Ko?ce za? fzczegulne charakte

ryczne, przez które fi? jeden Za
'kon od drugiego r6ini, roz maite f?
wed?ug rozmaito?ci regul; albowiem
w inszych przewy?sza oftrzeysza
regu?a, W inszych ?cifleysze ubó

ibwo, w inszych uftawiczne milcze

nie, jakoby niemych i zgromadze •

nie. umar?ych, w inszych Ufl'Ugll
chorym, w inszych nauka proftacz ..

kow, w inszych wykupienie wi?*.
niow.

Yofkliwe
i przyci?szkie?

Ii . J(fajJa tych ludzi, którzy utrzy
muj? fporob ?ycia umiarkowany,

. czyli z?o?ony z oboyga, to jeft:
z cichey bogomyfl?o?cj, i z

fiaran-I
ney czynno?ci,' a zowie n? ?ycie
umiarkowane, vitaregularis; Tacy
albowiem ludzie i duchem przez

bogomyflno??, i cia?em przez do

broczypno??, pod pewnym rozpo

l'z?dzeniem czasu, zabaw i fpraw
nu?? miro?ci Bo?ey i Bli?niego.

P. Która jeft r6?nica Zakonu Bazy-
lia6fkiego ?

,

O. Ró?nica Zakonu Bazylia?fkiego od

innych Zakonow jelt, dwojaka: je
dna powszechna, a takowa ró?nica

jeft obrz?dek Grecki, druga fzcze ...

gulna, i ta jeft wieczna wftrzemi??
?liwo?? od mi?sa i od wina.

??e duch jeft pr?dki, a cialo md?e,

przet.o
potrzebui? dla I ciala

pew-I
nych wygod nieprzeszkadzaj?cych,
al? raczey dopomagaj?cych ducho

WI, do pofr?powania co dzie? urny-

P. Do kogo fi? ?ci?ga pierwfza, to jeft:
obrz?dek Grecki '?

o.



T?oiodIA

o. Do trzec? f?anow .
to jeft: Im?. :.:.

O. Bo mi?o?? ?ofka :adzi, aby ten

do Puf?elnikow. cdo. do Zakonni-

\
Zakon byt Hierarchiczny , to jeft:

kow. 3tio. do Kap?anów. cz??ci? Ko?cio?a Swi?tego kt6ry

P. Zk?d ten obrz?dek podzieli? wlafno- to Zakon zaraz po czasach Apo-
?ci ofobliwfze tym trzem ?allom '? ft?l?ich zapatrzywfzy fi? na ich

o. rmo. Pie?? i ?oft Puftelmk<?m. Nlebleikie mi?dzy lud?mi ?ycie, jei1:
2do. Modlitwa 'I praca Zakonmkom. uformowany, i z którego Zakonu

3tio• Lito?? i nauka Kaptanom. ,

'

fam B6g cudownie ukazywa? ofo ..

P. Czemu? to pie?? i pof! Pufielnikom'? by ,
kt6re trzeba byto obiera? na

O. Gdy? u farnych tylko pufrelnik?w naywy?sze urz?dy w Ko?ciele Bo-

zapominaj?cych ciala i wfzyfl:klch ?y?. A zarym ,
u których zawsze

)
wygod, i naydatfzych od przeszkod kWltnefa niebiefka nauka wielkiemi

ziet?{kie?o. f?arania )efl: "Yi;czne ?u.dami :twierdzona, tym te? Ko ..

u nich ?wi?to na ka?dy dzle? ,
a ?cio? Bozy oddawa? do fzafunku i

zatym maj? w hymnach Ko?ciel- ziemfkie dobra.

nych opifane na ka?dy dzie?, i na Zakonnicy bowiem przedtym nie

ka?d? noc wymiary fpiewania, i tylko farni z pracy r?k Iwoich ?yli,

czytania.. o (prawach Hofkich, ale ubogich, przychodniow i fiero-

Tak za? cia?a zapominaj?, i? o

I
ty karmili chlebem duchownym

cielesne fi?y zgola nie f?oj?. A poft przez fwoj? nauk?, karmili te? i

u1tawiczny za zwyczay'n??, i co - chlebem cielfnym przez r?k rwo-

dzienn? potraw? maj?.
ich prac?. A zatym nie potrzebo-

Gdzie fi? m6wipoft, niema fi? to wali ?adnych praw i funduszów,

rozumie? nic niejedzeuia, ale barzo prócz ziemi kawa?ka, gdzieby, chc?c

fzczuple i krótkie co dzie? pokar- ludzkiemu zbawieniu pof?u?y? ,
i

mem ziemiorodnym pofilenie fi?, a przeiliczne Czko?y i ?wi?tnice po
...

l1a kszta?t ptaszkow pod niebem
.

budowali.

mieszkanie.-
p. Có? to znaczy fzczegu!na ró?nica

P. Czemu to modlitwa i praca Zakon- Bazylia?fka '?

nikom?
o. Wieczna wftrzemi??liwo?? od mi?-

O. Bd to jeft ftan prawdziwey ? ufta- fa i od wina, jeft to nailadowanie

wiczney po?uty tym., kt?rzy fi? po?wi?conych z dusz?
i z cia???

dopiero od Jednego me przyJacIela , Nazareyczykow, z kt?)rych familu

to jeft: od ?wi?ta wyrwawfzy, je- by? Jezus i Marya, i nIe tylko fzko-

fzcze ze dwoma nieprzyiacioly dufz- b Salomona, który dla nabycia m?-

nemi maj? ?odziE'nn? potyczk?, dro?ci wftrzymal fi? od wina, nie

to j'eft: wojui?c przez ufrawiczn? tylko czuyno?? pulnocn? pi?ciu Pa-

modlitw? z diab?em, a
prz.e? u?a- nien ??drych ,olH:fo ni:fkalaney

wiczn? prac? ? fwym WOJUl?
CJa- czyfrosc1, ale tez i meuftaj?cych na

?em •

.'

ziemi wzór ?ycia ?wi?tego Jan?

J>. Czemu? to lito?? i Dauka zoftawio- Krz?iciela.

na Kap?anom?

P.
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P. Ta wftrzemi?zliwo?? MnHka od
??

mi?fa i od wina, izal! jeft u?aw?,
czyli barziey zwyczajem Mmchow

W tey reg ule k witneli SS. Efrym I

Grzegorz Nazyanzen, ChryzoQom,
Jan Damafcen, S. Hieronim, S. Pa ..

chomiusz, i infi z tey Regu?y Ormia
nie, Karmelici, i Benedyktyni.

,.

Bazylego Swi?tego?
O. Sam Bazyli S. W li?cie 208. do Ju

liana Cefarza tak wyznaje: kunszt
kuchmjf?rzowania w domu naszym
zaniedbany jef? ,

i nó? krwi nie 00-

tyka :fi?, z potraw za? nayrozkosz
nieyfze f? u nas Hfrki jarzynek z

Zakon Swl?tego Augufryna po.
czol fi? Roku 3 9 o. za Syryciusza
Papie?a ,. za Teodozjusza Cefarza,

Zakon Swi?tego Benedykta oko?o
Roku 500. za Papie?a Symmacha.

cz?ftk? chleba i troch? ottu. Zakon Swi?tego Franciszka po
czot fi? oko?o Roku 1208. za Pa

pie?a Innocenciusza trzeciego.

A zt?d jawno jef? ,
i? ten hy?

zwyczay Mnichow Wfchodnich

wftrzymywa? fi? od mi?fa i od wina.
co przy?wiadcza i S. Hieronim

prawdziwy Bazylian: 'Sine carne &
vino cito friget uenus , ?e bez mi?
f? i wina pr?dko frygnie po??dliwo??

P. Które f? f?czegulne dobra czyli
korzy?ci Zakonne?

O. Te f? dziewi??, Które S. Bernard

wylicza mówi?c: o B?ogofiawiony
ftanie Zakonny!

CIelesna.

i
To? famo ?wiadczy S. Grzegorz rmo. W którym cz?owiek ?yie\Vielki, ze wfzyfcy Mnifi Wfchodni

mi?fa i wina nie jadali z powfzech
nego zwyczaju, ?e za? za czasem

wezwani z puftyni na uf?ug? Bo??,
zac?eli odprawowa? MiiTye i

ApoftoIJkie funkcye, przeto mi?dzy
J ud?mi ?wiatowemi dla ich pozy
fkania po ApoftoHku je??· pi?, to

jeft: mi?fa i win. Ko?ciol Bo?y
onym pozwoli?, ale nie przykaza?.

czy?ciey.
zdo. Upada rzadko.

3tio. Powf?aje pr?dzey.
"1.to. Poft?puie oftr6?niey.
5to• Bywa lalk? oroszony CZ?-

?ciey.
6to. Spoczywa bezpieczniey.
7mo. Umiera poufaley.
svo. Oczyfzcza fl? nieodwr6cz.

nie.
P. Wiele? jeft Zakonow ?

9no• Odbiera zapfat? obficiey. jO. Jeft prawie te? onycb wielka licz-

ba, ale przednieyfzych jeft tylko P. Którzy 1i? myl? oko?o fwego po-
cztery, to jeft: Zakon S. Bazylego, wabnia ?
Zakon S. Auguftyna, Zakon S. Be? O. l. Ci, którzy przeto id? do Zako.
nedykta, i Zakon S. Franciszka. nu; ?e nie maj? fporobu uczciwie

Te f? pierworodne zrzód?a wfzyfr- i wygodnie ?y? na ?wiecie.
k.ich Zakonow. II. Ci, krórzy ?adnych nie mog? mie?

Zakon Swi?tego Bazylego poI?a- talentow, przez coby na SWIeCle
?

n?\Viony zaraz po czasach Apoftol-

J
ka?dy niemi pogardza?.

fkl?h; bo w Roku Pa?lkim 369. za III. Ci, którzy wl??pui? z namowy, dla
Juliana Cefarza. Potwierdzony ten przyia?ni, dla pofrrachn, lub dla
Zakon 0<1 ,k'eli?a drugiego Papieza. {podziewanego ftars?ych l·efpektu.

lIV.
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IV. Którzy przez fa?? \ukienk? ?wi?- ;;i P. Poftrze?rfzy omyln? rw? wokacy?,

t? chc? by? od ludzi fzanowanI, co nale?y czyni??

bywfzy na '?wiecie za pod?ych po- O T b koni
•

t n'

". rze a omeczrue omy?k? popra
..

czy al. 'wi? to' fi: d '? ?
. .

V. Pró?niacy, ?eby mogli mie? ?ycie c' a

Je : o ,rzucI g U?l? tnte.n-

wygoane bez ?adney pracy.
Y?, P:?W?ZIW? W fer?u fwoim

VI. Którzy ??daj? prze?o?efiftwa, i pofi:an?Wlc ? tnten?y? f?uzy? Pllnu

godno?ci w Zakonie albo w Ko?ciele. ?ogu, l,pokutowa,c za grzechy rwo-

VII. Którzy fwego dobra tylko fzu- ),e,.
a W cnotach swi?tyc,h co dzie?

kaj? ,
a o dobro ca?ego zgromad?e.

?wiczy? fi? dla npo,dobania fi? ,fa:

nia nledbaj? , znaj?c i wiedz?c w !Demu, ?t?6rcy fwoJe?u,
Tudzle?

czymkolwiek fzkop?, lub nici?aw?
co dzie? 1 gor?c?) profi? Pana: !?oga.

Z k nu

o ta{k? wytrwania, bez czego ?aden

a o • zbawIOny b ?'
,

VIII. Ci, co ze fwywoli wf??pui? ,
to

y me mo?e.

jeft: lub dla fpiewania, lub dla odzie- ?t\??,(h
nia ,

lub dla cz?ttych rekreacyi ,

q»???'tB'f

??????????

Z TEOLOGII ZAKONNEY

T R A I{ T A T J.

U l11Y sto w e y.o Modlitwie
/

R o Z D Z I A ? 1. ,'; Pierwsza cz??? Przygotowanie,.

r I k' ";'
to jeft: dwojakie.

JpOsoo) .ja ?Ln1, ma v)rc ocpra- Dalekie: Ktdrc: przyfpofabia do

wowana J110dhtwa uinv slowa modlitwy, ale W m? nie wchodzi. Tego

J cz?ftek trzy: Pierwsza cz?flka Pra ..

we wszeLakt'ch materv acb , gnienie poft?powa? w ?ywocie Du-

chownym: Tego powinno?ci. r. Chro-

Modlitwa umyflowa: jefi: rozmowa ni? fi? z?ego. 2. Czyni? dobro?. 3·

ferdeczna z Panem Bogiem, ma Skutecznie poftanow1? BORa nigdy nie

trzy cz??ci: przygotowanie, rozmy-
obra?a?. 2ga czCf;}!ka, obecno?? Pana

fianie i zamknienie • Boga mie?, to jeft: uwa?a?, ?e Bó?

wfz?.
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wf??d?ie jef? ,
i na nasze poft?pki pa- ?': Niebem i przed Tob?. 2.' Ciebiem {?.,.

trzy, wfzyftkie fprawy, mowy, myfii mego obrazi?, i grzech przed Tob?,
do niego dyrygowa?. 3cia cz?fllul, i przeciwko Tobie pope?ni?. 3. Panie

czytanie Xi??ek Duchownych, z kto- gdzie? fi? fkryi? przed zagniewan?

rych ma Zakonnik pochop i fpofobno?? twarz? Twoj?? 4. Ty? Oyciec mi?o-

do medytacyi- (Bliskie przygotowa.. fierdzla i Bóg pociefzenia niepragniefz
nie , które wchodzi wmedytacy? , ?mierci grzesznego, ale poprawy

Tego cz?{?e? f? trzy: pie'f'wsza cz?/ika, jego, day, abym W rafce Twey ?yli>
rzetelne odnowienie obecno?ci Bo- 5. Sercem fkruszonym i upckorzo ..

!ldey, uwa?aj?c, ?e f?oisz przed Bo- nym niegard? • 6. Wi?kfze jef? milo ..

giem Stwórc? Twoim i z nim rozrna-
/

fierdzie twoje, ani?eli nieprawo??
wiasz. Tego punktów jefr cztery, _I. moja. 7. Wi?cey mo?esz odpu?ci? ,

f

Weyrzenie na Boga. 2. Upokorzenie ani?eli ja fi? dopu?ci?. g. Wy?wiacz?e
ft? przed Nim. 3. Serdeczny zal za mi fi? Oycem, poka? mi W)1?trHnpj?i
grzechy. 4. Stateczne pof?anowienie mitofierdzia twego.

?

poprawy. Czwartego lLwnkzt, to jeft pof?ano-

Pierwszego punktu, to jeft czci wienia akty te f?: l. Wol? nrnrze?,
oddania akty te f?: l. Krrilowi wieków ni?eli durz? grzechami ofzpeci? , 2 ..

ftie?miertelnemu i niepoj?temu farne- ?lubowa?em i pof?anowi?ern frrzedz

mu Bogu cze?? i chwa?a niech b?dzie f?dow fprawiedliwo?ci twojey. 3·

dana na wieki wieków, Amen. 2. To- Przed obecno?ci? Tróycy Przenay ..

bie Bogu w ofobach trojakiemu, w .?wi?tfzey Oyca, Syna, i Swi?tego
Bóftwie jedynemu, cze?? Bofk? odda-

\
Ducha, Nay?wi?tfzey Panny Maryi,

j?, wyznawa j?c ?e? Ty Pan Bóg,' Anioiow, SS. Patronow, a ofobliwie

Stwórca. i S?dzia móy. ja podle !two- Oyca S. Bazylego fzLubui?. i obiecu-

rzenie twoje. j? zachowa? Regu?? ?yi?c W P6f?'U"
Drugiego punktu, to jefl: upoko- fze?ftwie bez wbfno?ci, i w czyfto?ci.

rzeniafi? akty te f? I. Oto ja ftawam Druga cz?flka, Jeft wzywanie Ra-

-cz?owiek lichy przed Tob? Bogiem, tunku Boikiego przeciwko pokusom
winny przed S?dzi?, frworzenie przed i my,fii rozerwaniu, pr'ofz?c Oyca, o

Stworzycielem, pod:?y proch przed parni?d ftwierdzenie, Syna, o rozu-

Panem Nieba i Ziemi, zloiliwy i mar- mu o?wiecellie, Ducha Swi?tego o

notrawl1y Syn przed dobrotliwym afektu wzbudzenie do pilnego rozmy-

Oycem. 2. Oycze nie jeftem godzien frania t?y cz?ft?i takie paktum: 1'.

by? nazwany Synem Twoim. 3. Przy- Ciebie wzywam, Ciebie chwal?,
z'nawam, ?em jeft uaymizernieyfzy, Ciebie czcz?, nadziejo moja, ?ywo-
l1aypodleyfzy, i nayniepo?yteczniey- cie móy, uwolni mi? od wfzeIkich

?Y, naygrupfzy i naygrzesznieyszy, pokus, i rozerwania, o?yw mi? Prze ..

a. ,te?o z jakim mog? nayg?'?bszym nay?wi?tsza Tróyco; Oycze pami??

umzhhlem u padam do nóg dobrotli- ftwierd?, Synu rozum o?wie?, Duchu

wyc t:voich. Swi?ty afekt wzbud?, abym móg? na

Trzeczego PU'?lkttt, to jeft fkrucby wychwalenie Ciebie, na pozy tek ?U?zy
Akty te f?: r. Oycze ?grzeszyrem przed mojey t? modlitw? jako naypllmey

Tom 11 J. T Qd.
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odprawi?. ?. Oto ja zg?odnia?y ?ebrz? n wo??, W fer??ch fpr?wiedliwych przez

odrobin z I?o?u twego na pofileme du- ?a??, uczynze fobie z ferca mojego

{zy mojey: 3cia cz?flka, jeft wyf?a- NIebo, a mieszkay w nim.

wienie fobie na pami?? Tajemmce, l. Sw!?? fl? Imie ?woje, Bo?e pro
..

albo raczey oney, o kt6rey roz,my:lla? fiemy Cl?, aby Irnie Twoje Bofkie

mam, jako O m?ce Pa?fkiey. o .do?ro- po wfzy,fi:kim ?wiecie wfzyfi:kit? hyiQ

dzieyftwacb, o grzechach, o smlerCl, o wiadome" od wfzyf?kich czczone

f?dzie. chwalone, wy f?awiane,

'

Druga cz??? Modlitwy jefb rozrny- 2. P?zyld? ](rólewj?lfJO TwoJe, Pro ...

[lanie, tey cz?ftek trzy: rwfza cz?frka fiemy Cl?, aby nam niekróJowa? ?wiat;

uwa?anie rozumem, to jeft: roztrz?- bo chytry, cialo.; bo nedzne, czart;

faj?c matery? ,
o którey medytowa? bo zbóyca; ale Ty w nas króluy przez.

mam, examinui?c okolicsno?cl , kto, ?a?? d.usz? n?s??l po?wi?caj?c?, a po

'

co ? od kogo, &c. smIerCl w ?le?l: kró luy nam przez

aga Cz?ftka afekty, które f? wzbu.. chwa?? u?leIbla]?c?.. .

dzenia woli od rozumu o?wieconey 3· Bqdz wota Tuioja , Jako UJ Niebie,

do mi?owania, dzi?kowania, chwale- tak i 'Jut ziemi.

nia Boga, ?a-Jowania za grzechy, &c. Oycze profierny ci?, I . .aby jako W

gcia Cz?frka Akty, a te f? fkutki niebie ?wi?ci zjednocz eni f? z wol?

afektów, to jeft: mi?owania, i dzi?ko.. twoj?, tak na ziemi my z wol? twoj?

wania • fi? zgadzali ,w chronieniu fi? zlego,

Trzecia cz?s? modlitwy, jeft zamknie- w czynieniu dobrego, w ponoszeniu.

nie; tey jeft cz?fi:ek trzy. utrapienia. 2. jako w Niebie, to jeft:
,

Pierwsza cz?J?ka Pro?by, to jeft: w fprawiedliwych i dobrych, tak na

Pacierz fiedm w fobie pro?b zamyka- ziemi, to jeft: w grzesznych i z?ych

j?cy, którego wyk?ad by? mo?e taki: niech fiEf wo?? twoja znayduie .• 3· jako

Oy.cze, Od którego trojaki ?ywot w NiebIe, to jeft: W duszy naszey;

odbieramy. I. Przyrodzenia przy frwo- tak na ziemi, to jeft: w ciele i W '

rzeniu dusz? rozumn? o?ywiaj?c? zmyllach naszych niech b?dz!e wola

ciato w nas wlewaj?c. 2. ?afld przy twoja 4. jako w niebi?, tO Jefr: w

odkupielliu, zmar.f? przez grzech du- fzcz??ciu, tak na ?ie?l, •

to jeft: VI

!z? nasz? krwj? fwoj? (jako Pelikan) niefzcz??c!U
i utrapiemu nIech fi? z

1? ra?a.mi Sakramentow Swi?tych 0- wol? twoJ? zgadzamy,

Zy?laJ?c. 3 •• Chwaty przy uwielbieniu .4· Cht7,ba n?sz.ego, &c. Profiemy

daj?C nam zywct wieczny w chwale CI!, abys. t:oJa.ktm chlebem nas po-

Niebiefkiey.
.

filtr. l. Nleble1klm, to jeR:: cia?em i

Nasz, Którzy jefte?my jedney woli krwi? w Przenay?wi?tfzym Sakrame\l"
j.

i obyczajow W domie Ko?cio?a two- cie b?d?cym. 2. Duchownym, to jeft:

jego. .

flowem Twoim Bo?ym b?d? f,lyfza-

}(tórys jeft w Niebie, Lubo? jefl: na ka?- nym, b?d? czytanym, b?d? w fereB

dym mieyfcu przez moc, obecno?? i natchnionym. 3. Ziemfkim do wygody

iftno??, jednak jefte? w Niebie przez ciata mizernego nale??cym, to jeft:

,hwal?, W piekle przez fprawiedli. day nam l>0?ywienie, odzienie, i

,
mieCzk.a ..

I /

, .
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mieszkanie wygodne. •
,:' Day Panie Bo?e fkuteczn? 'tafk? I

5. OdpuJ?? nasn nasze winy etc. Pro- abym ?b, com na tey medytacyi p?_
fie?y Ci?, odpu??, nam grzec?y, tak f?anowi? , ?zecz? fam? doftatecz.nI:
powfzedne jako i .smie?telne, 1 kara- prz,ez ca?y ?ywot ?a chwal? twoj? I

nie tak wieczne, Jako l doczefne te- pozy tek dufzy mOJey wykona?.

raznieyfzego i przyfztego ?ywota ,
a

tak odpu?? jako i my odpufzczamy

nafzyrn winowaycom, fercem, uf?y i

rzecz? farn?.
ROZDZIA? H.

6. Ntewwod? nas na pokusy, to jeft: .

dopu?? Panie na nas pokufy, aby?my :Rozmy slarue O ln[-ce Pa /1'a·9r•
do?wiadczeni byli, bro? nas jednak
lafk? tw?, aby?my na nie niezezwa

lali.
Uwa?anie pierwsze,

7. Ale nas zbaw ode zlego, Pr?fi:
my Ci? Oycze wybaw nas ofobliwie

)3?aci? tego tu Konwentu, tey Pro

wincyt , wfzyftkiego Zakonu, wfzyfr
kich dobrodziejow, przyiacio?, nieprzy

jacio? i wCzyftkich jakiegokolwiek fta

nu, ofobJiwie modlitwom naszym fi?

zalecaj?cych, wybaw profz? od z?ego?
to jef? : winy tak ?mierletney, jako l

powfzechney od karania, tak wiecz

nego, jako i doczefnego.

Kto cierpi?
'

Cierpi Chryftus, jednorodzony Sy.
Boga ?ywego, prawdziwy B6g i

cz ?owiek,

Wzgl"dem czlowiecze?jlwa: Z zacney

pochodz?cy familii; jeft bowiem Pa

tryarcha naypierw,fzy, Proro? nay"
..

prawdziwfzy, KroI nayprzedmeyszy,
Xi??e pokó1 mi?dzy Bogiem Oycem,
a cz?owiekiem czyni?cy. Wzgl?dem
Bójlwa: Prawdziwy Bóg, Oycu fpóI7
iftotny, wfzechmocny, wieczny, nie ..

poj?ty, &c. Rozs?dek, tak wielk?
zacno?? ofoby cierpi?esy uwa?aj?c,
nayprzód: Dziwuie fi? miIo?ci nie

zmierney Chryftufowey, który fraw

(zy fi? cz?owiekiem na takie m?ki,.
zel?ywo?ci &c. poda? fi? dla mizer ..

nego cz?owieka. Porusza wol? do afek.

tow.

D'ruga czqflka: Jeft proszenie Pana

Boga o potwierdzenie afektowo i aktów

poftanowionych na medytacyi podob
llym fpofobem: PanJe Bo?e móy przez

m?k? i bole?ci Syna Twego, Nay

??i?tfzey Panny, M?czennikow SS.

przez zaflugi wfzyftkich SS. tak wo ..

jUi?cego, jako i tryumfui?cego Ko

?ciu?a profz? ci?, racz?e ?aik? tw?
utwierdzi? przedft?wzi?cie , afekty i

akty tnoje, które za rant? twoj? umy
flitem wykona?" aby byty mocne

,

ftateczne, fkuteczne na wieki, a' mni?
? 1?u?bie twojey ratuy, raiki i pomocy

do?away.

J. Pok?onu, 2. Podziwienia, ·3. spór ..

mnowania, 4. Dzi?kczynienia Panu

]ezufowi. 'z tych afektow takie afek ... I

ty. I. K?aniamy fi? Panie Jezu Chry ..

ile i B?ogollawieOmy tobie; albowiem

przez. krzy? i m?k? odkupi?E? ?wia,t.
?., Dobrotliwy Jezu, có? to jefr, my?'"
my umrze? mieli, a ty ptacisz? mys

my zgrzeszy li, a ty ci erp;sz? o dzie?o

1irzecio cz?flluJ, Jefr wykonanie fku
teczne poftar,owionych na modlitwie
afektow i

akt0'Y W ka?dey okazy';
T ij nief1ycha-

/
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tlieffycbane, Iafko niezafiuiona, milo-
>?:

?ci niezmierna!

m?ka jego tak ci?szka mie miara;

dopomoc, jako niewdzi?cz.nikom.
Rozs?dek: Uwa?aj?c tak ci??kiePoiotore, Dziwule fi? rozf?dek z ?o ..

?ci ?ydow, którzy z fpraw, z cudow,

z proto?twa Chryfrufa prawdziwego
Meffyasza poznawfzy, onego przefla ..

dowali, i porusza wol? do afektow.

z. Brzydzenia fi? z?o?ci? ?ydowfk?· 2.

Wyznania. 3. Czczenia Cbryftufa Boga

wcielonego, z tych afektowakty:

bole Chryf?ufowe , rozmawia z du ..

fz? fwoj? ,
o duszo moja l I. CO

za przyczyna, ?e barziey uwa?asz

naymnieyfz? krzywd? twoj? t ani ..

?eli tak ci?szkle bole?ci, pogardy
&c. Chryfi:ufowe'? zna? ?e wi?cey
fiebie wa?yfz', ni? Chryflufa. 2 Co

za przyczyna, ?e pr?dzey powf?a
jesz przeciw przefladownikowl
twemu, \

ani? e ll Chryftufowemu '?

zna? ?e przy fwey woli i nami?t
no?ciach bardziey, ni? przy Chry
f?ufie f?oisz. 4. Co za przyczyna, ?e

W utrapieniu fwym f?usznie podl? ..

tym bardzo utyfkuiesz ,
Ch ryftu fa:

za? nief?usznie utra pion ego nie ?a

tuiesz'? zna? ze fi? bardziey mi?u

jesz, ani?eli Chryfi:ufa.

:r. Brzydz?:fi? dobrotliwy Jezu

niewdzi?czno?ci? i zto?ci? ?ydowfk?,
?e ci? pozna? niechcieli. 2. Wyzna
wam ,

?e? ty jeft Chryftus Syn Boga

?ywego. 3. Pan m6y i Bóg móy. 4·

Wierz?, ?e? ty jeft prawdziwy Bóg
Zbawiciel i odkupiciel, &c. wierz?
tobie, to jef?: temu wfzyftkiemu? czego?
nauczy?, poi?anowir J nakaza?', zakaza?

i Ko?cio?owi przez Ducha S- do' wie

rzenia poda?.

-.

-

Akt do Panny Mat-y!. Nay?wi?tsza
Panno ,

Matko bole?na J prosz? ci?

przez gorzk? ?mier? Syna twego 1

.fpraw, aby mi? przez ci? za flug? przy
..

j??, który przez ci? na? za Zbawi ..

.:iela dany jeft.

Rozs?dek: Porusza wol? do afektów za. ..

wftydzenia fiebie fpd?bolenla z Chry ..

ftufem, akty: I. Któ?by mi to da'?

nayf10dfzy Jezu, abym nad tob? bo

lat wefpóI z Matk? twoj?, z Ja ..

nem S. i z bialemi g?owami pod
krzy?em ftoj?cemi '?

Uwa?anie 2gie. 2. Kt6?by mi dar zdróy rez na

opIakiwanie ci??kich bolaW two ..

ich'?Co cierpi'? Cierpi nayprzod: na

3. Ktozby twarde lerce moie

zmi?kczyl J aby fkrufzone obfite ?zy
wylewal? bolei?c nad tob?'? 4- Je
zu naymllfzy pragn? utrapienia, nie

chc? pociefzenia. 5? Gotowe ferce

!llOie, gotowe Cerce rnoie. 6. ch?t ..

nie znofzg wfzeIkie óftro?ci Zakon

ne. 7. Któ? by mi to da?, abym w

?iele niezno?ne bole dla delikackiey
z Panie?fkiego cialeczka komplexyi i

d?a inftrumentow okrutnych,. kt6-

remi by? :fieczony, koronowany;

krzy?owany. &c.

Powtórc: Na umyfle cierpi. I,

Bole?? ci?szk? z na?miewiik, Z po

gardy, z blu?nierftwa &c. pocho.

dz?c. 2. Ci?zsz? bole?? cierpi

I
Matk? rw? ?ochan? bolej?c? Uwa

?aj?c.3' Nayci?zsz? niewdzi?czno??
grzesznikow uwa?aj?c, którym nic

'nadgrod? holow twoich wfzelkie

katownie wi?zienia z M?czenikami
SS. ochotnie podjol? 8- o Bo?e m6y,

,

ty wififz na Krzy?u W ci??kich bo

lach
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lach, a ja mam w czasU' fzuka?! 9? ;:,

Niemialbym cz?frki z tob? , gdybym
Krzy?a niedzwigal z tob? dobry Je

zu. 10. Jakobym ?mia? Ci? profi?,

aby? mnie z on.ego ?wolnit ?trap?e
nia, który tak ci?fzkie dla mnie ZOlO

f?e?? n. Jezu, ?ycz? fobie, niech fi?
to franie na 'mnie, co fi? ftatd na to

bie dla mnie i dla mego zbawienia.

1:2. Nie przyf?oi , aby pod g?ow?
cierniem zranion? cz?onek' jaki zna

Iazl' H? Delikacki. 13. o Jezu u

zdrowie rany duCzy moiey zba

wienn? Krwi,? Ran twoich. 14. o

pelni? chcia? : z mi?o?ci i poIitowao!>'
nia przeciw nam; gdyfz wynifzczyt
fiebie farnego, pofta? niewolnicz?
na H? bior?c: cierpi od Matki fwo ..

iey, od Aniolow, od Patryarchow,
, którzy wfzyscy pragn?li od?ywie

nia narodu ludzkiego przez krwaw?
'm?k? Chryf?usow? ,

Rozs?dek mi?o?ci niezmierney
Boga dziwui?c fi? ,

Imieniem Chry
_ ftusowym do duCzy mówi:

r. Przypatrz fi? Dufzo ,
co cierpi? za

ci? i od ciebie , a ty co cierpifz za

mi?, i co mafz odernnie ? 2. Có?em

wi?cey móg? uczyni?, a nie uczy
ni?em ucierpie?, a nie ucierpia?em?
3. jakim kofztem t jakiemi pracami
kupi? u ciebie, aby? mi? mHowala?

4. o Dufzo naymilfza, czemu 0pu
fzczafz mi? ciebie mi?ui?cego ,

a.

udaiefz H? do ?wiata, ciebie z dra

dzai?cego, i zahijai?cego! 5. Có?

wynalaz?a? we mnie odkupicielu,
Oycu ? lekarzu, Oblubie?cu twoim

za nieprawo??, ie?:fi? niepodobam'?

,

Jezu, jak mi? niezmiernie kochafz,
i? mog?c mi? odkupi? kropl?, od

kupi?e? zdrojem .Krwi twoiey! 15.
nie c.hc? byd? bez rally, gdy, ci?
zranionego widz?.

Ilhty S. Piotra z A/kantary. I. Je
zu

-

naymilfzy, ktoby to fprawi?,
a,by ferce moie pada?o od ?alu, jako
fi? pada.fy opoki przy twoiey m?ce?
2. Ktoby to fprawi? , abym ja grze

fznik tak drza?, jak-o drzal'a i trz?
.fi'a fi? z iemia przy m?ee twoiey? 3.

Ktoby to dal, abym H? dla grze.
chow moich wfl:ydem zaczerwienir,
tak, jako fi? f?:o?ce zaczerwienia?o,
nawet za?mi?o, fi? przy m?ce two

iey? 4. Ktoby to {prawi!, aby ja
grzefznik ju? umarty tak powi?al

?atk? twoi? z grobu nalogow grze- ,

chowych, jako umarli powftali ?

Wola poruCzona afektem wza

jemney mi?o?ci wydaie Akty:.
I?' O Jezu uznawam niezmiern? twoi?

mi?o??, któr? mi? lichego, n?dzne ...

go &c. mifujefz! 2. o Oycze mito

fi,erdzia, czym?e nadgr.odz? tak wiel-,

k? mi1o??, z którey dla zbawienia

mego za okl?P Syna twego Jedno

rodzonego na zel?yw? ?mier? po-'
da?e?! 3. o Jezu kielich m?ki two ..

jey wezm?., i Imienia pomocy two

jey wzywa? b?d?! 4. Ca?ego fiebie

tobie ofiarui?, ca?ym fercem, ca?ym
afektem· wzajemnie ci? mi?ui?c. 5"

Dai?? fi? ca?ego, b_o? fi? za mnie na

Uwa?anie 3cie?

Od kogo Chryftus cierpi?
Cierpi Nayprzód od Boga Oyca,

który tak umilowa? ?wiat 1 i? Jed

norOdzonego Syna podal na takie

Kat?W?ie, cierpi od fiebie farnego
Z mtfosci i pollufze?ftwa przeciw
OyCU l którego wol? we wfzyftkim

,

okup podal ca?ego. ..

Po wtóre. Cierpi od czarta z nienaWi ?

,
?ci, kt6ry' pobud.za? J udafza

'.
Pi?ata

l



z TEOLO?II ZAItONNEY

i innych na m?czenie Chryf?us!l. q Pierwfzy Afekt przeklinania grzechow.
Rozs?dek czyni do fiebie reflexy? md- niech b?dzie przekl?ta moia pycha,

wi?c: o jak cz?fro ja by?em gorfzy która ci? Jezu ukoronowa?a , wrze-

nad Judafza na tak wiele fzata?il}ich tecze?f?wo ,
które ci? ubiczowa?o,

zezwalal?c pobudek, tak wiele ra- ob?arfrwo, które ci? octem i ?ó?ci?

zy Chryftusa grzechami krzy?ui?c. napoi?o , leniwftwo, które ?i? po u ..

Wota porufza afekty przeprafzania licach Rynfzrokach &c. w?óczy?o,

Chryftusa, brzydzenia fi? grzecha- gniew, który ci? tak wiele razy po-

mi, dzi?kowania Chryf?usowi &c? liczkowa? , pofzyikowa?, w?osy tar ..

Akty l. o Kochany Jezu, jak wiele gal, Iakomf?wo, które ci? obna?y ..

I -

r?zy mi? diabe? za?ywa! jako in- lo, zayzdro??, która ci? niewi?-

ftrumentu , cz??ciey ni? J udafza, a- I

nego na ak ci?fzkie katownie, na

bym d? zdradai?
, abym twoie przy-.

tak zel?yw? ?mier? fkazalo.

kazania zgwa?ci? &c. z. Ju? teraz Dntgi Afekt przeprafzania Chryftusa

przeprafzam Majeftat tw6y. 3. To- Pana.

bie dzi?ki czyni?, ?e? mi? zJudafzem Akty. To zmi?uy fi? nademn? Bo?e

niepot?pi?. 4. Dzi?kui?? za dobro- wed?ug wielkiego mi?ofierdzia twe-

dzieyf?wo niekarania, i nieopufzcz e- go ( tu mo?na ca?y Psalm mówi?)

nia, i niedopufzczenia. 5. Proteftui? z. Nie pami?tay Panie na zbrodnie

fi? na wieki wfzelkirn Cprzeciwia? :fi? moie, ani zemfl:y nieodbieray z grze-

\ pobudkom fzata?fkim.
I.

chow moich, tobiem farnemu zgrze-

Potrzecie. Cierpi Chryf?us dla ludzi tro- fzyl 3. Wi?kfze jeft mitofierdzie

jakich r pierwsi f? grzeCzniey, któ- twoi e
,

a ni?eli nieprawo?? moja. 4-

rzy tylekro? razy ChryQL1sowi od- Nieoddalay profz? mi? od oblicza

nawiaj?, ile kro? razy grzechem twego.

?miertelnym go rani?. 3ci Afekt Brzydzenia fi? grzecbow.

Rozs?dek Imieniem Chryfl:usowym do Akty. To Bo?e móy dla ciebie nad

?ufzy mówi: Ey ?ufzu! i_zali nie do- wfzyfikie rzeczy nayl?rafznieyfze
fy? dla zbrodlli twoich zraniony je- ftracham fi? v,rzechow, nad wrzyft-

ftem'? z.Izali niedosy? utrapiony je- kie rzeczy naybrzyd?iwrze brz.ydz?

ftem? 3. Czemu? przy?ajefz utrapie- fi? grzechami. z. Wyrzekam fi?

nia utrapionemu ? 4. Bardziey mi? grzechow. 3· Wol? raczey obiera?

?ci??ai? rany grzechu twego, :?ni: )vprzód ?mier? z Kazimierzem S. i

zeh ?any dala mego. 5. i drl1goz Z Ludwikiem, nawet Piek?o ?
/

mi daCz wifie? na Krt:.yzn nie ?y- Anzelmem , a ni?eli ciebie Boga me-

dow, ale grzechow twoich'? 6. uwa- go odfl:?pi?, i grzechem jakim. ?bra. ..

i.ay je?eli n? zielonym (to jeft nie- Zi??.

winnym) drzewie, mni:, tak 'Yie?e 4ty Afekt. Przywi?zania fi? do Pr?y"
dokazui? grzechy tWOJe, na tobIe kaza?ia Bofl\iego. Akty l. B?d?

fuchym (to jefl: winnym ) czego

\
ftrzegI Prawa twego zawrze na wie-

dokazywaG b?d?'? k?- wiekowo 2. Przyfi?g?em i pofta-

Wola wznieca W fOQie ??\V:orakie I10wHem frrzedz f?dow fprawiedli-
.

i\fekty. Wo?ci twoiey. d'l"udzy s?, od któryell
1'.

Chrr-

,
,
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Chryflus cierpi, Uczniow.ie, którzy ;::-

2apq?niawfzy powo?ama f?ego
4ta. Dla mi?o?ci nasladowanta Chry
f?usa.

Rozs?dek nznawa ,
t.e byt VI Iicz«

bie przyjaciot fmuc?cych Chryftufa
i mówi do niego: o Nay.f1odfzy Je

zu § jam ci to jeft ów Pi?at
,

któ

rym' ci? dla respektu i przyja?ni
lud?kiey na wfzelkie wzgardy po

...

dal!

W fzkole Chryftusowey ,
miaf?o

cnót Swi?rych . ci?zfzych, ni? na

?wiecie , dbpufzczaj? fi? grzechow.
Sumnienie fi? rachuie ; je?eli nie

jeft z liczby twoich przewrótnych
Uczniow ,

f?rofuie
:

fi? mdwi?c : o

dufzo moja za prawd?? ty jeft jakoI
Porufza wol? do Afektów prze"

prafzania Chryftusa , chce byd? cie

fz?cym przyjacielem, Z ?ych Afe

ktow Akty.

grób .z wierzchu poztocony ,
we-

\
wn?trz za? fmrodu i ga?zin pe?en,I -

.

'habitem Zakonnym \?Jzelkie fwe

pokrywafz z?o?ci.
I. Przeprafzam majef?at twóy dobro ..

tliwy Jezu; ?alui?c ?em zbola?emu

dodawa? bole?ci. 2. Mi?ui? twoi?

fprawiedliwo??. 3. Pragn? fi? zga

dza? z wol? twoj?. 4. Ch?tnie znio

f? krótkie utrapienia dla chwa?y

'Wznieca. W woli Afekty do poprawy

?ywota, z których
. takie Akty.

l. Drog? nieprawo?ci oddalodemnie

Panie, a wed?ug fprawiedliwo?ei
twoiey zrni?uy fi? naderun?. 2. Szlu

bui? wykona? fzluby Regu?y mo

iey , ?yi?c W pof?ufze?frwie bez

w?asno?ci, i W czyfto?ci. 3, Niech

trwa Zakonne umartwienie-, nasla

.dowanie ' Chryftusa , zaprzenie fi?
fiellie, pogarda.' &c. 4. Niech zgi
nie chu?

I

?wiatowa, w?asna wola,

w?zasy &c.

_ wiekuiftey. 5. Chc? i?6 torem bole .. ,

snego, ?ywota twoiego.

Uwa?anie 4te.

Za kogo cierpi ? Cierpi za. grze
..

fznikow, uczniow i przyjaciol, aby
im wylednat u Oyca fwego odpu ..

fzczenie grzechow I lafk? i chwar?
Niebief1{?·Tx:zeci f? .bd kt6ryc'h Chry!tus

cierpi, przyjaciele, a ci trojacy:Pierw- Rozs?dek z jedney ftrony dziwum ,

ie fi? Chryftusowey mi?o?ci, lito?ci,
z kt-órey ?ywot fw6y nie tylko za

przyjacio?y fwoje po?o?yl, ale i za

nieprzyjacioty ; i mówi do Ch ryftu
fi;t: Q dobroci niefko?czona ! o mi ..

,

si piefzozeni, którzy trzymaj? fi?
cnót, paki ich chw::.l? i promowui?·
Drudzy ?wiatowi, kt6rzy dla praw

dy i fprawiedliwo?ci wiele znaCz?c,

potym gro?b? przeftrafzeni odft?

pui?. Trzeci zarliwi, którzy w do

brym\ nie ufrai?, ale krzywdy fwe

i defekty cudze' barzo uwa?aj?· S?

Jo?ci niezmierna! Ty? Bóg llay"

dobrotliwfzy za nas naygorfzych,
Stworzyciel Wfzechmocny, za nas

ftworzenie pod?e, Zba wicie? za naS

zginionych, Swi?ty nad Swi?temi
za llas bezboznyph, Oyciec Nayla"

fkawfzy za nas Synow niewd?i?cz"

nych; Xi??e naywy?fze.
za nas

llugi niepotrzebne l przyja?lel nay-

te? Przyjaciele ciefz?cy Chryfrusa
dla nieo'o wiele znaCz?c ze 4rech?

.
/

'
I

rr?Yczyn. Iwfza z fprawied1iwosci ,

torey wiele powinni dla fwaich

grzechow, '2ga. zgadzania fi.? z/wol?
Bojk?· 3e?a dla wieczney nad grody.

Wler-
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wiernieyfzy za nas zdt'adzieckich' ;?,

nieprzyjacio? ,
tak wielkie prace,

bole?ci podjot , ? drugiey f?rony

rozs?dek konfunduje fi? ,
?e Chry

f?us za jego grzechy tak wielkie

m?ki elerpia? , poruCza wol? do A

fektow dzi?kowania fpo?bolenia &c.

Poiat?re mo?e fi? to uwa?anie tak od ..

prawDw?1?.
I .• Cierpi za gr?erzniki, aby fi? do Bo

ga nawrócili. Tu wypraw Akty dr.al'

biny wtórey, to jefl mifósci ztuodzi?:

czni?cey.2. Cierpi za Uczniow, aby

?hryfiusa nasladowali. Tu wypraw'

Akty drabinyt1rzeciey, to jefl mitolei

J(onformui?cey. 3. Cierpi za przy ja ..

cioly , aby ich mi?o?ci? fw? do mi

?o?ci wzajemney zach?ci?, lit wy ..

praw Aktu drabiny fzófley mitQi?i

z tych Akty.
J. Blogofiawie?fl:wo, jasno??, m?dro??,

d?i?kczynienie, cze?? i m?f?wo Bo-

gu nafzemu niech b?dzie przypisa-
ne na wieki wiekowo z. Chwa?a Bo-

gwattowney.
-

gu nafzemu, chwa?a na wieki. 3·

Przyznawaymy Panu, albowiem do

bry, albowiem na wieki mi?ofier

dzie jego. 4. Dobrotliwy Jezu od

dai? dzi?ki, ?e? za mnie ucierpia?, i

mnie do pasladowania twego zawc

?at. 5. \Vychwalan:t ci? ze wfzy1l
kich cnót i dofkonalo?ci twoich, ofo

bliwie jednak z mi?o?ci, cierpliwo
?ci, pokory ,

i pof?ufze?f?wa &c.

przy m?ce twey wy?wiadczonych.
&c. 6. Niech?e b?d? zraniony dla

ciebie. 7. ofiarni? fi? na wfzelakie

ucifki, bole?ci, nawet na ?mier? 0-

l).rutn? dla ciebie Nayilodfzy Jezu.

Uwaianie ,5te.

Jako cierpi? Czworako.
?

l. Mi!o?nie·; albowiem nie 7; fprzymusu,
ale z ch?ci i farn? tylko mHo?d?\
zniewolony dla cz?owieka cierpi.

,z. Po.f?'lifzn;e; albowiem fprawiedliwy
niefprawiedliwe karania z niespra

wiedliwych przyczyn, pod niefpra ..

wiegliwemi S?dziami od niefprawie
..

dliwych i z niefprawiedliwemi Iud?

mi, wedlug fprawiedliwey woli Oy
..

ca [wego poilufznie cierpia?.

3. Cierpliwie; albowiem ani zewn?trz

zrorzec??c, abo utyfkui?c wewn?trz

jakie nieupodobanie czyni?c, t?k

ci?zkie bole znofit

8. o Jezu fprawze we mnie ferce

wo!kowe, azeby? na nim wypiecz?
towar jako na fercu Klary S. wfzyH:
kie Infl:rumenta m?ki twoiey. 9· od

-.lai? fi? za Niewolnika, gdy? mi?
4. Pokornie cierpi; alb?wiem tak za ..

cna Oloba Bóg WCIelony, na tak

d )'
, •

wielkie wzgar y, ze ZyWOSCI, ur?-
z w?eczney niewoli krwi? drog? od

kUplI. IO. Panie profz? ci?, aby ta

??ka Dmtecznie by?a pozyteczna

dUlzy moiey, Br?ci moiey, dobro

?zieio?ll, ?rzerznIkom &c. n. Pa

nie mam ufno?? W tobie, oczekuj?c
od ciebie odpufzczenia grzechow,

nabycia rafki, otrzymania Nieba.

\12. o Jezu irne? fi? fial dla mnie

,

gania, bld?nierfl:wa hultayfiwa PO-

dal H?. ,

I·
l

Rozs?dek z jedney firony dziwuie fi?
tak wysokim cnotom, z drugiey

firony fztrofuie fi? z ospali1:wa f\ 'e ..

go,
i mówi do durzy: I. o duCzo

moja, czemuze? Miftrza twego w

fzczerym mi?owaniu, nieprz.yjaciot
w nieograniczonym poil\l(ze?fl:wie,
W ftaley cierpliwo?ci, w g??bokiey

\

}ichfzy, tym jefie? mi milfzy_

poko-

•
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pokorze nie nasladuiefz, Habitem ?:: za fwoie grzechy; poniewa? Chry ..

tylko i tytu?etp chcefz byd? Zakon- f?us tak ei?fzkie ponofiI za ich grze-

niklem? 2. Przypomni fobie ?wiatu chy.

f?u??c , jak ci przyjemne byto jarz- lF'zgl?dem zbawienia l. Jako Chryftus

mo ?wiatowego pof?utze?f?wa • niezwyci??yt ?wiata, cia?a, i czarta.

cierpliwo?ci, niespania, &c. Tu za? tylko przez Krzy? i m?k? fwoia, tak

jarzmo ilu?by Chryftusowey, jak i ka?dy nasiadowca Chryftusow ina ..

"ci fi? widzi niezno?ne i przykre'? 3. czey niezwyci??y ich. 2. Jako Chry-

Defekty cudze pilniey upatruiefz i flus przez m?dro?? fwoi? obra? fo-

bardziey ci fi? niepodobai?, lubo bie cierpie?. 3. Je?eli Chryftusowi
z twoich mafz oddawa? rachunek trzeba bylo cierpie?, i tak wniy??

Bogu. Porufza wol? do Afektow do Królewfl:wa Niebieikiego fwego,

nas?adowania Chryftusa. Z tych A- jak nierównie bardziey cz?owie ..

fektow Akty: T. o Jezu zl?cz?e kowl , aby wCzedl do Krdlewfcwa

mnie z fob? nierozdzielnie . 2. o Bofkiego.

Jezu przemie? mi? \V fi? , to jefi: W Druga Ukrzepia nas Chryfl:us W po
..

twoj? mi?o??, abym ci? tak miro- nofseniu przeciwno?ci, je?eli bo-

wa?, jako? mi? umi?owa? z ca?ego wiem Król, i Wódz nafz tak wiele

ferca p.r?y ftworzeniu, czyni?c mi? znosi, i my m??nie znosi? powinnl?-

uczefimklem Bóftwa twego, ze my.

wfzyi?kiey dufzy przy odkupieniu, Trzecia. Pokazuie, Cbryfl:us przez m?-

dufz? fw? za moi? pok?adai?c ,
ze k? fwoi? fprawiedliwo??, m?dro??,

wfzyftkich fil przy ufprawiedliwieniu,
mitofierdzie i mi?o??. .

wfzelkim ftaraniem mnie od grze- Sprawiedliwo??, Chryftus bowiem ile

chu odci?gaj?c. Przemie? mi? w cz?owiek umrze?, ile Bóg dosy?
twoie pollufze?fiwo, W twoi? cier- uczyni? móg?, nad to W odkupicie-

pliw? pokor? &c. Te Akty mo?eJz lu taka mia?a byd? pokora, aby Bóg

rozwodzi? z flopni po mienionych cnót, flat fi? cz?owiekiem, jaka w Rodzi-

'I1w?efz zazy? aktow drabiny Piqtey. cach nafzych byIa pycha, i? czro-

? /
wiek chcia? byd? Bogiem, tak o-

Uwa?anie 6te. chotne pollufze?ftwo, i? Pan nad

Pany naylichfzym fiepaczom fiat fi?

poaufznym, jakie niepofiufze?fiwo
byto, i? podty cz?owiek chcia? byd?
woli fwoiey i niepo!tufznym Bogu.

Dla jakiey przyczyny Chryfl:us cierpi?
Dla 3ch. IWSZC?. podaie nam nauk?

chronienia fi? grzechaw, i nabywa
nia zbawienia. M?dro?? pokazuie, gdy ten?e jeA:

Odkupicielem, który jeft flworzy ..

cielem, aby?my jedn?z wdzi?cz
no??, jednemu oddawali Bogu.

lf/zgl?de111. grzechu: T. Cierpi Chryftus,

aby fi? pokazaio W jak wielkley nie

llawi?ci Oyciec Niebieiki ma grzech;
poniewa? ?adnym fposobem ubra

,ga? ?? nie chcia?, tylko m?k? Syna
f\VOlego .. 2. Pokazuie fi? jak ci?fz
kle m?kI pot?pieni cierpie? b?d?

Mitoflerdzie wy?wiadcza, gdy czfo ..

wiek nie mog?c przez fprawiedli-
wo?? ?ywota wiecznego ptrzyma?,

przez mi?ofierdzle Ilabywa go, gdy
Chry-Tom III U
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Chry?us, kt?ry jeft ?y?otem wlecz-
,', n o z D Z l A ? nr

nym,l za mego umiera. CD
'

,

•

Mi!??? Pokazuie Chryftus, gdy, wfzyft- J\,ozlny S Larue o S S. Sakra ...

kle nafze grzechy na fi? przyjow- ,

fzy, za nie tak bardzo cierpi, aby
menbach.

nam fwoich Dóbr udzieli?. Utoa?unie uojze.
Rozs?dek. Niepoj?t? mi?o?? Ch ryftu

fow? uwa?ai?c , porufza w woli

Afekty mi?owania Chryftusa. z tych
Kto? Ty Panie w Nay?wi?tfzym Sa

?ramen?Ie, akto jeft pragn,!cy
Cl? przyi?? '?

Akty: I. we,dlug natury Bofoiey jefl:e? wy

[okley zacno?ci, ja wed?ug natury

??1zkie7, jeftem wgardzoney pod?o-

3:'. o Jezu, kiedy? mi?o?ci? mi?o?ci

twey b?d? zraniony? Tu wyprawi?
mozeJz Akty drabiny 6tey. -2. J e?e

Iim do mi?owania Jezusa leni? fi? ,

do ?zajem mi?owania niech fi? nie

Ieni?. 3. o Jezu wfzyftek mi .fi? wbiy
W ferce

, który? dla mnie wfzyfte k

przybity jefi: na Krzy?u. 4. mi

?uj? twoi? fprawiedliwo??, któr??
obficie za mnie nadgrodzi?; 5. Mi?u
j? twoj? m?dro?? , przez któr?
przyczyni?e? fobie wi?cey W nas

wdzi?czno?ci, mi?o?ci , czci &c.

6. Milul? twoje mi?ofierdzie któ

ry !it?li?c fi? nad grzefzny?, nie

-chc?c Jego zguby, ile z ciebie' jeft,

. ,:rys Stworzyciel Wfzechmocny,
Ja n,lkcze?ne ?wor.zenie, Ty? wiel

mozny Pan NIeba l ziemie, ja nie

?()d.ny twóy iluga, Ty? niepoi?ty
l

w;eczny Bóg, ja z?o?? i grzech.

Tys. dobrotljwy Do?rodziey, ja nie

wdzi?czny dobrodzieyfiw Twoich,

Ty? dobrotliwy Oyciec , jam mu

notra?ny ?y?. 2. Wedtug natury

lztdzkzey, Tys jef? g-f?boki \V poko-
'

korze, w cierpliwo?ci, potlufze?
ftwie, w czyfto?ci ,

ubóf?:wie &c.

Ja. utopiony w pyrze \V niecierpliwo!"
?Cl, W niepof?llfzerlftwie &c.· i W in

{zych nami?tno?ciach.nad;r oftatecznie? go odkupil. 7. o

Boze móy, nadziejo moja, mi?o?ci
3. Ty? fzeroki wedll,tg mitol?i, któr?9

rozfzerzyI ai do Twych nieprzyja
ciol, za nIch Oyca [wego przepra

fzai?a i ?ywot fw()y k?ad?c: ja ?ci-;

fiy; bo nie tyl?o nieprzyjaciol mo

ich : r?fkaZalll? twego nie mi?ui?,
ale CIebIe Oyca 1 Dobrodzieja mego
nie kocham.

.

--

moja, ?bawi,enie !D0ie, i wfzyftko
b?dz melkonczeme blogoilawiony
od wCzyftkich, we wfzyftki-eh, nad

wfzyftko, na wfzyftkie wieki i da

ley: 8. ??i?owaI?? mi? barziey nad

m?Ie,mame, albowlem umrze? chcia

r

?es za mnie.

4. ?y? jeft d!?gim. nieodmiennie peI4
nl?c twe obIetnICe, cierpliwie cze ..

kaj?c. na?zey poprawy, ja odmien

ny, 1. meftateczny w wykonaniu
obtetllIc, a pr?tki w mfzc?eniu fi?
krz:ywd.I

\'

ROZSfl-
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Rozs?dek z jedney ftrony .Chryf?usowe ,:, IV, T. O Jezu mi?ui? twoj? d?ugo??,

dofkonalo?ci , l dr:ugiey fwe niedo- ?j! na wieki nie odmieniasz dekre-

fkonalo?ci uwa?aj?c, wol? porufza tow twoich i d?ugo czekasz po-

co Afektow trojakich T. Winfzo- prawy naszey. 2. wftydz?:fi? fwey
wania Chry1?usowi wfzelkich do- nieftateczno?ci. 3. ugrunry?e mnie

fkonalo?ci- 2. Brzydzenia fi? fwych W zamyf?ach moich.

niedofkondo?ci. 3. Profzenia Chry
f?usa o udzielenie tych dofkonalo

?ci. wola wydaje takie Akty:

Uwa?anie agie,

Co przyimuiemy w' Nay?wi?tfzym
Sakramencie '?

,:g ••
O Jezu ml?ui? twoi? zacno??. win

fzuiac ci, i ciefz?c fi? z tego, ?e?

Ty je!) Wfzechmocny , wieczny,
.

niepoj?ty, nie?miertelny, &c.

Prawdziwe cla?o , krew, dufz? i

Bóftwo Chryf?ufowe .

Rozs?dek: Uznawaj?c tak? zacno??,

znaydui?cey fi? w N ay?wi?tszym
Sakramencie porusza wol? do afe

ktow wiary, nadziei, mi?o?ci, pok?o
nu.

?. Uznawam moj? pod?o??, i gardz?
fob?, wiedz?c ?em jeft nayn?dz
nieyfzy, naypodleyfzy , nayniepo
trzebnieyfzy, nayg?upszy.

Z tych Akty:3. O Jezu z??cz?e mnie z fob? nie
,

rozdzielnie.
r. Tobie tu obecnemu Bogu niech b?

dzie oddana cze?? i chwa?a od wfzyft
kich, ze wfzyfikich, nad wfzyfikich, na "

wfzyftek wiek. 2. Utajony Bo?e,

czcz? cz?ci? ci? wfzyftkiego f?worze

nia. 3. Wierz?, ?e? ty W tym Sakra ..

?e?cie jefte? Król chwa?y Chryfte,
rys Oy.ca Wieczny Syn. Y insze akty

wezmi z hymnu: Te Dezmz Lcwdamus.

4.- Wierz? Ci?, ?e? jeft w tym Nay
?wi?tfzym Sakramencie prawdziwy
Bóg i Cz?owiek, Odkupiciel, Zbawi

ciel, S?dzia.

4. Tobie Bogu wcielonemu cze?? oda
,

j?t
II", l. O Jezu mi?ui? twoj? gf?boko??

pokory, cierpliwo?ci, po!?usze?ftwa,
ub6frwa, &c. pragn?c zoftawa? W

takich cnotach. 2. brzydz? fi? mo

jemi niedofkonalo?ciami, paflyami
chc?c je z fiebie wykorzeni?. 3. o

Jezu przemie??e mi? W ci?, to

jefr: W Twoj? pokor?, cierpliwo??
&c.

III. I. O Jezu mi?ui? twoj? fzeroko??,

któr?? rozszerzy? mi?o?ne ferce

twoje i przeciw naywi?kszym nie

przyjaciolom twoim. !J. Pragn? ci?
Jlailadowa? w mi?'owaniu nieprzyia

?iot 3. W?ydz? fi? ferca mego

scif!:o?ci ,
?ei ciebie tak dobrotli

We?o nie kocham. 4. Rozpofrrze? i

z?pal ferce moje ogniem mjto?ci,

\
a y. ,pa?ato i ku nieprzyjacio?om

Wierz? Tobie, cokolwiek poRa
no viie? do wierzenia o tym Sakra

mencie, wierz? w ci?, id? w cl? ?y
w? wiar? przez mi?o??, i ufno??. 5·

kt6?by mi to dar, abym ci?,mi?owal
dla ciebie, w tobie, wed?ug ciebie,

ftate?znie, m??nie, roztropnie!
wdzi?cznie, niezmiernie? O gdyby mt

kto da?, abym wIzyfikich wybranych
ferca mHo9ci? twoj? paraj?ce, uft

\.

mOIm Ogniem mi?o?ci twojey.

chwa-
Uij
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tnwat? opowiadaj?ce teraz mla?! ,:? cenie umyf?u na poznanie Boga. 4-

wfzyftkich tych fercami milowa?by Uzdrowienie duszy zranioney grze
..

ci?, 'Yfzyftkieh tych chwali?bym ci?, chami. 5· Z??czenie .(t? duszy z Chry-
ale ze teraz mle? tego me mog?, ftufem. 6. Przeksztottoumnie duszj W

wfzyftkie ich chwa?y, pok?ony, miro- Chryfi:ua. 7. Rozpalenie ferea ku Bogu.
?ci

, afekty, &c. Tobie lubo ju? 8· Pocieszenie w ucifku, 9. Oddalenie

oddane; bo te, które przez wfzyftk? fil/, od drogi nieprawo?ci. ID. Uttoier-

wieczno?? oddawa? ci b?d?, teraz dzenie w dobrych zamyl1ach przeciw
potwierdzam i w nadgrod? mojey nieprzyiaciotoj-, duszy. II. Pokore«

oziemblo?cl tobie ofiarui?. 7. o nie- duszy, którym ?ycie, wzrof? , Iafki, i

zmierna dobroci, b?d?c wfzechmocny, przemienienie fi? w cnoty Chryf?ufo-
ju? wi?cey da? nieurog?e?, b?d?c nay- we dusza odbiera. I2. ,Podrózny po

...

m?drszy, wi?cey d9.? nieum?ate.?, ??- filek pielgraymui?cey duszy do Oy-
o?c naybogatszy, Wl?cey dac ruerma- czyzny wIeczney. I3. zadutek. przy

..

le?, nad to, co? mi dar W tym Nay- fztey chwaty wieczney.

?wi?tszym Sakramencie. 8. o Jezu Rozsadek: Uwa?a tak wielkie po"

ofiarni? fiebie wfzyftkiego milul?c ci? ?ytki Ip?ywaj?ce na dusz? z Przenay-
ze wfzyftkich n?, to jeft: cia?o i ?wi?tszego Sakramentu, wznieca W

zmyf?y na llu?b? oddaj?c ci, ze wfzyft- woli afekt do wyzebrania pomienia ..

kiey duszy, to jefb o tobie tylko my- nych po?ytkow, zt?d akty:
fl?c, ze wfzyftkiego ferca

,
ciebie fa- I. Oczy?? mi? Panie z nieprawo?ci

mego mi?ui?c , krew nawet na m?- mojey. 2. zachoway mi? od grzechu.'
cze?ftwo za ciebie ofiarul?c. 9. Panie 3- o?wie? oczy moje, abym nieza ..

niech?e b?d? twóy wfzyftek, gdy? fn?t fnem grzechu. 4. uzdrów mi? Pa-

Ty wfzyftek mdy f?a?e? fi?. IO. O nie, a b?d? zdrowym. 5. zt?c? mi? z

duszo moja ju? teraz chwytay, imay, tob? nierozdzielnie • 6. przeksztal-
bierz, ile mo?esz, ile poymiesz, tuy dusz? moj? W,ciebie. 7. RDz-

a zg?odnia?y apetyt twóy nafy? i po- pal ferce moje ogniem mi?o?ci

fil. twojey. 8. pociesz mi? w utraJ?ieniu
t. ? duszo moja zazyway?e tego moi,m: 9. oddal odemni.e drog? mepra-

ZbawIennego pofi?ku, ftaraj?c fi?, aby WOSCI, IO. ukrzep mI? w zamyflach

ci? Chryftufowe ciaro nafycito; krew zbawiennych. lI. W potyczce z nie ..

upoi?a, dusza ozywira, Bóftwo po- przyiaciotami wfpomo? mi?· I2. utucz

_ ?wi?ciro, i owfzem ubóftwiro. dusz? moj? pokarmem Anielikim. 13.

pofil dusz? moj? pielgrzymui?c? do

Oyczyzny. r4. naucz mi? Jezu pe?ni?
wol? twoj?, fzluby, Przykazania, Re·

gury, obowi?zki moje wykonywaj?c.
15. day odpuszczenie, laDr? i chwa??.

UUJa1:anii 3cie.

Dla czego Chryfl:us podaje fi? nam

W tym SS. Sakramencie '?

\16.
day, co rozkazujesz, a rozka?, co

chcesz. 17· prowad? mi? do wiecZ6o ..

?ci. Abo za?y? Aktow S. J gnacego.

l. Duszo Chryftufowa po?wi?? mi?.

Dla wielu pozytkow, które te f?:
l. Oczyszczenie duszy ? zmazy grze

chowey. 2. Zachowanie, albo obrona

dopuszczenia fi? przyfzlych. S. Oswie-
?.
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-

?. Cia?o Chryftufowe zbaw mi?. 3· Krwi ,!: ltanowienia przy Bogu zofl:awa? n.

Chryf?ufowa nspoy mi?- 4· Wodo wieki. Zt?d Akty:
boku Chryftufowego omyi mi?. 5- I. Wyrzekam fi? na wieki wfzelkiey
M?ko Chryfl:ufowa umocni. mi? . 6. herezyi i poduszczenia. czartowfkla,

Ozdób Jezu i wylluchay mr?. 7· \V go. 2. Wyznawam WIar? S. Kato-

ranach twoich ?achoway mi?. 8. Od- Iick? , w którey ?y? i umiera? pragn?.

??cza? fi? od ciebie niedopuszczay mi. 3· Odnawiam fzluby moje, i obiecni?

9. Od nieprzyiaciela ztofliwego ratuy Bogu Wfzechmog?cemu, Pannie Ma-

mi?. IO. Od wfzelkiego grzechu uwol- ryi, &c. Przez cary ?ywot móy za ..

ni mi?· II. W godzin? ?mierci zawo- chowa? Regu?? Braci, ?yi?c w pof?u ..

lay mi?. 12. A'rozka? mi przyi?? do fze?ftwie bez w?afno?ci ,
i w czyf?o?ci,

ciebie. 13. Abym z Swi?tymi twojemi 4. Odnawiam intencye moje, wed?ug
chwali? ci? na wieki wiekow ,

Amen. ktorych wfzyfl:kie myfli , mowy, i

Aba te? te Akty: uczynki na wi?ksz? chwa?? Bofk? ofia-

I. O naymilCzy Jezu trzyrnay mi? rui?,
Uwa?anie ste.boja?ni?, kr?puy mi? przyja?ni?, ufpo-

kóy mi? wieczn? rado?ci?. 2. Spra
Wlly we mnie wfzyf?ko ,

co mo?esz,

C? wlesz
, co chcesz, co po mnie wy

cI?gasz na wieki. 3. Niech odf??puie
marno??, niech naft?puie Boga mo?

no??, niech przeksztaltuie ferce moje'
mi?o??, abym fi? fra? wCzyftek Bofki.

4. Serce czyfte i ducha niewinnego
odnów we wn?trzno?ciach moich o

Jezu moy.

Jakim fpofobem godnie przyimuie ..

my Nay?wi?t: Sakrament ? -

Trojakim:
Czyfl? gtoio? ,

to je!t: r. Wiar? /ta

t? bezpow?tpienia naymnieyfzego. 2.

Sumnieniem czyflym , to jeft uwol

nionym od grzechu i fzkrupu?u,
C.?:yflemi r?koma, to jefl:: I. tak

wzgl?dem ?ywota pracowitego, fzcze ..

rze i dla' famego Pana Boga robi?c.
i. jako wzgl?dem ?ywota Bagomyfi ..

nego w farnego Boga cz??ciey zapa

trui?c fi? ,
i ku niemu ogniem mi?o?ci

paraj?c.

Uwa?anie 4te.

Od kogo godnie ma by? przylrsó
waDy Przeuay?wi?tCzy Sakrament '?

Od Syna Bo?ego, wol? Oyca wyko
nywaj?cego, a nie od Syna C?artow

ikiego, który grzefzy lubo, na?ogiem
le??c w b?ocie grzechowym jako
wieprz, lub? recydyw? wracaj?c fi?
do womitu grzechowego, jako pies.

Czyflemi nogami, to jeft: r. prawym
afektem boja?ni Syn?WIkiey Przyka
zania pe?ni?c. 2. Afektem mi?o?ci, ra

dy wykonywaj?c Chryftufowe.
Rozs?dek obia?niony, porusza wol?

do na bycia tych fpofobow. Wola

wznieca w fobie do nich afekty. Z tych
takie akty:

S
liozs?dek. rachuy fi?, je?eli niejefte?

ynetn Czarta, porusza wol? do afe

k?ow brzydzeni8. fi? i chronienia grze
c ow. Je?eli jefl:e? Synem Bo?ym
wzbudza

a?ekty ,odnowienia fzlubow,
poft?powan1" W zywocie Duchownym,

I. Dobrotliwy Jezu, któ?by mi dal_

abym ci? przyiot czyft? gtow?, czy"

ftemi r?kami, czyftemi nogami (wy ..

k?ad masz wzwy?) 2. Boz; ?óy dg
CiebIe
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cie?ie fi? w:z?ijalI! mocn? ?ia??., zu: .:, chami zc?orzaf? dusz? moj? • 3. O

pet.J? nadziej? , gor?c? mi?o?ci?, 1 S?owo wcielone poczni?e ?y? we mnie

wfzyftkich Swi?tych twoich, tak wo- ?bym jedn? dusz? z twoim Bóf?wem:
jui?cego, jako i tryumfuj?cego Ko- Jednym Cia?em z twoim Cztcwiecze?-
?ciola

,
ku ternu? Sakramentowi ftwe.m móg? by? na wieki. 4. OKa.

pra'gn? mie? ??dze, mi?o?ci, adoracye, p?a?le naywy?fzy ofiaruy?e n? za

J)aboze?ftwo &c. mrne Oycu twojemu, i ub?agay fpra-
Day?e mi Panie data i krwi twojey wiedliwo?? jego. 5. O Je?u day?e mi

nie tylko przyi?? Sakrament, ale rzecz zawrze rozp3mi?tywa? przy tym Sa ...

i lalk? po?wi?caj?c? tego Sakramentu. l{:arnencie m?k? twoj?, któr?? milo?

me, bole?nie, m??nie z po?ytkiem du ...

Czy ,moje? ponidf?, 6. o Bo?e móy,
1\t.6zby mi to dal. abym zarriwnie ci?
milowa? , gotowym b?d:!c za cie i za

wfzyftkich twoich krwi? twoj? o d

kupionych dusz? po?o?y? ? 7. któ?by
mi to da?, abym z tob? wfpófcierpial
afektem i fkntkiem? 8. któ?by mi to

Uwa?anie Sie.

DI.a jakich przyczyn ten Sakrament

w Ko?ciele Bo?ym ai do fko?czenia

?wiata trwa? b?dzie?
Dla trzech:

Pierwsza, aby nam by? uflawlcz

nym Sakramentem; tak bowiem: . dal takie m?fiwo, abym filnie za tob?
fzed] znosz?c przeciwno?ci, gardz?c
fzcz?fliwo?ciami? 9. któ?by mi to dal

fpofobno?? , abym z kochankami two-

T. Mieszka z nami Bc5g przez lafk? Sa

kramentaln?. 2. otrzymuiemy lekarftwo

w chorobie dusz naszych. 3. uwa?a

my zawrze zacno?? tego Sakramentu.
r

jemi, godnie oddawa? dzi?ki na wieki?

Druga, aby nam by? ufiawiczn? ofia

r? nowego Zakonu, na oczyfzczenie
grzechow ,

i ub?aganie za nie Oyca
NiePieikiego •

Spofob, który 1i? ma zachowa?

przyf??pui?c i odf??pui?c od SS.

Sakramentu •

Trzecia, aby nam byt uf?awiczn?
pami?tk? m?ki Chryftufowey, gdy?
go i na to zofiawit , aby?my rozpa

mi?tywaJ?c m?k? jego ? uwa?ali jego:
x. JVIi?o??, wzajemnie go mi?uj?c. 2.

1301e??, wzajemnie bolej?c. 3. M?ftwo,
jego W nim nafl?dui?c. 4. Po?ytek i

bfld, za nie dzi?kuj?c.

Przyf??pui?c z?ó? r?ce na znak., ?e?

niewolnik. a z wielk? pokor? 1 po
..

dziwieniem wypra'Yuy
do ,Chryftufa.

te akty;
r. O to ftawum przed tob? ?ebrak

przed Bogaczem, aby? mi fkarbow ?a

lki udzieli? raczyI, froj? Ruga przed
Panem, aby? mi dat pok;rm i napoy
ciala i krwi twoj?y, i fukni? mi?o?ci ,

któraby pokryh wielko?? grzechow
moich, {?oj? winowayca przed S?dzi?,
aby? mi litu?ciwvm chcia? by?, gdy
dusza moja przrd f?d twóy ftawiona

b?dzie. Stoj? Przyiaciel przed Przy

jacielem, prosz?c, aby mi?o?? ?w?ja do

Rozs?dek uwa?aj?c te przyczyny,

porusza wol? do afeldow ch?ci przyj
mowania cz?f?:ego Sakramentu, z tych
akty;

l. O kochany oblubie?cze duszy mo

jey przyb?d??e do ferca mego, i W

'Jlim fobie mieszkanie przyfpofob. 2.
l

Q Niebieik,i Lekarzu ulecz, tpro[z?, grzp.-
C1eble
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ciebie mi? ci?gneta , z tob? mi? .zwi?- ,:: ?niegow, jak wiele we wCzyfikim ?wie-

zala nierozdzielnie , :i?oj? Syn przed de ?nayduie fi? ihvorzenia, albowiem

Oycern , ?ebrz?c, aby? mi potrzeby. ob- godziene? Ty? Chwaty Panie, kt6ry
,

mysli? , i dzied?!ct_wa Oycow!kl?go pod of?bami. chle,ba i. wina zatajony
nakonie? udzielIC ,raczy? W twoiey prawdziwym [efte? Bogiem.
chwale. I

?
Niech b?dzie pochwalony Przenay-

2. Panie zk?d?e mi to, ze Ty Pan Bóg ?wi?tszy Sakrament, tak wiel? chwa?,

&c. przyj?? chcefz do mnie i towarzy- jak wiele dzie?em jakim wyftawi? fi?,

fzy? fi.? zemn?? ,ufty wymówi? fi? , rozumem wymyfli?
,

3. Kto? ty jef?, a kto ja'? Ty? Stwo- by fi? mogle teraz, i napotym mo?e;

rzyciel, ja f?worzenie , Ty? Pan
, ja albowiem godziene? tey chwa?y Oy ..

f?uga , Ty? Bóg, i cz?owiek, ja ziemia ciec, który rras karmisz i poisz co-

&c. ty? wfzelkie dobro, ja z?o??, ty? dziennie Przenay?wi?tszyrn Cia?em i

hoyny Dobrodziej, ja niewdzi?czny Krwi? Twoj?, \,

fierota , ty? Dobrotliwy Oyciec , ja Niech b?dzie pochwalony Przenay ....

marnotrawny fyn, zk?d?e mi? potyka ?wi?tszy Sakrament, tak wiel? chwat;

tak lichego, tak wielka zacno??? jak wiele wfzyfcy Anio?owie, Przenay-
4. Panie nie jef?ern godzie.n, aby? ?wi?tsza Troyca fwoj? moc? fprawi?,

wfzed? do przybydku ferca mego dla m?dro?ci? poj??, dobroci? ?yczy?
wielko?ci i fprosno?ci grzechow mo-· mo?e, na ka?dym mieyfcu, ka?dym
ich.. fpofobern , ka?dego czasu ,

na wieki i

,

Panie nie jef?ern godzien &c. dla druzey, albowiem godziene? tey chwa ..

wielkiey niewdzi?czn'o?ci moiey, Panie ty Boze móy, który mi udzielasz nie

nie jeHem godzien &c. dla podfo?ci tylku CZlowieczeóftwa, ale i Bó;fi:wa
-

moiey, a zacno?d twoiey. Jednak Twojego.
fpraw wfzechmocno?ci? i dobroci? 2. O Jezu Ciebi? chwal? t? chwaI??

twoi?, abym ci? przyiol czyft:? RI0W?, któr? Ci? chwal? wfzyfcy Swi?ci

czyfte?i r?kami, 'czyfremi nogami. . wojuj?cego i tryumfui?cego, Ko ..

Odft?pui?c: przy?o? do piersi rece ?cioh, wfzyfcy Anio?owie, Matka

na krzy? ft:a?? wiar? wierz?c, i? W fer- Twoja, i Cz?owiecze?ftwo Twoje.
cu twbim jako w Cyborium jeft 3. O Jezu wfzyft:kiego fi? ofiaruf?

·obecny Przenay?wi?tCzy Sakrament, za wiecznego niewolnika, tak, jako fi?
a potym w fobje wzbqdzay Afekty wfzyfcy Swi?ci ofiarowali wojui?ceg()

pok?onu, dzi?kowa.nia ,ofiarowauia, i &r. (pko wy?ey) 5. Wypraw Akty
inne. Z tycIl Akty obiapiai?c Chryfrus? drabiny mi?o?ci konformui?cey fi?. 6.

W fercu twoim i mówi?c: Wypraw Akty S. Jgnac('go z UW3iania

r. Niech b?dzie pochwalony Prze- trzeciego: Dufzo Chryftufowa po? ;vi??

naY?wi?tfzy Sakrame?t, tak wicI? mi?, &c. oto czegom fzuka?, zl.lala-

chWat,. jak wiele jeft na Niebie gwb?d, z?em, czegom pragno?, otrZYllat?m. 7--
W ognn.) iikierek, na powietrzu prolz- Wypraw Akty trzecie60 uwa?,,-nia,

k?w w
t\\orzu kropel .w?dy, W ziemi . oczy?? mi? Pauiel &c:. 8. wypraw

te

plafku, l1a
wiosn? kWlecIa, w lecle ak?y.

ziarn zbQia I W jefieni li?cia, W zunje
o

r'
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o Jezu: T. Wierz? mocno, ?e? Ty ,?. gardz?cemu cz?owiekowi, jako nay-

jeft Sakramentalnie we mnie. 2. Spo- pobo?nieyfzy,
dziewam fi? poufale, de mi ten Sakra- Odpowied? druga: bierze cz?owiek,
ment nie b?dzie na pot?pienie, !le na który wed?ug przyrodzenia jefr bar-

zbawienie. 3. Mi?ui? ci? 'pa?aj?c? mi- dzo potrzebuj?cy, od ziemi nazwany,

?o?ci? .. 4- ?a?ui?. ferdeczme: 5· .frano- dl? tego ?e bez land Bo?ey, jako zle-

wi?
.

nieodmiennie , 6. dZl??ml? po-. mia b?z rofy nic nie wyda • Wed?ug
kornie, 7. wychwalam przedziwnie. 8· f?anu Jen: I. naynieszczetliwszy; bo

prosz? ci? ufilnie. 9. oddaj?c fi? ZlL- tak tu za ?ywota, wed?ug cia?a mi ..

pe?nie. 10. z??cz mi? z fob? ?cifle. II. zernym, wed?ug duszy pokusom, jako
Przemie? mi? w fiebie dofkonale • i po ?mierci (czego bró? Bo?e) wiecz ..

Niech ?yie Chryf?us we mnie chwa- nemu nieszcz??ciu podlega. 2. naynie ..

lebnie. Tych aktow wykradu fzukay fiawnieyfzy; bo dla grzechu z Raju
w punktach, fzukay z Bogiem. wywolany, dla frraconey niewinno?ci

bezecnym obwo?any, niewolnikiem

czartowfkim dekretowany, &c.

3. N ayubo?fzy; bo nie ma nic, ani

mo?e mie? co z fiebie.

R O Z D Z I A ? VI.

3?ozn1J s?anie o ;oobrodziey
Rwach.

Wed?ug Afektu: I. Nayniewdzi?cz
nieyfzy, albowiem dobrodzieyftwa Bo

fkie mi?ui?c , dobrodzieja nienawidzi,
i owfzem terni? go dobrodzieyf?wy
obra?a, które od niego odbiera.

.Uwa?anie Iw/ze.

Kto daje, a kto bierze dobrcdzley- Rozs?dek defkona?o?ci Bofkiey z je-
f?wa ? dney ftrony, nikczemno?ci ludzkiey z

Odpowied? pierwfza, daje B6g, któ- drugiey I?rony, uwa?aj?c porusza wol?

ry wed?ug fwego: I. Przyrodzenia do afektów dwojakich: Pierwfze f?,

jeft wielce fzczodrobliwy, gdy? jego mi?owania, Boga chwalenia, dzi?k mu

zabawa -jef?, wfzyf?ko dawa?. Wed?ug czynieni!. Drugie konfundowania fi?
?. Stanu, jeft nayfzcz?fliwfzy, gdy z fwey niewdzi?czno?ci. Wola z Afek-

?adney odmienno?ci i niefzcz??ciu nie tow wydaje Akty.

podlega, DayJ1awnieyfzy, gdy od Z pierwfzych Afektow wydawa
wfch9du l1o?ca, a? do zachodu chwa- Iwfze Akty drabiny Iwfzey aktow

lebne Imie jego, naybogatszy, gdy? mi?o?ci wdzi?czney. 2gie Akty drabi-

b?d?c Panem wfzy!tkiego !tworzenia, ny pi?tey mi?o?ci do?wiadczoney. 3cie

wfzyfrko ma, niczego niepotrzebuie, Akty drabiny fzóftey mi?o?ci gWaltow ..

wfzyftko daje. 3· Afektn, jeft naypo- ney. Drugich afektow wychodz? te

bo?nieyfzy, gdy? nie tylko dobrze akty.
czyni zalluzonemu, jako fprawiedliwy; T. O niezmierna dobroci twoja Bo ..

lliezailu?onemu, ale prosz?cemu, jako

\
?e móy! o nieilychana niewdzi?cz-

obo?ny, niezailuzonernu i nieprofz?- n

..

o?Ci moja! Ty mi? tak zacnemi ubo ..

cemu, lecz potrzebui?cemu, jako po- gacasz dobrodzieyfl:wy; ja tak ci??-

·bo?nieyfzy; ?le nawet dobr?e czyni kiemi obra?am ci? grzechami.
?.
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2. Bo?e móy, dla ciebi.e brzydz? fi? :,:: Prze?ay?wi?tfzey! to jen:: od Oyca ,

nad wfzyt?kie ?aybrz.y?hwrze rze?z?
a tO,Je? fhvor?em.$ cz?oWle?a, wyo-

t? moj? niewdzt?cznoscl?, &c. zazyc bra?enie f WOJe 1 wfzyf?kich rzeczy

mo?esz aktow drabiny wtórey mi?o- dla cz?owieka na po?ytek jego, w tym

?ci zawdzi?czllj?cey. dobrodzieyf?wie uwa?ay , ?e? jeft
ftworzony.

Uwa?anie agie , l. Maj?c ?ywot. 2. Rozum. 3. Zmy ..

ily. 4. Podobie?ftwo Bofkie. 5. ?e?

Które dobrodzieyftwa nam Bóg da- jeft Dziedzicem Nieba. 6. ?e? fi? uro-

je
? dziI z Katolików, 7. ?e? z wolnych,

Lubo f? niepoj?te i niepoliczone, a nie z niewolnych. g. ?e? okrzczony,

jednak ich dwoje fi? zrzdde] znale?? 9. ?e? na ciele zdrów, urodziwy mocny,

mo?e. na czlónkach zupe?ny, proporcyonalny,
Pierwfas nieszkodzenia ,

to jeft: ?e &c. 10. ?e? na umyfle rozumny, uwa? ..

"I
nam Bóg winnym wed?ug fprawiedli- ny, dobrey pami?ci, &c.

wo?el nie fzkodzi, ale mi?o?nie wy- Drugie nadprzyrodzone jef? ,
a to

bacza , odbieramy, to jeft: od Syna odkupie-
Drugie dobroczynno?ci, gdy

-

nas nie, Sakramentów po:ftanowienie, Du ..

niegodnych nad to ró?nemi obdarza cha S. zef?anie ,
Aniola Stró?a przy

..

dobrodzieyftwy. danie. Uwa?ay W tym dobrodzieyftwie:
Nieszkodzenia dobrodzleyf?wo jeft r. ?e ty b?d?c fynem czartowfkim ,

trojakie: przez odkupienie frale? fi? Synem Bo ..

Pierwsze niekarania , gdy nas w fa- ikim. 2. b?d?c dziedzicem piek?a, teraz
l"

mym akcie grzechu, zaraz pod?ug f?a?e? fi? Nieba. 3. b?d?c uczefnikiem

fprawiedltwo?ci, jako?my zaRu?yli, nie pot?pienia z czartem, teraz :ftate? fi?
karze doczesnie

,
ani pot?pia wiecznie, uczefnikiem z Aniolami chwa?y Bo-

jako uczyni? Lucyperowi, Adamowi, ikiey.
i innym, ale czeka naszey poprawy. Trzecie fzczodrobliwe, to jeft: Z

-

Drugie nieopuszczenia, gdy nas W farney Iafki pochodz?ce, a to odbie-

grzechach le??cych z pomocy fw.ey ramy od Ducha S. I. Wcielenie Syna
nie ogo?aca, ale raczey laflc? pobudza- Bo?ego. 2. ufprawiedliwienie fi? nafze

j?c? do fiebie przych?ca i ci?gnie, jako przez powo?anie fkuteczne b?d? to

czyni wie10m do Zakonu powo?anym. do Wiary, b?d? do Zakonu dobrze

Tr?ecie niedopuszczenia, gdy nas ugruntowanego. 3. Dotrwanie w ?y-
nie dopuszcza. l. kufi? nad fify nasze. wocie Zakonnym. 4. Przeznaczenie

2. ani gin?? w talr ci??kich nie bezpie- do ?ywota wiecznego. .

cz?frwach ciata i duszy. 3. ani przez Jeft i inszych barzo wiele' dobro ..

rhcYdyw? wraca? fi? do dawnego grze- dzieyfiw, które abo farni w fobie tyl-
e

OWego na?ogu. . ko widzimy, abo inne w rias widz?,

l???l'c>czynno?ci dobrodzieyfiwo jeft· aho o których fam Bó? lepiey wie.

troja \Je : Rozs?dek ?wa?aj?c tak wielkie do-

I\vfze
natury albo przyrodzone. Te brodzieyftwa , porusza wol? do afe-

odbieramy' od 'lwfzey oroby Tróycy ktow, podzi?kowania, chwalenia &c.

Tom 111. \V z
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z których Akty: I. o Bo?e móy! to-
?:< mi onego mi?ui?c , prawo jego pel-

bie wiecznemu niefko?czone dzi?ki nili.

oddaj?, ciebie wychwalam, tobie fi? ,

Rozs?dek to uwa?aj?c, porusza wol?
za flug? 'na wieki ofiarui? , 2. tobie do afektów, oddania ferca Panu Bogu
fzczodtobliwemu dobrodziejowi wfzy- zachowania Przykaza? i Rad jego. i
1tek fi? powinien dla trzech przyczyn: tych akty:
a. ?e? mi? ftworzyt. ?. ?e? mi? odku- I. Przyfi?gtem i puf?anowi?em ftrzedz

pil. 3. ?e? mi fi? w nadgrod? pr1:yo- f?du fprawiedliwo?ci twojey. Pfalm

bieca?, I?8 ..
2. Nak?oni?em ferce moje do czy-

3. Chwata Oycu, kt6ry nas ftwo- niema ufprawied1iwienia twego na.wie ..

rzy?. 4. Chwa?a Synowi, który nas ki. Pfalrn 118. '3· Strzedz b?d? Prawa

odkupi?, 5. Chwa?a Duchowi S. kt6ry twego na wieki wiekowo Pfal: lIS. 4-
nas darami fwojemi po?wi?ci?, Chwa- Có? oddam Panu za wfzyftko, co mi

la Naywy?fzey i nierozdzielney Tróy- dobrze czyn.H,. Kieli;h .

zbawienia we-

cy Bogu naszemu, który nas jedynie zm? ,
a Imienia PanikIego wzywa?

umi?owa?, na wieki wieków, Amen. b?d?, pral: IIk. 5. Panie Bo?e m6y, 0-

Przyznawaymy Panu, i ?e dobry, to masz wfzyfrko ferce moje, wfzyft ..

i ?e na wieki milofierdzie jego. k? dusz? moj? , wfzyf?kie fi-ly moje.
5. Dobrotliwy Bo?e fpraw, abym, S. Chryzoftom wykIada ten akt, tak

cokolwiek b?d? czyni?{ mówi?, myfli?, mi?ui? Ci?, catym frrcem mqdrze ,

wfzyfrko to by?o z mi?o?ci, wfzyftko przeciw poduszczeniu czartowfkie-

w mi?o?ci, wfzyfrko dla mi?o?ci two- mu , abym nie by? ofzukany. CattJ.

jey., który wfzyftek jefte? mi?o?ci? dusz? wdzi?cznie, przeciw wygodom
mOJ?. Mo?esz za?y? paktow drabiny cia?a, abym nie by? przy?udzony,
fzÓftey. lf'Jzyflkiemi filami moznie, przeciw

Uwa?anie 3tie. przefladowaniu od ?wiata, abym nie

by? uci?niony. Ci bowiem trzey od

ci??aj? od mi?o?ci Boikiey Cz?owieka,
to jefr: Czart, ba?o, i Swiat. 6. O

naymiIfzy Jezu, wfzyfrkie zmylly, fi

ty, myili i afekty moje zamkni w ferca

twoim, abym z tob? byl i mieszka?

na wieki. 7- O Jezu na krzy?u umie

raj?cy wpu??, p?osz?, ducha
t.weg? W

ferce moje,,l nIm durz? mOJ?' ozyw,
albowiem pragn? ducha twojego mie?,
tak ?yi?c, jako i umieraj?c.

Za co, to jefi:: za jakie zall'ugi, Bóg
daje nam takie dobrodzieyfiwa? .

, Odpowied?: za ?adne zallugi, tak

popr.zedzaj?ce, jako i uafr?pui?ce,
gdy? Bogiem b?d?c, ?adnych ullug,
ani dóbr naszych nie potrzebuie. Nad
to: ?.y fami z nas nic mu dobrego
uczymc ?ie mo?emy. Na to nas tylko
potrzebUIe.: I; ? w.rodzonej fwojey
fzczodrobllwoscl mld komu dobrze

czyni?, znalaz? tedy ftworzenie bardzo

lpotrzebui?ce, to jeft cz?owieka. 2. Uwa?anie 4Ie.
Aby dobrze nam czyni?c Imienia jego

I
chwab bardziey fi? krzewi?a, pragnie
jednak od nas ferca, to jeft: woli i

rozuJUu, aby?my ca?ym fercem i fila·

Od kogo Bc5g dobrolzieyftwa odda ..

la ?

Od ludzi trojakir,h dbiera one.

Nay ..

•
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?.?
tak niewdzi?cznego, pyfznego, nie

wiernego, dobrodzieyftw nie oddali?,

i owszem co moment wi?cey mi ich

daje. Porusza wol? do trojakich afe-

Naypyzód: od niew?z??cznego,
a te?

jefr czworaki wed?ug czterech f?opni

.niewdzi?czno?ci: I. Dobrodzieyfrwa

dobrodzieyfrwy nie odwdzi?czaj?c. 2.

Dobrodzieja zapominaj?c. 3· Dobro ..

dziejowi z?e czyni?c. 4· Dobrodziey

ftwy dobrodziejowi fzkodz?c. Te

wfzyfrkie niewdzi?czno?ci znaydui? fi?

W grzeszniku, jefr bowiem niewdzi?cz

ny dobrodzieyftwa: I. Stworzenia,

albowiem insze zwierz?ta, jako zwie

rz?ta ,
a cztowiek nie jako rozumny

?yie. 2. Odkupienia; zapomniawfzy
bowiem krwawych prac Chryf?ufo

wych, wefpól nieboleje , owfzem mu

b?le?ci grzechami dodaje. 3. Powo?a

ktow .

Pierwfze f? wzgl?dem Boga chwa-

?y, dzi?kcZYl1ienia, mi?owania. &c.

. Drugie f? wzgl?dem fiebie, brzy
dzenia fi? niewdzi?czno?ci?, pych?',

niewierno?ci?·
Trzecie f? poftanowienia f?a?ego ,

?e ju? b?d? wdzi?cznym, pokornym,

wiernym, z takich podobne akty fo ..

bie uczy?.
Uioa?anie stel

nra , albowiem przef??pui?c Regu?? i Jakim fpofobem mamy fi? przyrpo?

fzluby, nie wyrzeka fl? cale ?wiata, cia- fabia? do nabycia wi?kszych od Boga

la i czarta i owfzem jego pomoc? dobrodsleyf?wf

Bogu uymuie chwa?y &c. 4. Ufpra- Ofobliwie znayduie fi? fpofobow

wiedliwienia ; albowiem otrzymawfzy fiedm.

lalk? od Boga, nie chroni fi? oka- Pierwfzy Iposob jeft: Wdzi?czno??

?yi grzechowey. Bogu nale?yta, dzi?kuj?c mu nie tylko

Poundr« oddala dobrodzieyftwa od za dobrodzieyfrwa dobroczynno?ci, ale

pyfznego, który dobrodzieja fwego te' i karno?ci, mówi?c z Tobiaszem

lekce wa?y.
B goi1'awi? Ci? Bo?e JzraeHki, i ?e?

r. Przykaz?niami jego gardz?c. 2. mi? [kara?', i uzdrowi? mi?, Tob: 2.

Wfzyfi:kie dobra. kt6re ma od Boga, Drugi fpofob jefl: upokorzenie feretJ

fwojey pracy, fwoim zaf?ugom ,
a nie wfzyfrkie dobra nie naszemu przemy-

Bogu przypifui?c. 3. Temi? dobrami. f?owi ,
ale Bofkiey fzczodrobJiwo?ci

bli?nim fzkodz?c, gardz?c, onemi, a przypisui?c, a fi? niegodnym ich f?-

llawet i na Boga naft?pui?c. dz?c.

Potrzecie: Od niewiernego llugi, Trzeci (porob jefl: ?arliwo??, pra-

który dóbr' Bofki'ch, na z?e za?yw!\: gn?c jako naybardziey promowowa?

'l. nad?remnie je rozpraszaj?c. 2. one chwa?? Bofk?, jiko naywi?cf>y pozy-

'\v ziemi gnusno?ci zakopawfzy, nic ika? dusz krwi? Chryfrusow? odku.

l'liemi na chwa?? Bofk?, i fobie na za- pionych, jako nayochotniey przyimo-

P?at? niezarabiaj?c • 3. Sobie z nich wa? wfzyfrkie przeiladowania dla

e,h?ary, a nie Bogu fzukaj?c. milo?ci Boikiey, tak z mi?o?ci, jako i

R??s?dek to wfzyfl:ko uwa?a. Nay-

\
z nienawi?ci pochodz?ce.

l'fzod: u\va?a m?ie ?y? niewdzi?cz- Czwarty fporob jeft wyrzec?enie.fi?
l'Jym, pyf.mym, nteWlernym. Poty m dobrowolne: J. Wfzyfrklch zlem1klch

.

?nawa dobro? Boik?, ?e ode mnie rzeczy, i dóbr tak mianych, jako i

Wij
które ..
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któreby?my mie? mogli nafladui?c w
?::

tym Chryftusa. z. Zaprzenie fi? fiebie

farnego, to je:ft: tak woli, jako i roz

l?dku fwego .

-

.
."

Uwa?anie Ste,

Dla jakiey przyczyny Pan Bóg daje
dobra doczesne, i odbiera, tak do

brym, jako i z?ym, ani?eli dobrym ?
Pi?ty fpofob jeft wy?wiadczenie do ..

brodzieyf?w bli?niemu, tak nieszko,

dzenia, jako i dobroczynno?ci, cho
cia? i nieprzyiaznemu dla Pana Boga.

Na pierwfzy punkt ; ?eby fi? nie ro

zumia?y za z?e, daje je dobrym; ?eby
za?. dobrzy nie rozumieli je za nay

?i?ksze fzcz??cie, daje je i z?ym,
l)Ier?e dobrym na do?wiadczenie, bie
rze Je l

z?ym na ukaranie.

,

Sz6fty fpofob jeft boja?? Bo?a f y
nowika, nie f?'u?ebnicza, to jeft: z mi

.. lo?ci, nie z boja?ni Boga f?u??c, dla.

Boga nie dla nadgrody mi?ui?c go. Na drugi punkt odpowiada fi?: te
dobra raczey daje Pan Bóg z?ym z mi ..

Iofierdzia
, aby doczesnych zaiywali,

gdy fi? o wieczne nie ftaraj?. 2. Z m? ..

dro?ci, temi dobrami do fiebie ich

ci?gn?c i fobie ich zniewalaj?c. 3. Z

fprawiedliwo?ci, i? poniewa? tu ludzie

grzeszni czyni? niektóre dobre uczyn
ki, za nie p?aci im dobrami doczesne

mi, poniewa? wiecznych dla grzechów
otrzyma? uie mog?.

Siódmy fpofob jeft modlitwa, kto
bowiem o co Pana Boga profi, od- r

noft.

Rozs?dek ftrofuie d Ilsz?, ?e nie ma

przyfpofobienia do- odbierania wi?k
fzych od Boga dobrodzieyftw. Wol?
porusza do afektow nabycia pornie
nionych fpofobow, Z afektow pocho
dz? takie akty:

I. Dzl?kui?c Panie, ?e? mi? fkara?,
i uzdrowi?, ?e? mi? do Zakonu S. na

pokut? i umartwienie wprowadzi?. 2.

Dobrze to mi Panie
, ?e? mi? uni?y?,

abym fi? nauczy? fprawledllwo?ci two

jey. 3. Panie fpraw?e to, a by pa?a?o
ferce moje ?arliwo?ci? o chwal? twe

ie- 4· Chc? Panie ?ywot po?o?y? za

dusz? bli?niego. 5. Gotowe ferce

moje, gotowe na wfzyftko. 6. Niech
umieram ?wiatu przez ubóftwo, niech

umieram cia?u przez czyfto??, niech

u?ieram .diab?u przez pof?usze?f?wo,
nIech UmIeram fobie przez wyrzecze
nie:fi? ,,:,oli, .i rozumu w?asnego, abym

Nie daje ich fprawiedliwym: J. Albo

wiem te dobra doczesne f? okazy?
do grzechow , jak honory do pychl ,

rozkoszy do cielesno?ci, bQga?l:wa do

innych zbytkow. 2. Albowiem f? pod?e
i (pod?ug Paw?a S.) gnóy, jako tedy
nieprzyftoyna, aby Król przyjacielowi
fwemu mia? za upominek da? kup?
gnoju, albo b?ota, tak nie przyf?ol,
aby Bóg mia? f?ugom fwoim dawa?

,
,

te marno?ci. 3. J? wielu fprawiedli-
-

wych, którzy maj? (we niedoflwna?o

?ci, a za te karz?c ich, odbiera od nich

Pan B6g te doczesne dobra. 4. J?

dobrzy maj?c tu dobra doczesne, to

jeft: laika BoJka, &c. które f? zacniey
[ze, maj? fi? niemi kontentowa?, ani

ich Pan Bóg przez to krzywdzi. 5. Ji
cz?owiek dobry ftaje fi? podobniey
rzym ?o otrzlmania dóbr wieczny?h,
nie maJqc dobr doczesnych, ktorc

na wiekI tobIe, w tobie, i dla ciebie

?y?. 7. Bo?e wfzyftkie dobro

clzieyftwa zawdzi?cza? pragn?, jak
mog?, ani lnog?, jako pragn?, a pra
gn?? mog?, jakom pówinien, lecz ty
OycowIk? mi?o?ci? pokryi niedoftatek

móy.
.

w?
..
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(wed?ug Grzegorza S. hom: ,37') ci?- ?::
Na pierwszy punkt, bywa obra?ony

?arem f? ,
anie pomoc?. Bóg, który jefr nG1jprzód wedtztg do-

. Rozs?dek te przyczyny uwa?aj?c braci: I. Naylito?ciwfzy wfzyflkim

porusza wol? do wzgardy dóbr .?)Via. mHofierdzie wy?wiadczaj?c; daje bo-

towych, Zt?d ?kty wola wydaje ta- wiem winnym odpuszczenie, i ufpra-

kie:
'

, dliwienie , dobrym pomno?enie, Swi?-

I. Bo?e móy mifui? twoj? m?dro??, tym uwielbienie. 2. Jeft naypobo?niey-

któr?? pogardzi! ?wiatowe' fzcz?fli- fzy, dobrze bowiem czyni niegodnym,

wo?ci, obra?e? wfzelakie przeciwno?ci, niezaRuzonym, i niewdzi?cznym.

i mnie fwym przyk?adem onemi gar- Potctore wed?ug mqdro?ci , Wfzyfr
dzi? nauczy?e?. 2. Mi?uj? twoj? do- ko widz?cy, wiecznie, od wiekow

1>ro?, któr?? mi? do zakonu powo?a?, i fam od fiebie. obecnie; bo w fobie

raczy?, k?dy odciowfzy ?wiatowych widzi wfzyftko' prawdziwie; bo bez

marno?ci okazy?, w ubóf?wie', w po- wfzelakiego b??du i w?tpliwo?ci.

Rllsze?ftwie, w czyf?o?ci ?yi?c, wfzel- Po trzecie wedtug m?dro?ci, wfzeI ..

k-ich cnót na chwa?? twoj? naby? mo- ko mo?ny ,
co fi? pokaza?o przy

g?. 3. Mirui? twoj? -fprawiedliwo?? ,
ftworzeniu ?wiata, z niczego wfzyfrko

kt6r? z?ym uczynki 'dobre tu nad- ftworzywfzy, pokazuie fi? przy kon-
? I

grasz, dobrych za defekty karaniem wersacii wfzyf?kie rzeczy fiworzone

doczesnym karzesz. 4. Mi1ui? two- W ca?o?ci opatrzno?ci? fw? zachowu-

j? milofierdzie , którym z?ych j?c, polta?e fi? przy zniszczeniu ziemi

dobrami doczesnemi do' fiebie przy-
i umarlych. wkrzeszeniu., .

ch?casz, 5. uznawam Panie-wfzylt- Na drugz punht, obraza cz?owlek ,

kie dobra ?wia to we by? marno?ci?, który jeft nayprzód wed/ug z/o?ci:

cienie farnego by? fzcz?fliwo?ci? ,
któ- 1. Naygorfzy, fwojey zguby b?d?c

r? mi?uj? nad wrzyftlm, dla którey fam fobie przyczyn?. 2. Snadny do

opuszczam wfzyftko. 6. Panie któ?by upadnienia, mai?c bowiem przed fob?

mi to dar, abym ci? rnirowa? m6g?, dobre i z?e, dobrowolnie obiera fobie

tak, jako ci? wfzyfcy SS. W Niebie mi- z?e. 2. Trudny do powftania, widz?c bo-

lowali, mi?uj?, i mi10wa? b?d? ci? na wiem za fw6y grzech karlluie, z

wieki. 7. o' mIto?ci! mHui? ci? jako grzechu nie powftaje.
,mog?, ani mog?, jako chc?, ani chcie? II. Nayniewdzi?cznieyfzy, albowiem

mog?, jakom powinien. ani mi?o?ci?, ani fzczodrobliwo?ci?

Bofk? do zawdzi?czenia fi? nie poru·

(zy.

I
III. Naynieu?ytecznieyfzy, bo ?adn?R O Z D Z I.A L V.

3lozm'V S lanie o Jrzechack.
pogrózk? od grzechu fi? nie odwo ...

J dzi.

Po wtóre wzglttdem gtupflwa, jeil:

naygtupszy: I. Bo mniema, ?e BÓI1

nie widzi, który jeR: okiem ?wiata. z.

Uwa:l:anie I.

K
to bywa ci??ko grzechami obra?o· Bo ninieyfze, a nie przyfzfe rzeczy

ny, a kto 'obra?a ? uwa?a. 3. Bo doczesne rzeczy prze-
k?ada



'fi

k?ada nad wieczne. 4. Bo wiedz?c i
?:. Twojey naucz mi? fprawiedIiwo?ci

shc?c w grzech wpada. Twojey.
Po trzecie wzgt"dem fla b o?ci , barzo Drugie afekty f? dzi?kowania, lZ

krewki, wfzelkiey odmianie, upadko- przez wft?pienie do Zakonu tych de-

wl &c. podleg?y. fektow pozby?em, o?wiecenia, fpofo-
Rozs?dek uwa?aj?c w Bogu wiecz- bno?ci do itu?by Bo?ey naby?em. Z

no?? w il?no?ci, wfzechmocno?? w nich akty:
:f?.worzeniu? dobro? w lld?iele?iu, !ie-

I.

Bo?e. m?y T?bie dai?kui?, Ciebie

hie, madro?? w fprawowaniu, lito?? W chwal?, ciebie mi?ui? &c. 2. Ach,

odkupieniu, mi?ofierdzie w ufprawie- nlerychtom ci? pozna? mi?owa?, mi-

dliwieniu ,
fzczodrobliwo?? w l1\\fiel- ?o?cl niefko?czona t lepiey jednak po-

bieni?, i i? ne. nie?L>?czo?? zacno?ci,
I

zna? i .mi?owa?, ani?eli nigdy.
w fobie za ntezrruerrie niedofkona?o- Trzecie akty f? te, poruszenia, aby
?ci, dziwuie:fi? takiey ?mia?o?ci, ?e ode mnie z?o??, g?upftwo, niewdzi?cz-

kiedy powita? przeciw tak dobremu, no?? &c. oddali?, a uczesnikiem mi?

m?dremu, mo?nemu, zacnemu Panu. fwoich dofkoria?o?ci uczyflil. Z nich

Taka pod?o?? i nikczemno?? porusza akty:
'Wol? do afektow trojakich: J. Panie oddal?e ode mnie wfzyfik?

Pierwfze afekty f? chwalenia Boga z?o??, gJupfhvo, i niewdzi?czno??, i

Z dofkona?o?ci, ganienia fi? z niedofko- to, co? fi? nie podoba. 2. Prosz? ci?,

na?o?ci, i ?a?owania za nie. z nich akty udziel mi m?dro?ci twojey, abym ci?

takie: Boga, Stwórc?, Odkupiciela Pana, &c.

mego pozna?, Tobie za dobrodziey
f?wa , mito?ci? , wdzi?czno?ci? .. , uf?u

gam: nadgradzac umia? , abym roze.z
na? z?e, obra? fobie dobre. 3. Udziel

mi dobroci, abym ci? mi?owa?', o to

bie myfli?, twoj? wol? pe?niI. 4. Udziel

mo?no?ci, abym wielkim pokusom

wftr?t czyni?, i one zwyci?iaI. Tu

me zesz fobie przypomnie? przesz?e

grzechy, ze z?o?ci gfupftwa, nre

wdzi?cznó?ci pope?nione, i za nie ??.

r. Bo?e wychwalam twoj? dobro?,

lito??, m?dro??, wfzechmocno?? &c.

Erzydz? :fi? na wieki, odrzucam moj?
z?o??, niewdzi?czno??, nieu?yto??,
g?upftwo. &c. 2. Wyft?pkow m?odo

??i mojey nie pomni Panie. 3. Panie

lue wed?ug grzechow moich fprawuy
:fi? ze mn?, ale wed?ug mi?ofierd7,ia

twego odpu?? fludze tw<emu. 4. Zmi

??y:fi? n.ade mn? Bo?e wed?ug wiel

kIego mI?ofierdzia twego. 5. Albo

wiem nieprawo?? i glupfi:wo moje
nznawam. 6. Ty W1esz nik-czemno?6

moj? i grzechy Tobie nie f? utajone.

7. Pozna?e? mym moje zdaleka. ?.

Gdzie? fi? fchroni? przed tob?. i gdzie
od oblicza twego póyd?. 9. Ty? ftrafz

ny jeft, a kto?ci fi? pprze. 10. WieI

ki? Ty Panie i wiekie Imie Twoje.
Ut Dobrl? Ty Panie

7
a W dobroci

towa?,

Uwa?anie 2gie.

Co za fzkody na duszy grzesznemu

grzech przynofi?
Niepoj?te, niepoliczone, a ofobIi ..

wi? f?ltody przynofi grzesz?cym, nie.

które z gruntu pówftaj?cym, niektó ..

?:e
do grzechu wracaj?cym. Nayprzód

c?rQ ..
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Cz?owiek na grzech zezwalaj?cy na
;:, dno?ci? poymui?c Duchowne rzeczy,

wfzyfrkich filach durzy fwey ci??kie pr?tko dobre z?ym, a z?e dobrym

odnofi rany. ..,
f?9z?c.

.. I, • ,.

Pierwfza rana na rozumie za?mlenie, 111. Pami?ti jlabosc; bo me moze

i? nie mo?e wzgl?dem Niebielkich rzc- rzeczy Nieblefkich pami?ta?, ?wiato ..

czy ja?nie rozezna?, co prawda, co we pr?t ko przypominaj?c fobie.

falsz ,
co dobre, co z?e, co i1? godzi, IV. JVoli diromanie ; bo jako. noga

co zakazano, co bezpieczno, co n ie, z?amana, lubo zleczona , nachromuie,

co po?yteczno, co fzkoda, nie widzi tak wola grzechem Ikaleczona chro-
,

nad fob? Boga widz?cego, .przed rob? maj?c, od dobrego odf??puie.

czarta do fiebie ci?gn?cego, za fob? 17. Na wolnym umysle blizn? ?aba

?mier? naft?pui?c?, pod fob? piek?o znak uleczoney rany, zk?d pochodzi:

czekaj?ce, W (obje fumnienie grzyz?- l. S?abo?? w fprzeciwianiu fi? poku-

ce ,
i dla tego w tey ciemno?ci zofia- forn . 2. niemoc w trwaniu w dobrym.

j?c grzeszy: T. Bezpiecznie ?yie w 3. krewko?? w u?mierzeniu nami?tno-

grzechach. 2. Pokut? odki .da. 3. z ?ci .

grzechu fi? cieszy.
VI. Karania bliskiego boja??, je?eli

Druga rana na pami?ci zeszpecenie, bowiem fprawiedliwi S?du Boikiego

pami?? bowiem duchowne, Bofkie i boj? fi?, jako bardziey pokutuj?cy przy-

zbawienne obrazy od rozumu z?ego pominaj?c fobie grzechy l?ka? fi? one ...

w fobie wymazane, ju? ich wi?cey go musz?.

trzyma? i pami?ta? nie mo?e, ale tyl- Potrzecie, cz?owiek grzeszny do

ko doczesne, cielesne, i ?wiatowe w Iafki Bofkiey przyj?ty, do grzechu fi?

fobie chowa, ma??c w fobie obraz Bo- wróciwCzy, popada w fzkod? trojak?,

{ki, a maluj?c czartowiki. 1. Poku/a niezwyci?zona, bo takich

Trzeci? ran? odnofi ,
na woli prze- jako uiewdzi?cznych Bóg opuszcza ,

wrótno??, afekt bowiem woli grze- czart bardziey kufi, cz?owiek dla na-

fznego fmuci fi? z dóbr, cieszy fi? z logu f?aje fi? flabym.
fzkód Duchownych, obieranie za? lL Rana nieuleczona , Bo wi?kszy
chroni fi? po?ytecznych rzeczy, przyi- jeft grzech dla niewdzi?czno?ci, wi?-

muie fzkodz?ce na wieki. ksze karanie dla z?o?ci
,

?mier? du-

C?warta rana, na wolnym umysle, chowna, to jeit: ftracenie rafki.

a to jeft: {kr?powanie; nie ma? e bo- lIL Zbawienie niepodobne, bo po"

wiem moc? fwoj? powfra? do pokuty, fpolicie Bóg takiego grzesznika od ..

w dobrym trwa?, zlego fi? chroni?, rzuca, i pomocy mu nie dodaJe,

jako przynale?y. Rozs?dek uwa?a tak wielkie fzkody
Powtóre, cz?owiek z grzechu po- z grzechu pochodz?ce, porusza wol?

\Vftaj?cy odnofi na duszy bli?n fze??. do dwojakiey pokuty, karz?cey fi? za

l. ;}efl 2ttrC?cenie we.$ela 1ta duszy: grzechy popetnione, zachowuj?cej
:t. ?e itraci? niewinno??, którey od- od popefnienia przysz?ych. Wola wzbu-

zyika? niepodobna. z. ?e Boga dobro dza w fobie aft:kty dwojakie: ?alu i

naywy?sze obrazir. chronienia fi? grzechow. Pierwfzych
11. ROfU1nu, t?PO?l1 Z wielk? tru- afektowakty:

I.

'.
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1. Zmi?uy fi? ?ade mn?
Panie we-

:.:, Nayprzód: pochodzi ,od czarta przez

c1tug WielkIego mlIofie:dzla twego. 2. poduszoz:me. Powtore od wolnego
. Sercem fkruszonym, 1 upokorzonym rozf?dku 1 wolney woli przez zezwo ..

nie gardzisz Panie. 3. Nie pami?tay Pa- lenie.

ni.e n? gr?.echy m.0je. 4. biada .mnie Zakonnemu za?' recydywa

n?dznlko\;T1, t?k Wiele razy zranione- przychodzi z okazyi fze?ciu,

mu 1 gdyz Tys jeft Lekarzem, a bez

Ciebie biada mnie n?dznikowi, tak

wielarazy zasiepionemu , gdy? Ty
Bo?e jefte? ?wiat?em, a bez Ciebie

bie ds mnie tak wiele razy niewdzi?cz ..

nemu, gdy? Ty jefte? prawd?, a bez

Ciebie biada mnie n?dznikowi, tak

wiele razy umar?emu, gdy? Ty [ef?e?

?ywot, a bez Ciebie' biada mnie

n?dznikowi, tak wiele razy zniszczo-

r. Z nief?rze?enia fi? i owfzern ucz?

fz?za?ia ma?ych defektow, które 'w
wielkie rosn?. 2. z zaniedbywania du ..

c?ow.nego poft?pku, ofobliwie w mo

dlitwie umyilowey, i naukach Du

chownych. 3. z befpieczno?ci nieo

patrzoney, dufaj?c fi?om fwoim: 4' z

korzenia, abo z oft:atkow przyfzrych
grzechow niewykorzenionych jefzcze
przez umartwienie. 5. z upadku w

grz;ech cho? ma?y, gdy? go zaraz po
..

kut? niepozbywamy, j-ko ifkra nieza

gaszona wiele fpali. 6. z wielorndw

f?wa ,
które otwiera wrota do wfzel ..

kiey obrazy Bofkiey.

.

nemu, gdy? Ty jef?e? Stawem, przez

które wfzy.ftko f?a?o, a ja przez Ciebie.

5. Opowiadam Ci 'Ovcze ,
Panie Nieba

i Zienri ? mizery? moj?, abym mó?r

dóy?? do mi?ofierdzia swego- Drugich

afektowakty:
.

Rozs?dek po mienione okazye roz

trz?sa , uwa?aj?c, je?eli fJ.? która w

nim nie znsyduie, Porusza wol? od

afektow odrzucenia tych defektów, a

frania przy Prawie Bofkim , Z tych
Akty:

I. Panie dla Ciebie i nad wfzyftko

brzydz? fi? &c. 2. Wol? umierze?, ani

?eli grzechami zmaza? dusz?, 3. Go

towym jeft Panie, raczey poda? fi? na

wfzvftkie m?ki, ani?eli Ci? obrazi?. 4-

Gotowym jeft raczey ?ywym do pie

k?a wpa??, ani?eli co przeciw upodo
baniu twojemu uczyni?. 5. Niech fi?

ftanie Panie nade mn?, ze mn?, od

wfzyftkich twoje ?wi?te upodobanie,
teraz zawrze, i na wieki. 6. \Viem

Fanie, ?e grzechy moje liczb? i koniec

tnsj?, tde?m?erne jed?lak ,mHofi.erdz?e
twoje ant lIczby, am konca mle? me

1l\oz?.' 7. Zbt?dzi-tem jal\o ow.ca, kt,óra
?ginela, weyrzy Pame na mn? oklem

I. Bo?e móy, tni?'ui?, za?uj?, Il-ano

wi?. Terenciusz t?umaczy, tni1ui? Ci?

palaj?c? mi?o?ci?, ?a?ui? obrazy twey,

bolej?c?, ftanowi? za pomoC? twoj? po
..

praw? mocn?. 2. Nay!?odfzy Jezu pra

gn? ?a?owa? aktami talu, i fkruchi

wfzyftkich ludzi, którzy byli, f? i

b?d?. 3. Chc? cierpie? wfzyfrkie utra

pienia, m?ki &c. wfzyftkich m?czen
...

nikow, wfzyftkich ludzi, wfzvftkich

czartaW w czyfcu (w piekle ??fiaj?
cyrh, nad to wfzyfrkie bole?ci, ktS ...

re? Ty fiodki Jezu cietpia?, Twoja
Matka- pod czas ?ywota i ?mierci two

jey, )Vfzyftkie te bole pragn? p'Onofi?,

lDitofierdzia twego.

Uwazanie 3cie.

Op kogo pochodzi grzech?
? abym
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abym fi? mógt fkrl1s?Y? za gr?echy' >:? ze bli?ni:go z?ym przykrad?m .zgor-
moje. 4. Panie Rz?dz afekty, kieruy fzy?'. 7. ze z pocztu fprawledhwych
akty proftuy kroki moje. 5· b?d? mi od Ko?cio?a jeft od??czony niemog?c

, Bo?; obro?c? i domem ucieczki, a?e- fkutecznego odbiera? pofi?ku, 8. ?e z

by?' mi? ZbllWi?. Plalm 30• 6. W To- Kfi?g ?ywota jeft wymazany.
biern mia? ufno??, wyzwol mi?, obro? Trzecie karanie ma, zatwardzenia i

mi? poratuy mi? Bo?e móy. 7. Akty zaflepienia ,
i dla tego wraz w wi?kfze

do Nay?wi?tszey Parmy, Maryi. Pani wpada grzechy, na?ogu nabywa, a

nasza, Posrzedniczko nasza, Or?dow- potym niepoprawy .

Jliczko nasza, z Twoim Synem nas Rozs?dek przef?raszony , tak ci?? ..

pojednay, Twemu Synowi nas odda- kim karaniem, porusza wol? do afe-

way, Twemu Synowi nas zalecay. 8. ktow ?a?owania za grzechy, i popra
o nadziejo' nasza przez ci? fpodziewa- wy ?ywota.
my fi? odpuszczenia grzechow, w Zt?d Akty:
Tobie jeft oczekiwanie naszey nad

grody. 8. Akty do Anie?ów SS. pro
fz??, aby nas f?rzegli, ratowali, bro

nili.

1:. Panie nie wed?ug grzechow mo

ich fprswuy fi? zemn?, ani wed?ug
nieprawo?ci p?a? mi. 2. nie odrzucay
mi? od oblicza twego, i ducha twego,
to jeft: Jatki nie oddalay odernnie, 3.
Panie {pu?? r?k? twoj? z wy fok o?ci,
wY,rwi mi? z ka?u winy, i karania. 4 •

zmi?uy fi? nade mn? Boze, albowiem
\V tobie ufa dusza moja, nie pomni Pa
nie na nieprawo?ci nasze dawne,
niech pr?tko poprzedza nas mi?ofier
dzie twoie. 6. o Jezu niech?e mi? nie
traci nieprawo?? moja, którego ftwo

rzy?a dobro? twoja. 7. Strze? mi? Pa
nie jako zrzenic? oka, pod cieniem

Ikrzydel twoich zachoway mi?. 8. !?

Tobiem ufno?? mial Panie, niech nie

b?d? polia?biony na wieki. 9. Panie

odpu?? lludze, dla krórego? nie prze
..

pu?ci? Synowi. lO. Przyimi karanie,
które za mi? podio? kochany Syn
Twóy. II. Tobiem farnemu zgrzeszyI,

Uwa?anie 4te.

Za l azdy grzech ?miertelny wiele
. rakle karanie tu podeymuie cz?owiek?

Trojakie:
'

Pierwsze fl'ratf, zk?d ?cz\,:,orak?.po
pada fzkod?: I .: Traci Iafki Bofkie z

ich zallugami. 2. Uczynkow i do

brych w grzechu czynionych Bóg
nieprzyimuie w zap?at? zbawienia r 3.

Dusza grzesznego odmienia fi? ,"

obraz czartowfki , 4. Grzesznik traci

koron? ?ywota fobie obiecan?.
Drugie karanie, ma utrapienia tra

pi?c fi?: 1:. Gryzieniem fumnienia. 2.

niepow?ci?gliwemi pafTyami. 3. Boja
?ni?, tak doczesn?, jako i wieczn?.
Te utrapienie pochodzi z przyczyn
o?miu:

. .:r. Ze Boga dobro !laywi?ksze obra
ZI?.

?. ze fi? diabtu, nieprzyiacielowi
Bofiuen\U i fwemu·poddal. 3. ?e lafk?
Bo lk? f?hie potrzebn? Itraci?. 4. ?e
l1a k?rame \vieczne zallu?yt. 5. ?e obraz
Boflu na duszy wyryty zeszpeci?. 6.

i z?e przed tob? i przeciw tobie po- ,

pe?ni?em.
,

lf7yktad tego Aktu.

Przed tob?', który? jel1 m?dry, ko

chaj?cy, dobry, wfzechmocny, fpra
?iedliwy

I
? In ?lI X
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wiedliwy, przeciw ?obie B??e, troja- ,:< r. Panie dla ciebie, nad wfzyflko
ki i jeden. PrzecIw Tobie Oycz,:, i naybrzydfze rzeczy brzydz? fi? . 2.

kt1ry? mi? ft?orzyr, Synu, ?to; W'fzyftko chc?, ?ic niechc? , &c. 3.

rys mi? o?Itup!I" puchu S: ktor?s Gotowe ferce mOJe, gotowe. &c. 4.

mi?, Iafkarni POS\yl?,cJ?, przecl? t?ble S:rcem ,ikTus,zonym .

i u?okorzonym
Troyco Przenayswl?ts?a, .

ktoras .n?
I

nIe.ga?dz ?anle. 5. NIe mnie Panie, ale

mi? obraz twóy wyrazIta, 1 we mrues I nueruowi twemu day chwal?, to jeft:
fobie mieszkanie obra?a. 1?. Jezu day przyznaway Panie, ?em godzien po-

n?' ub?aga? przez dobro? twoj?. t?pienia, al? có?by? za po?ytek mia?,

g?ybym ??pl??a wieczn? zgub?, wfzak
nieumaj-li Pauie chwal? ciebie, ale ci

któ.rzy ?yi? z tob?. Zaczym nie dla

mm,e, ale. dla rozmno?enia chwa?y i

CZCI twojey z

?oJeg? zbawienia po

chodz?esy przylml mI?. 6. Tobie Le

karzu rany moje pokazui? , przed to

b? wf?yd móy wyznawam. 7. Pomni

Panie na ftworzenie twoje, 'które?

drog? krwi? odkupi?, 8. Wlkrze? mnie

umar?ego, albowiem dzido r?k two

ich jeftem. 9. Przyft?pui? do ciebie,

jako chory do Lekarza ?eszpecony do

zrzdd?a miioiierdzia, flepy do ?wiat?a

jafno?ci wieczney , ubogi ?ebrak do

Pana Nieba i Ziemi. 10. Panie wfzak

?e? rzek?, pro?cie a otrzymacie, oto

ja prosz? odpuszczenia, odpu???e:

Uwa?anie ste.

Jako grzech ?mierlny bywa zleczony'?
Wina leczy fi? pokut?, karanie znofi

{t?: r. Uczynkami milofierdnemi. z.

Przyj?ciem godnym Nay?wi?tszego
Sakramentu. 3. znoszeniem utrapienia.
4. nabywaniem odpnftu.

Sum'?zienie uwa?a fpofoby pomlenio
ne: I. Uznawa ci??kie grzechow rany.

/

2. Bie?y do Niebielkiego Lekarza na

uzdrowienie. 3. Przyimuie Lekarftwa.

Wola wzbudza na trojakie afekty, z

nich akty:
I

) Pierwsze narzekanie na grzech:
:r. Oto nieprawo?ci moje przewy?

fzyty g?ow? moj?, Y jako ci??ar ci??
ki obci??y?y mnie. 2. Utkwirem w

kole g??bokim, a nie mam ratunku. 3.

Nie znayduie H? zdrowie w ciele moim,

?ie zDayduie fi?pokóy w ko?ciach mo

Ich.

Rzekle? fzukaycie ,
a znaydziecie, oto

ja. fzukam lalki twojey, u?ycz ?e mnie

jey. Rzek?e?, daycie, a b?dzie wam

dano, oto ja wfzyfrkiego? fi? oddaj?

abym ci? Wfzyft?iego W chwale mial.

Akty drugie ucieczka do Lekarza:
Uwa?anie 6te.:r. Oto ja fchorza?y do Ciebie fi?

uciekam; o Lekarzu dusz. 2. Oycze

zgrzeszy?em przed Niebem i przed To·

b?, niegodzien jeftem by? nazwanym

Synem Twoim. 3. Panie pomni na

mnie. 4. Bo?e· b?d? mi{o?ciw mnie

grzesznemu. 5. Uzdrow dusz? moj?,
a zdrow b?d?.

I

Dla czego Bóg ftworzy? cz?owieka

grtesznego, to jeft: grzechowi podle
g?ego, p01Jiewa? w wielkiey nienawi

?ci ma grze(?h ?

Na pierwszy punkt, wzgl?dem BOgl
4ry f? ?n·zyczyny.

I. Aby fi? zt?d pol{aza?a Bofka moc,

i? fam tylko jeft fta?ym w dobrym, a

Akty tr??cie, przyimowania Lekar-
I

,

;Rwa: .

I

•

1
wf?el?

f,
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wfzelkle ftworzenie niefrateczne. ,::- 3. Sprawiedliwo?ci twoich ftrzedz

H. Aby fi? pokaz?ra
Botka ,??dro??, b?d?, nie opuszczay mi? Panie. 4-

która ze zlego u1111? uczynic dob,re, Wychwalam twoj? moc, m?dro??,

coby fi? nie pokaza?o, gdyby calewiek mi?ofierdzie fprawiedliwo??. 5. niefpra ..

,

grzesznym niebyt wiedliwych nienawidzialem ,
a Prawo

III. Aby fi? pokaza?o Bofkie miro- twoje umi?owa?em. 6. Ratuy nas Pa ...

f?erdzie ,
z kt6rego Chryftus m?k? i nie Obro?co nasz, a dla chwa?y'

?mierci? fwoj? grzp.sznika odkupi?. Imienia twego uwolni nas. 7· B?d?
IV. Aby pozna? fwoj? fprawiedli- mi?o?ciw grzechom naszy.m dla Irnie-

\ wo??, gdy nie tylko dobrym nadgro- nia twego. 8. Obro?co nasz Bo?e

cl?, ale te? grzesznym karanie wieczne weyrzy na fl'ug? twego. 9· Oycze mi ..

naznaczy?. Iofierdzia lito?? miey nade mn?, a

Wzgl?dem cz?owieka, 4ry wfzyfrko? nadgrodz? , nie z fiebie, ale

f? przyczyny.
z zaf?ug gorz'kiey m?ki Syna twego.

l. Wy?wiadczy? Pan Bóg cz?owie- IO. Panie ferdecznie ?afui?, nie ?e fie

kowi fzczodrobliwo??, gdy go Panem boj?, ale ?e, ci? mi?ui?.
..

Uczyni? fwego upodobania, ?eby nie

by? podleyfzy nad inne frworzenia
'

wolne Upodobania maj?ce. ROZDZIA? VI.

II. Ma cz?owiek wi?kfz? chwa??, i

r zwy?i??ftwo zacnieyfze , gdy mog?c

przeft?pi? Bofkie Przykazania, poku
f Y zwyci??a.

:ROZl1?Y slani« o mize:yach.
Uwa?anie IwJze.

III. Ludzie- dobrzy obfitsz? otrzy-

muj? zap?at?, gdy znosz? przaflado- ?{to
na ?wiecie naymizernieyszy'?

wanie grzesznych.
I Cz?owiek, a to w trojakim czafie,

IV. Cnota ozdobnieyfza jeft, gdy Nayprzód rodz?c fi? , albowiem insze

ja?nieje przy fprofno?ci grzechowey. zwierz?ta, ptasz?ta rodz? fi? z odzie-

Odpowied? na drugi punkt, i? Pan ?? , fwemi fi?ami po?ywienia fzukaj?,

Bóg chce, aby cz?owiek nie grzefzyl: p?ywaj?, chodz?, farne jedz?: Cz?o-

1:. Bo nienawidzi grzechu, jako wiek za? od natury ogo?ocony ze

nader z?ego, a Pan Bóg jeft nader do- wfzyftkiey pomocy, rodzi fi? nagi,

bry. 2. Albowiem zakaza? grzeszy?. fpro?ny, pracze, z mieyfca fi? ruszy?,

3. Cierpia? tak ci??ko, u\'valniaj?c cz ?o- 1am je??, co go dolega, opowiedzie?,
wieka od grzechu. 4. Naznaczy? wiel- od niebezpiecze?ftwa uy?? I i broni?

kie i wieczne karanie. 5. cZlowieka fi? nie mo?e, i gdyby opatrzenia nie

ratuie, aby nie grzeszy?.' miar, zgni?by, od g?oduby umar?, gdy-

.R.ozs?dlik dziwuie fi? niepoj?tym by go nie powijali krzywy &c. i kale-

f.1d?tl\ Bofkim, ru)rusz:t wol? do chwa- k?by uron.
'

lema ich. Zt?d"Akty: POll'tóre ?yi?c jeft naymi?ernieyszy:
I

..
0

j?k fprawiedliwe f?dy twoje. I. Wzgl?dem s?abo?ci ciala, ?k?d
!'.2. Nlec?ze. ft? profb1i? drogi moje niepoliczone cierpi choroby.

.

na frrze.zeme 1prawiedHwo?ci twojey., ?. lPzgledem cStaboJci Z'I11ys/ow,_ któ

Xij rem!
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remi l!1ne b.eftyiki, i ptasz?ta c?Iui? ?:: n?dznieyfzego , naynieu?ytecznieyfze-
cztowieka, Jako byftrym wldzenlem, go, naypodleyfzego, grzefznika nay-

biegem, f?uchem &c; ,
,

wi?kfzego , ciebie nayzacnieyfzego,
3. Wzgl?dem stabo?ci na umysle, gdyz nayfzcz?sliwfzego. naym?drzfzego Pa

jeft g?upi z natury, i dla tego mufi fi? na, Stwórc?. 2. Poznawam fwoi? pod ..

uczy? chodzi?, je??, czyta? &c. a to??, uznawam n?dz? fwoi? i dla tego
chocia? b?dzie uczony, je?eli fi? we- naypodleyfzemu uni?a? fi? pragn?· 3.

d?ug nauki nie fprawuie, g?upszym jeft Panie chc? byd? podnó?kiem nóg
nad proftaka. twoich, 4. Po?yteczno mi to, ?e? mi?

4. Wzgl?dem przygody, nayniebez- upokorzy?, abym fi? nauczy? ufpra-

piecznieyfzy; bo wfzelkie?u od ka?- wie?liwienia twego. 5. Wy?wiadcz
dego podlega przypadk?'Y1•• Pa?le miIofierdzie n?dznikowi, któ-

5. Wzgl?dem duszy, je?eli dobrym rys tak d?ugo odpufzcza? grzefzniko-
jeft, na pokufy, je?eli z?ym jeft, na po- wio 6. Panie ju? wyznaw m, i? nic

t?pienie podany. nie jef.tem, nic nie mog? bez; cieb'e.

Potrzecie umieraj?», jeft naymizer- Przeciw li I?kow i , który bywa od

nieyfzym, a to dwojakim refpektern: wiatru porwany, nie pokazuy mocy

Y. Przyrodzonym, inszych bowiem twoiey i zdzb?a usch?ego nie przesla
zwierz?t mi?so, fkura , pierze, &c. duy,
jeft po?yteczne, trup za? cz?owieczy Uwa?anie' agi«:

jeft ftrachem , (mrodem.

Które i wielorakie mizerye cierpi
cz?owiek na tym ?wiecie?

2. Duchownym, innych zwierz?t
n?dze z ?ywotem:fi? ko?cz?, grze

fznego cz?owieka od ?mierci zaczyna
..

j?, a na wieki trwa? b?d?.

Jako grzechy f? niepoliczone, tak

i mizerye, i jako cz?owiek cia?em r

durz? grzefzy , tak te? mizeryaml Da

ciele i na dufzy bywa karany.
Jeft te? cz?owiek naymizernieyszy,

gdy pych? zafiepiony, rozumie fi? by?
uczonym, dobrym, fzcz?fiiwym &c.

j dla tego poprawi? fi? nie da, ka?dym
gardzi, bardzo b??dzi, i pa pot?pie.
nie zarabia.

Cielesne tedy mizerye f? te: IC?O.
roby, zimno, g?ód, gor?co, pr?gnle·

nie, bole??, praca &c.
, ,

Dufzne f? cztery: r. Utom1;osc: to

jeft llabo?(? na zwyci??enie pokus do

grzechu ci?gn?cych i nief?atek w do

brym zacz?tym. l. Niew?adomo??: to

jeft zty rozs?dek 1
o rzeczach do zba

wienia nale??cych, a zt?d s?dziemy
dobre rzeczy zIemi, a z?e dobremi. 3.

Pozqdti1iJoN: to jeft l1donno?? do

rzeczy przyjemnych ciatu, a fzkodli

'\vych Dufzy. 4. z/o??, to jeft fkron

no?? ci?gn?ca do wfzyftkiego z?ego

Utwzedzai-?ca kufzenie, poruCzenie zmy
..

1loW, albo upodobanie.

RozsCldek uwa?aj?c tak wielkie mi

zerye, dziwuie:fi? dobroci Bofldey,
?e o tak tnizernym ftworzeniu ma

wielkie ftaranie, dzi.wuie fiQ gtupftwu,
z?o?ci, pyfze &c. cz?owieka, i? tak

mizerny, niepotrzebny, pod?y, &c.

gardzi Bogiem. porusza wol? do afe

ktow upokorzenia fi? przed Bogiem,
uznania fwey n?dzy, proszenia &c. z

tych akty:
I. Bo?e, profz?, niech poznam

mni? ? niech poznam ciebie, mni? nay-
Rozsq,·
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Rozs?dek Uwa?a u? by? pod- n byli?my zto?ci 5. Za odwrócenie fi? od

leg?ym tym mizeryom , porufza wol? Boga, ktdr y jeft dobroci? w nas, a

do Afektow wzywanJa pomocy od Bo- obr6cenie do rozkofzy, czujemy zmy
..

g?. Zt?d Akty: f?ow rokofz przeciw Duchowi.

I. Panie ratuy nas; bo giniemy. 2. Rozs?dek fprawiedliwy f?d Botki

B?d? mi Bogiem, Obro?c?, aby? mi? approbuie z jedney ftrony, z drugiey
zbawi?, 3. Ty jefte? moc?, i ucieczk? f?rony fi? ftracha, uwa?aj?c, je?eli za

moj?, dla linienia twego odwied? mi? jeden grzech Adamow Potomkowie

od zlego, a prowad? mi? do dobrego tak wiele mizeryi cierpi?, jako nie-
,

4. W r?ce twoie Panie polecam Ducha r6wnie ci??sze cierpie? b?d? za fwoje

mego. 5. w Tobie Panie ufa?em, niech w?asne, porusza wol? do afektow

nie b?d? poha?biony na wieki. 6. trojakich:
Niech?e? fi? upodoba Panie, aby? mi? Nayprzód wfzyftkiemi filami dusza

uwolni? od z?ego, Panie na poratowa- chce przy Bogu fta?.

nie moie weyrzy, 7. Nawró? fi? Pa... Ptnotdre approbuie fprawiedIiwo??
nie, a wyrwi dufz? moj? f zbaw mi? Bofk? temi mizeryami nas karz?c?.
dla milofierdzia twego. Potrzecie pragnie tu raczey, ani?eli

tam cierpie?.
Uwa:1:anie 3cie• Zt?d Akty pierwsze: .

T. O Jezu .zywocie móy, o?yw faJk?
Za co Pan B6g temi mizeryami ka- twoj?. 2. o Jezu mocy moja umocni

rze? mi? w dobrym i przeciwko z?emu. 3-

Za grzech pierworodny, dla kt6r?.

\
o Jezu dobroci moja rozpal mi? mi-

, go pi?ciorakie od Boga Adam uczyni? Io?ci? twoj?. 4. o Jezu wdzi?czno?ci
odwrócenie. moja, przych?6 mi? do ciebie.

T. Za odwr6cenie fi? od Boga ? ktd- Akty Drugie:
ry jeft fzcz?sliwo?ci? i ?ywotem r. Sprawiedliwy? Panie, i (prawie-
wiecznym , a obrÓcenie do owocu za- dliwy f?d twóy. 2. Mi?ui? twoj? fpra-

kazanego drzewa, i ?mier? przyno- wiedliwo??
, m?dro??, moc i mi?ofier-

" fz?cego nabyli?my mizeryi na ciele idzie. 3. Panie Bo?e dla Ciebie i nad

?mierci. 2. Za odwrócenie fi? od Boga wfzyftko brzydz? fi? &c. 4. Nayf?od-
Wfzechmog?cego, a obrócenie fi? do fzy Jezu dla mi?o?ci twojey przyimu-

.

ftworzenia, to jeft: Ewy f?abey ,
na- je wfzyftkie rnizerye , chwal?c twoje

byli?my krewko?ci, f?abo?ci ,
chorobo wieczne upodobanie. 5. Dobrotliwy

&c. 3. Za odwr6cenie n? od Boga, Jezu, ochutnie przyimui? wCzelakie

) który jeft prawd? i m?dro?ci? a za ze· mizerye z r?k twoich, jako kropelki
z?oIenie na czartowfk? mow?, na- kitlicha gorzkiey m?ki twojey, kt6ry?
bYli?my niewiadomo?ci rzeczy du- za mnie fpe?ni?, i owfzem je?eli fi? po-

?hownych. 4. Za odwrócenie fi? od duba nie kropelki tylko, ale ca?y kie-

Bog/a, który jeft dobroci? \V fobie, a lich m?ki i ?mierci fpe?ni? gotuw je-

obrocen?e n? do zlego odmiennego, item. 6. Spe?ni?e? Jezu, za zdrowie

przez nleP<?rz?dn? mi?o??, kt6re jeft moje kielich m?ki, a ja za mi?o??
z?e W fobIe, jako one jab?ko, n2l.- twoj? {pe?ni? pragn?. 7. NayRodszy

\

Jezu,



Od

Jezu, ob?apiam mi?o?nie m!zerye, jako ?':

Bli?nieg? ci:rpIiwie ono znosz?c. 5.

krzyz twóJ " fZCZ?S}lWY jef?em ? ,gd! chw?lenIe wi?kfze Boga, W utrapieniu
go nos??, JUz fi? z

?lczego che?pi? me bowiem naybardziey fi? udajemy do

b?d?, tylko -; krzy?a t?ego kochany Bog,,:?. Wyplacenie fprawiedliwo?ci

J:zu, na ?torym wefpo?
.

z ?ob?. =r. B.o?ley za grzechy. 7. Odci?gnienie

pl?t? byc pragn? gozdz1allU mi?o?ci mmi od grzechow, a poci?gnienie do po-

twojey. kuty, rozkoszy bowiem ci?gn? do

Akty Trzecie: grzechu, a mizerye do dobrego.

Pochod?? te mizerye od cz?owieka:
I. z zbytlll?go fi? frarania o dobra do

?zesne; wl?lka bowiem jeft mizerya
ich nabywaj?c , wi?k?za ich decho

wui?c, naywi?ksza one trac?c. 2.

ze z ley woli, kiedy kto dobrowolnie

mamul?c n?dz? nab?dzie.

J. Mi?o?ciwy S?dzio, tu pal, tu fiecz,

byle? na wieki przepu?ci?. 2. Spraw
Panie , abym wiedzia?, mÓg?, chcia?,

dofkonale to pe?ni?, co Ty wiesz,

chcesz, .i rozkazujesz. 3. Bo?e, oto ja
W r?ku twoich, czy? zemn?, co? fi?

podoba, podaj?? fi? wcale na wol?
twoj?, 4. Gotowy [ef?em z r?k two ..

Ich przyi??, cokolwiek na mnie wlo

?ysz b?d? pociesznegu, b?d? ci??kie
go. 5. Pociechi moje w r?ce twoje

k?ad?, mizerye z r?k twoich przyi
mul?. -6. Panie wol? z tob? bole?, i

umrze?, ani?eli bez ciebie cieszy? fi?
i ?y?. 7. Przyday bole?ci, doday cier

pliwo?ci. 8. Tu nie folguy, aby? tam

na wieki folgowa?,

Rozs?dek uwa?aj?c porusza wol?
00 przyimowania mizeryi od Boga,
chronienia fi? mizeryi od fiebie. Zt?d

Akty:
r. MHui? twoj? fprawledliwo??, m?

dro??, moc, dobro?, mitofierdzie. 2. Pa

nie niech umr? fobie, niech zyi? tobie.

3. Niech fi? nikomu podoba? nie f?a

ram, tylko tobie. 4- Niech mi obmier

z le b?dzie, które jeft bez ciebie. 5.

Niech nic nie pragn?, tylko Ciebie, ..

Day mi [erce m??ne, któregoby ?a ...

dna nie przekona?a mizerya. 7. Przey

mi boja?ni? twoj? cia?o moje, albo.

wiem f?dow two'ch balemn?· 8· Pan

o?wieceniem mojm, i zbawieniem moim,

kogo? fi?. b?d? baf. 9. Pan Obro?ca

?ywota mego, którym, porzuciwszy
?wiat, przyi?r, czego? fi? wzdryga?
b?d?'?

"

Od kogo te rnizerye pochodz? ?

Od Pana Boga, i Cz?owieka.

Od Boga na z?ych, aby tn byli ka

rani na
popraw?, którey jesli nie czy

mi?, te mizerye f? im wft?pem do

wiecznych.
Uwa?anie 5 te •

. Na dobrych Bdg przepufzeza mize

rye, z których maj? po?ytki: T.

Oczyfzczenie duCzy. 2. Zachc)wanie od

grzechu" gdv obawiaj?c fi? wiecznego
karania, juz fi? farni karzemi, ju?
od Boga karanie wdzi?cznie pr7.yimu
jemy. 3. Nabycie wiecznego wefela

mizeryami doczefnemi. 4' Zbudowanie

Jako marny znofi? mizerye?
Sze?ciorakim fporobem:

l. lf7dzi?cznie; Bóg bowiem tu nas

fmuc?c pokazuie nam: l. Mi?ofierdzie,

gdy za wieczne, doczesne ponofiemy
mizerye. a. Lafk? wy?wiadcza, ?e? ..

Uly
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my w ofobie naszey, jako Anio?owie ?:< zerye pragn? wd?i?cznie, wefo?o, po
..

I'

nie zgr.zeszyli; bo by?my wiecznie z kornie cierpliwie, m??nie, fratecznie,
niemi mizerye cierpieli. 3. Pokazuie poufale, lito?ciwie przyj??. 2. Goto-

mi?o??; bo daymy to, ?e dla grzechu, we ferce moje, gotowe ferce moje

1

I
I

Adamowego popadli?my w te mizerye, Bo?e. 3. Mi?ui? twoj? fprawiedliwo??,
dla grzechu jednak Adamowego Chry- moc, m?dro??, dobro?, mi?ofierdzie,

.ftus 'fial fl? cz?owiekiem i zbrata? fi? 4. ju? ?adnych krzy?ow nie f?racham

z nami. fi?,' ?adnych nieprzyiacio? nie boj? fi?,
IL U7e'so/o; albowiem te mi mizerya- ?adnych mizeryi nie wzdrygam fi? , a

mi uma?niamy fi?: I. w Wierze, ufa- bowiem, Ty Jezu jefte? cierpliwo?ci?
,

j?c, ?e te mizerye b?d? nam po?y- moj?. 5. Jezu dla mnie wfzelkie n?dze
teczne, 2. W mi?o?ci, znoszeniem ich podeyrnui?cy, ofobliwie nakrzy?u roz-

,

wy?wiadczaj?c mi?o?? Panu Bogu. -3- pi?ty, W ci??kich bolach zaf?aj?cy, do ..

W nafladowauiu Chryftusa, gdy jego daway mi cierpliwo?ci , i zmi?uy fi?

przyk?adem fzcz?fliwo?ci odrzuczaj?c, nade mn?. 6. Jezu bolej?cy uczy? mi?
przeciwno?ci przylmui?c , drog? jego uczesznikiern cierpliwo?ci twojey. 7-

idziemy do Nieba. ,Matko bolesna ratuy mi? w utrapieniu

,

IIl.
Pc:kornie: l. Dla nabycia po- moim.

-,

Uwa?anie Ste,zytku, mlzerye bowiem f? lekarftwa

na wyfi?pki , ?. Dla uchronienia fi?

fzJ:ody, nieprzyimui?c bowiem mize

ryl tych, i one by?my cierpie? mu

:fieli
, i po?ytku by?my z cierpi?nia

nie mieli, i wi?cey by?my m II fi eli cier ..

pie? •.

Dla jakiey przyczyny, lubo Chry ..

f? us nas odkupi?', przecie jednak nieu

"wolnil od mizeryi, i owszem dobrych
./

bardzicy niemi nawiedza; ani?ell

z?ych, ?
.

IV. Cierpliwie, nie narzekaj?c; mize-"

ry,c bowiem: l. Sprawui? w nas cnoty.

Odpowiadam na pierwszy punkt dla

przyczyn 6.

T. Aby H? ftato zadofy? dekretowi
za grz'ech pierworodny nas karz?ce ...

mu fprawiedliwo?ci Bofkiey. 2. Aby? ..

my mizeryami wyplacali za grzechy,
ile z nas je1t" to jeft: ile mo?emy. 3.

Je?eli chcemy by? Chryfrufowi podo ..

bnemi w królowaniu, aby?my mu byli
podobnemi W cierpieniu. 4. Aby?my
nienawidzi eli grzechl,l, dla którego te

tnizerye cierpiemy. 5. Aby nam te mi

tnizeryami ?wiat fi? obrzydzi?, a Chry
fius fi? oilodzil. 6. Aby grzesznik te

mi mizeryami by? do Boga poci?gnio
ny, jako pozwem winowayca do S?:"

dziego.

.

2. Ci?gn?' do Boga. 3. Czyfzcz? zbro

dnie. 4. Obiecui? chwa?? Niebiei1i?·
V. 1. M??nie, aby?my nie upadali.

2. Statecznie, aby?my nie uftali. 3.
Poufale, w Bogu ufno?? maj?c pr?t
ltiego pocieszenia.

fiL Z politowaniem, to jeft: na fo

bie uwa?aj?c przykro?? mizeryi nad

bli?nim utrapionym, aby?my te? lito??
t'rlieli •

.'

,

f
l?ozsqdek Uwa?a te fporoby, poru ..

za
wol? do przyj?cia ich.

WOl", z aftktoUJ wydaje akty:
l. POProtliwy Bo?e Wfzyftkie mi-

r

I
Na
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R O Z D Z l A ? VII.

:Rozmyslanie O ?ml:erct.

Na drugi punkt, Pan Bóg dobrych ?j

bardziey fmuci dla przyczyn 6.

\
l. Wybranym fwoim Bóg za fawor

cal tu cierpie?, jako Hetman pod czas

bitwy; fw6y Pu?k naprzód przeciw

nieprzyjacielowi fl:a wia, aby by? pierw ..

fzy do zwyci?ftwa. 2. Miferyami ,

jako hamulcem, zatrzymuj? fi? ludzie

fprawiedliwi od grzechu. 3. Chryf?us

jeft g?owa, my cz?onki, które jesli

f? ?ywe, czul? bole?ci fwey g?owy.

4. Jako zli wiele dobrego czyni?, za

co godni tu f? pociech, tak dobrzy
defekciki maj?, za które mizeryami

wyp?acaj?. 5. Mi?o?? Bogu wy?wiad ..

czaj? dobrzy, gdy tych mi?ui? ,
któ ..

rzy ich mizeryami opryrnui?. 6. Poka ..

zuie fi?, jak ci??kie m?ki zli po ?mierci

cierpie? b?d?, gdy tu dobrzy tak wiele

z?ego ponosz?.

Uwa?anie pierwsze.

I{
to u?rze, k?dy, kiedy i jako ?

. !;Ia .plerwfze, ka?dy cz?owiek; bo

jef? ?miertelny, dekretowany, za pierw
fzy grzech na ?mier?.

, ?a dr?gie, k?dy? niewiedzie? ; bo

?mier? Jako cie?, za cz?owiekiem cho ..

dzi ,

,.

Na trzecie, kiedy? 'i te zgadn?!
trudno, dla tego trzeba czu?; bo

nie wierny dnia ani godziny.
Na czwarte, jako? tak, jako kto

?y?; dla tego Augufty? przeflrzega, nió ..

w?qc, ?yicie dobrze, a?eby?cie zle

nie pomarli.
Rozs?dek umawia fi? z fob?:

'

I. Ty jef?e?, ?miertelnym, a jefzcze
nie myslisz umrze? 'f 2. Zywot d?ugi
fobie obiecuiefz ,

a dzi? umrze? mo"

?efz, 3. Wed?ug cia?a i ?wiata chuci ?y.

jefz ,
a z Chryftusem królowa? -fpo

dziewafz fi?. 4. Defektów nie porzu

cafz, w cnotach nie ?wiczyfz fi? ,
a !lan?

grod? wieczn? otr?yma? ,pr g ief?;

Uwa?ey zczym fi? tez po .

.l?zefz Bogu,

za co te? fobie kupifz NIebo.

Rozsadek Bofkie f?dy approbuie ,

porusza wol? do sfektow przyimo
wania wfzelakich mizery! •. Zt?d Akty:

l. Nayllodszy Jezu, dla milo?ci two

jey, przyimui? wfzelkie mizerye. chwa ..

l?c wiecznie twoje upodobanie. 2.

Lekarzu duszy mojey, mi? fchorza?e ..

go pal, fiecz, m?cz, czy??, by?e?
uzdrowi? dusz? moj?. 3·

I Nie miey

wzgl?du na j?czenie moje, ale na

uzdrowienie moje. 4. Sprawiedliwy
Panie przyimuy od mizernego r.nize?

ryi ponoszenie, W zap?at? dtugow

-Rozs?dek z DrJ?iey firony uwa?a

pr7:ypominai?c ?Obl? prz?fzly ?ywot:
I. Jak W WIelkIch ntebespiecze{l?oich. S. Milui? fprawiedliwo?? two

j?, &c. Za?yi aktow drabiny 4tey. frwach by?. 2. Na których ?ieyfcach. 3·

W ten czas, kiedy by? grzechami ?mier

telnemi obci??ony uwa?a: I. Jako la ..

fk? Bo?? uwolniony. 2. Tak wiele

m?odfzych z.mnieyrzemi grzechami jef1:

\
pot?pionych. 3. Jako od ?wiata oder?

wany t do Zakonu powolany jeft na

popraw? ?ywota, &c.
. ,

"

\VoJ?

II,
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Wol? porusza ?o Afektow. dzi?k?- ,:,

'

l. Choraba, która jeit bardzo przy
..

wania ,
ofiarowanie fi?, mi?owania kra cztowiekowi ?wiatowemu ,

ro-

Boga, o dobr? ?mier? profzenia. Z tych fkofznemu &c. z. Boja??, a ta trója-

Akt
ka:

I:ko?e tobie dzi?ki czyni?, ?e? mi? I. Przyrodzona: z utraty ?ywota. 2.

z ?wiata Wyrrwawfzy do Zakonu S. po- Moralna z utraty dóbr, godno?ci &c.

wo lal. z.
Tobie fis:: wfzyftkiego zu- 3. Duchowna ze z ?ego ?ywota po-

pe?nie,
wiecznie ,

na wieczne chwa- chodz?ca. 4· Bole?? ? i ta trojaka:

?v, u11'u?;, dzi?kczynienia oddaj?. 3. Bo- To Na siele z bole?ci tkliwo?ci &c. 2. na

,je m6y, Tobie czyni?, cokolwiek czy- umysle z utraty Dóbr doczefnych, po-

ni? , Tobie zyi?, modl? fi? ,
i fpi? krewnych, przyjaciol &c. 3· na Du-

&c. na to famo, aby? by? tym, czym JZ1j z trwozliwo?ci fumnienia pocho-

jefte?? dla farnego ciebie, wfzyftkim dz?ca. 4· Aprehensya, i ftrach wlecz-

fob? , wfzyftkim 1?worzeniem, wfzyR:- nego pot?pienia.
kim Tob?. 4. Bo?e' móy wfzyftkim Drugie f? przy ?mierci, a tych cztery:

Tob?, pragn?, ?ycz?, dai? Tobie cie- J. Zapomnienie fi? z bolow i z f?ra-

bie, aby? by! czyme? jef?, 5. Bo?e móy chu pochodz?ce, które fprawuie albo

wfzyftkim Tob?, kocham i ciesz? fi? desperacy?, albo zbyteczn? nadziei?

ze wfzyftkiego Ciebie, ze wfzyftkich W milofierdziu Boikim; zk?d o grze-

dóbr twoich, przykaza?, upodobania, chach nie mysli, Spowiedzi czyni?

dzie,! twoich, ?e? Ty jefr, i ?eby? byt nie chce umieraiacy. 2. Drztgie przyi-

tym, czyme? jef?, na wieki, dla ciebie. ?cie czartow, którzy ci?gn?, albo do

6. Przenay?wi?tsza Tróyco, Oycze, presumpcyey, i pró?ney chwa?y umie ..

Synu, i Duchu S. jedyny Bo?e, wfzyA:- raj?cego, je?eli jakie dobre uczynki

kim Tob? mHui? ci?, wyilawiam do- mial, albo do defperacyey, je?eli zle

bra twoje, Tobie ?ycz?, Tobie win? ?yr. 3. Ufrawanie zmyf?ow, gdzie Xi? ...

fzui?, ?e? jef?. co? jefr, aby? byl to, dza, ani ftoj?cych ilyfze?, i od nich

co? jeit, dla Ciebie farnego, na wieki pobudek do fkruchy mie? nie moze.

wieczne i dnley. 4· Roz??czenie Dufze od cia ta, któ-,

Mozesz za?y? aktow drabiny pierw- re cz?ftokro? bywa gwa?towne i bar-

fzey, mHo?ci wdzi?czney. Kt6?by dzo ftrafzne.

mi to dat, abym Ci? mi?owa? miro?ci? Trzecie f? po ?mierci ? a tych cztery.

llieporownan?.
Porwanie Dufze od czarta przed

Uwa?a1lie 2gie. f?d Bofki, 2. ikarga i infiygowanie
od czarta, S?d frrafzny, i ?cif?y, fero

wanie dekretu pot?pienia na Dufz?
od Pana Boga 3. Porwanie Dufzy do

piekta, i tam wykonanie Dekretu od

1{atow piekielnych. 4. Chla zgnifo??,
fmr6d, frrach ,

a na wieki czarno??, i

fzpetno??.

Co za utra pienie czYowiekowi zte mu,

? c,o za wesele dobremu przyn ofi

snl1er? ?

O?powiadam na punkt pierwfzy.
• t:Jlezbo?npmu ?mier? przynofi tro

Jaloe utl'a?ienia:

Odpowied? na drugi punkt: rp?awiedli
wemu przynofi ?mier? trOjakIe dobra. I

•

Pierwfze f? przed ?mferci?, a tych
JeR: cztery:

y Po-TOJiz 111.
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Pociecha Ch?f,oby, . kt?ra jef? P?fit- ,:, ft.arania fi? 0 dobr? ?mier?, dzi?kowa-
kiem od ?blublenca Niefkiego do ?leba ?la ,

za dofr?pienie ftanu Zakonnego,
?apraszaj?cego na gody. 2. wdzi?cz- ze zywot dobry i zbawienny prowa-
DO?? bole?ci, któr? mi?o?nie na ko?cu dzi? mo?e.

"

?ywota dla Chryftusa przyirnuie . 3·

I pragnienie roz??czenia fi? z ?wiatem ,

a z??czenia fi? z Bogiem. 4. nadzieja, i

ufno?? nabycia zbawienia pochodz?ca,
naprzód: od zaflug

I

m?ki Chryftufo
wey ,

&c. potym od dobrego fwego

?ywota.

Ztych Akty:

)T. Drog? nieprawo?ci oddal odem

nie Panie
,

a wed?ug prawa twego

zmi?uy fi? nade mn? 2. z Przykaza?
twoich zrozumia?em, dla tego niena

widz? drogi nieprawo?ci. 3. Niech?e

?yje Panie dufza moja ?yciem fpra ..

Drugie f? przy ?mierci, a tych czte-

ry'
I. Obecno??, i rze?wo?? ducha, któ- I

,,:iedli;vych, ?
koniec ?ywota mego

mech lm b?dzie podobny. 4. Panie day
ze dobrze ?y?, i dobrze umrze? 5.

Na grzechy m?odo?ci moieynie pa

mi?tay Panie. 6. z niewiadomych grze

chow moich oczy?? mi?, i cudze

racz mi odpu?ci?. 7. w Tobie Panie

ufam, nie b?d? pobanbion na wieki.

8. Mam ufno?? w Tobie, oczekui?c
od ciebie odpufzczenia, Iafki i chwa

?y. 9. Jezu na K rzy?u za mnie za wie

fzcny, pragn?, f?anowi? ,
j ciebie prQ

...

fz? , aby W oftatui moment ?ycia me

go, by?a naygor?tfza mi?o?? twoia,.

ktor?by ferce moie pa?a?o ,
zranione

omdlewa?o ,
zemdlone 7

i fpalon». W

popio? fi? obróci?o. 10. Jezu umiera

j?cy niech ?mier? twuja b?dzie ?ywo
tem moim, ?mier? Matk! twoiey niech

uczyni F,odn? ?mier? moj?: ?mier?

wfzyftkich Swi?tych twoich niech u·

czyni drog? przed ?oh? ,?mier? mo

j?. H. Nieiko?czone , nieiko?czonemu

Bogu oddai? dzi?ki, ?e mi? do· Zako

nu Swi?te.go powo?a? raczy?. J?.

\
'

ry aktami frrzeliftemi podnof fi?
do Boga naymniey fi? niezapominaj?c.
2. przyi?cie ,

i prezentowanie fi? Anio

law, Patronow SS. Nay?wi?tszey Pan

ny, czasem i Pana Iezu?a, którzy umi

raj?cego ciesz?. 3. czerf?wo?? filna,
ducha w f?abiei?cym ciele. 4. porucze

nie zupe?nie dusze W r?ce Bofkie ,
i

ufno?? zbawienia.
Trzecie f? po ?mierci, a tych tak?e

Cztery:
I. Wzi?cie durze od Anio?a, i oney

przed 'Bogiem prezentowanie. 2. uwol

nienie H? ze wfzyftkich mizeryi tego ?y
wo ta 3. Otrzymanie dóbr wiecznych
4. Ozdobienie cia?a uwielbionego ta

lentami.

Rozsqdek uwa?ai?c wfzyfl:kie pun
kta mówi do durzy: r. o dufzo moia

widzifz, jako ?mier? grzefznych jeft
fzkodliwa! czemu? popraw? od wto?

czyrz, czemuz raczey dzi? Jw?ca z?emu

?yciu nie czynisz? 2. Uznawafz jako

fzcz?sliwi, którzy W Panu nmierai?,
czemu? H? ?ycia fprawiedliwych nie

uymuiefz'? 3- \V czesnie llWa?ay, je?eli

I
?mier? twoi a b?dzie ?mierci? [prawie-

Pragn? umrze?? abym fi? fiat Ofiar?
Tobie Bo?e m6y. 13. Niech umr?, ?e

bym nie umart 14.' Na r?kach ukrzy?o'"
wanego Pana mego i ?y? chc? i

d1iwych, czyli niezbo?nych.
umiera? pragnll.Wola póruf.za ro.zs?dek do afektow

Od ...
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domu Pa?fkiego pÓydziemy. 4, Pragn?,
jako jele? do zrz6de? wodnych, tak

pragnie dusza moja do Ciebie Bo?e

móy. 5. Wyprowad? mi? z wi?zienia i

dusz? moj? na wyznanie i chwalenie

Imienia Twego. 6. (Moiesz tu za?y?
aktów drabiny 7mey mi?o?ci ognifrey)
kiedy? przyid? i ftan? przed obliczem

Twoim rofpalony tu fobie mi?o?ci?
niepohamowan? mi?o?ci? niefko?czo

n? &c. 7. Mi?ui? Boga, mi?uj? i ?mier?,
która fprawi ,

i? wi?cey Boga obra

?a? nie b?d?. ' 8. Nie chc? ?y?, gdy
Jezusa umieraj?cego widz?. 9. o Jezu
niech?e mi? ftrawi niezmierna fila mi

?o?ci twoiey , abym mi?o?ci? mi?o?ci

twoiey umar? , który? z mi?o?ci ku

Uwazanie 3cie•

Od kogo pocbodzi ?mier? ?

?le ma UJ Jobie z.te, to jefi: ftracenie

?ywota, pochodzI od czarta zszdro

fzcz?cego cz?owIekowi, pochodzi i od

cz?owieka zezwalaj?cego na grzech

pierworodny.
;Y/e ma UJ Jobie dobre, to jefl:: fpra

wiedliwo?? karz?c?, abo plac?c? , po

chodzi od Pana Boga z f'Pt'Clwiedliwo?ci
kcwz?cey, pochodzi wfzyfikim tak

z?ym, jako i dobrym ?mier? dla pier

worodnego grzechu. Z?ym za? pocho
dzi pr?tka ?mier? dla uczynkowego
grzechu, zk?d Psn Bóg pokazule im:

I. Dobro? fwoj? , aby cz?owiek dlu

?ey ?yi?c nie grzeszy?, i wi?kszego fo

bie nie przyczynia? karania. 2. M?dro??

Ifwoj?, aby zli dobrym d?u?ey nie fzko

dz ili. 3. Sprawiedliwo??, ?eby z?y d?u

zey nie ?y?, gdy nadziei nie masz po-

mnie umrze? raczy?. IO. Mnie ?y? jeft
Chryftus, a umiera? zyfk,

Dla czego ?mier? jeft niepewna ?
prawy. "

I. Aby?my zawrze byli gotowemi,

czekaj?c g?osu z Pannami M?dremi
Oblubie?ca wzywaj?cego na gody. 2,

Aby?my b?d?c z?emi bez odw?oki fi?
poprawili, gdy? nie wiemy gudzipy
ani momentu. 3. Aby?my b?d?c do

bremi W dobrym, trwali, i? ten
\

tylko,
kto dot rwa a? do ko?ca, ten zbawi?

ny b?dzie.

Z fprawiedliwo?ci p?ac?cey dobrym
pochodzi ?mier?, przy ktdrey Bóg

wy?wiadcza irn r I. Ulitowanie, gdy
im daje koniec mizeryi tego ?ywota,
2. Milofierdzie od niebez piecze?fiwa
pokus onych uwalniaj?c, gdy ju? por

tu doftaj? wiecznego ?ywota. 3·

?zczodt'obliwo?? wieczn? nadgrod?

p?ac?c im dobre uczynki obficie.

Rozs?dek to uwa?ai?c , wychwala
ordynacy? Bofk? , którey fi? zupe?nie

Rozs?dek to uwa?aj?c approbuie

'WyrQki Bofkie ,' a ?mierci p?ac?cey fo

bie ?yczy, porusza wol? do podobnych
afektow, z których akty:

I

PQrucza.

. ,

Wol? porufza do Afektow przy

gotowania fi? na ?mier?, poprawy i

dotrwania.
:r., Bo?e mi.fui? twoj? dobro?, m?

?ro8?. fpra wiedliwo?? , miIofierdzie,

l.
I

-/

ZCZOdtobliwo??. 2. Bo?e móy Ciebie

?hwal?,. iebie m,i?ui?, Tobie dzi?ku-
,Z tych Akty.

J?, ?oble. ?oje fzluby ofiarJli?, i one r. Przyb?d? Panie na pomoc ka?.
l'elm? ob1eclli? dla ciebie. 3. Udefzy- dego r?asu il'udze twemu. :. Zazy ..

??m lir II tego, co mi ?owiedz!ano do

Yij'Y
mi?, jako chceCz teraz,:

ki
wie-
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ki. 3. Oycze Niehiefki b?d? wola twe-
,:, chi, i boja?? oddalaj?ca nas od przy

..

ja, jako ty wierz .i chcefz
, tak czy? ?e fztych,' ,

mn? Panie. 4. NIech fi? ze mn? f?anie, 2. zyUJot dobry, ktory zawif? na 3.
co fi? Bogu po??ba, ufam J.emu.?. powinno?ciach, to jeft: I. Chroni? ci?
Naucz mi? cZynIe wol? tW01? Boze z?ego grzechowego . 2. Czyni? do-

móy. 6. Gotowe ferce moje tak na brze. 3· Wfzelkie utrapienia cierpli-
?mier? jako i na ?ywot. 7. o Jezu przy" wie a? do ?mierci znofi?.

fposob mi? do fiebie . 8. Oto ?mier?, 3· Gotowy i ochotny nmyst na ?mier?
oto ?ywot oddai? w r?ce twoie Pa- ka?dego czasu i mieyfca od Boga na-

nie, tym wed?ug upodobania twego znaczon?.
dysponuy. 9. lubo ?yi?, tobie ?yi? ,

lubo umieram, tobie umieram. 10. Zba

wicielu móy, W r?ku twoich, które

dla mnie na Krzy?u rozbite byfy, ?y?
i umrze? pragn?, nie odrzucay?e mi?
W nadziei moiey. H. Wfzyfrek ju?
tobie wiernie flu?y?, i do ciebie fi?
fercem pokutui?cym nawróci? pragn?
I?. Panie da?e? chcie? zacz??, day?e
i fzczesliwie doko?czy?. 13. Pragn?
Panie, abym to chcia?, co ty- chcefz ,

abym chcia?. 14. jedynie pragn? i pro·

fz? , aby upodobanie twoie na mnie i

przez mi?, tak W fzcz??ciu jako i nie

fzcz??ciu, we wfzyf?kim wype?nia?o fi?,
wfz?dz.ie zawsze teraz i na wieki

Amen. 15. Panie cokolwiek chcefz, ile

chcefz, jako chcefz
, kiedy chcefz &c.

i ja chc?. 16. Za?ui? ferdecznie
,

?e

byt kiedy ten czas, którego tegom
niechcia?

,
a chcia?em, czego? ty nie

chcia?.

BliJkiego przygotowania Jq
ta!l?e

3.

I.' Czul?c -li? by? f?abym i b lifklm

?mierci, cia?a opatrzywanie komu

inszemu poruczywfzy, o duszy jak
naywi?ksze fbaranie mie?.

2. Porachowawfzyfi? z fumnieniern,

Sakramentami Spowiedzi, Kunimunii

S. Olejem opatrzy? fi? i Aktami ?alu,
mi?o?ci &c. z Bogiem zjednoczy?.

3· W ckliwo?ciach, bole?ciach, m?k?
i ?mier? Chryfrufow? rozmyfla?, Akty
Wiary, Nadziei, Miro?ci, dzi?kczynienia,
rezygnacyi wyprawul?c.

Rozs?dek u wa?a j?c ,
i? na przygo

towaniu tym zawif?o nasze zbawienie,

porusza woI? do afektów proszenia
Pana Boga o te przygot owa nie.

Z tych Akty:

Nayprzód ze i?ów fiedmiu Pana Jezufa

umieraj?cego, o Jezu na krzy?u ku

naj?cy Krzyzownil<.om odpuszczaj?
cy, i za niemi do Oyca fi? prz) czy

niajacy, oto Ja krzy?ownik twóy pro
..

fz? Ci?, a by ? fi? do Oyca przyczynit ,

grzechi moje, kt6remim Ci? i bli?nie ..

go obrazU, odpu?ci? ?ail{awie, gdy?em
byt tak zailepiony) ?em nie wiedziat,

UWC?zanie ste.

Jako fi? gotowa? mamy na ?mier??

Dwojakie jeR: przygotowanie dale

kie , które przez ca?y ?ywot, i blijkie,
1ttÓ'te przy farney '?mierci praktyko
wa? potrzeba. Dalekiego trzy kondy
cyi jeft :

I. Pami?? ujlawiczna o ?mierci, 1?t6-

.ta W nas wzbudza ?al za przesz?e grze- com czyni?.
,

,
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Odpu?ci?e? nieprzyiaciorom, i ja ,:, ?wiadczay f?ugi twego do ko?ca. 3· o

moim odpuszczam prosz?c, aby? mi Jezu b?d? mi Jezusem i Zbawicielem,

tak odpu?ci?.
teraz i w godzin? ?mierci mojey. 4· o

'2. O Jezu przyi??c? do Iafki Lotra, Jezu ?ywocie móy niech?e umr?

oto ja ?otr f](rtlszonym fercem woram ?wiatu, wfzelkiey zbyteczno?ci, dro-
.

do Ciebie, pomni na mi?, z ?mier- go?ci, wytW,orno?c.i , \Vyrze?aj?c fi?

teino?ci wychodz?cemu day uaysze? przez slub ubófiwa, cia?a wygod i zbyt-

f?owa; .dzi? zemn? b?dziesz w Raju, kow jedzenia, w napoju, w odzieniu

gdy? lubo ?otrem pokutui?cym je- odfr?pui?c przez slub czy(?o?? diab?u.

dnak i twoim jeftem. o Jezu oddayze Rozs?dek i wol? wlafn? pod.w?adz?

mi? Matce twojey za Syna, aby mi Prze?o?onego mego oddaj?c, przez.

by?a Matk? teraz i w godzin? ?mierci slnb p: :;tuszdzftwa, niech umr? fobie,

mojey. 4" Bo?e moy. Bo?e móy nie 0- wfzyfrkie nami?tno?ci, paffye urnar-

puszcz ay?e mi?, day?e pomoc i pocie- twieniem umarzaj?c, niech ?yi? Tobie

ch? duszy mojey teraz 'i w godzin? tu przez tafk? wcnotach i w zywocie

?mierci moiey. 5. Jezu na Krzyiu od twym Ciebie nafladui?c ,
tam przez

bolow wyruszony dla mnie cierpie? chwa??, Ciebie wizyf?kim fob?, \;vfzyft-

pragn?cy, oto ja pragn? zbawienia kim ftworzeniem, wfzyfikim Tob?

mego, pragn? wykonania woli two- chwal?c mi?ui?c na wieki. O Matko

jey, fzlubow Zakonnych &c. pragn?
Bofka ratuy f?ug? Twego .o wlecz-

Iz.ami moiemi upa? fprawiedliwo?ci no?? fi? dobijaj?cego, i nie cpuszczay

twojey zagafi?, pragn? ikutek obietnice mi? w t? godzin?, od kt6rey zawiilll

twey otrzyma?, ?ra?n? zt1czy? fi? z wieczne duszy zbawienie.

'I'ob? i Ciebie na w ie k i chwali?, 6. Jezu

prosz? Ci?, abym do ko?ca wype?ni?
Prawo Twoje, i obferwancy? Zakon·

r
? , prosz? Cl?, aby ta godzina byia do

kO{lczeniem obrazy twoiey, a pocz?t-

Uwa?anie 6te.

Dla ja kiey przyczyny, tak dobrzy

jako i zli ?yczy? fobie maj? ?mierci '?

Dobrzy dla III. przyczyn..

kiem fzcz?sliwe?o ?ycia wiecznego. 7'
I. Ji ich mizerye ?mierci? tylko fi?

ko?cz?·
o Jezu w r?ce twoje oddaj? ducha

mego, w r?ce te, które mi? ihvorzy·

?y, które mi? odkupi?y, z grzechu

Wydzwignety, róznemi dobrodzieftwy

mnie udarowa ty , przeciw pokusom

ratowaty, w rany te r?k twoich odda

j? ducha me?o, od ?toiliwych nie-

\przyiaciol bró? go, po ?mierci do fiebie

przyimi go, abym Ci? z Swi?temi two

II. J? lubo ?ycie jeLl: dobre dobrym
dla zaaugi, ?mier?j jednak lepsza dla

uwolnienia fi? z niebefpieczeMhva
grzechu.

III. jz po ?mierci otrzymui? zap?at?

wieczn?·
Zli ?yczy? fobie ?mierci maj? dl.

przyczyn tak?e trzpch:
.

Jemi chwali? na wieki wiekow.

I. Aby Boga barziey nieobra?ah
Insze Akty:

\
druzey ?yi?c.I. Panem j ile? ?ywota i ?mierci mo ..

2. Aby bli?niemu nie f?kodzi1i oni

jey, co? dobrego fi? zda w oczach

twoich, UCZY{l. ?. Oycze móy do- gorsz?c.
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3. Aby karania wj?k.szego nie mieli ;:, Urz?d od Oyca dla krwawych prac

grzechow pr?yczyl1laJ?c. przy m?ce podi?tych.
Rozs?dek to uwa?aj?c, porusza Na drugi punkt, b?dzie f?dzi] cz?o-

wol?, aby ?ywot teraznieyfcy cier- wieka.

pllwie znofz?c ?mierci fobie ?yczy ta. Na trzeci
I punkt, kiedy'? f?d party?

Zt?d Akta: kularny bywa w fam moment ?mierci.
J: Bo?e móy ?ycie moje w r?kach gdy fi? dufza roz??cza z cia?em, S?du

twoich, niech fi? ftanie zemn? wed?ug za? generalnego czas nikomu, tylko
upodobania twego. 2. Przedwieczny Bogu farnemu jeft wiadomy.
Oycze przez ?ywot i ?mier? Syna Na czwarty 'Funt, k?dy? S?d part y

twojego, day mi w dobrym trwa? i' kulamy tam bywa, k?dy kto umiera,

W rafce twey umrze?. 3. Jezu przez generalny wed-?ug zgodney nauki Do-

oftatnie f?owa , któremi? umieraj?c ktorow ma by? na dolinie Joz.afato-

Oycu ducha twego poruczy?, przyimi wey przy górze oliwney, aby gdzie
ducha mego teraz i na ko?cu ?ywota miIofierdzie wy?wiadczy? cierpi?c, tam

mego. 4. Duchu Przenay?wi?tszy fp;awiedliwo?? pokaza? f?dz?c dobro ..

tchnieniem twoim o?yw ducha mego tliwy Jezus.

wychodz?cego. 5. Tróyco Przenay- Na pi?ty 1?unkt, f?dzi?. jako b?dzie'?

?wi?tsza jedyny Bo?e zmifuy fi? nade Jp-rawiedtiwie bez odw?oki, bez dela-

mn?, a zbaw mnie. 6. J. N. K. Z. cyi, bez apelacyi,' bez upatrywania i

bro? mi? od nag?ey ?mierci, 7. o Jezu brakowania ofob , dekretui?c zaraz

fpraw, aby tchnienie moje of?atnie, by?o z wykonaniem fentencyi. 2. S?dzi? b?-
tchnieniem mi?o?ci twojey, 8. Niech dzie prau;dziwie nie tylko wed,?ug za ..

umieram mi?o?ci? Twoj? Bo?e móy, dawania dowodow , jako f?dzl ?wiat,
-

a i? ?ywota mego mi?o?ci? twoj? nie nie tylko powierzchowne rzecz? ja-
zaczorem, day mi Zywot mi?o?ci? ko f?dzi Ko?ciol; ale raczey tayne ,

twoj? fko?czy?, {). o Jezu niech?e b?- niewiadome, wn?trzne , objawi i or?-
dzie of?ateczny ?ywota mego akt mi- dzi

, poka?? fi? tam [kry to?ci, zmysl«
..

?pwaó Ci?, na wieki t Za?y? mo?esz nia
, k?arnftwa, odkryi? fi? ztn1slone

aktow drabiny Iwszey i 7mey. cnoty, pochlebftwa, zfe myslJ, fze-

rprani!, zdrady, tayne gr?echy zle, Spo
wiedzi &c.

Rozs?dek Sturbowany tak ftralz

nym S?dzi?, tak ?cifiym f?dem, poru
..

Cza wol? do Afektow przeprafzania
Boga, poprawy. ?ywota, uci?kania fi?
zawczasu do m1?ofierdzia •

R O Z D Z I A ? VIII.

. , -

Z nich Akty:
,

U1ila?anie l.

J. Oycze mitofierdzia, Bo?e pocie",
?iedy, cpy, b?d? mHo?ciw mnie grzeCznemu.Kto b?d?i: f?dzit, kor.o ,

k?dy! 1 Jako ? 2.wit=rze,my ?y?? Wi?r?, ?f.! ,\'rzyi??
m?Cz f?dzl? ?aSTNa pierwfzy punkt, S?dzi? 1!?dzie

Chryftq.s mai?cy fobie l?(jruczon?
ten

/
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3. Przeto profiemy Ci?, ra.cz ror?- ,:?
I. Zd:adliw? narnow?. z. ?alfzywe?i

towa? 111lgi twoie drog? krwi? tWOJ? Cudami, 3. Upominków l" godnosci

odkupione.
rozdawaniem. 4. M?cze?ftwa i tyra?-

4. NIech H? w1!?wi rnilofierdzie nad ftwa nad ?wi?tymi dokazywaniem.

nami, gdy? w Tobie nadziej? pok?ada- 3· Przyj?cie Enoch? i Eliasza, k.tó
..

my.
rzy b?d? w wierze jednych utwier-

5. W dzie6 S?du twego profiemy dza?, drugich do niey nawraca?,

Ci?, aby? nam by! mi?o?ciw i karanie 4. B?d? znaki na go?cu i kfi??ycu i

wfzelakie od nas oddali? raczy? &c. gwiazdach, to b?dzie rzeczywi?cie,
6. Królu ftrafzliwy, co farne zba- mo?e fi? to t?umaczy? i Duchownie.

wia[z darmo twe wybrane, zbaw/mi? S?o?cem jefr Chryftus, który promie-
dobro nieprzeb'rane. nia mi?ofiedzia fwego chmur? fpra-

7. S?dzia zemfzczenia ilu f?nego racz wiedliwo?ci fwey zagoni, Kfi??ycem
da? odpuftu twego, nie ezekay rachun- jeft Nay?wi?tfza Panna

, ?adney na ten

ku mego. .

czas ratunku influencyi grzesznikowi
8. Wzdycham ja obwiniony, wf?yd

:

nie dodaj?c.
mnie za grzech pope?niony, odpu?? Gwiazdami f? SS. Panicy, ?adnego
Bo?e niezmierzony.

' ?wiaHa zaftawiania fi? grzesznikowi

9. Niehcz mi? w poczet z Koz?ami, nie u?yczaj?cy .

day mieyfce mi?dzy owcami, na pra- 5. Zgo1"zenie wszyflkiego ?wiata: na

wiey gdzie wybrani.
ten czas ogie? czworak? mie? b?dzie

10. Co grzefznik na ten czas, do ko- P?winno??: l. W piekle dr?cz?c pot?-

go fi? uciecze? gdzie i dobrym ftrach pionych. z. W czyfcu od pozoftalego

dopiecze. karania czy Czcz?c. 3. Na ziemi wfzyf?-

II. Wfpomni jezu z talki fwoiey; kie drzewa, budynki &c. po?eraj?c.
?em przyczyn? drogi twoiey ,

nie tra? 4. Elemenra ,
albo iywioly poleru.

rni? d la z?o?ci moiey. j?c ,
i do odnowienia przyfpofobia-

12. Po dekrecie pot?pionych, w ogie? j?c ,

wieczny oddzielonych, wezmi mi? do 6. POUJflanie cia! ludzkich ? grobow:

Blogoflawionych- te dobrych b?d? ozdobne i ?wietne,

z?ych czarne i fzpetne , ka?dy b?dzie
mia? wzrofi wieku Chryftufowego.Uwa?anie zgie.

7' T(r.<>:y? Ch ryjfusow: przyi?cie jego
na f?d opowiadaj?cy.Co poprzedzi f?d oftateczny?

Rozs?dek u"'3za, je?eli znaki uprze

dzaj?c f? t1k fl:raszt1e, jako nierównie

fam frr a?znieyfzy b?dzie. Porusza

wol? do arek tow przepraszania i bla·

gania S?dziego.

:r. S?d orobny abo partykularny; ka?J

c?ego bowiem DuCza na wyi?ciu fwym
Otrzymuie Dekret, abo na Zbawienie
Za

Uczynki dobre, abo na pot?pienie

?a ??e. Cia?u Zli? zap?ata zatrzymana
o ?ou Qfi:atecznego. Zt?d Akty:

2. Przesladowanie wiernych Chry
:A:usowych i

?o?ciota przez Antychry
Jta, który Wlelu do fiebie poci:}gnie:

I. Nip wchod? w f?d z llug? .t?i?
Panie uIJ.,o\viem f1? nie urprllWledhWl, , .

przed obliczem twoim ?aden zyl?Cy.
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:2. Je?eli uieprawo?ci uwa?a? b?dziesz ;:: czynU grzefzniku, gdy przeciw Tobie

Panie, a któ? wytrzyma ? 3. Nayta- fumnienie w?afne mówi?, prawo na-

fkawfzy Jezu zmi?uy h? nade mn?, po- ft?powa? b?dzie? oikar?? Ci?- ?ywio?y
ki jeft czas zmi?o\yania, aby? mi? nie powitanie przeciw tobie wfzyftk?
pot??i?, gdy b?dzie i naft?pi czas f?- f1:worzen!e, Krzy? Chryftusow prze-_

dzenia- CIW Tobie f?anie , Chryftus Ranami

Uwa?anie 3cie. fwemi illftygowa? b?dzie, có? na to

odpowiefz'? zamilkn? ufta twoie zdra

dliwe. Wola porufza fi? Afektem

fkruchy i ?alu za grzechy. Z nich

Akty:

Od kogo b?dzie oikarZony cz?owiek'?

1. Od Aniota , który teraz b?d?c

pilnym Str6?em Cz?owieka, od wfze

J;O z?ego odwodzicielem, na f?dzie Bo

?ym b?dzie nieprawo?ci jego ?wiad

kiem i oikar?ycielem.

I. ,O?ja?ni oczy moie Panie, a b?d?
uwa?al cudowne f?dy twoie. 2. zmi

Iuy fi? nade mn? Panie wed1ug 11 te

przebranego mi?ofierdzia twego. 3.

B?d? Itrzegt Prawa twego zawrze na

wieki i na wieki wieków, Amen. 4. U

wa?a?em drogi moie i obróci?em ?cierz

ki moie do ?wiadectwa twego. 5. po

ftanow mi za Prawo Panie drog? fpra
wiedliwo?ci twoich i trzyma? fi? jey
b?d? zawrze. 6. Brzydz? fi? wlzyfi
kiemi grzechami nad wfzyflko ,

albo

wiem ty? jef? Bóg m6y i wfzyfiko,
którego mi?uj? nad wfzyfrko. 7. Panie

wfzyftkie momenta iywota mego,

które we mnie i oko?o mnie f? niech

chwal? Imie Twoie. 8. Oddai?? Pa{l

Rwo i wtadz? nad \voln? wol:l mo-

11. Od Czarta, który teraz jeJl: po

raduikiem , radz?c wfzyflko z le
,

tam

b?dzie pot??nym Inftygatorem.
llL Od pokrewnych, przyiacior, to

warzyftw &c. którzy, albo ukrzyw
dzeni, albo z?ym przyk?ad_em zgor

fzeni f?; zk?d dzieci na Rodzicow,

f?udzy na Panow ,
Brat na Brata in

ftygowa? i ikady? b?dzie.
1 V. Od fumnimia iotasnego ,

z któ

rego jako z kfi?g ka?dy przeczyta
"wrzyftkie fprawy jego.

V. Od knzdego ftwo'I"zenia, od Ele

mentow albo ?ywiotow, których na

z?e u?ywa?.
j?-V l. Od Prawa, jako od Regu?y,

Przykaza? Bofidch, które b?d? ikarzy?
na czrowieka.

Uwa?an-ie 4te.

VII. Od znakow m?ki Cltryflusowey, Za co cz!owiek b?dzie f?dzony

które mu otwi?raty Niebo, a on je kontentowany?

grzechami zamyka?. Odpowiad?: B?ozie f?dzony.
VIIL Od famego Clwyflztsa, k.t6ry L Za mysli pró?rie, .daleko b?rziey

prace fwoje krwawe dla zbaWlema za? fzkodliwe, ktoremi :fi2 baWI?, abo

ludzkiego podj?te opowiada?, nie- ich kochai?c, ?ie odrzucaj?c zaraz, albo

wdzi?czno?? za? jego wyrzuca? b?- na nie zezwollt.

dzie.

\
II. Za fiowa prc)Zne ? lekce uw?acza ...

Rozs?dek zdumiewa fi?, ?idz?c, j?ce, chocia? ?arte.m, je?nak fzczypi?-

tak wiele Infl:ygatorow, mOWI do dn- ce t?k maWIane, Jako l Ruchane.

fzy Z S. Hieronimem, có? b?dziefz lII. Zallczynki zle i za piJnie? ,ze fia ...

, ranIe



TRAKTAT T. J77

ranie nabycia dóbr doczesnych, ni?eli
?:, ja fi? dopu?c?? .. 9. Wi?cey mo?e?z

wiecznych, prze-baczy?, nIZ Ja grzefzy?. .10. N te

IV. Za grzechy niewiadome, cudze, npatruy?e wielko?ci zbrodni moich,

przywodz?c kogo do z?ego, albo nie al? wed?ug nie ,prz?br??ego ?it?fier
..

odwodz?c i nie prowadz?c do dobre- dzia twego b?d? mi?o?ciw Wielkiemu

,go,
lub z mtro.?<:i, jako ka?,dy mn?e gr?ef?nikowi? ?l. N!ewiadomo?c?

Chrze?cianin powimeu ,
lub z powm. moich 1 nieprawoser moich m?odo?ci

no?ci jakO prze?o?cny. moiey nie pomni Panie. 12. Panie jeili ,

V. 'Za uczynki dobre b?d? niedo- niewinno?? ftraci?em, mi?ofierdzia jed ..

fkona1e, b?d? z?? intency? fprawo- nak twego niezniof?em. 13, Je?eli popel-

wane , jako dla pró?ney chwa?y &c. ni?em ,
za co mi? pot?pi? mo?efz,

VI. Z urz?dów, je?eli je dobrze fpra- Ty nie f?raci?e? , czym mi? zbawi? ze-

wowat, z darow fobie danych tak du- chcefz . Bo?e dla Ciebie farnego zrni

fzy , jak i cia?u, je?eli ich na dobre ?uy fi? nademn? . 14· Bo?e wydziedzi ..

za?y)vat, i onemi Bogu flu?y?, ofobli- czaro fi? ze wfzyf?kiego ,
co? mi d?r,

wie za dobrodzieyftwo powolania do Tobie wfzyftko, i naywi?kfze Prawa

Zak u.
do tego przypifui?,

V I. Z czasu marnie ftrawionego, Uwazanie stel

kt6rego móg? fobie zarobi? na zba- Jako fi? ma cz?owiek tak n. party ..

wie nie ,
ofobliwie Zakonnik. kularny jako i generalny f?d gotowa??

,

B?dzie Kontentowany za dobre u Pi?ciq. fposobami.

czyn ki z mi?o?ci, w mi?o?ci i wed?ug 1. Sumnienie cz?fto roztrz?saj?c,

mito?ci dla Boga, dla fiebie, i dla bli?nie- fkruch? czyfzcz?c, Spowiedzi? od ci?-

.go fprawowane,'
?aru grzechowego uwalniaj?c,

Rozs?dek, wfzyftkie punkta uwa?a- II. S?dziego podarunkami, mitofier-

[?c, wol? porufza do Afektów, fkru- nych uczynkow tak cielesnych, jako

chy, poprawy ?ywota,_ &c,
,\

i Duchownych zawczasu b?agaj?c i

Z tych AKty: zniewalai?c.

,r.
To b?d? defpero?al? ?o Tronu III. ?afk,i S?dziego: J. Konwersacy?

untofie.rdzla twego. ?lt?SCIWY Jezu pr?e? ?<?dhtw?umyflo??nabywai?c. 2.

?p,?e?Ul?. 2. T,ak. cl?zkl? ft?achem MftOSCl Jego rogard? d?br docze[nych.

I::iclsmony do CIebIe zrzod?o mllofier- 3. Wyrzeczemem fi? fieale, to jeft: fwo-

dz?a ucie?am fi?. 3. Do cie?ie Lekarzu j?y ?oli i fwego rozf?dku. 4. Czy-

hloy pofplefzam na zleczeme, pod wo.. nIenlem dobrego. 5. Nasiadowaniem

1? i protekcy? uciekam fi?, a którego ?ywota jego W ponofzeniu przeciwne-

S?d?iego z,ni;?? nie mog?, te?o Zba- ?ci przyczyniai?c fobie.

:?.lelem ?lec pragn?., 4. T?ble Rany
.

IV. I. S?dy o fobie nieba?ne ch?t ..

h
le odWIJam. 3. Wiem o Wlelu grze- me znofi?. 2. Krzywdy podi?te bez

'b ?cll moich i wielkich, za kt6re fi? mfzczenia· podeymowa?. '3. na ?adne

k?l,?.
6. Mam ufno?? w lito?ci twey, fi? utrapienia nie 1k.ariy? ale wfzyft-

d °brey? kO{1ca nie .mafz. 7· \Vi?kfza jer,- ko nasladui?c Chryftus? cierpliwie
o ro tw' .,

l' t'?
..

r.?
'

V.
°Ja, ,amze

1 z
?s: mOJ?'. 8: zno?l, abysmy \v cierpliwo?ci otrzy

..

l?ceTcy
ty ttlQzefz OdPUSCI?, amzeh 'mah zbawienie.

om III ROZSl}"
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Rozs?dek Sposoby pomienione uwa-
{: wiedli wie f?dzi?, Pan Bóg za? umie,

2ai?c ; Wol? porufza do wykonania chce, i mo?e.

ich. Zt?d Akty: II. Aby grzechy, lub ze z?o?ci

•

I. Se:cem. Ikrufaonym i pokornym ?ub .

.ze wftydu , lub inszym refpektern
niegard? Panie. 2. Drog? prawdy obra- ?wi?tokradzko na fpowiedzi tajone
Jem fobie, f?dow twoich nie zapomnia-

I

by?y objawione.
1

,

lem. 3. Weyrzy na mi?, a z?i?uy fi? I?I.. Aby zallugi i zbrodnie publicz-

l1??emn? . wed?ug. f?dow mlr?l?cyeh n?
1 Jawne nadgrod? i karaniem pu-

Irnie twoie, 4. NIech powftame r?ka bhcznym by?y zap?acone tak na ciele

twoia, aby mi? zbawi?a ; albowiem jako i na dufzy.
' ,

obra?em fobie Przykazanie twoie. 5· IV. Aby kontempt, nief?awa i po-

Wfzyftko darui? ? ab?? mi wfzyftko ga.rda publiczna Chryftufowa pu-
darowa?. 6. Kroki more proftuy wed- bl1czn.ym zawftydzeniem niezbo?nyc?r
?ug obietnicy twoiey ,

i niech nie pa- chwalebnie przed obecno?ci? Auiolo w'

nuie nademn? ?adna niefprawiedliwo??. i wfzego ftworzenia nadgrodzila fi?.

7- Glos m6y wyf?uchay wed?ug wiei- V. Aby fi? konfundowali i wfiydzi-

kiego mi?ofierdzia twego, wed?ug S?· li ci, którzy fprawy i wyrokle Bo-

du twego o?yw mi?. 8. Panie w gnie... fkie ,
tak?e i pofr?pki Bli?niego nie

wie twoim nie fztrofuy mi?, ani w za- uwa?nie i ciekawie f?dz?.

palczywo?ci Twoiey karz mi?. 9. Pa- VI. Zeby nlezbo?ni ?adney wy
..

nie Jezu Chryfte S?dzio ?ywych i mówki w grzechach nie mieli.

umar?ych poftaw m?k?, ?mier? i Obacz? bowiem tam M?odzieniafz ..

Krzy? Twóy mi?dzy f?dem twoim, kowie S. Kazimierza, B?ogof?awione-
a Dusz? moi?, teraz i w godzin? ?mier- go Koftk? &c. ?o?nierze S. Stefana,

ci moiey, 10. Ochotnie teraz wfzyf?- Eufl:ahiego, &c. Królowie, Ludwika,
kie przyim? m?ki, abym od wiecznych &c. obacz? obojey p?ci wfzelkieg?

uwolniony by?, gdy? nie b?dzie Pan wieku, ftanu Ludzi, którzy fi? o zba-

f?dziI dwa razy jednego. II. Tu pal, wienie {brali, i gwa?t fobie dla Nieb?

tu fiecz, tylko na wieki odpu??. 12. czynili.
Panie tu nie odpuszczay karania, aby? VII. Albowiem wiele fp?a,:" tak

na wieki odpu?ci?. z?ych, jako Lutra, KalwiJ1A 1 lllnyc?1
.

Herezyarchow &c. jako i dobrych ?

jako to Ludzi Apofro1ikich, S. Fran

ci Czka, S. Dominika i innych Zako ...

nodawcow, a? do ko?ca ?wiata trwa?

b?d?, z których: I\vlze dla zgurf:ze
nia karanie, i konfuzy?, drugie dla

zbudowania, zaplat? i chwal? oJnio ...

Uwa?anie 6te.

Dla ja1dey przyczyny generalny f?d
b?dzie uczyniony; poniewa? na parti

kularnym ka?dy bywa of?dzony ?

Dla przyczyn
fiedmiu. f? publiczn?·

'

Rozs?dek approbuie te ilufzne przy

czyny, wol? porufza do afektow tym

przyczynom podobnych:

1. Aby fi? pokaza! fprawied1iwy S?
dzia, a ten jeR: fam Pan Bóg? ziemfcy
bowiem S??ziowie, albo me mog?.
albo nie chc=l, albo nie umiej? f.pra- l. Sprawiedliwy? Panie.

.

Z
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, Z tych .;1kt1j! ?:: powo?anie do Zakonu S. potym do

I. Sprawiedliwy? Panie ,
i fpra?ie- I przefzlego wraca fi? grzechu, jako

d1iwy S?d Twóy. ?. Pozna?em Panie
,

I
do womitu.

?e fprawiedlhyo?ci? f? Twoie f??y- $_
V. Jeft m?dro?? ?wiatowa, a to

Spr?wiedliwos.? .TwoJa, fpra:w'le?h. uczy tych Regu? , ?y? z dobrym do-

wos? na wiekI, l Prawo Twoje jef? brze, ze z?ym zle, z ka?dym pi?knie,

prawd?. 4-
Panie niech b?dzie ferce z nikim fzczerze, po wierzchu dl,

moje czyfre W fprawiedliwo?ciach wfrydu pot?ciwie ,
okrom oczu, nie

Twoich, abym nie by? poha?biony, wfrydliwie, dóbr doczefnych, godno,

5 . na wieki nie zapomn? fprawiedliwo- ?ci &c. nabywa?, br6ni? przeciw

?ci twoich, albowiem one mi o?ywi- Prawu Bofkiemu fpofobami zakazane-

le? mi?. mi.

VI. J e fi:
, pokuta nierych?a ,

to jefi::
od?o?ona do ?mierci, a ta jef? nad-to

1kuteczna; Nayprzód wzgl?dem poku
tuj?cego, który: rmo z przymufa dla

boja?ni ?mierci fpowiada fi? 2. Sku ..

tecznego poftanowienia poprawy nie

ma; bo gdyby ozdrowia?, znowuby

grzefzyr. 3. na ?al ferdeczny dla ckli

wa?ci, boja?ni ?mierci 1 infzych dy"
fkrecyi zdoby? fi? nie mo?e, Poiot?r«

?zgl?dem Boga nierych?a pokuta nie

jef? wa?na ; bo B6g pofpolicie takich

od rafki dla niewdzi?czno?ci oddala,

którzy to ?wiatu, cia?u
,

i czartu flu ..

??c przez ca?y ?ywot, dro?dze na

ko?cu Bogu oddaj?.

ROZDZIA? IX.

!RoZI11Jslanle o JJlekle.

Uwa?anie pierwsze.

Kto b?dzie pot?ploty ?

Ten, który jeft odrzucony od Boga
dla ofiatniego grzechu, w kt6rym

umiera.

Odrzucenia od raiki Bofkiey znakow

ofobliwie jeft ofim.

l. (!'Jefl niewierno??, to [ef? ; kto

nie ma wiary, bez którey niepodobna

podoba? fi? Panu Bogu, takowi f? ,

poganie, ?ydzi, heretycy &c.

VII. Jeft , uf??powanie a niepof??

powanie w ?ywocie zbawie!lnym, to

]eft; w Zakonnym, gdy kto powala.
nia fwego ?apomniawfzy, t).ie fprawuie
fi? wed?ug fianu fwego

II. JeR niefprawied?iwo?? generalna,
nie oddaj?c Bogu, fQbie, i Bli?niemu,
co naleiy.

VIII. J eft grzech przeciw DuchowiBogu nale?y cze?? i pollusze?ftwo.
S. który ?e bywa pope?niony z pew.",

ney wiadomo?ci, z wolney woli, ?

farney z?o?ci, dla tego te? nie godzien

Sobie nale?y chronienie fi? zrego, czy
nienie dobrego. Bli?niemu od nas na

!e?y fiufzno?? ? odd?j?c mu, co jego
l

?itowanie z mi?o?ci go ratuj?c. lito?ci i odpufzczenia.
.

. ?r. Jeft zwyczay w grzechu, cho- Rozs?dek te znaki roztrz?.faj?c uwa
..

?a, je?eli którego nic ma- z pomienia"
nych: wol? porufza do chronienia 1i?

,tych ?nakow.

Claz w
.

d k
'

.

Je nym, tory do grzefzenta
przymufz?.

IV. Jeit
re.cydywa, to jeft: gdy od

Boga ?upeln?e do ?aJki przyi?ty przez
Zt?dZji
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Zt?d Akty: ,:. 'II. Karanie zmyflow, to jefb niepo-
'

J. Dzi?kui? t ?e? mi fi? da? narodzi? j?te m?ki na zrnyf?ach, tak wn?trznychZ Rodzicew Katolickich i wychowa? w jako i zewn?trznych.
Wierze Katolickiey, W którey ?y? i III. Gryzienie fumnienla

, to jeft: 11a
umiera? pragn?· umyfle trapienie fi? , ?e mog?c Niebo

Tu mo?esz wfzyftkie Akty Wiary za Itr6tkie utrapienie mie?, nie chciat,
wypra wi?.

a za krótkie uciechy wiecznych na
2. Panie fzlubui? zachowa? fprawie- by? bolow ,

dliwo?? generaln? t oddaj?c tobie, fo- Rozsqdek l?kaj?c fi? tak wielki?gobie i bli?niemu, co do zbawienia' na- karania c- wol? porufza do afektów
le?y. 3. Bo?e móy dla Ciebie nad

poprawy ?ywota, brzydzenia fi? grze
..

wfzyfikie nayobrzydliwfze rzeczy brzy- chami
, przeprafzania Boga.

dz? fi? grzechami. 4· Wol? umrz:?,
.

A z tych Akty:
ani?eli zgrzefzy?, chc? Panie wfzyf?kich J. O Bo?e Oycze mi?ofierdzia wrzyft ..

okazyi grzechowych nie tylko blifkich, kiego? fl? za wiecznego niewolnika
ale te? i naydalfzych chroni? fi?. 5. oddaj? przymierzem wiecznym. 2.

Pragn? jedynie ?ywota twego nafla- Panie wfzyfrkie tak cia?a, jako idu ..

dowa? o Jezu, przernie??e mi? w Czy fprawy na fam? tylko chwa?? two

Ci?, 6. Teraz Panie popraw? ?ywota j? obracam •. 3. Od bramy piekelney
czyni?. 7. Ktd?by mi to da?, abym wyrwi Panie duCz? moj?. 4. Mi?ofier ..

Ci? mi?owa? mi?o?ci? niepcruwnan? , ny Bo?e, co po mnie wyci?gafz, day,
nienarufzon? ?

abym umia?. 5. W opiek? twoj? po-
Tu mo?ef? odnowi? izluby ruczam dufz? moj?. 6. Niech mi
Zakonne, które? uczyni? obrzydn? wfzyftkie rzeczy przemila ..

przy profeCyi. j?ce, a niech mi wdzi?czne b?d?
a. Obra?em raczey fobie wzgardeo- wfzyfikie rzeszy twoje dla ciebie, a

nym by? w Domu Boga mojego, ani. ty fam nad wfzyftko •.

?eli w pa?acach grzesznikow. 9. o Bo?e!(

wfzyfl:kie cia?a mojego zmyf?y i du- Uwa?anie 3eie.
fzy potencye na fam? tylko chwa?? two-

j? obracam. ro, Mitofierny Oycze, co Za co tak ci??kietrli m?kami na wie-
po mnie wy ci?ga fz

, abym uczyni?, ki b?dzie karany cz?owiek ?
fpraw, abym umia?. II. Day, abym Odpowied?: Za trojakie wykrocze ..

wzgardzi? wfzyftkiemi marno?ciami, nie przez grzech przeciwko Bogu.
a zakochd fi? w tobie, dla ci? nad l. Za odwrócenie fi? od Pana Boga,'
wfzyftko. który jeR: naywi?kfze dobro, otrzym.

Uwa?anie 2gic. karanie firaty, to jefi:: na wieki wi

dzie? Boga nie b?dzie; kto bowiem
od oblicza fwey dufzy Boga odrzuca?,
llufznie od oblicza Bofkiego odrzu

cony b?dzie.

Co za m?ki pot?piehi W piekle cier-

pie? b?d? ?

I
Odpowied?: Trojakie.

l. Karanie ftraty, to jeLi:: ftracenie
Nieba i wid?enia Boga.

Il. Za obrócenie fi? zmyl1ami do

ftworzenia. One nad Boga mi?uj?c #

kara-
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karany b?dzie na zm?ita?h ofobliwie ,:? zufowey lekce fobie wa?yt. 4. ?e

m?kami dziewi?ciorakteml. zaniedbywa? dobrych uczynkow, we-

l. M?ka b?dzie ogie? niezno?ny, za d?ug ftanu fwego nie ?yi?e. 5. ?e po ..

/

nieugafzon? ch?? do rzeczy docze- kut? zbawienn? odk?ada?,

fnych. • 9 '.
Rozs?dek ze ftrachem to uwa?aj?c

II. Zimno ci??kie za oziemble {la.. porufza wol? do afektow fkruchy, &c.

ranie fi? o zbawienie i nieprzyimowa- Zt?d Akty:
nie 'natchnienia ]3ofkiego.

'

J. Nie racz traci? ze z.?emi Bo?e tnóy
III. Smród z fpalonych cielfk po- durzy mojey, ani z m??ami krwi ?y-

chodz?cy, za perfumy, i zakochanie wota mojego. 2. Co zapo?ytek b?";
fi? w zapachach. dziesz miar ? je?eli fi? dof?an? na zgu-

IV. Glód za zbvteczne ; wytworne, b? wieczn?? 3. Nie umarli b?d? ci?
kofztowne potrawy, naybarziey prze- chwali? Panie, ani ci wfzyfcy, którzy
ciw ftanowi fwemu, za nieporatowa- wft?pui? -do piek?a, 4. My, którzy
nie ubogiego i grodnego. ?yiemy, -chwalerny Pana Boga i chwa-

V. Pragnienie nieugafzone za pia?- li? chcemy na wieki. 5. Ty? Panie mi-

f?wo , za?ywanie i ftaranie fi? oko- Iofierdzie moje, ucieczka moja,
fztowne napoje t jako o wino nad Obro?ca móy, a W Tobie ufno?? mo-

I
•

{?an fwóy... ja. .

Uwa?anie 4te.VI. ?arcie bef?yi , to, jefi: czartow

za gniew, fwary, fzernrania
, &c,

'Od ka?dego pot?pie?ca jako zno

fzone b?d? te m?ki?
VII. Strafzne widzenie poczwar

czartowfkich za pych?, ftroje, mi?o??

farnego fiebie, weyrzenia rozpuftne i

niewftydliwe, &c.
Odpowied?: Pi?eiorako .

I. Z wielkim fmutkiem na zmyf?ach
dla ftraconego dobra rozkofznego

nigdy niepowetowanego, z wielk? tur ..

baoy? na umylle dla nie otrzymanego

oftatniego centrum, abo celu, do

którego zmierza? byt powinien, to

jeft: Boga, ofobliwie Zakonnicy.

.

VII?. Ciemno?ci za to, ?e grzefzni
fzukali fkrytych , ciemnych mieyfc ,

aby ci??ey Boga obra?ali ,

IX. Wi?zienie ?cifle za nieflufzne

rozpo?cieranie fi?. w poffefyach ziemw

ruch z krzywd? bli?niego ,za muro·

wania, budowania wfpaniare, nad ftan

(wóy.

II. Z wielk? zazdro?ci? przeciw Bo

gu i Swi?tym, widz?c ich w wiecz

nych rofkofzach ,fiebie W wiecznych
m?kach zofrai?cych._

III. Za wykt'oczenie umyflu wolne

go od zdrowey rady rozumn, a udanie

fi? do nami?tn??ci zmyf1ow, karany
b?dzie gryzieniem fumnienia.

III. Z strafznym blu?nieniem Pana

Bor.a, ?e ich frworzyt z przeklina
niem Rodzicow, ?e ich zrodzili, z?b

rzeczeniem Pokrewnym, Przyjacio'
?om, Towarzyfzom, ?e ich od grze

chu nie odwodzili, albo do grzechu

prowadzili, z narzekaniem (niefretyfz)
na fi?, ?e kiedy zgrzefzy li •

To gryzienie pochodzi? b?dzie z

przYczyn. 5.
I. ?e ftracit chwaf? Niebiefk?, a

zafluz?l na wieczne m?ki. 2. ?e rafk?
tak WIele

t'?zy fobie od Boga ofiaro

wan? gardzl?. 3. ?e za1?ugi m?ki Je-
.IV.

-

I
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IV. Z rozpacz? uftawiczn?, nigdy fi? .:. fzcz?sliwo?ciami ?wiatowerai dla na ..

niefpodzieWa??c. odf?f?cze.ni.a. ..

sladowania Chryf?usa •.

.

V. Z pr?gUlen.IemLS?le;cI,.
l znlfzcze- V. Prz?% wyrzeczenze Ji( woli fwey,

rua , którego nigdy rmec me b?d?. która W piekle króluie •

•

Rozs?dek, tak 'wielkie m?ki uwa?a- Rozs?dek te fposoby approbulo, wo-

l?c, porufza wol? do afektow ucie- I? porufza do nabycia ich,
kania fi? do

.protek?yi Bofkiey, Nay?:
-

Zt?d Akty:
Panny Maryl. I. Sercem 1krufzony?, i upokorzo-

.

Zk?d Akty: nym nie gard? Panie. 2. Dla ciebie, i

nad wfzyftko, brzydz? fi? grzechami
tnoiemi. 3. Naylito?ciwfzy Bo?e f

zgrze.fzyrem Tobie, przed Tob?, i

przeciw tobie. 4. !3o?e móy, jako",!
zgrzefzy? wfzyftkieml filami ciala

, l

dufze
,

tak temi wfzyftkiemi oplakui?,

?a?ui? , brzydz? fi?, i przepraszam

Majefrat twóy. 5. przyfi?glem i pofta-

?

l. Nayllodr.zy Jezu ratuy mi?, abym
nie by? pot?piony, który jeftern krwa

w? prac? twoi? odkupiony. 2. niech?e

mi? nie traci nip-prawo?? moja, któ

rego f?worzy?a Wfzechmocno?? two

ja. 3. o Marya naprawienie, pociefze
nie dufze rospaczai?cey zbaw z ci?fz
ko?ci, nam za z?o?ci upadek gotui?
cey. 4. Módl fi? , profz? ,

niech od no

fz? fw6y od poczynek wiecznie, bym
frogiego piekielnego ognia móg? uy??
koniecznie. 5. Chryftusowi, Synaczko
wi Twemu zale? mi? pilnie, bym nie

zgin??, lecz wyp?yn?? z fwleckich to ..

ni ufilnie,

f
nowilem , f?rzedz f?dow fprawiedli-'"
wo?ci twoiey. 6. Panie niech raczey

umr?, ani?elibym od ciebie od lt?pi?

I
miar. 7· Jam rzek?: w po?owicy

-

dni moich póyd? do bram piekiel

nych. Ifai. 38. 8. Gotowe Cerce moie

Bo?e, gotowe ferce moie. 9. Panie

Bo?e móy wfzyftko chc?, nic nie chc?
Z ca?ego ferca mego na wieki. 10.

Mi?o?ciwy Panie, odpu?? mi wfzyft?
Uwa?anie sto.

fi? lde nieprawo?ci moie, jako ja za
Jako m?k piekielnych uchroni?

kto ano?e? ?wiadectwem twoim, lalk? twoi? dla

ciebie, winowaycom moim wfzyfikie
winy odpuCzczam. II. Oycze tllHofier

dzia, i odpufzczenia dawco ?miluy

Sze?ci? fposobami.
l. Godnenzi owocami pokuty: to jeft, I

nabo?nym rozmyslaniem o m?kach pie

kielnych mysl?c; kto bowiem bywa
w piekle ?ywy przez rozmyslanie, nie

b?dzie umar?y przez pot?piellie, m6wi

:fi? nademn?, a odpu?? mi wfzyftkie
winy moie, 12. Obra?em raczey wzgar

..

dzonym by? w domu Boga mego J

ani?eli miefzka? w przybytkach grze

fznikow. 13. Bo?e móy, wfzyfl:kiegQ
fiehie Tobie ofiarUj?. 14, Niech umrfC

fobie, niech ?yi? tobie. 15. Grzechy
moie, w lazni krwie twoiey obmywam
zbolaty J??u.

Birkovius.

II. Umartwieniem, karz?c fi? za

przefz?e, a odwodz?c fi? od pr?y

{z?ych grzechow.

11 l. Przez odpuszczenie 'liJiny, abo

krzywdy bli?niemu.

l V. Przez obranie Jobie wJze/kich

przeciwno?ci, i utrapienia, a pogard?
Uwa:ta?

,
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?'<
I? grzeCznego mysl, tu ?yi?c nigdy
nie chcia?a by? bez grzechu: f?ufzna

aby tam nie by?a bez karania. 3. l?

grzeCznego wola W upami?taniu fi?
tak zaci?ta byla ,

i? gdyby nigdy nie

umar?, nigdyby te? grzefzy? nie prze"
ftal, i co by?o krótko wed?ug czasu

,

d?ugo by?o wed?ug zaci?tey woli. 4-
Ja?to grzeCznik w fwoich zarnyf?ach
nie czyni? ko?ca grzefzeniu; tak te?

B6g w Iwoiey fprawiedliwo?ci nie u

czyni ko?ca karaniu. 5. I? jako cz?o.

wiek przeciw niefko?czonemu Bogu
zgrzefzyl, tak te? na niefko?czone za

f?u?y! karanie. 6. I? jako cz?owiek

grzefzy nielko?czenie wfzyftkiemi si

lami dufzy fwey , gdy fko?czone do

bro przekrada nad niefko?czone
, ro

zumem uwa?ai?c , wol? chc?c i ze

zwalai?c: tak te? f?ufznie niefko?cze ..

nie ma by? karany. 7. I? jako wota

grzefznego po '?mierci wi??e fi? ze

z?ym na wieki, bez przyi?cia poku
ty, tak te? Bóg wi??e go wiecznym
karaniem bez odmiany dekretu. 8. Ja
ko za jednym ?ci?ciem glowy, ju?
cz?owiek nie ?yie , tak gdy w grzechu
umiera, ju? wi?cey lalk? Bo?? zy?
nie mo?e. 9. S?ufznie zalluguie czto

wiek na wieczne karanie, gdy b?d?c
tak pod?ym ftworzeniem, Stworzy ..

ciela niefko?czoney zacno?ci obra?a.

Uwa?anie Ste,

Dla jakiey prz?;z?ny wi?cey b?dzie

pot?pionych, a,nl?eh zbawionych, a?o
dla ma?ey, i krotkIey rofkofzy, W akcie

grzechowym ?

Na pilJ1'UJSZ1j punkt, nayprz6d: wzgl?
dem wfzyftkich Ludzi, wi?cey b?dzie

pot?pionych, ni? zbawionych; bo

wi?cey jeft niewiernych, ani?eli wier

nych, POwlóre: wzgl?dem Katolikosa,
j tych wi?cey b?dzie pot?pionych. l.

Ze wi?cey jeft tych, którzy z dziecin

ftwa zaraz z le cwiczenie, a do wfzel

kich zbrodni, i niecnót powod maj?.
?. Ze wi?cey jeft tych, którzy Sakra

menta Swi?te , jako Spowied? bez
?alu bez poftanowienia poprawy, nie

zupe?nie C tai?c dla wf?ydu grzechy)
bez dofy?uczynienia, bez krzywd

odpufzczenia, &c. Komuni? S." bez

nabo?e?ftwa, a cz?f?okro? w grzechu,
tylko aby ich widzieli, ?e nabo?ni,

?wigtokradzko przyjmuj?. 3. Ze wi?

cey jeft tych, którzy w grzechach
jako w b?ocie le??c, pokut? a?

do ?mierci odk?adaj?. 4- Ze wi?cey
jefr tych, którzy ju? prawdziwie do

Boga nawróceni ( ofobliwie Zakon

nicy ) w dobrym zi?bn?, przyj?t?
fprawiedliwo?? odrzucaj?, f?efknieni
do kOlIca wdobrym nie trwai?; ciafn?
umartwienia drog? porzucaj?, i W re

cydyw? przefz?ey grzechowey cho

roby dobrówolnie wpadai?. O tych
Swi?ty Francifzek 1?'owami Chryftuso
Wemi mówi: Wiele wezwanych, mato

?)yu?·anyclz. Odpowied? na drugi punkt,
to

Jefl:.: i? dla krótkiey rofkofzy wie
CZlUe

• hywai? karani. 1. Grzefznicy f?

j
pot?pIelli wiecznie, nie dla kr6tkiey

Rozs?dek, llufznie rzeczy te uwa?a.

j?c, wolq porufza do afektow ofiaro ..

wania fi? Bogu, poprawy ?ywota, za"

lu za grzechy, Zt?d Akty:
l. Bo?e móy, do Ciebie ci?gn? ?y ..

w? wiar?, ca?? nadziej?, gor?c? mi

?o?ci?, i wfzyfikie mysli, mowy,
uczynki, i fiebie zup lnie ze wrzy?'"
kiemi filami Tobie, dla Ciebie, na

wieki oddai?. 2. W przepa?? nikcze,m
no?ci moiey ponurzam ii?, gt?bley

. rofkofzy" ale dla wieczney ch?d do

&rZefZellla 1 W krótkiey ro?ofzy.?.
nad
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nad wfzyftko' {lworzenie. O naywy?- ?.? Zakonu S. To powolanie ma by? fku-

fzy Bo?e! w Ciebie wierz?c nieomyl- teczne , to jeft wykonywai?c wfzyf? ..

na prawdo, w Tobie ufai?c, ,o wieczne ko, na co mi? Pan Bóg powo?a?, ja?
I ,. fzcz??cie, w ,Tobie.

i ,dla Clebi? mi??-
ko Job S.

?
fobie mówi: powo?a?e? mi?

l?c, cokolwiek mJ??Jefz, o me,fk?n- Panie
, a Ja Tobie odpowiem; to jeft:

czone dobro: 3. Boze móy , tys jef? uczynkami.

nadzi,eia ,?o!a, i obrona moja. :?-'
Co-

.

To poulotanie jeft ?aprafzanie cz?o-

kolwiek Jeffe? , Iafk? tWOJ? jef?em, WIeka do nasladowania ?ywota Chry-

5. Mafz Panie prawo wfzyftko ze f?usowego ,
i wykonania Iprawiedli-

mn?, i. ze tllnie, uczyni?, co fi? podoba. wo?ci , któ?a pochodzi z wiary.
6. Panie day mi fi??, abym. tak

? fzcz?- 2. Znak jef? uJp1"C?wiedliwienie, które

?ciu ,)ako ? przeci:vn??c,i m,e
uftal. jef? po?wi?cenie cz?owieka wn?trz ne ..

t. NIe pragmerz Panie smierct gr,z?- go l?rzez dobrowolne przyi?cie ?afki

fznego, ale raczey aby fi? nawrdcil, Boilney: a ta wyfb?pki wykorzenia
i ?yt g. Panie day?e mi Iafk? , abym cnoty fzczepi, fprawiedliwo?? frano:

fi? nikomu podoba? nie ftaral: niko- wi , fprawui?c : aby fi? oddawa?o, co

mu fi? niepodoba? obawia?, tylko To- nale?y Bogu, bli?niemu, i fobie do.

biel 9. Jezu który? jeft drog?, praw· zbawienia.

d?, i ?ywotem, odwied? mi? b??dne- 3- Znak odtorbcenie fi? od grzechu,

go, o?wie? mi? siepego , o?yw mi? i nienawi?? jego: a nawrócenie fi?

martwego. IO. Spraw, abvm byt to- do zachowania Przykaza? Bofkich.

warzyfzem twego ?ywota', uczeftni· 4. ZUJyci?ftwo ?wiata, które od-

kiem ?afki. fp6?dziedzicem chwa?y. II. nonemy gardz?c godno?ciami, p,zez

fpraw, abym ci? za?ywar godnie ?yj?c, Slllb poflufze?ftwa; bogatctwy, przez

nabo?nie umieraj?c, chwalebnie w slub ubóttwa; rofkofzami, przez slub

Oyczyznie z Tob? zoftai?c. 12. Bóg czyfto?ci : a obierai?c fobie wfzelakie

f?rca mego nadzieja moja I mi?o?? mo.. przeciwno?ci, i mizerye nasladui?c

ja, i wfzyfrko. Chryftusa, i zwycie?ftwo fiebie, które

odnofiemy wyrzekai?c :fi? fwey woli,

i rozs?dku, a martwi?c nami?tno?ci
R O Z D Z l A ? X. fwoie i fklonno?ci do z?ego.

l'
'

l' 5- Chu? i pragnienie nawrócenia dufz ?

fRozmy S anle O :J{LeVle. do Boga, ftarai?c fi? O zbawienie ich,

napominaniem, przyk?adem dobrym i

UWC?zanze IwJze. innemi frzodkami.
?

6. Znak jeft: dotrwani? do ko?ca

Kto chwa?? Niebiefk? otrzyma? W wierze, w fprawied1iwo?ci i w nafla ..

Ka?dy od Boga prze?nacz;>ny, ,d!a dowanill Chryftusa.
dotrwania w ?asce Bofkley az dQ kon· 7. Znak jefb Nabo?ebthvo wn?trzne?

ca. Tego za? przeznaczenia znakow to jeft, ochota ITu?y? Bogu, Nay?wi?t-

jefr: 7. Pierwszy powolC?nie, nie tyl?o fzey Pannie, Matce jego, Swi?tym

do wiary Swi?tey Katolickiey, ale te? Panfkim, l1abo?ellft:WO do M?ki Pa?-

?o ftanu dofkona?ego, ofobliwie do Ikiey. Ro:<:sq,dek, pilno uwa?a. te zna·

)t1' ki,
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Uwa?anie 2gieki, które ie?eli w fobie znayduie, ?

wol? . porusza do dzi?kowania Bo?u
&c. je?eli nie znayduIe, do profzenia Które i wielorakie- f? dobra wybra ..

Boga p nie. nych ?. •

Zt?d Akty. DWOJakIe: I.flotne, abo Pospollte,

\
'Pfzypadkowe abo ofobIiwe.

l. poworare? mi? Panie, a ja Tobie Qlflotne dobro za willo na pozbyciu
odpowiel1l

.•
Job 14-' 2. Panie mia?em z?o- wfzelkiego z!ego, to jeft : mizeryi i

?ci w nie?awi?ci, a zakocha?em fi? W na nabyciu wfzelkiego dobrego, to

prawie twoim. Psal: n6. 3. o Dobro- jeft: wefela i rado?ci wiecznych.
ci niefko?czona , fpraw, abym W ?wi?- Rado?? jedna ciefzy? b?dzie dusz?,
tobliwo?ci, i w fprawiedliwo?ci co dzie? druga cia?o.

poft?powat, w lalce twoiey trwa? ,
i l{Jzgl?dem duszy zmylly zewn?trzne

gor?cym afektem W godzin? ?mierci ciefzy? fi? b?d? z cztowlecz e?f?wa

durz?' moi? w r?ce Twoi? odda?: aby ChryLtufowego, zmylly wn?trzne
dofz?a do onego miafla, gdzie jef? dzie? uwa?aniem Bófrws.

wieczny, i jeden wfzyfl:kich duch, gdzie A jako dufza trzema potencyami
jeft befpieczna cz?sliwo??, i fzcz?- Bogu 1tu?y?a, tak trojakie otrzyma
sliwa wieczno??. 4. Bo?e móy, niech wefele .

/

b?d? wfzytek twoim, a Ty moim na Pierwsze: rozum otrzyma jafhe wi ..

,,:ieki, W Tobie niech ?yi?, W .To?ie dzenie Bog? :v ifto?ie jednego, W

JlIech umieram w Tobie niech W1ekUI?, ofobach trojakiego wrecznego,

mi?ofierdzia t?oie wychwalaj?c, i Z Drugie: pami?? otrzyma befpieczne
Serafinami, Cherubinami &c. bez prze- trzymanie Boga i wfzeJkiey chwa?y,
flanku wy?piewywa?: ?wi?ty, ?wi?ty, którey ?adna pokufa wydrze? nie b? ..

Swi?ty ,
Panie zafr?pow. 5. O dobro- dzie mogla.

tJiwy Jezu b?d? brogo!lawiony Z Oyce.m Trzecie: Wota, otrzyma wdzi?czne
i

?
Duchem S. nieIk.o?czenie od wfzyft- Bog? i w.rz?lkiey ch!"aly jego zaiy-

kIch, we wfzyftklch, nad wfzyftko wanIe, ml?ul?C go, clefz?c fi? z nil1?

wdzi?cznie, dla Ciebie, teraz na wieki, i na wieki.

daley. 6. ó Przenay?wi?tfza Tróyco Wzgl?dem ciata, to ozdobione b? ..

Jedyny Bo?e, Ciebie ja wfzyftkich A- dzie czworakiem i talentami:
nio?ow, Archanio?ow, Serafinow &c. I. Jafl1o?ci?; b?d? bowiem glan ..

afektem, Duchem, filami, mi?uj?, czcz? rowne, ozdobne, im którego Swi?te ..

wychwalam, &c. na wieki. 7. o milo?ci go dusza ?wi?tfza, tym ?wi?tniey ..

Iliefko?czona ,

-

?ycz? robie mie? tak fze i cia?o b?dzie. 2. Chy?o?ci? równa-
'Wiele ferc, jak wiele? ich frworzyt, i j?c? fi? Aniolom ; w jednym bowiem

?"'()rzy? mo?efz: nad to, ?ycz? mie? mgnieniu oka, b?dzie na tym mieyfcu,
er?e Twoie, Matki Twoiey Nay- gdzie zechce, jako teraz myl1 cz?o-

?"':l?tfzey , wfzyftkich SWl?tych wo- wieka, o którym mieyfcu parnym, tam

JUl?cego, i tryumfuj?cego Ko?cio?a, jeft. 3. Subtelno?ci?, która wf?elkie
Jla to, abytt't Cj? kocha? na wieki. rzeczy, jako to mury, przemkn??

mo?e. 4. Nie ?ierpi?tli ;vo?ci?,
. ?o jeft:

Tom 111. A. JZ
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ii cia?o uwielbione choci??by ?o p?e- ?:, wi?kfz? i wieczn? chwal? Twoj?, 6.1
k?a wprowadzone by?o, mchy cierpie? Dobrotliwy Panie

? cokolwiek mi
nie mog?o.

.

chcefz da?, oddal wfzyftko, fiebie mi

O/ob/iUJe albo przypadkowe dobro Jeft day , a dofy? mi b?dzie za wfzyll:ko.
to, które na uwielbione cia?o fplywa
za otrzymane zwyci?ftwo nad nie

przyjacielem dufznym, zdobi?c go ofo

bliwfz? koron?, a ta jeft trojaka:

Uiva?anie 3cie.

Za co tak wielkie dobra dane b?d?
Cz?owiekowi ?Pierwsza korona Panie?fliaa, ta fi?

deftaje tryufui?cey z cia?a Panience,
za dochowanie cale Panie?f?wa .

Odpowied? na ka?de ofobna ,

NaYP?zód: dobra iftotne, to jef? :

o?dalente z?eg,o b?dzie dane za cier ..

ph?e znofzen Le- wfzelkich mizeryi,danie dobrego, za ?aflugi cnót i za

wykonanie Bofkieh Przykaza?.

Druga M?cze1?fl,w.a, ta fi? d?ftaj:
tryufui?cemu z ?wiata M?czennikowi
za dotrwanie.

Trzecia Doktorfiioo , ta fi? doftaje
tryufui?cemu z czarta Doktorowi za

nauk? zbawienn?.

Powtóre dobra dufzy dane beda.
I. Widzenie jasne Boga za "wiar?,

pod kt6rey podda?ftwo poddawa? fie
rozum nafz, 2. Bezpieczne trzymanie "

za nadziei? ,
i? pami?? ufa?a Bogu ja

ko nieodmiennemu obietnic fwych
Wykonywaczycielowi. 3, Wdzi?czne
za?ywanie za mi?o??, kt6r? wola ??czy
fa fi? z Bogiem jako nieiko?czonym

Rozs?dek uwa?aj?c tak obfite nad

grody od Boga, tak dufzy, jako i cia?u

.zgotowane? widz?c, jako po?yteczna
rzecz flu?v? B0gU, wol? porufza do

mi?owania Boga, f?u?enia mu.

Zt?d Akty:
I. Mo?efz za?y? Aktow drabiny

rwfzey, 2. tak?e Aktow drabiny fiód

mey. 3. Blogollawiona Tr6yca jedyny
Bo?e, gdybym mia? tak wiele fi?, jak
wiele kropel W morzu, ta? wiele j?
zykow, jak wiele momentow wiecz

no?ci, tak wiele ferc, jak wiele

profzkQw W ziemi temi wfzyftkiemi
chcia?bym Ci? chwali?, czci?, wielbic
i mi?Owa? na wieczne wieki. 4. O ?y
wy p?omieniu Bo?e móy ! o po?era
j?cy ogniu mito?ci wieczna! rozpal?e
mnie, przeyimi mi?, abym pa?a? bar

ziey nad wfzvftkich Serannow fam je
den, ze wfzyfrkiemi jednak, a uie je
den, ani fam. 5. O naymilfzy Jezu
niech ?yj? wed?ug Ciebie llafladowa ..

niem ?ywota, niech umieram W Tobie

u?yczeniem lalki, niech koron? otrzy-

dobrem. 4

Potrzecie: Dobra cia?u dane h?d?
jasno??, za roztropno??, chybko??
za wftrzemi?zliwo??, fubtelno??, za

fprawiedliwo??, niecierpl?cliwo?d, za

m?cze?f?wa,

Naoftatek. Dobra osobliwe dane b?
d?, to jefr Korona m?cze?ftwa za

zwyci?ltwo otrzymane z ?wiata, Ko
rona Panie?ftwa za' zwyci?ftwo otrzy

..

mane z ciala, Korona Doktorftwa za

zwyci?ftwo otrzymane z czarta.

Rozs?dek uwa?ai?c tak wielkie nad ....

grody, p(?ru?za wol? do nabywania
Cnót pomlenlOnych.

\

Zt?d Akty:
I. Bo?e móy do ciebie h? udai? ja ..

tn? Wiar?, wierz?c Ciebie, Tobie, i

W Ci? I mocn? nad?lejl! fpodziewaj?c
Ut

?aJll prze'z ci? \?d?ielelliem ?hwa?YI na



.:x l S·""("'PstSM',.,)g 6?
",' .. ?- l

rtts

ft? od ciebie odpufzc?eni? &r?ech0'Y?: mizerye , aby nam btogollawie?fl:wo i

lalki i chwaty; gor?c? mi?o?ci? ,
mt- chwa?? dar.

?ui?c Ci?, dla Ciebie, i wed?ug Cie- Rozs?dek tak wielk? mi?o?? Chry-
bie ,

f?atecznie , roztropnie, mile, m?? ftusow? uwa?ai?c przeciw fobie, za-

?nie, niezmiernie, i wfzyftko, to jeft cno?? przytym chwa?y wieczney, Wo?

cia?o , dufz? . mysli, mowy, fprawy I? porufza do wzaiemney mi?o?ci Chry ..

&c. Tobie oddai? ,
do Ciebie ko?- frusa Pana ,

do pragnienia otrzymania

cz? bez ko?ca. 2. Wierz?, ?e obacz? N ieba,
/

dobra Pana mego w ziemi ?yj?cych. r. Za?yi Aktów drabiny, miIo?ci do ..

3. Nasyc? fi?, gdy mi poka?e chwa?a ?wiadczaj?cey, to jeft ?tey. 2. Ozy!"
Twoia. 4. Panie ty? jefr nadziei? mo- . wecie blogofl:awiony, kie?yi przyi-

j?, cz?ftk? moj? w ziemi ?yj?cych. dziefz do mnie? Kiedyi przyid? do

5. o Jedn? rzecz profz? i tey fzukam , Ciebie'? kiedy? ?y? b?d? z tob?? 3· o

abym miefzkaI w domu Twoim po ?ywocie ?yi?cy Bogu. 4· JO zY'4VPcie

wfzyftkie dni ?ywota mego. 6. o Mat- Ty nas czekafz, Ty nas zaprafzafz ?

ko milofierdzia nasycay fi? chwal? Ty nas ??dafz, o tobie nie wiemy,
Syna twego, a udziel odrobin dzie- gardziemy tob?, oddalamy fi? od Cle-

ciom Twoim, T. ? przy ftole Pani, bie , opozniamy do Ciebie •.

my pod fiole m pfi?ta, 7. o Bo?e!

niech?e cia?o zoftai?p na ziemi, dufza 'Uwaianie S te.

przebywa w Niebie.
,"')

,Jako d6y??.do Nieba? IKto chce za?y? Aktow wi?cey,
mo?e ich wzi?? z pomienionych
cnót, to jeft Wiary, nadziei, mi?o?ci,

poilufze?ftwa, czyfto?ci , ubóftwa &c.

Trojakim fposobem:
I. Jeil: chronfenie fi? zlego·, to jen-:

I. Wfze1ki?p;o grzechu ?miertelnego,

uchodz?c okazyi tak bliikiey jako i

I
dalekiey. 2. Z?e ??dze Duchowi prze

..

ciwne nifzcz?c, wyrzekaj?c fi? fwego
rozs?dku i w?asney woli.

Uwazanie ?-te.

Od kogo tak wielkie dobra pocho-
II. Jeft: czynienie dobrego, ato do

bro czworakie jeft. r. Zachowani?

przykaza? B ofkich, które pe?ni? trze ..

cOz?'? ,

Od Cbryftusa Pana przez zaftugi je"
go, który I. B?d?c Bogiem fiat fi?
cz?owiekiem, aby nas fwego Bófl:wa

llczeltnikami uczyni?. 2. Sta? fi? Sy
l'lem Ludzkim, aby?my byli Synami
13?{kiemi. 3 fiat-fi? pof?ufznym i niewol

jkk.iem, aby nas z niewoli Czartow-

ba, nie tylko wed?ug iftno?ci, ale

wed?ug intencyi przykazuj?cego tp

jeft: w mi?o?ci, z mi?o?ci i wed?ug
mi?o?ci, 2. Pe?nienie mBouernych u

czynkow, tak duchownych:
III, Jako poradzi? t fztrofowa?, po

ciefzy?, nauczy?, OdP'l?ci?,_ wspomodz?
modli?fi?, jako i ciele5nych, to jen:
nawiedzi?, nap.oi?, nakarmi?,. odk?.,
pi?, odzia?. 3. JeLt: ch?? do modlt ...

?'"Y uwolnif. 4. Sta? fi? ?miertelnym,

3b Yd ?as od wieczney ?mierci wyswo-
o Zl? n' fi

r. :1-

I '5. vlZlOI na l? nalz grzecu,

;:ysmy .11? fiali fprawiedIiwo?ci? Bo-

? W D1?ll. 6. podjol ci?fzkie m?ki,
;?by nas od t\ich uwolni?. 7. Przyiot

Aaij
twy osobliwie wn?trzney, ktÓ!a til

warzyftw
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warzyftwo cz?owiekowi z Bogiem ?:< Bofkiey, któr? wy?wiadczy? cz?owie-
.

fprawuie, 4. Godne i cz?f?e za?ywanie kowi na pocz?tku przy frworzeniu,
Nay?wj?t: Sakrame.nt?, ?tóry jell: za- We f!,zodku przy odk?pieniu, nale?y,datkiem chwa?y Niebiefkiey. aby J? pokaza? na koncu przy uwiel-

IV. Spofob jeft: znofzenie wfzela- bieniu.
kich przeciwno?ci dla Chryll:usa Pana, IV. Wzgl?dem przyftoyno?ci, je?elii jego nafladowania; kto bowiem ma bowiem Bóg wi?kfze dobro, to jefhkrólowa?, cierpie? ma z Chryftusem. fiebie farnego cz?owiekowi da? przy

Rozs?dek approbuie te fposoby, po- odkupieniu, mnieyfzego to jeR.' Kro-
rusza wol? do wykonania ich. Zt?. Iewftwa fwego udzielenia odmawia?
Akty: nie b?dzie przy uwielbieniu.

:r. Bo?e móy dla Ciebie i nad wfzyft- V. Wzgl?dem 1lufzno?ci- mi?o?? bo-
ko &c. 2. B?d? ftrzeg? prawa twego wiem ludzka przeciw Bogu' nad wfzyft-

'na wieki. &c. 3. Wfzyll:ko chc?, nic ko dobro za1tuguie nadgrod? dobra
nie chc? , 4. Gotowe ferce moie Bo- nad wfzyflkle dobra, a to jetl: fam
ze, gotowe ferce moie. 5. o Prze- Bóg i Jego za?ywanie.
nay?: Tróyco day?e mi z wol? twoi? VI. Dobre uczynki, które cztowlek
zgadza? fi? , abym w tobie ?y?, w czyni, i z?e, które cierpi, ?e w in-

;

tobie umrze?, w tobie celu moim na tencyi wykonania i w ochocie woli
wieki odpoczywa? móg?. 6. Panie ch?tney f? wieczne, i dla tego?
cokolwiek dla Ciebie, od Ciebie ucier- wieczn? zallugui? nadgrod?.
piatem, wfzyftko to nic, chcefz wi?cey, VII. Jako teraz cz?owiek wfzyf?kie ..

dofkonaley , day co rozkazuiefz, a go fiebie zupe?nie na ul1ug? Bogu od-

rozkafz, co' chcefz. 7. o Celu ferca daie
, tak Bog w oyczy?nie wfzyf?kle-

.

mego! o centrum zmyllow moich, go fi? w nadgrod? odda. f

nie mo?e byd? ukojone ferce. moie, VIII. Ca?o?? godno?ci Chryftusowey
poki nie odpocznie w tobie. wyci?ga, aby wCzyfrkie cz?onki mi

ftyczne, przez Wiar? i mi?o?? w jed

no cia?o fpoione wespó? z gtow?, to

jeft z Chryftusem jedneges wesela

chwa?y za?ywaly,

Uwa?anie 6te.

Dla jakiey przyczyny Bóg tak wiel
kie nadgrody cz?owiekowi naznaczy?,
poniewa? mnieyfzemi fi? by konten
towa?'?

Rozs?dek, Uwa?ai?c niepoj?t? do

bró?, lito??, i hoyno?? Bofk?, wol?
porufza do mUowania Jego, do pra

gnienia chwa?y Niebieikiey •. Zt?d A ..

kty:

Dla o?miu przyczyn:
I. WzgJ?dem obietnice nieodmien

ney, któr? dal Bóg cz?owiekowi {pra
wiedliwemu.

I. Zatyi Aktow dr?biny fzóltey,
mi?o?ci gwa?towney, 'i drabiny fiód

mey mi?o?ci ogniftey, ino?eCz za?y6
i tych Aktow:

II. Wzgl?dem nalezyto?ci l\Iaje:Ltato
\Vi; bowiem spania?emu Bolkiemu na

le?y tak zacne nadgrody da?, lubo ludz
ka podto?? niegodna ich jeft.

I. O porcie po??dany, kiedy i dóy
d? do Ciebic? 2. o Tryumfie chwaleb

ny, kie?? otrzymam Ci?'? 3. o Ko

rono

III. Wzgl?dem dofkonaley dobroci

l·



TRAKTAT I'.

rono fprawledllwo?ci , kiedy? ukoro ...

?': nay?wl?tfza , jeden Bóg, niech ?yie,
llUiefz mnie ? 4.

o ziemio obiecana, niech Króluie ,
i trwa na wieki w

kiedy? wnid? do ciebie ? 5· o zie- fwych defkona?o?ciach. Wyk?ad tego
mio mlekiem i miodem p?yn?ca, kie- marz w paktach; a okrom tego i tak

dy? wprowadzony b?d?. do ?iebi?? 6, 'wyk?a?a? m??.efz: .

o obfita nadgrodo , kledy? mi fi?
:

I. Niech zyle we mnie przez Akty
ooitaniefz? 7. o ?ywocle fzcz?sliwy, cnót ?wi?tych. 2. Przez' f?ofowanie

?ywocie dofkonaly, ,kiedy? fi? zbli?yfz ? fi?. do woli Jego. 3. Przez fprawy na

do' mnie? 8. o Ogniu zawfze pa?ai?- chwa?? jego traktowane. 4. Niech

cy , kiedy? plomieniem Bofkiey two- ?yie w Braci, w Ludziach, we wfzyf?-
jey mi?o?ci przenikniony fob? farnym, kim frworzeniu, albo ten Akt:

tobie farnemu gorze? zaczn?, teraz Ciebie Boga Oyca nierodzonego ,

docze?nie, potym i wiecznie b?d?? 9. Ciebie Syna jednorodzonego, Ciebie

o Bo?e, wyznawam , mi?ui? , fzacui?, Ducha S. pociefzyciela , ?wi?t? i nie ..

_

czcz?, wychwalam, winfzui? ,
tobie rozdzieln? TrÓyc?,· jednego Boga

wfzyfrkiego twego , wfzyftkiego Cle- ca?ym fercern i ufty wyznawamy,
bie, wfzyftkim tob?, wfzyftkitn f?wo- chwalemy ,

i Btogof?awiemy, Tobie

rzeniem , wfzyftkim rob?, dla farnego cze?? i chwa?a na wieki wiekow, Amen.

Ciebie na wieki. IO. o Bo?e niech?e II. Do Ch ryftu fa Pana : oddajemy?
Ci? zniewoli mi?o?? do zbawienia mi?, cze?? i chwa?? Przenay?wi?tfzy Panie

l5.tóra Ci? zniewoli?a do ftworzenia, Jezu Chryfre, na tym mieyfcu ,
i we

odkupienia , ufprawiedliwienia mego. wfzyf1:kich Ko?cio?ach, które f? W ca ..

rym ?wiecie i Blogollawiemy Ci?; albo ...

wiem przez S. Krzy? Twóy odkupi?e?
?wiat.

R O Z n z I A ? XI.
III. Do Przenay?wi?tfzego Sakra ..

men tu: niech b?dzie pochwalony
Przenay?wi?tfzy Sakrament.

SPOSOB

::Rek?lLekcy. i eodzZen.ney. rano Drugi punkt, podzi?kowanie za do-

brodzieyf?wa tak pofpolite, jako i

ofobliwie e
l W wteczor ery

nicrua,

P A K T A.

Rekoll:kc?a jeft' porachowanie n? z

-fnml11elllem ? fpraw tak dobrych,
jak? i z?ych, aby za dobre Panu Bo

?u podz.i?koWfl?; za ??e Pan;l Boga
przeprtl.fza??c z poitanowieniem po

Prawy ?a?owa?:, cz??ci ma trzy. Pier

wt'
'.f?Q przygotowanie, tey punk.tow

Oddaj?? dzi?ki za wrzyf1:kie dobro ..

dzieyftwa Przenay?wi?tfza Tróy
co, i jedyny Bo?e, Oycze, ?e? mi?
ftworzy? n8. wyobra?enie fwoje, Sy
nu, ?e? mi? odkupi? krwi? twoj?
przenaydro?fz?, Duchu Swi?ty, ?e? mi?
darami Twojemi po?wi?ci?, i do Za

kOll u S. powo?a?.

rzy.

• {ierpszy p?tnkt, pok?on przez tro

?a:e altta: 1. Do Tróycy PrzenllY
sWl?tfzey ? niech ?yie Tróyca Prze-

Tróyco Przenay?wi?trza jedyny
Bo?e, ze? mi? umi?owa? i, ?ego ,dnia

rozne·
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rótnemi Iafkami udarowa?, ?em by? ,:: mowie, w oczach i innych pof??pkach
w przeciwno?ciach cierpliwy, w po- zacnowa? , abo kogo tym nie zgor-
wodzeniu pokorny, w trudno?ciach fzy?, 7. Je?elim na prói.wwaniu, zcha ..

poflufzny, W nabo?e?f?wie ochotny, dzaniu ftrawit czas. 8. Je?elim to

do chronienia fi? grzechow pilny &c. robi?, co :fi? na nic nieprzydato ,
mo ...

Dzi?kui? za dobrodzieyftwa: I. Do-

j
g?c, co potrzebnieyfzego robi?, abo

cz.efne , ?e mi po?ywienie, odzienie, bratu dopotnodz. 9. J e?elim ,
co dla

i miefzkanie obrnyflafz. 2. Duchowne, pró?ney chwa?y, albo tez niefzczerze
7-e mi? ufprawiedliwiafz, w nabo?e?- robi?; 10. Je?elim niedbale wykona?
ftwie utwierdzafz ,

do cnót ?wi?tych rozkazanle Starfzych. II. W módlit-

przyfpofabiafz . 3. Niebiefkie v ze mi? ',:ie umyflowey uftney, W odmówi?-

przez profefy? :iywptem W1ecznym mu Pacierzy , Koronki, W flllchaniu

upewniafz, Mfzy S. niedba?y byt tefkni?c, o czym
Trzeci pzmkt, profzenle O ratunek: infzym myfl?c , pokufom przefzka

dzaj?cym leniwie fi? fprzeciwiaj?c. :r2.

Je?eltm leniwy by? W czytaniu kfi?
?ek ,:f!uchaniu Kazania, lekcyi; w

wykonaniu przedfi?wzi?cia , w czy-

P A K T A.

Dobrotliwy
Bo?e profz? Ci?: I.

Aby? pami?? moj? na prz ypomnie
nie fobie wfzyfikich fpraw I?wierdzi?.

2. Aby? rozum na rozeznanie dobrych
i ztych fpraw o?wieci?. 3. Aby? w

woli afekt do dzi?kowania za dobre,
do ?alu za de uczvnki wzbudzi?.

fi
uieniu pokuty, w· fprzeciwianiu :fi?
pokufom , w umartwieniu nami?tno
?ci, tak zwierzc?nyc?, jako i wn?trz

nych, w ?wiczeniu fi? w cno

tach.

Po wtóre z po??dliwo?ci, a tey tra

jakiey :DruJga przejednanie, Tey punktow
trzy: T. Z wygod: Je?elim pravnot po

..

karmowalbo napojow fmacznych?'

wytwornych, delikackich. 2. Je?elim

fi? uskarza?, albo w fobie fzemra!, ii

mi co malo, abo nie tak fmaczno , ja
kom H? fpodziewa?, datlO. 3. Je?e
lim po porcyach infzych Braci patrzyr,
zk?d o?azy? mi,a!?tn

do fzemr?nia i

zazdro ci. 4. Jezel1m w chorobIe uad

fian móy wygod pragno?, barziey o

zdrowie ciara, ani?eli dufzy mysJ?c.
5. Jezelim po??da? odzienia, lego" i-

1ka mi?kiego wygodnego cia?u. 2. Z

Ciekawo?ci?. Pragn?c 'rzeczy dwornych?
Kfztaltnych, zby.tnich, drogich, ko

fzto\vnych uie pospolitych, niezwy?
czaynych. 3. pytai?c :fi? o nowiny
?wieckie. 4. o J;zeczy do mnie niena

Pierwszy pZt1l,kt, rachunek Cum nie

nia ze trzech rzeczy?

Nayprzód z niedbdlhva = r. Jeze
lim niedbale ftrzeg? ferea od mym
pró?nych, bogomyflno?ci przefzka
dzaj?cych. 2. J?zyka, od mów nie po.

trzebnych. ?artobliwych, pof?dzs ..

j?cych , nawy uymui?cych" fzemrac ..

kich" k?amliwych, &c. g. Je?elim

?czu niefirzegi od ciekawego i niepo

trzebnego patrzenia, z I{tdrego ró?ne

rozerwania. pochodzily. 4. Ufzu, od

fluohania mów ?wiatowych, ?artobli ..

wych, czci uw?aczaj?c.Ych, &c. 5. Je
?elim z myllow infzych od pro?llo?ci
nie pow?ci?ga t. 6. Je?elim uktadno??

?

furomno?? Zakonn?, W chodzie, w·

lei1ce

•
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lez?ce, i one z ?wieckiemi traktui?? ;:? brzydz? fi? .grzechaml moiemi nad

5- Ciekawie fi? o rzeczy' fekretne ; 1 wfzyftkie naybrzydliwfze rzeczy; ?4 ..

tajemne badal?c. 6. defekty cU,dze u- Iui? ,
ie nie tak za?ui?, jakobym ?afo-

wa?ai?c, innych. W podeyrzenm ma- wa? powinien i ferdecznie pragn? ta ..

j?c. 3. Z marnolci: I. Starai?c fi? zbyt- kiey Ikruchy § jako mieli wfzyscy,
nie o Iafk? , cz?ft? Konwersacy? ,

fa- SS. oflarui? w niedef?atku tey fkru-

war po??jwa?? u Ludzi ?wieckich. 2. chy ?ywot Jezusa Zbawiciela mego,

)1rag??c zbytecznie oficyn, i innych bole?ci ci??kie; ?mier? niewinna, i

Urz?dowo
' Krew jego przenaydro?fz?.,

<-

Potrzecie ze z?o?ci, o tey tak?e tro- Trzeci punkt: pof?anowienle popra
..

jakiey;' ,

'. wy:
Z gniewu. I. Je?elim h? porufzy] gme

wem przeciw Bli?niemu, w fercu ran-

P A K T A"

kor jaki mai?c, z?ego mu ?ycz?c ?na- t.

Idem: niech??/ mu jak? pokazni?c , Oyczetl1Uoherdzla mocno] Izcze ..

rze fi:anowi? dla mi?o?ci twa ...

jey, a nie dla fi:raty Nieba, albo boja?
ni Piekla nie tylko grzechow ?miertel

nych, ale te? llaydalfzey okazyi ich'

( za osobliwfz? pomoc? twoj?) chc?
i pragn? fiatecznie chroni? fi?, 2 ..

W fzyftkie zaraz, które mnie do obra

zy twoiey przywodz? okazye ? od ..

rzucam. 3- WfzyftHch tnleysc, Osob

niektórych, i z kt6remim ci? obra?a? od ...

fi:?pui?· 4· Swoiey wo)i i rozumu wy
rzekam fi?· 5· Wfzy1?ek Tobie juz
wiernie :f1u?y?, fzluby Zakonne i re ..

gu?? zachowa?, w cnotach S. pofi?
po wa? , zte na?ogi wykorzenia?, zmy

...

fiy tak wn?trzne, jako i powierz-'
chowne martwi? obiecui?. 6. Do cie

bie fzczerze ca?ym fercem pokutuj? ..

od niego f?roni?c f?owy; przeciw nie

mu fi? porufzai?c, albo fi? z nim fprze
czai?c, albo o nim mówi?c: u?zynkiem
na z?o?? mu czyni?c, w potrzebie do ..

pomoc mu niechc?c , W turbacyi , al,bo
niecierpliwo?ci, niedbalftwem, albo

infzym fposobem, drugiego przy?o
dz?c, z fury? drugich ( cho? mI me

llale?alo) napo,minai?c. 2. Z Zazdro

,?ci: l. je?elim fi? ciefzyl, gdy co pr?e
?iwneg.o bli?niego podtka?o. 2? Jeze

lim fi? fmuci?, gdy mu fi? dobrze po

wodzi?o, 3- Z lenitwll: J ezelim z gnie
wem nie tefkni?, lub na rqbocie, lub

•
na modlitwie ? Pokusom leniwiem fi?
fprzeciwia?, nie maj?c nadziei W po
ratowaniu Bofkim.

-t
,I

Drugi Punkt foru cha. albo ferd?czny
?al za uznane defekta.

cym nawróci? fi? pragn?_
\

grzecia cZE}2 3tekoLlekcyl? .do ....

PAKTA

ko?czenie. Yey pu/?ktow trzy ..

Z tych i zewtzyfrkich grzechow; ca-
I '

t

\

?ego ?ywota mego, przed MaJefta?
t?m twoim Boze móy, dai? fi? wi
Jrllen, i

? fzczerey ,mi?o?ci ku to?ie
ferdecznle

?a?ui? zem kiedykolWIek

Pierwfzy pnnkt pro?bl.?
p ? K T A"

,I Oycze
m.itofierdzia prot?? Ci?· I.

Day?e mi odpufzczenie wfzyft ...

kich grzechow JJloic4 p rzy fz?ych ,

,

'I'
'

me czy.m., co? rofkaza?, ?a?ui?, zem

Ci? lue!kOllC:(;on? dobróc obra?il ,

grze ..
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mnieyfzyeh, wiadomych, i niewla do- >:? Trzeci Punkt: Pole?enie fi? nay
..

mych, zapami?ta?ych f w?asnych, cu- przód Nay?wi?t: Parmie.
?

dzych, my?l?, mow?, i uczynkiem pope?
nionych. 2. Day mi jako naywi?kfze
obrzydzenie tych grzechów, 3. Racz

AKT.

da? rafk? do zwyci??enia pokus, umar- Pod twol? obron? uciekam fi? S. Bo.?
twienia nami?tno?ci i paffyi. 4. Day ?a Rodzicielko, &c.

lafk? do poft?powania W Wierze, na

dziel, mi?o?ci. 5. do otrzymania cn6t

Chryftusowych: pokory, pof?ufze?
ftwa, cierpliwo?ci, czyfto?ci, ubó

ftwa. 6. Tak?e rafk? do nabycia du

cha nabo?e?ftwa. 7. Do fzanowania

Prze?o?onych, mi?owania Braci, i

wfzyftkich moich nieprzyiacio?. 8.

Do wype?nienia fzlubow Zakonnych.
9' Do zniefienia wfzelakich prac, i

oftro?ci Zakonnych, 10. Te wfzyf?
kie Iafki nie tylko mnie, ale te? i

Iwfzyftkim infzym Braciom, dobro ..

dziejom, pokrewnym racz da?.

Potqm do Aniota Stró?a.

?zuyny Str6?u durzy mojey Aniele

Bozy 'Y?bac? niewdzi?czno?? moj?, a

?O woh !woJey ,pr?ywied?, wol? mo ..

J? f?rze?
, rz?d? ,

l ratuy mi? - Ty?
opiekun dufzy mojey , wfzyllk? na

dziej? w tobie pok?adam , profz? ;

aby? durz? moj? tatowa? ,
i przy wyi

?ciu z cia?a on? Nayf?odfzemu Jezu

[owi Odkupicielowi moiemu z r?k
twoich odda?.

Nakonie& SS. Pa?./kim Paironom,

Drugi punkt: ofiarowanie.
A K TY.

P?K T A.

Kochankowie Bofey i Patronowie

moi, Bazyli S. NN. przyczyn? rwo

j? wfpomagaycie mi? przed B:->giem,
abym przez nasIadowa nie zywota

wafzego ftawCzy fi? fpó?dziedslcem ?a

jki i chwa?y wafzey, Boga Z wami

chwali? na wieki wiekow, Amen.'

7 .. Oycze Wfzechmog?cy przy ?a ..

f?ugach kochanego Syna twego
Zbawiciela nafzego, Nay?wi?tfzey
Matki jego, Aniotow i wlzyftkich
Swi?tych ofiarni? i wfzyftkie moie

modlitwy ?ak umyf?owe jako i uftne.

s: Wfzyftkle utna?twienia. 3- Wf?yft ..

kle mowy, mysh, prace i zabawy
moie. 4. Wrzyftkie podró?ne fatygi,

".

niewczasy, i cokolwiek cierpie?, Z

Ipoflulze?ftwa odprawowa? b?d?, na

chwa?? S. twoi? to wCzyftko
ofiarui.?:a to za potrzeby moie, Braci tego

Konwentu, ca?ey Prowincyi, za

dO-\
brod?ieiow, pokrewnych, grzefznych,
?onal?cych, ?marlycb.
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T RAK T A T II ..

.

O cnotach, i o fpo?obie ?mieunia fi; w nicb.

Poniewa? ka?dy Zakonnik z obowi??- ". nowey.( wsiowszy na pomoc Boga)
ku powoIania fwego powinien po-

,:

na zwyci??enie go nabyway ochoty.
ft?'powa? z cnoty w cnot?, dla tego

.

_-..

krótki fposob podale fi? tu ?wicze

nia fi? w nich. A jako nauk bez mi

itrza, tak cn6t SS. nabyy? niepo
dobna bez przytomno?ci Bofkiey, Ta

za? na bywa fi? mi?o?ci?, dochowuje

fi? fynowfk? boja?ni?, odnawia fi?
cndt ?wi?tych wyprawowaniem ,

R O Z D Z I A ? -r,

o Wierze.

Wiara jen: cnota od Pana Boga w da

rz? wlana, przez ?t6r? ,mocno
wierzemy w to, cokolwiek Bug nam

przez Ko?cio? do wierzenia poda?.
Nayprzód tedy, uznawfzy , kt6ra?

I
cnota naypotrzebnie.yfza jefr, i

kt6ry? wyft?p?k n.aybarziey fi? .przy
..

krzy, W cnocie Jem? ?rzec!w?ey
?wicz fi?. n. p. turbule Cl? niecier

pliwo??, ?wicz fi? w cierpliwo?ci ,

, Stopnit jey Jti b-z!!_

I. Wierzy? Boga, Bogu, i W Bogu,
poznawai?c Go i Jego w?asno?ci z

Kreaiur , to jefr: z rzeczy ftworzo

nych przez dyikurs. n. po, poznawam

UJzechmocno?? Jego z ftworzenia

Nieba i ziemi i cokolwiek na tym jeft,
poznawam Jego m?dro?? z rz?dzenia
wfzyfrkiego ?wiata.

.tak dIugo, a? pozb?dziefz niecierpli
wo?ci, inne za? cnoty za okazy? wy

'Prawuy.
Po wtóre: zawrze w pami?ci on? cno-o

t? tniey, myll?c i mówi?c o niey, Akta
rni j? zawrze wyp'rawui?c, i w Cerce j?
wkorzeniaj?c.

Powzecie: poznay f?opnie oney cno-o

ty, aby? zrozumia? , jako? zaczo?, jak
. :Pofi?puiefz, i w którym oney cnoty

znaYduiefz fi? f?opniu,

II. Stopie? jefl: Wierzy? Boga, Bo

gu, i w Boga poznawal?c Go bez dy ..

fkursu , to jeft bez uwa?ania Idzie?
jego, ale rozumem zaraz obeymui?c
jego Wfzechmocno??, Dobro?, i m?'"
dro??,

Naoft?tek: na ka?dey Rekollekcyi tak

?ann7Y Ja?o i wieczorney rachuy fi?:
?ak.?s fi? z

\vyfi?pkiem potyka?, i je
?ells go pokonaJ aho nie, i dla tego

III. JeR: wierzy? Boga, Bogo, j \V

Boga; bez ?adney rozumu pomoc?,
Bb a?



t 'TEOLOGII ZAKONNEY

ale utopiwCzy fi? w Boga przez o hec-
{,

dow odow. I. I? nierozerwanie ad

DO??, jasno?? widzie? W nim jego I Chry f?usa i jego Ap_oftorow poczow

Wfzechmocllo??, dobro?.

I
fzy fi? ,

a? do ko?ca ?wiata nie od-

?ie?z !
i? wierzy? Boga. je!1: wie- miennie trwa? b?dzie. 2. Ze ma pra

...

r??c,
ze Jefr B6g Stworzyciel ,

Odku- wa, nauki .Swi?te, uczciwe wed?ug

pICIe l , Wfzechmocny &c. durzy, przeciwne cia?u. 3. I? ma Sa-

Wier?y? Bogu, je? wierzy? temu kr?menta durz? po?wi?caj?ce. 4. j?

wfzyftklemu, co Bog przez Pr?:o- wizyscy Doktorowie zgodnie i jedna-

kow, ?pofto?ow, i przez KOSClO? ko?vo wierz? ,wewfzyfi:kie Artyku?y

S,. do
'7'Ier?ema 'po?ar,

a to dla te?o 'Y1ary. 5.' Jz ona fama Cudami fly-

wierzyc ,
ze Bog jef? prawd? me- m?. 6. J? ?aden z Katolików nie i?-

odmi?nn?. . .,

dale fi? do Herezyi, aby dolkona-

Wierzy? 'Y Boga, Jef1: ?ktaml zy.- lex, ,ale ab? Iwawolnie wed?ug

",ey Wiary Jakoby f?rzalami do celu, CIara zyt 7· Jz ca?emu ?wiatu przez

zmierza? do Boga. , Apofto?ow Swi?tych jeft ogfofzona,
któray Prol1:akami ubogiemi b?d'"tc

Cwiczenie fi?, w fl7zerze przez Akty. zbawienn? nauk? do niey nie gwa?tem,

albo m?cze?fi:wem wielu ci?gne?i.
?

VII. Wiar? S. Katolick? (gdy tego

b?dzie potrz.eba ') i z Itrat? ?ywota
l. Wierz? Boga, to jeLl: wzgl?dem

jego natury i w?asno?ci, ?e jeft tro

jaki w osobach, Jeden W Bóftwie,

Wfzechmocny, wieczny, niefko?czo

ny , niepoi?ty ,
&c.

wyzna wa? chc?.
'

, VIlI. Towarzyfl:waHeretykow chro

ni? fi? i ich naukami brzydzi? fi? b? ..

d? i obiecui?.II. Wierz? W Boga, to jen: afektem

?ywey Wiary id? do Boga, do

niego jako do celu, wfzyftkie Akty

Wiary dyryguj?c.

Z1zaydztie Ji? tez Wiewa naganna, Gl ttJ

_
je} dwo?aka.

III. Wierz? Bogo, to jeft, ze jeft

prawdziwy, wierz? jego Przykaza
niom, zakazaniom, Radom.

Pierwsza niedoflateczna, ta zowie !t?:

I. Niedowiarflwo ? gdy kto trudney

jakiey rzeczy zacz??, albo zacz?tey

doko?czy? nie ?mie, nie ufai?c ?eby

Bóg dopomodz mu mia?. 2. MartwC?

to jeil:: Aktami mi?o?ci Bofkiey nieo

?ywiona. 3. Omylna, na ludzkim ro

zumie , a nie na Ko?cio?a S. powa"

IV. Wyra?n? wiar? wierz? arty

ku?y Wiary tak do B6ftwa ? jako i

do cztowiecze?ftwa nale??ce, i to

wfzyftko, cokolwiek do wierzenia

poda? Bóg, gdy? on jeft prawd? nie

odmienn?·
dze gruntuj?ca fi?· .

V. Z Wielk? prof?ot? i pokor? ro-

Druga zbyteczna, a ta jeR bal:Hka,

gdy kto fkwapliwie, p?onnie, zabo"

bonnie czemu wlerz-y_ .

zum móy poddawam Bogu mówi?ce
mU {Jrzez Ko?ciol, Pismo, Koncylia,
albo zbory Oycow, i wyroki

paPie"j
:1kie.

-

VI. Nieodmiennie wierz?, i? Wia-

ra Katolicka jeft prawdziwa, a to ? tych
ROZ-
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R O Z D Z ! A ? II.

o ?7VaJz;e;.

?:: nio ?ow SS. i Patronow moich. 6.

Tego wfzyfrkiego fpodziewam fi? nie

za w?asne moie zal1ugj, które nic nie f?,
ale z zaf?ug Chryftusa Pans i z niezmier

ney jego dobroci i mi?oflerdzia, 7. we

wfzyftkich utrapieniach, trudno?ciach

potrzebach, i pokusach mam ufno??

w Bogu, ze mi pomocy fwey r?k? po
da, i dla tego do niego z ufno?ci? ja
ko do Oyca uciekam fi? , naywi?kfze
fprawy, bez defperacyi, f?ateeznle od

prawowa? i czyn?? b?d?. 8. Nie w?t ..

Nadzieja jen: cnota od Boga w du

rz? wl?na, przez któr? pewn? u

frro?ci? dobr duchownych ( to jef? :

odpufzczenia grzechow, nabycia rafki,

otrzymania chwaty I wieczney ) ocze

j(iwamy.

Stopnie jey J? trzy.

=> ..

r:

? •

fa

i?:
?y

?y

)1
r;iJ

o·

0-

ra"

:a,

10"

I. Oczekiwa? dóbr duchownych dla pliw? mam nadziei? ,
i? Bóg ka?d?

zaf?ug Chryftusowych , i nafzych , od modlitw? nabo?nie, dobr? intency? w

Pana Boga z weselem i ufno?ci?. rzeczy llufzney do fiebie kierowan?
II. Spodziewa? fi? dóbr) pomienio- wyiluchiwa; i modl?cego fi? konten ..

nych z tefkliwo?ci? i wzdychaniem do tuje, i dla tego bez przeflanku mo-

Pana Boga. dli? fi? b?d?.
Hr. Spodziewa? it? dóbr ducho w-

Inych w zachwyceniu Dufzy i on? w Nadzieia 'iZagluma znCJyduie Ji?, es t"

Bogu utopion? mai?c, ·

J. dwojaka:

Cwiczmie flit w nadziei pl'zez A?tg. eJ'edna niedoflateczna: a ta jefi: de-

fperacya, gdy kto ratunku odpufzcze-
I. Spodziewam fi? z ufno?ci? uwiel- nia grzechow, nagrody od Boga, nie

hienia durzy. i iey darow, to jefi:: ?e fpodziewa fi?: ta defperacya pocho ..

b?d? Boga jafnie widzia?, mocno trzy- dzi z niedy1kretney uwagi furowey
mat, i wdzi?cznie fi? z nim ,iefzy?. fprawiedliwo?ci Bofkiey.
2. Spodziewam fi? uwielbienia cia?a, Druga zbyteczna, a ta je : prezump-
j jego darow, to jefr: ?e b?d? mia? ja- cya, gdy kto zbytecznie, ugrunto ..

{ne, chybkie, fubtelne, niecierpi?tli. wawfzy fi? na farnych zafl'l1gach m?ki
we. 3· Spodziewam fi?, ?e otrzymam Chryftusowey, fpodziewa lJ.? odpu.
wdzi?czne z Anio?ami i z S? Pa?lkie- fzczenia grzechow b.ez pokuty, otrzy-
tni Towarzyfiwo wzajemne i doiko- mania zbawienia be? dobrych fwoich
l)de z niemi Boga chwalenie, mitowa- uczynkowo
nie, czczenie na wieki. 4. Spodzie

nam fi? do nabycia tego b?ogoilawie?-
--------.-----------?----?--

\?a frzodkow od Boga, te jeft: od

pu zC:-:enia grzechow, nabycia ?alki,
2wY.Cl?it\va pokus, wdzi?cznego z

???le? tO\varzyftwa na Bogomyslno ..

R O Z D Z I A ? III.

?Cl l zlednoczeniu. 5. Oczekiwam w

Mito?? Rofla: jelt cnota od Boga
tym ratul}ku od Matki Bofkiey, A- wlana, która mi?uiemy Boga nad

13 bij
..

wfzyft-
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wfzyftko dla famego Pana .Boga, ?e
n kich fU niezwyci??enie , abo mi?ui?e

dla fwey dobroci tego godzIen....
·

go wfzyftktemi fi?aml dufzy , ca?ym
fercern

, to jefr: rozumem nieb??dnie,
Stopnie iey [q, trzy. ca?? dufz? , to jeft: wol?, ufilnie, ca-

t?. mysl?, to jef? : pami?ci? pami?tll-
I. Milowa? Pana Boga dla Pana Bo- wie.

ga, w Panu Bogu i wed?ug Pana Bo- /l? Nieporównanie, to jef? prze"
ga ftatecznie. k?adai?c Boga, zacno?ci?, czci?, i mi ..

. II. Mi?owa? Pana Boga ( jako
.

?o?ci? nad wfzyftkie nayzacnieyfze,
wzwy?) jednak roztropnie, przeciw nayutciwfze , naymilfze rzeczy.
podufzczeniu czartow1kiemu, zeby?,. V. Statecznie, to jeft bez odmiany,
my nie byli zdradzeni, wdzi?cznie i

chocia?by nalegaly i pokusy.
mile przeciw wygodom cia?a, ?eby?- ?17I. Trwale: nieuf?ai?c a? do ko?-

my do niego nie byli przych?cem, ca nabycia doikona?o?ci.
m??nie przeciw prze?ladowaniu od 1711. Roztropnie, to jeft: ofi:ró?nie
?wiata, ?eby?my nie byli ue i??eui, ale fi? w mi?o?ci Boikiey fprawui?c , ani
{mak uczuwali w nasladowaniu ?y? w powodzeniu pych?, ani w przeciw.
wota ChryL?usowego. no?ci niecierpliwo?ci?, ani mito?cil

III. Mitowa? Pana Boga (jako W farnego fiebie albo bli?niego od mi ..

pierwfzym i w drugim ftopniu ) jed- Io?ci Bofkiey nieodf??pui?c, ani w po
..

nak niezmiernie,. to jeL?: cale fobie, ku?ach w prawo, albo w lewo udawa- <
J

i wfzyftkiemu umarfzy, farnemu Bogu j?c fi?.
?yi?c, w nim ferce utopi?, ogniem ViII. Wdzi?cznie, to jeft zakufiw ..

mi?o?ci jego pa?a?, w nim i nim ?y?. fzy dobroci Bofkiey , wielki fmak W

Wiedzie? potrzeba, i? milulemy Pa- mi?o?ci Bofkiey czu?, i od wdzi?czno-
na Boga. ?ci fi? rozp?ywal?c. kto t? mi?o?ci?

L Dla Pana Boga I. Ze jeft nie.' kocha Boga. r. Wfzyftkiemi rozkofza-
iko?czona dobro?, pi?kno??, dofkona- mi, godno?ciami, wolno?ciami, ?wia ..

Jo??. z. Ze nas barziey mi?uie, ? ni?e- towemi gardzi. z. Wfzelkie ofiro?ci
li my fi?. 3. Ze nas wprzód Ulnitowa?, prace dla Boga przyjmuje. 3' Towa·
to jeft: przed czasem od wiekowo nas rzyfrwa ludzkiego chroni :fi?. 4. Boga
przeznaczaj?c, W czafie zachowl11?c, przez medytacy? i kontemplacy? fzu·

po czafie nas uwielbiaj?c. 4. I? coka?· kat

wiek ma, Wfzyftkiego u? nam daie. IX. M??nie, to jefr: I. z Prac?
IL IV Panu Bogu, to jeft: winfzui?c wyfi?pki wykorzeniai?c. 2. Paffye fil-

Panu Bogu wfzyftkich doikona?o?ci, nie t?umi?c. 3· Wfzelkie trudno?ci po
...

i w?asno?ci, ?e jeft Panem nad Pany deymui?c. 4' na przeciwno?ci goto ..

Wfzechmocnym, i z tego wfzyftkie. wym fi?. by? ,pokazui?c',5. Zte za do ..

go fi? radui?c. bre wdZI?CZnIe przyimUl?c.
l/L Wedtug Pana Boga, to jefr:

I
X Ni.ezmiernie: wfzyftkim afektef!'

jako rozkaza?, mirui?c go ze wfzyft- W zachwycenia umyllu ku Bogu m1"

kiego ferca niepokalanie, ze wfzyft- lo?ci? para?.
kiey dufzy nieporównanie, ze wfzyft·

Cwi ..
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Cwiczenie fil(, w tnito?ci Bofoiey pl'zez {? 9. Stanowi? Ikuteczne przedfi?wzi?cie
.Akty.' poprawy, czynienia godney pokuty ,

pe?nienia przykaza? Bolkich , przyi?-

J. o Bo?e mHui? Ci?, ?e? .pi?kny i c?a Rad, i upodobania Chryftuso\ve-

dobry jeft p?d wfzelk? pi?kno?? i do- go. 10. Chc? fi? ciefzy? z tego, co fi?

bro?.: która fi? poi?? mo?e rozumem Bogu podoba, fmuci? fi? z tego, co fi?

ftworzonym. 2. Bo?e mi?ui? Ci? gdy- jemu niepodoba ,
i przeciw jego woli

?e? jeft ? wfzelkiey dobroci naydo- i Przykazaniu jef?." 2. Jedynie fi? fta ..

. nalfzym, laik fprawc?, i dawc? do- ra? b?d? wfzelkiemi affektami , akta ..

browolnym. 3. o Bo?e mi?ui? Ci?: mi, wzdychaniem innemi wynalafka-
,

l. Dla Ciebie. z. W Tobie. 3. Wedtug mi fzuka? i nabywa? mi?o?ci z 'rob?,
ciebie. 4. Niepor6wnanie. 5. Statecznie. Bo?e mi?o?ci moja.
6. trwale. 7' Roztropnie. 8. W dzi?-

cznie',9' M??nie
..

10. Niezmiernie.'

\
Mi/o?? ku Bogu naganna jefl dwojaka.

4. o Bo?e jednocz? fi? z Tob?, ja-·
'

ko z navwi?kfaym dobrem wfzyftkie.. @ednC4 jefl niedoflateczna: gdy Pana

rni firami dufzy moiey, to jeft: rozu- Boga nie mi?uiemy, jako nale?y; a to

.?em, o Tobie my?l?c, pami?ci? ?
two- z niedef?atku ,

albo wiary, albo fpra-

1? obecno?? trzymai?c , wol? wCzyft- i
wiedllwo?cl , albo f?ateczno?cl •

• kle afekty "mi?o?ci, rado?ci, chwa?y, Druga Jeft zl?yteczn,a: Boga mi?ui?c

&c. Do Ciebie wzbudzal?c. 5. o Bo?e fporobem zakazanym, jako gdyby kto

?rzyftkich zacno?ci, defkona?o?ci. ?e? dla Boga zabi? fi? , utopii fi?,

]e{? Bogiem, Monarch?, Stw6rc?9 Pa ..

nem nad Pany , Wfzechmocny, mepo

j?ty, &c. Tego wfzyl?kiego Z wielk?
rado?ci? catey moiey duCzy winfzui?.
6. Niepoi?te wesele mam z twoiey
zacno?ci J wielmo?llo?ci, wfpania?o
?ci, doftoie?f?wa, ciefz?c fi?, ?e? jeft

I

Panem Nieba i ziemi, ?e? tak wiele

milionow Aniolow, Archaniorow,

Swi?tych 'gu??; ?e na Imie Twoie

wfzelkie Kolano upada. 7. Jedynie ?y
cz?, aby wfzyftko fiworzenie, nawet

pot?pieni, cze?? i chwa?? Ci oddawa

li, Jedynie Ci? mi?owali na wieki. 8.

?anie poznawCzy dobro? twoi?, du

&()Czynno??, przychilno??, mi?o??,

R O Z D I A ? IV.

Mi?o?? Bli?niego je1? cnota, któr?

?ituiemy Bli?niego ?la Pana Boga,
tak Jako farnych fiebie.

. Stopnie 111a trzy:
T. Mi?owa?. Bli?niego dla Pana Bo ..

ga, w Panu Bogu, wedfug Pana Bo

ga, ftatecznie bez refpektu wla fn ego,

po?ytku i wygody.
II. Mi?owa? (jak wzwy?) roztro

puie, mile, i m??nie, i z utrat? fub ..

francyi fwojey.c; Kt6r? wfzelkiemu ftworzeniu, i
mUle

l'\.iegodnemu wy?wiadczasz, za

l
?fzyfr?ue ,grzechy ferdecznie ?a?ui?,
?em nleml byt okazy? ukrzywdzenia
lobrazy dObroci Twoiey Bofkiey.

III. Mitowa.? (jak wzwy?) niezmier

nie, i z utrat? ?ywot? doazefnego

dla dobra jego dufznego.

n

[ ..

lVied?



Wiedt, i? miluiemy Bti?niego: r.a VIi. M??nie: ani w fzcz??ciu , ani

w niefzcz??ciu od mi?owania jego nie

.cdf??pui?c , milo?ci? zlo?? jego znie ..

I ?alaj?c, za jego zt? ch??, z?orzecae ..

nie , ?re czynienie, tak przed Bogiem
jako l przed lud?mi oddawa? mu do ..

br? :voh!, dobr? mow?, d?broczyn.
nosci? .

1. Dla Pana Boga: I. ?e Bóg przy
...

kaza?. 2. ?e wfzyfcy jef?e?my Syna ..

mi Bo?emi, 3. ?e na wyobra?enie Bo

fkie Bli?ni jeft ftworzony. 4. ?e Bóg
?o mltuie, 5. ?e jef? 1J'ug? i przyjacie
lem Bofkim , 6. ?e jef? Namief?nikiern

Chryftufowym. 7. ?e jefte?my fobie

Bracia z pierwfzych Rodzicow, z

Odkupienia, i przyj?cia Wiary, Z po

wo?ania do Zakonu.

VIII. Nie?miernie: dóbr doczefnych
nad to i zywota ftrat? ochotnie

znie??, nie tak dla nadziei przyfzley

n?dgrody, j?k .dl? fragnienia brater ...

noego zbawienia 1 n1'lfladOwania Chry ...

f?ufa,
IL 11/ Bo?u: Bli?niemu ?ycz?c tego

wrzyftkiego przez uczefni?two ,
co

ma Bóg przez ifrno??, to jeft: Iafki

W ninie?fzym, chwa?y w przyfz?ym ?y
wocie ?

i zjed'noczywfzy fi? mi?o?ci?
Bofk? z Bli?nim, jedno? z nim trzy
ma? w dobrym, to jeR: W Izcz??ciu,

I

jedno? i W z?ym, to jefl: w niefzcz?-

Cioiceent» fi? to mito?ci bli ..

?niego przez Akty:

r. Afektem mi?o?nym ?ycz? ka'ide ..

mu dóbr Duchownych, to jeft ? po

pr?wy ?ywota, ufprawiedliwienia,
hiki Bofkiey, cnót S. chwaty Niebie ..

fkiey, tak jako fobie. 2. ?ycz? ka?de

mu dóbr doczefnych ,
to jef? : zdro ..

wia , f?awy, godno?ci, bogactw, fzcz?

fiiwego na wfzyt1:kim powodzenia,
byle to byto z chwal? Bofk?, a zba

wieniem bli?niego. 3. Chc? ?1? ciefzy?
z powodzenia bli?niego, tak w do?

?ciu •

I,
/

III II/edlug Pana Boga, to jefi: :

wed?ug rozkazania Bofkiego z bli?nim

?yi?c, konwerfui?c, i jako nas Chry
flus umi?owa?, to jeft: z Iafki , albo

darmo bez fwego pozytku, uprzedza ..

j?c nas fwoj? miro?ci? • f?atecznie, rze?

cz? fam?, fiebie wfzyfl:kiego z cia?em

i dufz? za nas fi? oddAj?C. . brach doczefnych, jako i duchow ..

nych. 4. Ka?dego chc? fc;>bje powa ...

?a? ,
nie f:?dzi?, ani gardZI?, dobr.ze

Pozo'rnie: t? mi,ro?? do nafzego kie

rui?c zbawienia, tak i my bli?niego
mi?owa? mamy.

b
' • I

O nim trzyma?, ilawy ro?lC, wyma ..

wia?, rad?, nauk?, uczynkIem, przy
..

k?adem, modlitw? ratowa?, niewip
nego br6ni?, winnego wymawia?; o

.

ka?dym dobrze trzyma?, i wfzyftko
na lepfz? firon? dumaczy?. 5. Pragn?
f?:owy niJwgo nie fzczypa?, z nikim fi?
nie fprzecza?, nikogo nie gani?, chy
baby mi? powinno?? przymufi?a. 6.

Chc? w[zyfrkim prawdziwey mifo?ci

dowody wy?wiadczy?, chroni?c ft?

of?bliwey przyja?ni podeyrzenia, ale

IV. Stt1teczni?! ?adn? pokur? i nie.

eb?ci? bli?Hiego _ od mi?o?ci jego nie

odft?pui?c, chocia?by tey mi?o?ci nie

by? wdzi?cz?n.
. ., • ,

P. Ro:r.flr op nz e : BlIzmemu wprzod
d6br dufznych anizeli cielefnych ?y
cz?c, i mi?l1i?? go, ani zbytnie, ani

}'jiedQfl\Onal?
VI. lVIile : bli?niego fzcz??cie, jak

{woie uwa?a?, ciefz?c fi?, albo fmu

?t)c, jal\ z fwojego w?afnego.
,I

_ w?zyft.
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wfzyf?kich jednakowo milul?c ; fza-
;!< cnotliwych obyczajów kogo kocha ...

nui?e , ?agodnie z ka?dym mówi?c, j?c , zowie fi? taka mi?o?? niedofta-
mi?o?nie wed?ug mo?no?ci ratui?c, t?cznaj bo nie pochodzi z mi?o?ci dla
w of?atku I?owy, gdy wfkutkn nie mo- Boga.
zna, ciefz?c , 7· Chc? nieprzyiaciol Druga: zowie fi? zbyteczna t gdy
moich fercem. mi?owa?, uay wyma- kto dla mi?o?ci bli?niego Boga obra-

wia?, uczynkIem ratowa?. g. Pragn? za.

wewn?trzne nmyf?u odwrócenie fi?
-----

ufkram:a?, i urazy z niech?ci nieprzy ..

[aciela pochodz?ce Aktami milo?ci le

czy?. 9· Chc? nieprzyiacio?om moim

wfzyftkie krzywdy i urazy z ferca da

rowa?, nie m?ci? fi? ; ?yczliwo?ci, nie

tylko pofpolite, ale te? ofobliwe im

pokazywa?, za nich Pana Boga profi?,
i tych dóbr, których fobie ?ycz? od

Palla Boga, im pragn?c i ?ycz?c. 10.

Pragn? mi?owa? bli?niego dla Boga,
W Bogu, i wed?ug Boga, ftatecznie,
darmo, bez fwego po?ytku i wygody.
II.

. Chc? mi?owa? bli?niego (jak
wzwy?) roztropnie, mile, m??nie,
fkutecznie, i z utrat? dóbr moich. I2,

Chce mi10wa? bli?niego (jak wzwy?)
niezmiernie; i z utrat? ?ywota mego,

fporz?dzaj?c to do z?awienia jego i

ROZDZIA?. v.

o :I! 'okorze .

Pokora jefl: cnota , przez kt6r? Clio
wiek pod?o?? fwoj? poznawfzy, fob?

gardz?c, niJko o fobie trzyma.
Ta jef? trojaka, uni?aj?c Cz lcwle ..

ka Trojako:

Pierwsza ttJzgt?dem Boga.

Tey Stopnie ICl trzy:

l. Uniionym fercem W przepa?? po
..

d?o?ci fwey fi? ponurzywfzy, odda?
poldon Bogu nale?y, jako Panu i

Stwórcy fwojemu.
wi?kfzey chwaty Bofluey. II. Wfzelkie. utrapienia od Boga

przypufzczone, Jako od Oyca wdzi?cz
nie, bez narzekania przyimowll?, i
owfzem fi? godnym takiego i wi?kfze
go karania f?dzi? ,

lT/li??? ku Bli?n?emu 1t Boga nieptatna.

?edna: zowie fi? nie dof?ateczna , a

ta jeft: I. wrodzona zafektu wrodzo

nego pochodz?ca, taka znayduie fi?
nie doftateczna mi?dzy Pokrewnemi,

Przyiacio?ami. 2. Swiatowa , gdy je
den drugiego mituie dla fzcz??cia ,

I!romocyi, i wygody fwey. 3. Nale

Z?ta: tak? fluga Pana, Syn Oyca

kl?u\Va? powinieu. 4. Towarzyfka ,

III. Uznawa?; i? wfzyftkie dobra
tak cielefne jako i duchowne z fzcze

gulney dobroci Boikiey, a nie z za

f?ug nafzych otrzymali?my, i -one

Bogu oddawa?, ani z nich fwojey; ale

Bofkiey chwaty fzukaj?c.
Druga pokora uni?a czIowieka

wzgl?dem bli?niego.
tt?;? Towarzy[z Towarzyrza, f?fiad

If\lada tni?uie. 5. Po??dliwo?ci, kto dla

du oD.tentO\vania zmyf?:ow, ?Ibo ciara
.

ruglego llli?uie. 6. Przyia?na: dla
.1

Atry
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A tey fiopni [q, trzy. ? rzecz? fam? tak przed Bogiem, jako
i przed Iudzml z

nie wy- L Poznawa fi? CzIowiek naymizer-I. U niza? fi? ftarfzemu, a

nofi? fi? nad równego. nieyfzym: I. Z uwa?ania pierwfzego
a nie wy- o mizeryach, &c. 2. Niewiedz?c. je?eli

mu f? grzechy odpufzczone , je?eli W

II. U niza? fi? równemu,
nofi? fi? nad ni?fzego ,

III. Uni?a? fi? ni?fzemu ,

kogo fi? nie wynofi?.

a nad ni- Iafce , albo W nierafce u Boga jeft, je ..

?eli W nietafce, mizernieyfzym jeft
nad bydle, którego fi? mizerya na

?wiecie ko?czy. Cz?owieka za? grze fz ...

nego na wieki trwa? b?dzie; je?eli
jeft W Iafce, przecie jeft mizerny, gdy?
w tey Iafce przez fi? trwa? nie mo?e.

Wiedzie? potrzeba, i? fi? uni?amy
bli?niemu dwojakim fpofobem. Nay

p1'zód: wewn?trz fercem: I. Dobrze

o nim rozumiej?c, za godnieyfzego,
lepfzego, fpofobnieyfzego, ani?eli

:fiebie f?dz?c. 2. Dla defektów jego,
nim nie gardz?c, urazy i krzywdy od

niego fkromnie przyimui?c, 3. W nie

fzcz??ciu nad nim lito?? maj?c.

.

II. Poznawa fi? nayniepotrze-
bmeyfzym: Nayprzod fobie. dla grze
chow , gdy? przez nie zgub? fobie

przynofi., Powtóre: Bli?niemu, gdy
mu ?adney pomocy nie daje, i owfzem

go z?ym przyk?adem gorfzy ,
j dla te ..

go mu fzkodzi. Potrzecie: Bogu, gdy
Go, jako niewdzi?cznik, cl??ko obra ...

za, a je?eli co dobrego czyni, wfzyfi:.
ko to ?afka Bolka jeft; gdy? z fiebie

nic nie m? dobrego, tylko grzech
czypi? mo?e.

Pototcre powierzchownie: I. Zna

kiem czcz?c go, mieyfca mu uf??pu
j?c , 2. U i?y, o nim dobrze mówi?c
wymawiaj?c, chwal?c, broni?c. 3.

Uczynkiem ratul?c go ? 11u??c mu w

potrzebie, f?uchaj?c,
Trzecia pokora: uni?a Cz?owieka

wzgl?dem. fiebie farnego.
III. Poznawa fi? naypodleyfzym ,

a

Tey flopni trzy [q. to przeyrzawfzy fi?: l. W rodzeniu,

je?eli z pod?ych Rodzicow. 2. W oby
czajach, je?eli grubianin, pafiyol at ?

cnót nie maj?cy. 3. W zakC?nuosci ,

je?eli nienabo?ny , ofpafy, mezakon ..

ny, tylko na pozor. 4'.
U wazaj?c do.

{konaro?ci i cnoty W lnfzych, kt6re

:fi? we mnie nie znaydui?, zk?d fi?
za naypodleyfzego f?dz?.

l. Z poznania "fwey pod?o?ci nie tyl
ko wewn?trz, za nayn?dznieyfzego,
naypodleyfzego, nayniepotrzebniey
fzego, naygtupfzego, grzesznika nay

wi?kfzego f?dzi? fi?, gdy? tak jeft ,

ale te? powierzchownie od infzych
b?d?c za, takiego .miany, t? wzgard?'
fKromnie znofi?. IV. Poznawa fi? za naygtupfzego,

chocia? naywi?kfzy Teolog; m?dro
?ci bowiem fwey, albo na zbawienie

za?ywa, albo nie; je?eli nie: tedy
g?upfzy jei? nad profJ:ego ch?opa, W

pro{?ocie Bogu nu??cego, je?eli za?

za?ywa na zba'Yienie, przecie on

gtupi, gdy? nie umie tym talentem

,

II. \Vfzelkie pogardy ninieyfze z

w?felem przyimowa?, przyfz?ych z

pragnieniem oczekiwa?.

III. Im zacnieyfzymi b?d?c od Boga
i Ludzi talentami, gbdllo?ciami uda

rowani, czczeni, tym fi? bardziey
unj??? afektem, nowy, znakami i

tak

.'
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I

tak zafkarbia?, jako potrzeba, i do
,', ?fzyftkiego. dobrego f?dzi6: .7. ?fzel.

Boga nim zmierza?. kich okazyi fzuka? do umzems fl?.
V. Poznawa fi? grzesznikiem nay- udaj?c fi? do robot pod?ych i wzg.ar.

wi?kfzym. dzonych, do zamiatania i ch?do?en?a
Nayprzód z ?wiade?twa wlafnego rynfztokow. 8. Przed Bogiem i przed

rozumu fu ronienia , które ka?dego Lud?mi za jednego zgni?ego pfa 1?o?
obwinia z grzechow: 1. Jawnych, i z czyta? :fi?.

pogorCzeniem pope?nionych. a. Z nie

wi?domych innym, ale Bogu i farne.

mu fobie wiadomych. 3. Z niewiado

mych fobie, ale famemu tylko Bogu
jawnych, a bardzo ci??kich.

.

Przez te flopnie fpuJ? fi? na

dna nikczemno?ci i podtosci
Jwojey:

l. Wzgar? i na?mlewifka lubo rozu

mem poznawafz, jednak niefkarz fi?, ale.

przyimuy fkrornnie, 2. do Boga wef?ch

nowfzy, dzi?kuy mu za upokorzenie
pogardy, a módl fi? za nieprzyiaciela ,

Pouitore, z poznania ci??ko?ci grze

chow fwoich, które na wag? z infzych
ludzi grzechami wzi?te, nierównie

f? ci??kie, ?adney wymówki niema

j?ce , jako Cz?owieka Zakonnego
??;fzech nierownie jeft ci??fay, ani?eli

?wieckiego; Katolil{a, ani?eli Poganina.

j

znofz?c od niego wzgard? ch?tnie •

bez trudno?ci. 3· Wfzelkiey pogardy
winfzuy i ?ycz fobie, przyjmuj?c fo

bie z wefelem,
Potrzeae

, z poznania fwoiey do

z?ego fk?onno?ci
, któr?, gdyby B6g

ra1k? fw? ofobliw? nieufkramial, nay

wi?kfzych grzesznikow wfzyftkiego
?wiata z?o?ci? przechodzi?by.

Pokora znayduie ji? wyfl?pna.
tJtdna niedoflateczJLIl, a ta pierw

fza jeft: 'Przymuszenia, gdy kogo
gwa?tem upokarzaj?, zowie fi? wilcza

pokora.Cwiczenie jif, W pokorze.

I
Drnga zmystoJla, gdy na pozór kto

u? upokarza, a w rzeczy famey pyfz
nym jef? ,

Marz fpofob ?wiczenia fi? w poko,
rze z nauki wzwy? pol'o?oney ,

i z

f.topniow: okrom tego mafz Akty. Trzecia beflyalfoa, gdy Cz?owiek, Bo

fldm wyobra?eniem b?d?c, przyrówny"
wa fi? beftyom bezrozumnym.

J. Myfii harde W fobie t?umi?. 2.

S?ów chwa?? wlafn? i pró?n? wyra

iaj?cych chroni? fi?. 3. nic dla pl'Ó
zney chwa?y nie czyni?. 4. Pobudki

pró?nego upodobania w powodzeniu
pod?o?ci? i nip.doikona?o$ci? fwoj?
?artwi? • S. Mile przyimowa? od

l???Ych podte o fobie rozumitmie, po
nlza.nia, pogardy, na?miewiika, ur?
g"nta, f?trofowania bez wymówki.
6. Pozn,awa? fi? za nayn?dznieyfzego,
Z2t naymkczetl\nieyfzego, a inszych
:Zl.;lepfzych, Za fpofobnieyfzych do

Czwarta plon9z(J, to jef?: bez Z3pf:? ..

ty, gdy fi? kto z respektu ?wiatowego
upokarza: jako gdy poddany upok:1·
rza fi? Panu.

Druga je} zbyteczna: Pi e.rw (za, gdy
kto z pokory drugiego wyfr?pkow
nie karze; chocia? po yinien i mo ..

r.e.

Druga, gdy kto talent do nanki,
.

do

Kazania maj?c, onego z pokory wleI-:
kiey z:1kopuie.Tom III. n oz ..Cc
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?:, chorobach, bole?ciach, ckliwo?ciach"

?adnego znaku niecierpliwo?ci (ile
zemnie b?dzie) nie pokazywa?, i ow

fzem m??nie znofi? , f?dz?e fi? , ze

moJe grzechy ci??fzego godne kara

rania, a Oycu rnilofierdzia dzi?kuj?c
za fawor rafki, gdy za m?ki piekielne
albo czyscowe, ci?fzkie ,

a niep? at

ne
,

tu krótkie, lekkie, op?atne na

znaczy? mi. 6. ,Nie turbowa? fi? lubo

za dobre uczynki nagan? otrzymam
od tych, którym dobrze uczyni?em.
7. Nie tylko od z?ych, ale i od do

brych, ze z?ego udania. przesladc
wania znofi?. g. Przeciwno?ci nadzie

j? przyfzfey nagrody fobie nl?ywa?,

9. Na wfzyftkie fa?fzywe obwinienia

i zarzucenia nie-odpowiadai?c, milcze? t

albo' mówi? fkromnie: moja wina.

IO. Przesladowania ninieyfze z wese

lem przyimowa?, przyfztych z pu

??daniem oczekiwa?. II. Zadnemi po

gr6?kami, namowami, podarunkami,

m?kami od dobrego nie odf??powa? ,

i owfzem I?atecznie a? do ko?ca W

nim fta?. IZ. W utrapieniu c1diwo?ti' nie

przyjmowa?, chocia? mia?oby trwa?

a? do ko?ca ?mierci. 13. Cierpi?c nie

def?atek w po?ywieniu nie fzemra?:

l. Wiedz?c, ?e z Opatrzno?ci Bofkiey

R o Z D Z I A ? vr,

Cierpliwo?? jeft cnota, przez któr?

przeciwno?ci znofiemy, nie d aiae fi?

ani fmutkowi W nich pokonywa?, ani

pragnieniem pomfiy uwodzi?.

.

Stopnie iey J? t1'zy.

T. Przeciwno?ci Ikromnie znofi?,

wfzelkie porufzenia' do zemfty hamu-

j?c. .'
, .

II. W Przyimowamu przeclwnOSCJ.

zadnego fprzeciwienia fi? na rozumie,

?adnego porulzenia na zmyf?ach nie

czu? i owfzem lekko??.

Hl. z Przeciwno?ci ( nasladul?c

Chryftusa Pana) gdy f? ciefzy? fi?

i che?pi? , gdy nie mafz, zyczy? ich

fobie.

Cwt'czenie fi? w ??erpliwo?ci
przez Akty.

Nayf1od(zy jezu, kontormui?c :fi?
i frosui?c do zy",ota twego!

I. Naymnieyfz? uznan? Paffy? do

niecierpliwo?ci mi? porufzaj?c? uma

rza? przypomnieniem fobie ?ywota

Twojego chc?. ?. Wn?trzn? zapalczy

wo??, gniew do zemfzczenia fi?

chc? ,aktatni cierpliwo?ci i miro?ci Bra-
.

terfkley t?uIlli?. 3. Zadnego znaku nie

.cierpliwo?ci, ani 1lowem, ani fkinie

niem, ani gefiem cia?a niepokazywa?
ani wyra?a?. 4. W fzelkie krzywdy od

ka?dego, i naypodleyfzego, ochotnie,

cierpliwie, skromnie, bez fprzeciwie
nia fi?, bez 'ufkar?enia przyimui?c,
trzymaj?c, ?e to z ordynacyi twoiey
J3ofkiey, albo z nieufiró?no?ci mni?

l??cego pochodzi. 5. We Wfzyftkich

?yj?, i prze?o?ony tego mi udziela,

co Bóg dla mnie przez
dobro u?y

czy?. 2. Uznawal?c ii? byd? ?ebra

kiem, któremu gdy c? dadz?, dzi?kuie,

g.dy nie dadz?, nie lale, ale Boga chwa

li. I4. Osch?o?ci ducha, jako do?wiad ..

czenia, mi?o?nie od Boga przyjmowa?,

naymniey
w zacz?tey modlitwie.i bo

gOJllyslll0?ci nie uftai?c.

/

t, ,



TRAKTAT 'II.,

;:<
Z poftanowieniem. ten fropien jeft po

czynai?cych.
Cierpliwo?C Infjf,cYanna znay

duie fi? dwojaka.
II. By? poflufznym Prze?o?onemu

?edna niedoflatl!Czna, a ta jeft: I. wewn?trz, w radach dla nadziei.

P'fzyrod:z:enia, gdy kto ZllOfi. prze- l
Iafki i chwa?y od, Boga, z zgadzaniem

ciwno?? nie dla Boga, ale dla zdro-

\
fi? woli, to jeft: jedno? chc?c i nie

wia fwego, jako to: pufzczanie krwi. chc?c z Prze?o?onym, a to ochotnie •

2. Swiatowa, przeciwno?ci przyi- ten ftopie? jefr pof??pui?cych ,

snui?c dla fl:awy, jako, ?o?nierz dla III. By? poflufznym Przele?onemu

po?ytku, jako: kupiec. 3.Zmyslona, gdy

\
na naymnieyfze fkinienie ,

z mi?o?ci i

kto cierpliwie znofi , gdyby go co nafladowania Chryfrufa Pana z znie-

gorszego niepodtkato, jako: f?uga od woleniem rozumu, to jeft: z Przeto-

Pana, Ucze? od miftrza, albo ?eby go zonym jedno? rozumiej?c,
.

i nie TO ...

za niecierpliwego nie miano, tedy zumiej?c, a to wefo?o. ten ftopie?

znoli powierzchownie, a jednaK. cza- jeft dofkona?ych .

fu fposobnego czeka do zemfzczenia

fi?, 4. Ograniczona, cierpliwie zno- S? i insze trzy flopnie tego? postusze?-

fz?c co in fzego , ale -nie to, od kogo flwa;
in Czego, ale nie od tego, w infzy czas,.

I. By? pof?ufznym Bogu we wfzyft ..

kich Przykazaniach, zakazaniach i ra

dach.

21e nie w ten.

Druga zbyteczna, gdy kto cieq?lJ
wie znosi krzywd? Bolk?, albo b1:z
niego. z ufzczerbklem honoru Bofiue-

\
II. By? poflufznyrn dla Boga Ca?o

wiekowi dyfkretnemu.
go,., albo z krzywd? bli?niego.

III. By? pof?ufznym cz?owiekowi

niedyfkretn?mu.

S? insze firzy Jlopnie:
r

R O Z D Z I A ? VII.

o ?ojlujze/I.ftwie. l. By? pof?ufznyrn W ma?ey i ?acneJ'
rzeczy.

II. By? pof?ufznym w trudney rze

czy, ale na krótki czas.Pofl7lfze?foUJo, jeft cnota, która nas

nak?ania, aby?my poddawali rozum

i wol? nafz? pod w?adz? cz?owieka

dla Pana Boga.

III. By? poflufznym W trudney rze

czy na d?ugi czas.

St?pni ?Ul trzy. 1
Na oJ1atek J? i?szcze insze

trzy ftopnie:
l.

By? poflufznym prze?o?one mu

dla B?)?a powierzchownie W Przy- l. Dla Boga wykona? Prze?o?onego

kazamach i zakazaniach, wzgl?dem Przykazanie.
.

f?lubu UCZynionego. Z boja?ni kara-
.. ?I. Wykona? Przelo?onego ikinie.

Dla z przeciwi Di?m ii? zmyilow, ato Ule?
lIL

Ccij)

I ,
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III. Wykona? dla Boga wol?. do- ?;, gdy kto ochotny jefr do wykonaniamyl1n? Przyto?onego. tego rozkazania, które do fmak u i woli

·jeg.o przypada. 2. Swiatowe, wykonyCwiczenie fi? UJ pos!usze?stwie przez wa.]?c rozkazanie dla zap?aty, jako:
.

Akty: najemny 1?uga.
.

Drugie jefl zbyteczne, gdy kto frar
fzego :C.tucba przeciw fumnieniu, alboN ayf?od fzy, Naywy?fzy Monarcho i

Panie, widz?c, i? wfzyftko ftwo
rzenie Tobie, jako Stworzycielowi ,

jefr poflufzne , fam Chryfrus fiat po ..

flufznym, a? do ?mierci, i dla mi?o?ci

twojey: ja ohiecui?:

Przykazaniu Bo!kiemu.
/

.

R O Z D Z I A ? VIII.

J. Pokornie, ochotnie, m??nie, f?a
tecznie Prze?o?onego przykazanie wy-
konywa6, chocia?by by?o przeciw Vóflwo, jef? cnota, przez któr? c11??1kIonno?ci przyrodzenia. 2. Wol? i do rzeczy ziemfkich

,
i farne rzeczyrozum poddawa? pod rozum i wol? dla Pana Boga od fiebie odrzucamy.Namieftnika twego ochotnie, a przy-

kazania wykonywaj?c. 3. Nie roztrz?
fa?, ani bada? fi? przyczyn przykaza
nia, ale pr?tka lluclla6, ufai?c, i? Bo

ga f?ucham, gdy prze?o?onego f?u
cham. 4. Nie tylko lalkawego, dobre.

I
Stopni ma trzy:

I. Wizyftko rozda? ubogim, wyrzec
ii? wfzelkiey w?afno?ci, albo PafIftwa,
w potrzebach chroul?fi? zbytku i oka-.

go, uwa?nego, ale te? i oftrego,
z?ego, nieuwa?nego (zbawiennie jed
nak rozkazuj?cego) chocia? llowy
of?remi, fukliwemi, urazliwemi, tru

dn? i ci??k? rzecz rozkazui?cego bez

za?o?ci, mie? wol? tak ?y?, a? do

?mierci dla mi?o?ci Pana Jezufa, i pu
?ci? na? fwoie f?aranie o fobie z ufno

?ci?.
II. W niedoftatku nie turbowa? fi?

wewn?trz, i nie narzeka? powierzchu •

.fpodziewania fi? wdzi?czno?ci, ochot
nie llucha?. 5. Z wielkim weselem,
na rozumie, afekcie ? i wykonaniu,
ka?demu przykazaniu Przera?onego,
Ikinieniem i znakiem wol? jego wy
razaj?cemu, dosy? czyni? jakoby przy-

Ilf, z takiego niedoftatku ciefzy? fi?,
i pragn?? wi?cey go cierpie?, tym
bardziey fi? akomodui?c UbóftwMl
Chryftufowemu.

kazaniu Bolkiemu. 6. By? gotowym Cioiczeni« fi? UJ ltbóstwie ·pfzez Akty."
na ka?dne rozkazanie, dla jego w1zyfr-
kich zabaw fwoich, chocia?by potrzeb- Obiecui?: J. Nie ftara? fi? o ?adne
nieyfzych, jako: czytania, modlitwy, rzeczy zbyteczne, wytworne, ko-

tod!??pi?. fz?owne, i one odrzuca?. 2. Konten-
,.,

!
towa? fi? famemi rzeczami potrzebne-Pos?usze?stwo z;zc:,yduie fi? tez 1ZC?gaJme. mi, bez których fi? obey?? nie mog?.

.

3. Y potrzebnych, kiedy nie franie, nie
?Jed1jO niedostatecziJl; z. CllCiwo?ci ?

•

turbowa? 1i?. 4. Wfzelki niedoftat?k
cier ..

•
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cierpliwie i owfzem wefolo
, nafladu,

?:? ?nne zbyteczne, Wyrzekai?c fi?hc Chryftufa Pana, przyitnowa?.

s.,
rzeczy, bez których ?y? niepodobna.Z zbytnym pieczc?owaniem nie ftara?

__fi? o rzeczy potrzebne, fpufzczaj?c fi?
na Opatrznos? Bofk?. 6. Propryetar- R O Z D Z I A ? IX.1twa, to jefr: wiafno?ci chroni? fi?

I
;J;

I
•

Aktami od Swi?tego Bernardyna wy-
o rzeZWOJCl.

ra?oriem]
,

a te f?:
I. Zadney rzeczy ani bra?, ani da-

Trzezwo??, jef? cnota Cz?owiekawa?, ani po?yczoney innemu pozy- w pomiatkowaniu jedzenia i piciaczae, przeciw wyra?ney, albo do- trzymaj?ca.
mniemaney Prze?ozonego woli, jako Ma trzy flopnie.to jef?: nie przyjmowa?, dawa? Koro-

nek, Obrazkow, Metalli, Chufrek; z r. Zbyteczne, wymyslne, korztow ..

Konwentu, jako to: z Kanapy, z ku-

J
ne pótrawy i napoie odrzuciwfzy,cl:ni, z fartoryey , z ogrodu, nic bez potrzebnemi, mizernemi dla poiileniaWJadomo?ci

Prze?o?onego nie wyda- zywota kO)ltentowa? fi?.wa?. 2. Rzeczy do za?ywania wfzyft? II. Niedoftatek nini eyfzy potrzeb ..kim
n?zna?zol1eJ:' .

to jeR:: Klafztor?

{
nago po?ywienia cie?pIiwie ?nofi?,ney na zazywanie wlafne nie obraca?. przyfzlego dobrowoIllle fzukac.

3· Zadney rzeczy nie kry? przed Prze- HI. W ofratniey tylko potrzebie?'ozonym ? one na rozkazanie odda?, z posila? fi?, jako S. Jan Chrzciciel,tego H? nie turbui?c,
. nie fzemrz?c, do na tak? trze?wo?? nikt nie powinien.?tarfzych Przetozonych, aby by?a

wrdcoua, nie udawa? h?. 4. Klucza od
Celi, od fzporty nie kry?, ani z fob?
umyilnie nie bra?, aby Przero?ony
o\vey rzeczy nie wzio]. 5. Rzeczy u

iwieckich nie chowa?. 6. \V Konwen
cie, w Celi, przeciw woli Prze?ozo
!lego nie miefzka?. 7. Darownych rze

rzy ufilnie fi? nie upomina?.

Cwiczmie {t'l w trzeziao?ci

przez Akty:

r. Chroni? fi? potraw i napojow wy.
myslnych, drogich, rozkofznych, ft4-
nowi fwemu nieprzyzwoitych , kon

tentuj?c fi? ubogiemi i potrzebnemi.
2. Pospolitych pokarmow i napojow
aniewytwornych fzuka?, a jakie da ...

Vbó.ftwo zt Boga nieptat1Ze z1'layduie ji?. dz? i nagotui?, ch?tnie pozywa?. 3.
. W jedzeniu, w trunku fmaku rozko-

f:
/:]edno niedojlateczne, takie jeft pierw- , fznego nie fzuka?, a1e na pospolitymke, ZlllyfiQne, albo malow8.ne tyen, przefta?. 4. Tyle pi? i je??, ile do?orzYJ robi? nie che?c, ubófrwo cier-

I ?drowia i pofiUm cia!a. nale?y, UW?Apl?·
•

zai?c, aby W cZyftOSCl nmy1?u DlaDrugIe Piefzczone tych, którzy

l
fzkudzi?o. 5· Przed jedzeniem o ,p,?4

?. ?rzekfzy fi? Przez profefsy? wfzela-
. ?a,rmach ni? mysn?, ani z ?hciwO.<:l?.

ch
?ygod, o?Ych po Profefsyi, gdy Jes?, albo PI?, potrzeb? m,al?c

za rtlla ...tue
tnal?1 turbUJ? fi?.

r?. 6. Pomni?c, ?e jefteimy na pru-

wizyi
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wizyi Bofkiey , tym n? kont,ento- ,::'
budki nieporz?dne odrzuca, nigdy

wa?, co nam przez. Dobr.odzlejow
na nie nie zezwalai?c: a to przez

daie. 7. PoRy Ko?cle!ne 1 ? Regu?y chronienie fi? wfzelkiey okazyi i przez

doflwnale chowa?, W iedzeniu prze.. umartwienia cia?a.

ftrzegai?C czasu i godziny.
11. (:jeft czyflo?? ferca, ta zwyci?-

?ywIzy wiele pokus, naymnieyfzemu

Trze?uJo?? U Boga niep!atna znfJydu- porufzeuiu fprzeciwia fi? , mysli cie-

je ji?.
lesne jako w??iel rozpalony rp zana

drza z ferca wyrzuca, rzadkie i to fiab

fze pobudki czuie, które ?atwo u ..

?mierza, Ducha do Boga zawrze

wznosi.

?edna niedoflateczna, a ta jefi: T. Za-

\
konna: gdy kto lub dla nabycia, lub

dla zachowania zdrowia trzezwym
IIT. jeft czyfto?? umyftu albo Du-

,

jeft. 2. Sk?p,firva, gdy kto dla fk?p

ftwa ?a?uie fobie tego, co mu po-

\
trzebno do ?ycia. 3. Obtudna, gdy

kto na pozor,
a nie fzczerze trze?wym

fi? by? pokazuie, aby go chwalono,

4. Przynmfzona., gdy kto ubóitwem

przyci?ni.ony, trze?wym by? musi.

5. Delikacka, gdy kto fmacznego na

poj u nie mal?c od pospoli tego wftrzy

mnie H?, albo gdy kto nie mai?c tego,

czego pragnie, dla tego nnuci fi? ,

gniewa i fzemrze,

cha, miefzkai?c we wn?trzno?ciach

dufzy za Iafk? Bufk?, a fwoj? pil

no?ci? u?mierzone mai?c cia?o, i pod

bite 1'0d w?adz? ducba, ledwo jakie

i owfzem- ?adnego nie czuie porufze ..

nia,

Cwiczenie fi? w czyfto?ci E'?'zez
Akty:

l. Obiecni? po??dliwo?dom po
..

witai?cym wllr?t dawa?, 2. Mysli

fzpetnych nie przyimowa?, one jako

rozpalony w?giel naboznemi mys?ami

( o m?ce Pa6fkiey, o?mierci, o piekle)

wyrzuru?. 3. Porufzenie cia?:l
aktem

anagogicznym;
to jef1:: podmefieniem

umyllu przez afekt nabo?ny do Boga,

Dru,ga zbyteczna, gdy kto od

potrzebnego przyrodzeniu pofilku

witrzymuie fi? nie bez znacznego

zdrowia cielesnego uszczerbku.

\
albo umartwjeniem krótkim, 'ale fil

nym pow?ci?ga?, 4. Ka?dey okazyi

fi? chroni?, jako: widzenia, fiyfze
..

nia , flów nieczyftych, konwersacyi z

bia?emi g?owami, chocia? by by?a po
..

R O Z D Z I A ? X.

C
d..

I I

o :ySCOSCL.

Czyfto??, jefl: cnota broni?ca cia?a

-'ud zmazy poz?dliwo?ci cielesney,

a durz? zachowui?ca w fwey pi?knó

?ci, oddalai?c od niey nieczyite my- \
krewo2. 5' W celi by? oftróznym, tak

fi? fprawuj?c, jakby na mi? wfzyfcy

patrzyli. 6. Zadnego :G? go?? r?k?

nie dotyka? i fiebie farnego oftró?nie, i

\
wfrydliwie. 7. Sposobow zachowa ...

nia

cZ.yftO?ci
za?y\?a?, a te f?: miernO

jedzenie, i picie, potrawy profte, pod"

to?? i oitro?? odzienia ,
twarde l?ie"

nie

a;li.
5topnie iel! J? trzy.

T. ?efl czyflo?? ciata, ta lubo?ci

iel?sne, porufz.eni?, f!owa, gefta, po
..
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'bie, martwienie 'ciala , przez, polty, ,:: fi? niech roni?ca .. Czwarta, Rozkofzna,
dyscyplii1Y, wrofien?ce, paf y zelazne, cia?u we wfzyf?kich wczasach wyga-

niedospania, kl?czenJ?, utrudzenia po- dzai?ca. Piqta, Dworfka zachowuj?ca.
dró?ne

, a pierze, ZImna znofzenie, na ciele czyf?o?? , znakami jednak.
chronienie fi? mieysca, cZasu, i oso b I?owy niewf?ydliwemi, ?artami tak fie-

&c. bie
, jako i kogo innego do luble?-

Czyflo?? u Boga niep/atna no?ci pobudzaj?ca.
znaydztie fi?. D'I·uga zbyteczna, a ta jef? : pierw?

[za, gdyby kto, udawfzy fi? na flu?b?
Bufk?, zaraz gwa?t fobie czynit , fta

rai?c fi? , aby ?adnych po??dliwo?ci
cielesnych nie czu?. Druga, Gdyby
kto dla zachowania czyfto?ci fial fi?
Trze bie?cem .

;]I?dna niedojtateczna, a ta jef?: pierw
[z« czcza, to jeft: bez na grody, jaka
jeft w dziatkach

?

aduey pobudki nie

czuj?cych. Druga, Moralna dla fa

mey ut?ciwo?ci, jaka \V Sybillach.
Trzecia, Nieof?ro?na , to jefl: okazyi ???

????,{????
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.r R A I( T A r III .

I
_

"

.i

Testamentu Dztchow7zego cZy7zie71ia JpoJob.:>

li

)
--

n

m

Cz?owiek: duchowny, cia lu ? ?wia-
?<

..I t u , czartowi umiera, aby Bogu,
Bogiem, i z Bogiem ?yt wiecznie,

przy of?atecznym ?wiatowego ?ycia
z?ollie durz? lWoj? wiecznym Te

?htllentem wdziedzictwo Bogu

Odda_,

1Yfttpowanie .i: !Paktof1J mi

to?}ci wdzite,zney.
l Mi/a?? lnieporównana.

??c'b.Qn? po fzczeblach fiedmiorakiey Boze dobroci i mito?ci moja, któ?4
/ ra

h1ny tnito?ci Boikiey filnym gor?.. by mi to dat, abym Ci? mj[ow??
c?c Afektow krokiem do Boga dla I mi?o?ci? nieporównan? nad wfzyftkle
zlednocZell.ia

l? Z nim wznofi, * rzeczy, i nad fiibie famego ,
to je1b

I.
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r. Wi?cey Ci? fzanui?c, ni? wfzyf?- ?': 5· Odrzucam to wfzyfrko, co jeLl:

kie rzeczy, i ja fam, ani?eliby miara przeciwne Bogu ,: to jeft: co od ?wia-

by? uyma sacno?cl twoiey, 2. Chro- ta, cia?a i czarta pochodzi.

ni?c fi? wCzelkiego grzechu ?miertel-
.

.

nego i jego blifkiey Okazyi. 3. Sta- 1 V. Mi/o?? nierozdzielna .

raj?c fi? wCzyftkie twoie przykazania

pe?ni?. 4.' ?adney rzeczy, tak jako

ciebi? ,
ani nad ei? ,

ale mniey nii ci?,

Bo?e m6y, kt6?by mi to dat, abym

przez wdzi?czn? Bogornyfino?? z to

b? 2l?czony b?d?c, wi?cey ?adn? za

baw? od Ciebie oderwany nie by?'?
i to dla eiebie milul?c.

11. Nienarufzonf1,
V. lVIi/o?? niezZlJyci??oncr. I

Jezu miro?ci moja, któ?by mi to

da?, abym Ci? mi?owa? mi?o?ci? nie

narufzon? , oczyfzczon? z mi?o?ci

doczefnych rzeczy i z ch?ci wlasnego

po?ytku'? Y dla tego? T. Pragn? pogar-
'

dzi? ?wlatowemi dobrami, godno?cia
mi przez pollufze?frwo, bogactwy

przez ubóftwo, wygodami i wczasa

mi przez czyfl:o??. 2. chc? fi? chro

ni? grzechu powfzedniego , umyslnie

pope?nionego i dalekiey okazyi grze

chu ?miertelnego. 3. Chc? w lobie

martwi? fklonno?ci pa fsyi, niecier

pliwo?ci, gniewn, abym w mi?ym

pokoju z Tob? zof?awa?- 4· Pragn?

Ci? nieiluzebnicz? dla mego po?yt
ku, ale fynowfk? mi?o?ci? dla ciebie

farnego jedynie milowa?. 5. Chc?

Wfzyftkie rady twoie pe!ni?.

Któ??y, ?i t? da?, :=tbym Ci? mi?r»

wat milo?ci? mezwycr?zon? , 1.li? do

pufzczai?c fi? przeko-rywa? ?wiatu,
ani zach?ceniom wfzelkiego fzcz??cis,

ani boja?ni? wfzelldego niefzcz??cia,
ani mi?o?ci? zdrowia, ani boja?ni?
?mierci'?

VI. Milo?? nienasycona.

Któ?by mi to dat Bo?e móy, abym

Ci? mi?owa? mi?o?ci? nienasycon?? f.

Przez bogomyslno??, gor?tfz? ku to

bie palal?c mi?o?c?. 2. przez ?ywot

pracowity, wi?kfze co daley podey

mul?c prace. ?. Przez ?a.rliwo??

wfzelkim :ftaraniem, przykhdern, na

uk?, jako naywi?cey garn!10
do cie

bie, i dla zbawienia dufzy tak fwey

jako i Bli?niego ?arliwym b?d?c. 4·

Przez cierpliwo??, wi?kfze, co da.-'

ley przeciwno?ci, ochotniey znoCz?c.
III. Milo?? nieftrudzona.

Któiby mi to dat Bo?e móy, abym

Ci? mi?owa? mi?o?ci? ?adn? prac?,

trudem i trudno?ci? fi? nietrwoz?c?

y dla tego; T. Pragn? pofi?powa? do-

W.ftEpowanie {)rUJle 1!atkow

mi/osei zawdziJezajqeey.
•

{konale 'w cnQtach ?wi?tych. 2. Chc?
filnie zwyci??a? pokur;y i trudno?ci.

S. ?ycz? fobie mie? W tych pracach

flodycz i ukontentowanie. 4. Stara?

'fi? b?d? fZllka? bez przeft;lnku Boga.

1. Mi/o?? wyznania.

I. panie
Boze móy dla Ciebie i nad

wfzy:ftko, to jeft: nie dla :ftrace

nia dobra doczefogo, albo wieczne

gQ
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go nie dla nabycia z?ego, albo nie-
;:, Wybrani wojui?cego i tryumfuj?cego

f?c???cia doczefnego, albo wieczne- Ko?ciola • Anio?owie SS. B?ogolla

go ale dla Ciebie, który? jef? nader wiona Panna Marya, Matka Bo?a i

dobry ftracham fi? grzechu nad cztowlecze?f?wo Chryftusowe. Dzi?-
Wfzvftkie rzeczy nayfrrafznieyfze, dla kui? za wfzyftkie dobrodzieyftwa da-

Ciebie który? jeft nader wdzi?czny i ne, J. Mnie za dobrodzieyftwa nie-

przyie:nny, brzydz? fi? grzechem fko?czone, dobroczynno?ci ikarani?

nad wfzyftkie rzeczy naybrzydliw- za to dobrodzieyftwo nale??ce 'do.

fze dla Ciebie, który? jeft nader po- dufzy: jako za ducha nabo?e?ftwa,

:iy;eczny i potrzebny, chroni? fi? grze- poft?pek w cnotach. do ciala : jako
ehu nad wfzyftkie rzeczy nayfzko- za pokarm, odzienie, miefzkanie. a.

dliwfze. Bli?niemu: jako Braci tego Ko?wen-

2. Dobrotliwy Jezu dla Ciebie, tu, Pokrewnym , Dobrodzieiom,

który? jeft fzczyr? prawd?, ca?ym wfzyftkiemu Chrze?cia?ftwu, Anio-

fercem z Tob? fi? ??cz?, mocn? 10m, BogaRodzicy Parmie Maryi,
Wiar? wierz?C Ci?, Tobie i w Ci? Cz?owiecze?ftwu Chryftusowemu.
nad wfzyfikie r?eczy ?wiata naypraw
dziwfze. 11L Mi/o?? c!zwalenia.

3· Dobrotliwy Jezu dla Ciebie,
który? jeft drog? prowadz?c? do

wieczno?ci, do Ciebie fi? udaj? be?
pieczna nadziel?, czekai?c od C?ebie

odpufzczenia grzechow, tafkj, zaf?ug,

chwa?y, nadgrody nad wfzyftkie rze

czy ?wiata naypewnieyfze.

Nayftodfzy Jezu, Ciebie chwal?
przed wfzyftkim Niebem " ziemi?,
piek?em wfzyC?kim f?worzen?em

, ze

wfzyftkich twoich Attrybutow i do

fkona?o?ci,

L Chwal? Ci? z Atrybutow .alho
w?asno?ci Bofkich , z Wfzechmocno
?ci, któr?? wfzyftko z niczego ftwo

rzyt; z m?dro?ci, któr? wfzyfl:ko
W swym porz?dku zachowuiefz, z mi

?ofierdzia, kt6ryme?. cz?owieka grze

fznego odkupi?; z dobroci, kt6r? grze

fznego ufprawiedliwiafz; z (prawie
dliwo?ci; któr? dobrymnadgrod?, z?ym
karaniem p?aci Cz.

4. Dobrotliwy Jezu dla Ciebie, kt6-

ry? jeft ?ywotem wiecznym, ?ywot
móy Tobie oddai? ,

i pa?am przeciw
Tobie ogniem mi?o?ci mi?ui?c Ci? dla

Ciebie, w 'fobie, wed?ug Ciebie ca ..

?ym fercem, m?drze przeciw pod nu

fzczeniu czartowfkiemu, abym nie by?
ofzukany, ca?? dufz? mile przeciw
rozkofzom cia?a, ?ebym nie by? przy?

ch?cony; wfzyftkiemi filami mOCllO,

I
P:zeciw utrapieniu ?wiata, ?ebym

nk?e byt przekonany, a to nad wfzyft-

II. Chwal? Ci? z niedo1kona?o??i

natury ludzkiey, to jeft: z pokory,
cierpliwo?ci, ub6frwa, polluCze?frwa,
a chwal? Ci? chwal1 wfzyftkiego
i1:worzenia, wfzyfrkich wybranycb.
wojui?cego i tryumfuj?cego Ko?ciol.,

Anio?ow SS. Btogollawioney Panny

Ie l'? I'

·lr.«'eczy SWIata naymJ lze.

I
l

II. Mi/o?? dzi{kczynienia.

?anie ,Bo?e., Tobie dzi?kui? temi Maryi, i Cz?owiecze??wa twego.
daJ?kaml, ktorexni dzi?kui? wfzyscy

Dd IV.
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IV. Mi/o?? ofiarowana. ,:, chow , zakonai?cerni , aby? im da? b-

o
fk? rw?, z a zmar?emi, aby? im u?yczy?

I. Panie Bo?e móy ,
Tobie fi? ofia- chwa?y wieczney.

rui? za wiecznego niewolnika z cia?em

i z durz?, zmyilami ,i po?e?cyami du

fzy moiey , odf??pui?c ?wiata przez

ubóftwo, cia?a przez czyf?o??, czarta

przez poflufze?ftwo, fiebie farnego

przez wyrzeczenie fi? w?asney mi?o

?ci, woli i rozumu fwego, tak ?yi?c

jako i umierai?c , (tak d;:>- o cza.su, j.ako
i na wieki, tak W (zcz??ciu, Jako 1 W

niefzcz??ciu dai?? fi? ca?ego, za Cie

bie ca?ego.

Jf'flEPowanie t;zecle JlaktorJ'

milosci ko,yorn?u;Cf:cey JiE z

53oJiem.

/

L Mito?? wyrzecze?zia fi? fiebie.

Panie Bo?e wfzyftko chc? ? nic nie

chc?. z ca?ego ferca mego na wieki.

l. \Vfzyfrko chc?, czego Ty chcefz

Bo?e, abym chcia?, Nic nie chc?, cze

go Ty nie chcefz, abym chcia?.
.Il.Ofiarui?? Mrze SS. Modlitwy tak

uf?ne jako j umyf?owe ,
umartwienia ,

, mysli, mowy i wfzyftkie (prawy, tak

bogomyslnego jako i pracowitego ?y
wota, fprawy nawet ?adney z fiebie

przyflugi nie mai?ce, jako fpanie, je-,
dzenie, 'za?yway mi? w czafie i wie

czno?ci, jako chcefz, umiefz i mo

?efz.
.

II. Wfzyftko chc? z?e cierpie? tak

tego jako i przyfz?ego wieku, je?e
li tak chcefz , wfzy.ftko chc? dobre

c?yni?, tak to, co jeft z przykazania
twego, jako i z rady, a to nie dla

po?ytku mego, ale dla Ciebie [ame-

b

'

g
in. Nic nie chc? z?ego czyni?, to

. jefr tak grzechu ?miertelnego jako
i powszedniego.

III. Ofiarul? zaf?ugi gorzkiey m?

ki Chryftusowey, zailugi Nay?wi?t

fzey Panny Matki Bo?ey i wfzyftkich
I

SS. na chwa?? twoi?. IV. Nic nie chc? dobrego oczeki

wa?, to jeft ?adney nadgrody tak ?e*

raznieyfzego jako i przy[z{ego WIe

ku, okrom lafld i -mi?o?ci ewey.
V. Mito?? proszenia,I

Bo?e móyprofz? Ci?. r. O poznanie
zacno?cf twoiey, a o poznanie pod?o
?ci moiey. .2. profz? o odpufzczenie
grzechow, nabycie [afki , ofi?gnienie

chwa?y wiec?n?y. 3. Profz? o ?o?
'Wy?fzenie KOSClOta S. o wy? orzememe

HeretykQw, o zgod? Panow Chrze

?cia?fkich. 4. za Zakonem, za Braci?,
za pokrewnemi. 5. Profz? za :fiebie

(o t? t\lbo o ow? cnot? N. N. tu

PO-j

11., Mf!o?? obójironna.

Gotowe ferce tnoie Bo?e m6y! go

/tówe ferce moie to jeft tak ?y? jako
i umrze? tak fzcz??cie jako i nie

fzcz??cie' przyimowa?.

IIII. Mi/o?? ziednaczaiqca.

trzeby tw? wyrazi? mo?e/z. ) 6. Pro- O Jezu ziednocz mi? z rob? nie-

1z? za gl'zetznemi, aby? im da? fkru- rozdzielnie, to jeft: abym by? z to-

ch? 'prawdziw?J l odpufz;c?enie grze.. b? jedno. ;l. Przez uczeftnictwo onót

two ..

I

, I
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twoich. 2. Przez .rpojeni? fi? z Tob? ;:< ?otem. ?yr 'wzgl?d?m w?li i
rozu":1U,

nie tylko pospolite, to jef? od??cza- ?I? mOJe,.
ale Tw.oJe. m;a]?c

chcenie
,

i?c durz? od wfzelkiey obrazy two- l nIe?hc?nI?, z.da?le, l niezdanie , zno ..

iev ,
a zt?c?,ai?c j?, z tob? przez wy:

fsenie l CIerpIenie"

konanie przykazan tw 01 ch
, ale tez

osobliwe wyrzekaj?c fi? ?wiata, fie

bie fa me go, pe?ni?c rady twe dla mi

?o?ci twojey. 3. Przez zgadzanie fi?

V. Ali/o?? wystawiaj?ca, albo wylwzy ..

kuiq,ca.

z wol? Twoi?, i upodobaniem twoim, :Niech ?y"ie XróL chwaty nasz

jednocz?c wol? moi?. 4· Przez przy-

\
(h r: 1 d.

.

h
.

j?cie trzymaj?c Ci? nie tylko przez Jezus ?1J'Yscus) nice iyte"
przemiefzkiwai?c? ?afk? ,

ale przez iey niecb ?vie:
do?wiadczon? wiadomo??, to jeft

J

z

prz.
esladowania dla mi?o?ci Twoiey,

\
I Na

Niebie przez chwa?? Swi?tych
znaczne uczuwaj?c wesele. 5. Zje-

• wfzyftkich. 2. Na ziemi, w fer-

dnocznic? z tob?, abym W Tobie byl caeh fprawiedliwyeh przez wykonanie
celownie, to jeft wfzyftkie mysli, przykaza? i rad, w fercach grzesz-

?

mowy, fprawy moie do ciebie 1 jako nych przez prawdziwe nawrócenie. 34
do c?lu zm!?rzai1c, ?y we mnie for- Wciele przez Exekucy?, albo wyko.
malnie

, to jef? , zebys mi? informo- nanie fprawiedliwo?ci. 4- Niech ?yie

w?? wed?ug fiebie jako Miftrz (ucz?c wfz?dy, ?eby Go wfzyfrko f?worze-

nll? ) we wfzyftkich fprawach. 6. nie uzna?o Wfzechmocnego , wiecz ...

Zjednocz mi? z Sob?, to jeft: durz? nego , dobrego, fprawiedliwego, mi ..

rnoi? ze wfzyfrkiemi fi?ami
, aby ro- Iofiernego , niech ?yie we mnie Tróy ..

zum wfzyftkie Twe dofkonato?ci, to CI Przenay?wi?tfza Jeden Bóg, Moc

jeR:: dobro?, Wfzechmocno??, m?- Oyca w pami?ci, M?dro?? Syna w ro ..

dro??, fprawiedliwo?? twoj? zwa?a?. zumie, Mi?o?? Ducha S. w Woli, niech

Pami??, aby obecno?? Twoj? zawfze ?yie jedyny B6g w f?rcu przez mi?o·

mia?a. WotCl, aby ogniem afektu ni- wanie, w u?ciech przez 'chwalenie, W

gdy nie zgafzoney mi?o?ci przeciw To.. uczynku, ,prz;ez dobrycb uczynkow
bie pata?a. Ciato, aby wfzyftkie zmy- fprawowame,
ay, widzenia, na chwa?? i upodoba-
Ili? Twoie obraca?o.

.

7f?lEpowanie ?te .PaktolP

\

mLlo?ci dobrol?ol12ey.IV. Mi/o?? przemieniaj?ca.

t ,

O Jezu przemie? mi? wfzyfi:kiego W 1. Mi/o?? fprawiedtilt/o?ci_
l Ci?, to jeft:

! b i
W tw.oie cnoty, a?eby we mnie

O Jezu mi?ui?Twoj? fprawiedIiwo??:

kY
o

t":oie pof1ufze?ftwo, twoj/l ,po-

\
I. Dla którey hebie farnego na

flora, Trwoja czyfto??, Twoje Ub6- zel?yw? i okrutn? ?mier?' za grzechy
wo , \.\>')ja cierpliwo??. nafze poda?e?, aby? za nas .O?cu Tw? ..

II, Abym nie moim, ale Twoim ?y- mu dof.y?uczyni?. ?. O mI?UJ? TwoJ?
Pdij

t

fpr.- r

?
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fprawiedliwo??, dla którey mi? na
,:,

ró?ne utrapienia w ?ywocie terazniey
fzym, lubo bardzo lito?ciwie of?dzi
le?, a to: l. Na znak mi?o?ci, ?e mnie

jedynie mi?ujesz. ?. Na znak nadziei,
?e mi w wieczno?ci miIofierdzie wy-

V. Mi/o?? Mi/osierdzia.
I

O Jezu mi?ui? Twoje mirofierdzie,
którym wzrufzony za nas Przenay
?wj??fz.? Krew .obfi?ie wylale?, zel?y-

? w? smler? podio?e? , za przelladowni
kow Oyca Twego b?aga?e?, krzy ...

?ownikom pokutui?cym odpufzczenie
uprofi?e? ,

i ja nafladui?c Ci? za

wfzyftkiemi nieprzyiaciolami memi

przyczyniam fi? , krzywdy mojey od ..

I??pui?, m?ci? fi? nie chc?, wfzyf?kle
go dobrego, tak jako i fobie z pra.
wego ferca im ?ycz?c.

?wiadczasz.
'

,

IL Mi/o?? Mocy.

o Jezu, mi?ui? Twoj? Wfzechmoc

DO??, ,któr?? nie tylko dobrze wfzyft
ko fprawi? ,

ale te? za nas wfzyf?kle
m?ki chwalebnie zwyci????, ?ólhyem
Cztowiecze?ftwo zmacnraj?c 1 mnie W

ka?dym utrapieniu do Ciebie fi? ucie

kaj?cego pofilaj?c , które przeciwno
?ci za pomoc? Twoj? fpodziewam fi?
zwyci??y?.

Ws1tpowanz:e 5te 2! 'aktot«

mllo}c/ dO?WlaaCZa ;acey.
:;(, ../IIL M?lo?? Mq,dro?ci.

L Milo?? pojitajqca albo zmacniajqca.
O Jezu mi?ui? Twoj? m?dro?? kt6 ..

r?? zgani? i pot?pi? tego ?wiata z?e,
to jeft: godno?ci, rozkofzy, i boga
??:wa, obra?e? fobie dobre, to jeft
utrapienia, przefladowania , ub6ftwo i

mnie na wz6r twóy powodzenia tego
?wiata, które f? powodem do wfzel

kiego z?ego, odft?pl?, utrapienia, kt6 ..

te f? pomno?eniem cnoty, przyj?? na

uczy?e?.

O Jezu, kiedy? wdzi?czno?ci? milo ..

?ci twojey b?d? pofilony, albo

zmocniony , aby dufza moja ofch?o

?ci? zemdlona, f?odycz? duchown?
pofilona, przed obecno?ci? twoj? roz

p?ywa?a fi?, wdzl?czuie wfzyftko od cie

bie przyimui?c?
/

,

IL Milol? zniewalaj?ca.
IV. Mi/o?? Lito?ci. I

Jezu nay1!odfzy, kiedy? wdzi?czno
?ci? mi?o?ci twojey ?orufzony i prze

j?ty b?d?, mi?owamem, pa?aniem, i

omdlewaniem?

O Jezu mitui? Twoj? dobro?, któ

r? masz zawrze uprzedzaj?c do na

wrócenia nieprzyiaciol, to jeft:
grzefznikow , jak,? i. do powobnia
mego, 1 ja nafladUl?c .Cl?, chc? wfzyft
ldch moich nieprzyl&CIO? poprzedzi?
mi?o?ci?. mi?uj?c ich ftrcem

I ufty i

Abym ni?dzie ?oci?rzen.ia, i po
filenia niernaj?c, nigdZIe me fzuka? ?

tylko W tobie mi?o?ci moja.

UC2'ynkiem.

1
I1L Mi/o?? nafycajqca.

o Jezu) kiedy? wdzi?czno?ci? mi?o

?ci twojey na(ycony ?oftan?, abym
do

"
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W?l?powanie 6te 2aktow
" mllo?ci Jwaltowney.-

do ?adney r?ec?y ?wlatowey- ?b?ci t i
?:?

guf?u nie mia?, tylko do ciebie ? aby

'wfi;yftkie dobra ?wiatowe obmierz?y
" mi, ? duchowne fmakowaty.

L Mi/o?? rani?ca.I

II'". Mi/o?? upewniaj?ca.

O Jezu nayflodfzy, kiedy? mi?o?ci?
mi?o?ci twey zraniony b?d?. abym

wfzyftkiemi zmyllami i duchem od

?wiata oderwany, do ?adney rzeczy,

tylko do Ciebie ferca nie przyk?ada?,

wfzyft1tie mowy, mysli, zabawy oko.

lo ciebie mai?c, wfzyftkle pragnienia
de Ciebie zci?gai?c?

o Jezu, kiedy? wdzi?czno?ci? mi?o

?ci twojey upojony b?d?, abym ju?
nie tylko gardziI wfzelk? pociech?
?wiatow?, ale upojony mi?o?ci? two ..

j? bra? ochot? i odwag? z wefelem

podeymui?c, jako Apoftolowi8 i M?

czennicy SS. wfzelkie krzywdy, a prze

?adowania dla mi?o?ci twey nafladu ..

J?c Ci? •

II. Milo?? I{r?puiqca.

O Jezu, kiedy? mi?o?ci? mi?o?el

twoiey Ikr?powsny b?d?'? I. To jeft:

?eby wfzyftkie fi?y Dufzy moiey to

bie zniewolone by?y , aby rozum nic

nie myslit , rami?? nic nie trzyma?a,
wola nic nie mi?owala , zmyfly nic

nie poymowa?y, tylko Ciebie mi?o?ci

moja. 2. Kiedy? mi?o?ci? fkr?powany

b?l?'? to jef?. wi?zami dobrodzieyftw
Twoich, ftworzenia, odknpienia ,

u

fprawiedliwienia ,
do Zakonu S. po

wo?ania zniewolony do mi?owania

Ciebie.

V. Mi/o?? upewniaj?ca.

. ? .

Jezu,
.

kiedy? wdzi?czno?ci?
bu.tosel twojey upewniony, ube ..

fpIeczony b?d? w nieodmienney ?, a

trwa?ey z to b? przyia?ni? J. Brzy

d??c H? zawrze wfzyftkiemi gr..zecha-
mi dla farney obrazy twojey. 2. Chc?c

zacbowa? prawdziwie, pilnie, i zupel ..

rlie przykazania twoje. 3. Pragn?c
dobre uczynki czyni?, ofobliwie milo

fierdne. 4. Nie daj?c fi? , ani mi?o?ci?
dóbr doczefnych , ani boja?ni? utra

pienia ?wiatu przeko-na?. 5. Staraj?c
1i? p?zez wzdychanie, pragnienia,
B.ogomyfino?e, tefkliwo??, nie rozdziel
nie z tob? fi? zjednoezy?.

.l11. Mdtym i chorym czyni?ca.

O Jezu, kiedy? mi?o?ci? twoj? zra

niony omdle? i chorze? b?d?'? I. aby
mi wfzyfrkie debra tego ?wiata C ja

ko choremu potrawy ) gorzkie i nie ..

przyjemne Iialy ii?. 2. Aby jako ciaro

chorego na wfzyfi:kich cz?onkach go

r?czk? pata, tak duCza moja ogniem
mi?o?ci twey pa?a?a, na w&yftkich
fwych potencyach: na rozumie, pr?e?
gor?ce rozmyslanie i BogomyslnosCJ,
na l'ami?ci, przez obecn.o?? Twoj?

VL Milo?? fpokoyna.

O J k· d'
• , • •

l
' . ezu, le yz wdzl?tznoscl? ml-

OSCl t-w
.

b
• •

d
ey Spojony ezpleczme

0-

poczn?, tu przez lafk? , tam przez

?h?ar?, W tQbie wefolo odpoczywa
J?c.

I uwa ..

,/
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u'Y8g? niezli?zonych dob?odzi:y f?w {', W..{tenowa'rde 7nze. :fakto 1/

twoich, na woli, przez wzmecarne go- ,6?- l' •

J

r?cego ognif?ey mi?o?ci afektu ku To- mdosci ojnl?ley Se rc"!ficktey.bie. 3. Abym, jako zdr?twia?y, ku ?wia-
•

.

towym marno?ciom ?adnego zmy1lu l Mi/o?? niepohamowana.
nie ildaniaI. 4. Abym gor?czk? mi?o?ci

ku 'Tobie pa?ai?c , co raz wi?kfzey
fiodyczy mi?o?ci twoiey pragno?, 5.

Abym w ckliwo?ci ducha zof?aj?c, ?y
wot teraznieyfzv fobie zbrzydziwfzy,
umrze? pragno? ,

i z tob? raczey fi?

zjedrtoczy?, ani?eli w osch?o?.snch zo-

B
o?e m6y, kiedy? przy id? i .fhn?
przed oMiczem Twoim rozpalony

ku Tobie mi?o?ci? niepoharnowan? ,
i

do ?adney inney rzeczy niefklaniaj?
??., ftrzelift?, celif?? , fzypk? mi?ó ..

SCl?·
'

ftawa6
'

1 V. Milo?? umieraiqcym.
Boze dobrotliwy, kiedy? przyid? i

poka?? ft? przed obliczem twoira ,

?orej?cy ku tobie mi?o?ci? nieflco?

czon? ,
bez przef?anku, bez ko?ca Ci?

mi?uj?c?

o Jezu, kiedy? mi?o?ci? mi?o?ci twey

'flmr? ! abym umar? wf?elkiey. To

z?ey fk?on?o?ei do grzefzenia. 2. aby
wfzyftkie porufzenia nieporz?dnych
nami?tno?ci umorzywfzy, w Tobie

zof?ai?c , nlefko?czon? dufzy mey

ciefzyl :fi? pi?kno?ci?. 3. Abym umar?

?wiatu, przez g??bokie ubóf?wo

wfzelkiego Pa?ftwa wyrzekaj?c fi?
cia?u, przez Anielik? czyfro?? wcza

fow wfzelakich odf??pui?c , czartu,

przez nieograniczone pollufze?ftwo
wfzelkiemi godno?ciami i wolno?ci a ..

mi pogardzai?c. 4. abym umart fobie,

przez umartwienie wtafney woli i

w?asnego rozf?dku, abym ?yr tobie,

nasladni?c zy\yota twego. 5. Abym
?!lmart wfzyftkim r

defektow cudzych
nie taxui?c, patrza? fiebie. farnego, i

prz?z (?Wiczenie fi? w cnotat;h SS.

W do1kona?o?ci P9ft?powal.

.

IIL Milo?? pataiqca.

Bo?e dobretliwy , kiedy? ftan?
przed obecno?ci? twoi? gorej?cy kil

Tobie mi?o?ci? coraz barziey parai?c??

1 V. Mi/o?? pr?enikai?ca.

Bo?e móy, kiedy? I?an? przed To

b? gorej?cy mi?o?ci? zawrze wf?tt ..

k? moi? Dufz? przenikai?c??

V. Milo?? plomienifla.

Boze móy, kied?z ?al1? prz:d obli..

czem twoim plomlemft? Va?a1?cy kll
tobie

f

mi?o?c;??

VI. Paktum S. Franczjzka,

\
Bo:l:e móy i wfzyflko.

I

I. Boze, który? jeft pocz?tkiem i

koncern wfzyfrkieg.o I i moich, fpraW ..

p}oy
,

•

I
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?óy S?.warzyciel , Zbaw?ci?l, Od ku-
,:: jeft; ?adney ?o?ufie .niedaj?c fi? ode,r

..

piciel ,
l wfzyftko: od ciebie pocz?- wac od mi?o?ci twojey. Rozt'l"opntt,

tek i koniec bierze, przed tob? to jef?: we wfzyftkich fprawach , ani

wfzyftkie pakta ( tego teftamentu) zbytkiern ,
ani niedofl:atkiem od toru'

wfzyftkie akty tey medytacyi, tey cnoty nie wykraczaj?c, albo pod po.

rekollekcyl- wfzyfrkie intencye mo- zorem dobrego, 7;tego nie pragn?c.

ich fpra.W '. fczerym afekt;m. tobie W,d?i?czni?, to jeft: dla ?o?y?zy mi-

przypirUl?
1 poruczam na wieki. - Io?ci twojey wfzyf?kierni ?wiatowe-

H. Bo?e móy, który? jeft prawd? mi rozkofzami, dobrami, godno?ciami

nieodmienn? ,
z tob? fi? wi???, moc- gardz?c. lH??nie, to jeft: dla miro-

n? wiar? wierz?c Ci?: i?e? jeft tro- ?C\ twojey naywi?kfze prace i utra-

jaki W osobach, jeden \V iftno?ci, ?e? pienia pcdeymuiac. Wybornie, to jeft:

Stworzyciel, Odkupiciel, Zbawiciel, rozpalony mito?ci? twoj? ?ycz?c fo-

Król nad Królami, Wfzechmocny , bie, chocia?by przez nayci??fz?

wieczny, dobry, wierz?c tobie, to jeft: ?mier? z tym ?wiatem rozstania, a z

Twoim przykazaniom, radom, i te- tob? z??czenia na wieki nierozdzlel-

D1U ?fzyftkiemu, co?kolwiek do wie- nego. Y wlzyftko, to jeft: fiebie z

rzema nam przez Ko?ciot poda?. Wie- cia?em, z durz?; wfzyfrkie zmylly, my
..

rz?c.w Ci?, to jeft: przez Wiar? fli , mowy, tobie ofiarni? te medyta ...

zof?aiac w Tobie. I. Przez naslad 0- cy?, t? Rekollekcy? do Ciebie ?ci?-

?anie w fprawach '?ywota Twoiego, gam, jak? do k;»?ca bez ?o?c?, Am?n.
Jako pewne (rzadki do ofi?goi.enia .

III. Boze. moy dla ?IlllosCl twojey

zbawienia. 2. Przez mi?owanie Jako me mam aic
, odrzucI?em boga?lwa.

ten'o który jeft naywj??[ze dobro. przez Ewangelickie Ubóflwo, odft?-

nd?e móy, który? jeft drog? pro.. pi?em wygod i rozkorzy przez Aniel- ?

:tl? do wieczno?ci prowadz?c?, do Cie- fk? czyfl:o??, opu?cilem godno?ci, wol-

bie fi? udai? fial? nadziel? oczeki- no?ci przez nieograniczone poRu-

wai?c od Ciebie, jako od Oyca mi?o- fze?ftwo, umar?em fobie przez wy-

iiei'dzia, odpufzczenia grzechow, ta- rzetzenie fi? wla[ney woli i rozf?dku

ilii i chwa?y NiebieIkiey. ,
dla mi?o?ci twojey. Nic tedy nie jeft

Bo?e móy, który? jeR ?ywotem mego, tylko? Ty fam Bo?e móy, W

wiecznym, fpajam li? z tob? gor?c? którym jeft wfzyftko, 'f tobie wfzyft: ....

mHo?ci?, mHui?c Ci? dla ciebie, ?e? kie bogactwa, wfzyfrkie rozkofzy t

jeft dobro niefko?czone , mi?ui?c Ci? wfzyftlde honory, wCzyfrkie wolno ..

\V tobie, t? jef?: te wfzyftkie dofko- ?ci, wCzyf?kie pragnienia moje. .

nalo?ci, którekolwiek mafz \V' fobie, IV. B0?e mdv, wziotem na fi? jarz-
ze? jeft Wfzechmocny 1

nie?miertel- mo 1lu?by twojey przez fzluby Za-

?Y, wieczny, winfzui?c Ci i ciefz?c fi?, konne; j?c'z? pod ci??arem j upad?m,

?e ?tak. zacnemu i do!konatemu Panu ci??Ide Ewangelickie 7,tbÓflw'O, trudna

• uZ.?, ?l\itui?c Ci? wed?ug Ciebie, to Anielilu czyfl:o??, nieznofne nieogra-

Jeft. Wed?ug woli i rozkazania twego, niczone poflufze{l?hvo; przykre' Za-

ze wfzyftkiego [crca i ze wCzyftkiey konne umartwienia, ale Bo?e b?d? .Bo-
durzy, ze Wfzyftkich liI, flat?,?nie; to giem Jlloim, wfpomo?ycielem mOlm.

rAtqu·
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rstnukiem moim f
i wfzyftko mog?;!? VI. Bo?e, od Ciebie, w Tobie d?a

znie?? w tobie, który mi? pofilasz, l Ciebie wed?ug Ciebie, niech b?dzie
..

ju? ci??ar lekki, jarzmo wdzi?czne, wfzyftko; bo? Ty jefr Bóg móy i wfzyf?-
wfzyftkie oftro?ci Zakonne ?atwe, ko .

przyjemne, zuiof? dla mi?o?ci twojey VII. O Bo?e f który? jef? wfzyftkim,
na wieki.., . , . •. w,e wfzyfrki?, nad wfzyf?ko , milui?

v. O .mlt?scf ? niech?e Cl? tnl?UI? ze C.l?, chwal? Ci?, dzi?kui?? mn? wfzyft.
wfzyftklm 1 wfzyftko W Tobie dla kirn

, we wfzyftkit;n, nad wfzyf?ko i
Ciebie mniey, ni? fiebie

,
a Ciebie nad ?ycz?, aby? -by? mi?owany od wfzyf?-

wfzyftko; bo? Ty jef? Bóg móy i kich nad wfzyftko.
w fzyf?ko,

ZAKONNEYZ TEOLOGII

TRAI{TAT IV.

o :fokusach.

/

Dobrotliwy Bógz fzczodrobliwey la ..

* Pierwsza, rodzay, fpofoby, i liczb,
{ki fwey cz?owiekowi wfzelakie dar- pokus w?licza.

mo dat dobra, bez ?adnych jego za- DrugC?, nauk? do zwyci??enla tell-

llug; chwa?y jednak Niebiefkiey tyl- tacyi podaje.
ko dobrze zaf?u?onemu i z pokus
tryumfuj?cemu udziela. Anio?owie =::r=:=

wprzód tentacy? zwyci??y? mufieli
,

CZ?SC PIERWSZAnim chwa?? Niebiefk? otrzymali. fam
O

Chryf?us, ile cz?owiek, od z?ych ludzi

przeiladowania, od czar? kufze?ie

?nofir; aby llawniey z tryumfem zwy·

ei??c? do Nieba wfr?pir. i cz?owiek

pragn?cy Nieba, inaczey, tylko przez

zwyci?zenie pokus; onego doft?pi?
nie mo?e': Jakoby tedy t? potyczk?
fzez?fliwie prowadzi?, W tym trakta
de fi? pokazule , który :fi? dzieli na

cI wie cz??ci.

Rodzaju, fposobach i liczbie poRus.

,

Rodzay kuszenia jefl pi?cioraki.

fPocbodzi
od Pana Boga, a te nie

I. kufzeniem, ale do?wiadczeniem

jef?; ,g.?y. Bóg, jako Oyciec ?yna ,?
tnitosCl, Jako Pan flug? w WlernOS?1

l,

I,

i W uprzeymo?ci do?wiadcza.
A
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Tey tentacyi albo pokufy czartowfliey:A do ?wiadcza dwojako, powierz- .;:?

cllOwnie; I. Dóbr doczefnych udziela-..

j?c. 2. One odbieraj?c, jako Z Jobem I. <?kazya [ef? nienawi?? ?u Bo-

ezyni? , 3. Niezno?ne P.rzykazania, gu, ktory go pot?pi?; za;ziros? prze ..

jako na A bra?lama wkrada HC. 1171z?t.,"z- ciw cz?owiekowi , ktory na jego
nie: T. Na durz? f?odycz duchown? mieyscu w Niebie zaf??pc? jef?,
wlewaj?c. 2. On? odbieraj?c. 3. W utra- 2. Jntencya albo koniec tey ten-

pieniu o pomoc wo?aj?cych nie Rucha- tacyi jeft dwojaki. T. Pryncypalny" to

i?c., jeft: g?ówny, a ten jeft pot?pienie
"

II., Pochodzi od cz?owieka, a to cz?owieka. 2. Partykularny, a ten jeA:
czworako: albo oddalenie od duchownego zy-

I. Gdy cz?owiek wn?trzny, to jefr: wota przez grzech ?miertelny, aJbct

duch od zewn?trznego, to jeft: od oRabienie W ?ywocie duchownym
zmyRow do ztego ci?gniony bywa. przez gnu?no??, albo grzech po-

!2,. Gdy cztowiek fam fieble do- wfzedni.

?wiadcza, jako N awiciufz probuie fil, 3. Materya tey tentacyi jef?, , albo do-
I

je?eli b?d? do Zakonu zdolne. 3. Gdy bra tego ?wiata, aby niemi do fiebie

Prze?o?ony mor tyfikacyami, fztrofo- przywabi?, albo mizerye i utrapienia,
wamem , rozkazaniem tak Nowielu- aby niemi od Boga odf?rafzyl , a to

fza, jako i Profe:ITa w ?ywocie Za- wfzyfrko fprawuie, przez widzenie,

konny? do?wiadcza, i do dofkonato- Ryfzenie, ukufzenie, dotykanie, i inne

?ci ci?gnie. 4. Gdy z?y cz?owiek na- zmyfiy nafze
, których za?ywe jako

?qwami do grzechu dobrego

pr.zY-1
or?za przeciw dufzy nafzey,

CI?ga.
III. Rodzay pochodzi od cia?a, które: 4. Sposob kuJzenia, a ten, jefl CZttlO-

:r. Gnufno??, ofpalf?wo i leniwf?wo do I f'aki.

fnodlitwy, do ilu?by Bo?ey fprawuie.
!l. Od poftow, niefpania, i innych mor

tifikacyi od zacz?tego Zakonnego ?y
'wota, allegui?c flabo??, odftrafza.

g. Do wygo d zbytnich w jedzeniu, pi

I. Woczy jawnie nas od dobrego
odci?gaj?c, a do z?ego przyci?gai?c,
albo namow? i fmakowaniem rofko ..

fzy, wczasow, wolno?ci, bogactw,
albo obci??aniem prac, wielkich tru?

dno?ci, umartwienia.

ciu nad ftan fw6y zach?ca.
IV. Rodzay pokus pochodzi od

?wiata, który: J. Ci?gftie do fiebie

obiecuj?c godno?ci, bogattwa, roz

koCzy. 2. Odd'?ga od Chryfiufa, frra

???c oftro?ci? i innemi niewygodami

II. Z tyfu potaiemnie, i zdradliwie

pod pretextem dobrego, do tego ci? ..

gn?c. n. p. Nowiciufza z Zakunu

ci?gnie, ?e na ?wiecie mo?e jafmu??1)'
dawa?, Rodzicow ratowa?, Kazaniem?Y\Vota Zakonnego.

t

V.
R.odzay pochodzi od czarta, a dufzy nawraca? albo Profefsa poJ

a z
d<:>pufzczenia B?fkiegQ,.

\
'

J'
,.

b·' "'a
protextem

za.
r IWOSCI, na ozel1 \v ,

zakonno?ci do niezgudy, do turbacyi
z braci? pobudzI; albo n'eof?ró?nego,

tytu?em naboze?fiwa, Duchownyc:ll
Tom III E? Nauk

,
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Nauk, do znajo?o?c?, ?o c??ftych .;:: nau?i fiar?ycn, a f:voiey fi? j??. 3-
rozmow z nabo?nemt ?lareml v,fo- w niebezpiecznych 1 w?tpliwych ma ..

wami prowadzi, a tak wielu pod p?a- teryach upewnia. n. p. Miftrz Nowi-

fzczykiem ?wi?tobliwo?ci w przepa?? cyufza uczy, je?eli chce fz by? do-

upadku wtr?ca. brym Zakonnikiem i Profefsyi d6y??
III. ? .Prawey . ?rony. do grze?hu zac?o?ay te nauki. r. Sta? fi? trupem

namawrat?c nadziel? WIelk? W mi?o- fobie 1 wfzyftkim fwoirn. 2. Pospoli-
:fierdz:iu Bolki? czyni i z grzechu ty ?ywot i W modlitwie prowad?. 3-
pr?tkie, powf?anie ,

?acne odpufzcze- Umy1?owey modlitwy, w cnotach cwi-
'

nia otrzymanie obiecuie. c?enia h?, fumniellia rachunku' nigdy
?V. Zl?wey f?rony, .w grzec?u zo- meopufzcza y. 4. poznawfzy w fobie,

f?ai?cego zadney mu mi?ofierdzia na- defekt, aktem przeciwney cno ...

dziei nie obiec?i?c, od po?uty odci?- ty z fi:bie .a= wyp?d?, Wfzyftkich
ga, a W przepa?? desperacyl prowadzi. tentacyl wn?trznycs , turbacyi,. pou-

Tych pokus albo tentatorow , oso- fale Duchownemu Miftrzowi, a nie

bliwie z nayduie fi? dwadzie?cia. komu infzemu zwierz fi?. Teniaiov
.

Pierwszy zowie fi? czart medrek. mówi na to: Nequaquam, ?adn? miar?
Ten nayprzód cz?owieka umacnia w nie czy? tego J a to Miltrz chce wie-

wlafnym rozs?dku, potym zadaie mu

I
8zie?, co fi? z tob? dzieie

, je?e1i?
ciekawe przeciw prze?o?onym, Braci, ftateczny, a to' wfzyf?ko drugim opo-
uf?aworn Zakonnym Pytania, na ko- wie, b?dzie to fzkodzt?o. Albo radzi

niec fa?fzywe mu opowiada racyiki. Nowicyufzowi, ?eby wyfzed? ; bo tu

D. p. Nowiciufza pyta Czart: czemu bardzo ofrro, a wfr?pil do l?eyfzego \

ci? Magifter frrofuie, martwi, ?e ci? Zakonu.

z Zakonu wyprawi? chce? czemu Nowjcyufz boi fi?, aby ni€f?racit pu
...

przero?ony ka?e temu, a nie ternu? wo?ania, tentator mówi: Nequaqua1ll1,
to, a nie to czyni? ? bo go nienawi- nie bóy fi?: Miftrz nowemu Profefso-
dzi. Czemu teraz tak wiele w Zako- 'wi radzi, je?eli chcefz powo?aniu
nie chorych, aabych? to 1prawuie Tw'emu dosy? uczyni?, te wypel't>iay
bose chod?enie, cz?fte poRy, ufta- nauk!. r. U?naway dobl'o4?leyfrw?
wiczne dyscypliny' i umartwienia, któ- Boikle, ?e Cl? do ZakonU p?Wolar I

re ftarzy powymyslaH, a teraz 1?abfzy b?d? wdzi?czny. 2. ?fzyltkle fpra .....
·

wiek.
'

wy twoje do fzlubow l

?ra? Zakon-

Ta P?kusa zwyci??a fi? przez u- nych proRuy, aby fi? z

n:eml zgadza;
morzenie wtasnego rozs?dku, podda- ?y. 3. Przez wrzyftek zywot b?dz
j?e go pod dyfpozyci? Prze?o?onego, oftró?ny, i nie ufay, ?e? ftary w Za-

Fraw Zakonnych. konie; bo czart ci? t? fztuk? z lalki

Bofkiey wyzu? chce. 4' Naymnieyfze-
? Drugi tentator zowie fi? Nequaquam, go defektu lekce fobie ni: wa?. 5.

fmialek:

I
nad wfzyftko ftaray fi? mle? Ducha

.

·

nabo?e?ftwa, z Swieckiemi towarzy-
?

Ten nayprzód umacnia W wlafoey ftwa, i konwersacyi ftrzeg?c. Tenta

woli. ?. Rlidzl Qdft?pi? zbaWienney
tor
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tor na to mówi: Neqzuiquam, nie wierz
,:,

6. Medyk albo lekarz, ten biesple-

temu, plotki to.
.,

czn? o zdrowiu cia?a piecz? mai?c,
Ta pokusa zwycl?za fi? wyrzecze- chorob?, i owfzem ?mier? dufzy przy-

niem fi? w?asney woli. nofi
, ten fprawuie. I. Rozwolnienie i

Trzeci Tentato1" Plus flory, ten uft?powanie od oftro?ci ?ywota, od

ochotnych prowadzi do zbyteczney poftuw, rannego wfiawania, dysey-
nad iUy i potrzeb? mortyfikacyi, ro- plin, i innego odradzal?c umartwienia,

boty,
.

tJlQdlit\vy, a to dla trzech przy- a cia?o w namt?tno?ciach wzmagai?c.

czyn czyni, aby ich wprowadzi?. I. 2. wzbudza fzemranie przeciw prze?

W prezumpcy?. 2. W pogard? Zakon- Io?onym , Braci, ?e nie maia milo-

ney obserwancyi ( ?e nie jeft tak do- ?ci
,

i ftarania ku chorym. 3. Nie ...

fkona?a
, jako rozumia? ) 3. w of?a- cierp1iwo?? wielk? w Braci czyni. 4-

bienie fi?', i f?racenie zdrowia, aby mi?o?? do fiebie farnego wznieca. D&

tak do Zakonu ulesposobnym fia? fi?. I takich S. Bernad narzeka mówi?ce

Czwarty jefl Minus leniwiec. Ten do Na co fi? ,przyda z tak? pilno?ci?
gnusno?ci prowadz?c, fprawuie, i? ftara? o ró?ne potrawyf Iugominy
Zakonnik leniwie, niedofkonale to (mdwifa) wiatry mno??, ferce , ?or?-

traktyie, na co fi? obowi?za?, a to dek obci???, mleko g?owie Izkodsi ,

czym ze trzech przyczyn. I. aby mu tego napoju nie znofz? pierfi, kapufta
ftraci? ferce do prze?o?onego, cz?f?o melancholi?, inna jarzyna choler?

go z Ieniftwa fztrofui?cego. 2? a?eby mno?y, ryby b?otem tr?c?, ta potra-

lenifrwe,m i gnusno?ci? gor?co?? cn?- wa cale mojey komplexyi fprzeciwia

ty wygafi"Yfzy, wyfl-?pki wkorz:mt fi?, A có? to jefi? ?e ani w f?awie,

3. Aby nIespo&'obnym Zakonowi u- ani w ogrodzie, ani w fpizarni, ani

czyniwfzy, do nieukontentowania w piwnicy, nie mo?e fi? znale??, cze ..

'w powo?aniu i desperacyi przywiodf. goby? mial za?y?? Uwa?ay profz? J

Ta Tentacya niebespieczna Profefsom, ?e? jeft Zakonnikiem , a nie medy-
którzy ftaro?ci ufai?c, wiele fobie kiem.

pozwalai?c , uft?pui? i wftecz :fi? ob- S. Francifzek w Regule I\vfzey W

,zierai?. Roz: IO. przeftrzega moWi?c: jefliby
5. Melius poprawiacz, ten pod :fi? obrufza?, albo gniewa! na Boga,

preteitem dofkona?o?ci i ?wi?tobliwo.. albo na Braci?, albo jefliby fi? ftaral

?ci ka?d? rzecZ poprawia; bo:fi? mu z wielkim pieczo?owaniem, aby bra?

nic nie podoba, m6wi?c, ?eby to tak lekarftwa, pragn?c i zabie?aj?c zby ..

lepiey by?o, ci?gnie.. J. do niepoflu- tnie, aby ratowa? (we cia?o, kt6re

fze?frwa, 2. do pogardy Zakonnych tak kr6tko
I

ma ?y?, i kt6re jeft nie-

llftaw. 3. do lekce fobie wa?enia przyjacielem dufzy, nie trzeba rozu-

?l'dYnacyi prze?o?onego. Zwyci??a. mie?, aby to w nim od dobrego po-
l? fi? ci trzey Tentatorowie. I. Pro- chodzi?o, ale trzeb3 takiego poczyta?
wadzelliem ?ywota pospolitego. z. za cielefnego cz?owieka; bo nie zda

poflufzl: ?nwem nieograniczonym. 3. fi?, ?eby mia? by? z pocztu flug Bo ..

ootrwanletl).
ftatecznym W ?ywoci? zych ten, który wi?cey mi?uie cia?o.

Zakonnym. ni? durz?, piada ( mówi jeden ) z?

Ee ij
.

kOllni.,

,
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konnikowi, . który bardziey fi? ftara
;::, ni?c fi? wfzelkiego pof?dzania. !Z.

o zdrowie, ani?eli o ?wi?tobHwo??. Uchodz?c fzemrania i wie lorndwf?wa,
Ta pckufa zwyci??a fi?: I. Pogar- 3· Kochaj?c fi? W milczeniu. 4. O

cl? ?ywota doczefnego dla wieczne- ka?dym dobrze trzymaj?c.
go. 2. Znofzeniem wfzelakich niewy- O/my Tentutor jeft dyfkret: ten de ..

god , chorob, z mi?o?ci Bofkiey nafla- fektom pob?a?aj?c Braterfkim
, onych

dui?c Chryilufa. 3. Zupe?nym fi? od- przeciw Prze?o?onym porufze , jakoby
daniem w opiek? Bofk? . 4. Przykta- byli fUl'owemi, fkr?tnerni , Braci? do
dern SS. Pa?fkich

, którzy ?adne?o turbacyi i niecierpliwo?ci przywadz?-
prawie o ciele pieczelowania me cerni

, a cz?aym napominaniem dy ..

mieli. ftrakcye i przeszkody im w nabo?e? ...

Siddmy Tentaior jefl badacz: te? f?wie czyni?cemi.
kufz?c po ftopniach Brata prowadzi. Ta pokura zwyci??a fi?: r. Uwa?a"
NliyprzGd: o fprawach Braci fi? bada, j?c ,

i? Przero?ony Oycem i Narnie-
'One uwa?a ,

i na z?e t?umaczy, taxuie, f?nikiem Bofkim b?d?c, z mi?o?ci i z

A to: .l. Aby Braci? fobie lekce wa- potrzeby zbawienney Brata ftrofuie,
:i?c, mi?o?? Braterfk? zniófl. 2. Aby i napomina, a chocia? i niewinnie
fiebie wynofit, ?e nie jeft, jako inni. czasem, to czyni, do ?wiadczaj?c f?a-

s. Aby fwoje prawdziwe i znaczne teczno?ci jego. 2. Uwa?aj?c,' i? cier-

defekty, zmyllonemi, albo ma?erni pliwo?? Zakonna, na któr? Zakonik

-nfzych defektami pokry?, mówi?c, fi? obowi?za?, jeft niewinnie cierpie?,
nieturbuy fi? , atoli i ten Brat jeft ta- nafladui?c Pana Chryftufa i jego Ko-
ki. Poiot?re wywiaduiefi? o fprawach, chankow.

ordynacyach Prze?ozonego, one za Dziewi?ty Tmtator je} gorliwy, ten

l1ie roztropne, nie Zakonne f?dz?c, ? do nieporz?dney ?arliwo?ci ku Bogu
to: I. Aby Prze?azonego w pogard?. Brata porusza, i (prawuie w nim, i?
?. Brata W przeft?pftwo fzlubu poi?u- na Brata, i dla mafych defektow .na-

fze?ftwa wprodzll. Potrzecie: Uaa.. f??puie, onego ?aje, przed Braci? oila-

wy Zakonne
? Przykazania, Regu?y wia, przy Braci zawf?ydza, przed

taxui?c, Olle f?dzi by? niedoikona?e, Prze?o?onym udaje, nic nie pokrywa,
nierozumne, niezno?ne: I. Aby Brat ale gfofi, chocia? czasem (am daleko

nie by? kontent z ftanu fwego. 2. niedoikona)fzym znayduie n?.
zeby Przykazania" Regu?y, na które Ta fJOkqIa zwyci??a fi? nauk? Bo-

fzluhem obowi?:lanv jeft, przefr?po- nawentury S. gdy kto grzeszy, co?

wal; f?dz?c ? i? abo f? niezno?ne ,
do tego f' Ty upadku bóy fi? fwego;

albo nie potrzebne, abo dyfp?f? W czuy nad fob?, znay fam fiehie, h?d?
t:tkiey, aho owakiey potrzebie przyi. poJwrnym, b?dzies,z 'Y ?iehie.
roni?c. Poczwarte: bad,.a fi? o f?dach Dz iefi? t y Tentator Jeft s?l?toszek, ten

Eofldch .wzgl?oem powolania , prze- dwojako kU,fi, na?pr?od: we\,:n?trz
znaczema do Nieba, a to, aby Brata Bratu opowlada, ze Jei? naboznym"

bo W prezumpcy?, albó W defperacy? derplhvym, poflufz,nym, we ;v fzy fi:-

wd?grol.. kich cnotach nad m1zych dofko?al-
'l"a foku{a ?wyci?za fi?:, l. Chro.. Czym, aby owego Brata W pych? l W

po-
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pogard? inszych pod!lió:11;, f!0f!Jtdre po.?.? pojow ? radzi, ;ab? 'cia?o wfze?ki
wierzchu pokazule 1 mowr, Jak WIeI. wczas 1 wygod? mia?o, dofpal'n, doja .. I

\

kiey ?wi?tobliwo?ci, ?ywota of?ro?ci d?o
,

do rozmow ,
i fpotkowania z

?yl ?. Franciszek, S. Pi??r AI?ant?ra ,oecbami inpt.ey p?ci pl'zy?p?fabia; przez

r inm , którey'dofkonaloscl tobie me- oko, ucho', rozmowy, 1 Inne fpofoby

.podobna dóy??, a powiniene? j? mie? ró?ne, mym nieut?ciwe ,
cia?o po"

wed?uz Ranu fwego, a to czemu? aby ruszaj?ce, wprowadza; a czasem ,vi

onego? Brata W defperacy? wprowa- upadek przez nieof?rri?no?? wtr?ca.

dzit.
Ta pckufa zwyci??a fi? pof?aml,

. Ta pckufa zwyci??a fi?: r. Gt?bo- dyfcyplinami ,
i innym zmyfi:ow i cia?a

k? wn?trzn? I pokor?, f?dz?c H? nigdy Zakonnym umartwieniem.
.

niegodnym tych laik, które mi Pan Czternafly Tentator je} tetryk, ten

Bóg daje. 2. Ufno?ci? filn? pomocy w melancholi? Brata wprowadziwtzy,

Boikiey,którey u?ycaa tym, których melancholiczne, fmutne, gniewliwe

do czego powolywa. przywodzi na? myili, tak, i? fi? ut?a-

g)'edynaj?y Tentstor jej} dworak, wicznie frafuie , gniewa, perfwazyi i

.albo natr?t, ten prowadzi do uk?onu rozerwania od nikogo nie przyimuie,
fkladu dwodkiego, radzi z ka?dym a pod _czas w defperacy? wchodzi.

?? .
pOZ?3?, przywita?, o rzeczach Ta pokufa zwyci??a fi? pilnym

.r

sW.leckich dyfzkurowa?, wfzyftko wie- wylton?niem pofpolitego ?ywota, to
,

./ '. dzie?
, widzie?, w ka?d? fi? rzecz jefr: modl?c fi? z modl?cerni , robi?c

wda?
? wed?ug owego: Quidquzd z robi?cemi, reKreui?c z rekreui?ce ..

-

[acit '11tlund'lts, Monachus vu?t eJfe j'U? mi •

.
•

cUlldus: Rzeczy pr?edwornych, fpe- Pz?tnajiy ?ent?tor .7efl,
.

potempa,

cyalnych doftawa?; i tak Brata zapa:
ten wfzyi?:ko gam, wfzyftklCh fprawy

mi?talego w wokacyi fwojey, czym by naylepfze fzpeci, i pot?pia.

jednym dziwowilldem. Ta pokusa zwyci??a :fi?, poznaniem
Ta po1}ufa zwyci??a fi? oddaleniem fwey niedofkona?o?ci, podfo?ci i de-

f1? od konwerfacyi z ?wieckie mi. fektow.

Dwunafly Tentator 'jejt. d!Tmopy?h , SZeS1tC1jly Tentator jefl pochlebca: ten

ten fprawuie, i? Brat Zakonny wfzyfr- ka?demu osobliwie frarfzym upodoba?
_ kie dobre i Zakonne uczynki na to fi? pragnie, we wfzyfrkim fi? akko-

traktuie, aby go widziano, chwalono, moduie, ka?d? rzecz chwali, po?wiad ..

promówowano.. cza, cho? nie trzeba, ullu?y; a czasem

,Ta pokufa zwyci??a fi? pogard? i Dobrodzieiowi, rzecz nagann? i z u·

:fiebie famego ,
i uwag? ?

i? z nas nic fczerbkiem dufzy pochwali.

d?brego czyni? nie mo?emy, a cokol- Ta pokusa zwyci??a fi? Boga"

t1ek czyni?UlY, z Boga jeft, i onemu, myslno?ci?· ,

lr?wowa? fi? b?dziemy, i? nie tak Siedyrnnafly Ten1ator je} Klutniar?,

o
",ollale czyniemy , jako nalezy. ten konfidencY? do Prze?o?onych.j

1rzynaJly Ten!ator jejt wfzetecznik, Braci kradnie, od potrzebnego ducbow--

ten zmyfly zbudza do fwobody, przy-
\

nego fporkowania odrywa 1
mB()?? zo ..

ch?ca do WYkwintnych potraw, i na·

bo-
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poln? gaf!, niech?? przeciw Braci
;',

ne ró?nym podaie kondycye, aby icb
W fercu wznieca. poturbowawfzy, odwiódl od nabo-

Ta pokusa zwyci??a fi?, praw- ?e?f?wa
, od Zakonnego ?ywota , od

dziw?, fzczer? , ?obopoln? Brater1k? zbawiennych zamyf?ow , od pof?ano-
mi?o?ci?. wionych fzlubow.

Ojmnafly Tentutor jefl Gadula
, ten Ta pokusa zwyci??a fi? : udaniem'

do wielomówltwa i uftawicznych pod protekcy? Bofk? , maj?c' \V nim
mów Brata porufza, zkad. I. Wyga. filn? ufno??, i? albo nie dopu?ci na
fza w nim Ducha nabo?e?f?wa, 2. In- cz?owieka tak wielkich tentacyi, albo
fzych iorfzy , od ?ywota Zakonne- je?eli dopu?ci, 1kutecznych zaraz u ..

go odrywaj?c, a do wie?omówfrwa al- dzieli pofHkow li i nikomu nie da u-
bo fzemrania wprawul?c. 3. Wielkie pa??. I

niezgody i k?ótnie mi?dzy Braci? czy- Dwudziefly Tentator jefl o{J{ar?yc'iel,ni. albo inftygator Bratedki, ten infor-
Ta pokusa zwyci?za fl?, J. Siedze- muie Brata, ?e fi? z fwoich Defektow

niem w celi. 2. Czytaniem kfi??ek wymawia, obwinieniem innych, po-
nabo?nych. 3. Kochaniem fi? w milcze- wiadai?e ,

i? cokolwiek zle uczyni?,
niu, 4· Nienawidzeniem pró?nowania. to z okazyi tego albo owego Brata;

Dziewi?tnaflg Tentaior jefl porad. dla of?ro?ci i niedyfkrecyi tego, albo
nlk

,
ten kondycye niebezpieczne nie- owego Prze?o?onego, ?e fi?.zgorfzy?,

ofrró?nym podaie , aby ich zwiód?: t? albo pw? fpraw? a,Ibo mow? jl\k??
D. p. Nowicyufzowi fzepcze, gdyhy Ta pokusa zwyci?za fi?: wyzna-
ci? wyrzucono, co by? czyni?'? Od- waniem na fi? winy wed?ug Bona-

powiada mu: pofzed?by? do infzego wentury ?wi?tego, mówi?c: jefi moja
Zakonu, a tam by? fposobniey Panu wina. Chcefz mie? mi?o?? u ka?dego;
Bogu f?u?y?; albowiem marz nauk?, znay fwe winy ze w (zyftkiego , znay

l·
do Kazania fposobno??, fubltancy? fi? grzefznym, mów z pokory, ?em

Idobr?; zoftalby? Pra?atem, by?by? jeft iluga ni? potrzebny.
?arliwym Kaznodziej?, hoynym Ja?-
mu?nikiem, pr?dzey by? durz? zba- \

wit. Szepcze Profefsowi, gdyby ci?
Z tego mieysca wzi?to, z urz?du zlo

zono, tak albo owak zkonfundowano,
co by? czynU? Odpowiada: trzeba by
fi? o to uj??, do ftarfzych fi? o to u

ciec; bo idzie o llaw? tWQi?, o re

putacy? u Braci. Szepcze dobremu
Zakonnikowi W utrapieniu zoftai?ce ..

mu, gdyby? wiepzia!, ?e b?dziefz po?
t?piony, co by? czyni?? Odpowjada?
Jla có? ci fi? p?zydadz? ofrro?ci, te

umartwienia, lepiey by tu ju? ?wia-

CZ?SC WTORA.

o Nauce zwyci?:l:ania tych Pokus.

f
l?entacya do?wiadczai?ca pochodz?

ca b?d? od Pana Boga, b?d? od

pamieftnil5.a jego, ?e jeft zbawiennaf
Pla byd? przyjmowana

Nayprzód; z g??bok? uni?ono?ci? i

ochotn? cierpliwo?ci?.
Po wtóre: z Duchown? rado?ci?; aI?

bowiem te przynofi p()?ytki:
, ?a za?y?, i inne tym podobne, ró?- x. Wy branych od z?ych ró?ni. ??

Do ..
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Dobrysh z defekto? ,poleruje .. 3. Ro- "= P?cztiJcwte :
, \yzywahiem pom?cy

zum o?wieca tak, iz cztowiek po- Bofkiey , Nay?wi?t: Panny , Aniola

znawa, czym jeft. 4· Od pychi bróni, Stró?a, i innych Patronow SS. przez

a w pokorze zachowuie. 5' w cno- ftrzelifte modlitwy.
?ach ?wic:zY' 6.

-

Ufno?? w Bogu Nao(tCltell: Uciekaniem fi?. I. do obec-

gruntuje. l' Wielk? i wieczn? nad gro- no?ci rzctelney Bofkiey. 2. do Umar--

d? z zwyci??ania tentacyi praynofi, twienia krótkiego, ale filnego. g. do

Tentacya za? do z?ego ci?gn?ca S?ów Pisma S. 4. do Duchownego mi--

zwyci??a fi? ftrza , któremu tylko pokus? obja ...
'

NaYPl'zód: Chronieniem fi? okazy- wia? potrzeba. 5. do tajania czartowi.

zyi nie tylko blifkiey, ale i dalekiey. 6. do Rekreacyi jakiey umyf?u przy
...

Powtóre: Uprzedzeniem pokufy; froyney.
uprzedza fi? za?. I. gotowo?ci?. 2. Po zwyci??eniu Tentacyi, nie ufa?;

Rozmyslaniem gorzkiey m?ki Chry- w fobie, ale fi? gotowa? na insz?,
fiusowey i czterech oftatecznych rze- która wktótce naf??pi. Jednak nie de-

czy, 3. Gor?co?ci? modlitwy. 4. po- fperowa?.. ratuie bowiem Chryf?us, do ...

zna\,:aniem fwoiey pod?o?ci i f?abo?ci., pomaga Nay?wi?t : Panna, przyby-
5· Clerpliwo?ci?. 6. Umartwieniem wai? Anieli , ofobliwie Stró?, przy"

wn?tr?nym, i zewn?trznym cz?on- czyniai? fi? Patronowie, pofi?kuie Ko- .

kow 1 zrnyf?ow , nie podal?c ich nie- ?ciol
, ratui? Duchowni Mifrrzowie,

przyjacielowi, których by jako or??a dopomagai? Bracia. przyk?adem i mo ..

zazywaI przeciw nam. dlitw? ratui?c, rozum o?wieceniem od

Potrszecie: Zwyci??a;fi? fprzeciwia- Boga wfpomaga fi? , wola chwaly
niem fi? podu?.zczeniu! niez?zwala- wieczney nadgrod? do cnoty wzbudza

j?c na me, ale Je aktami przeciwnvch h?.
cnót, ofobliwie pokory, a nayb?r- ??
ziey mi?o?ci Boikiey i bli?niego od-

Ip?dzaj?c. ?

SpOSOb poJtEpOWatlla W 2!lerwlaHkacb Zakol1n?90 Z)"Cla wy_o

brany z S[tencyi S JVi'La J3t.'J·!cupa i :JJIlfczennika •.

I. B oja?n razem z ufilnym ??da-" III. We wfzyftkich rzeczach, co

d
niem na ka?dy moment wzbu •. czynisz, pami?tay na oczy Boga, nis

zay k B
' . "

dku ogu. usplOnego SWla a.

II., S;c.zel'O?? (umnienia, ?eby? m6g? IV. {>ochwa?y ludzkie odp?dzlly od

P 0"":1 ej
Zle?

?u Bli?nim, co my:llisz .',
fiebip., frrofui?c fiebie w myflach, . a I

o Ile l, zachoway ku Judziom.
',,'

wftyd? fi? nag-.ny, jednak ten wftyd, '

gwal·
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g'Wartem fiebie zwyci??aj?c dla poko- >:, X. Zadnym podarunkom, i powa ...

nania ducha hardego, mile przylmuy. bom nie daway wykra?? fwego ferea;
bo im bardziey nie b?dziesz nikomu
obowi?zany, tym bardzicy b?dziesz Z

V. Kiedy co cnotliwie ? chwalebnie

uczynisz, ciesz fi? , ale nie chlub fi? ,

ciesz fi? ,
?e Bóg z toh? czyni?, nie

chlub fi?, aby ci? czart o z?odzieyf?wo
ehwa?y , która farnemu Bogu nale?y,

farnym Bogiem zwi?zany. ,

XI. Kiedy fi?

I

przykro?? nadarzy,
ftal1 przy Chryfrufie niewinnie cierpi?
c?m, a mH? ci b?dzie, ?e z nim i dla

nI?go. ftates Ji? godnym cokolwiek
ucierple? •.

nie obwini? ?

.

,.

VI. Jm bardzjey w Zakonie poft? ..

powa? b?dziesz, tym ja?nley poznafz,
?e ci wiele rzec?y nie def?aje do zba

wienia, a kiedy ci? myfi pochlebna
?afzeze , ?e? Iepfzy , ni?eli drudzy,
pami?tay, ?e? omaniony j od fzatana

zwiedziony, przeto ?yczy?bym, aby?
ty temu, kogo myfl twoja pogardza,
nogi uca?owal , a wyf??pek jego, jako
fwóy op?akiwa?,

?II. !,i,ed? pokury nacieraj?, po ..

mnty, zes Imelepfzy ty od Chryt?uf«
którego diabe? kufi?

, je?eli? tedy fiu:
ga Ch ryftufo w , tak odpowiaday po ..

kufom, jako odpowiedzia? Chryf?us,
Na ob?arf?wo, m6w: Nie o fczmym chle

bie czfowiek ?yie, ale o wszelllim (?owie,
które pochodzi zuf? Bozych: Na "maj?t
ki doczefne i horrory mów: Samenus

Bogu stu?y? b?dziesn , i jemu' k?ania?

fi? b?dziesz. Na pró?n? chiub? i wiel-

VII. Przed zacz?ciem ka?dey rze
?

czy, ucz fi? uwa?a?, jaki koniec h?-
Idzie.

-

kie o fobie rozumienie, odpowiadaye
nie b?dziesz kujl Pana Boga twego,

VUI. We dnie i w nocy miey w po ..

deyrzeniu, i w cz?f?ey rozmowie ofrat

ni? twoj? godzin?, to jefr: ?e jako
ciebie tu maj?c BcSg od??czy!
od wfzyfrkich, tak te? i zt?d mo?e w

tym Roku, albo \v tym Miefi?cu, od

wfzyfl:kiego ódl?czy, -i znagla do fie-

XIII. Je?eli cieble gorliwo?? bierze

firofowa? drugich, przygotuy fi?' d?u ..

gim czarem, pokazul?c przyk?adem t?

. cnot?, za któr? i wyft?pe? my1lisz
upomnie? Brata, aby zna? me bryznoI
ci w oczy, ie? i ty nie dawno to ro?-

poczot,
'

J>ie zawola,
.

XIV. Jem ci? ch?? bierze takfowa?
cudze fprawy, d la czego, kto ?()

czyni, domysJay fi?, ze te? i CZArt

mysli wyda? na takf? twoie fprawy,
i równe. u ludzi o tobie uczyni? VO

...

deyrzeme
•

IX. Od tego, który za nic wa?y
cicho?? i 90ja?n Pana Boga, co po

znasz z rozwi?zanych :zmyflow, jak
.od zarazy unikay; po Z jakim kto

przeftaie, takim fi? i fam ??aie. Kiedy
tobie "'yfi fzepta, aby? a1bo nowem,
albo znakiem komu przykro?? wyrz?
dzi? ? b?d? tego pewiin ?

?e tak? ci

JIliar? 9dmier??, jak? ty mierzyfz.

'XV. Do ufiawicznych pralmow

przyzwyczaiay fi?; l36g albo.w.jemua.,
?oznle
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bo?nie wfpomniany rozfp?dza fzata- ?'SJ XXIn. Pieszczonych wygod rów-1-

ny. 'k
•

nie, jak zara?Y i pewney ciaf,a zma-

XVI., Do modlitwy przy Iaday pil- zy !?kay fi?; cia?o bowiem " które fi?

ney uwagi? aby? zna? teg,o Bogu kazi, obci??a dufz? ,
a zas wfzelk a

nie ofiarowa?, czym fi? Bog brzy- n;i?tko?? zwylda gnoi?, czyli kazid

dzi.

XVII. Staray fi? nie b??dzi? mys??

\
cia?o,

od Boga,
ale j? czym pr?dzey wra- XXIV. Poft cz?fry miey za fwoie

?ay,
ale to u?awfczni; czy?, aby pi!-

/'

zbroie , modlitw? miey za mur, ?zy'"

Dowala Stworcy f worego ,
a tak me codzienne za zbawienn? ta?ui? po.......

\

wypadniesz od ftanu Anio?ow . czytay, do czego przyi?? nie mo?efz ,

a?by? uf?awicznie mysli? , kiedy tw6y

XVIII. Chceszli mie? pami?? wiel- czerep zttuczony z pomi?dzy zywych

k?, miey?e wzrok krótki, to jeft:" -za p?ot wyrzuc? i zapomn? wfzyfcy
nie daley, jak do Kfi??ki,- nie ni?ey, o tobie, a to, w czym ufasz, nagle

jak do ziemi, je?eli za? d?ugi, to z oczu zniknie; takowa albowiem

tylko fkryty do Nieba; na ludzi po- mysI codzienna fprawi potajemny

gl?daj?c, upatruy Boga w fercu ,
a nie' fmutek, do którego jesli przy?o?yfz

w twarzy, oko farne, a nie g?ow? fchy- dyfkurs o ludzkim ró?nyw {konaniu,

Iay do ziemi; bo g?ow? z myslami poczniesz fi? i fam wybiera? w drog?

Bóg i natur? namierzyli do Nieba. wieczno?ci. Y od Tygodnia termin

fobie naznacza? b?dziesz, ka?d? noc

b?dziesz mial wpodeyrzeniu, ka?dy
dzie? za oftatni poczyt2iSZ, i zt?d fi?
urodzi duch ikrucby.

XIX. Dla j?zyka uczy? zwyczayny

pokarm z milczenia, a b?d? befpiecz,..

De przdfi?wzi?cia wfzy:ftkie twoie ;

poniewa? j?zyk jefi: dzwonek ferca,

po którym ?zart poznaie I
co fi? w

{ercu dzieie.

XXV. ?tug Bofkich modlitwy, jako
drogie kleynoty zbieray, Impuy
u nich fobie to przez pokorne ullugi,
za co Bóg i naywi?k rzym grzeszni
kom. zwyk? odpuszcza? d?ugi.

XX. Jle zmo?esz od wfzelkiey pró·

zney mowy unikay; bo nie masz

tegp ?miechu, któryby fi? w p?acz nie

XXVI. W Ko?ciele nie Inaczey, ty? ..

ko jak W Niebie przebyway, przeto
,;amienit,

.

?

ta? nic ?iemfkiego mówi?, ani myfii?
nie odwa?ay fi?, co uczynisz ?atwo II

kiedy fiedzie? chyba w 1'?abo?ci, po
..

g1?da? chyba z powinno?ci, odpowie ...

dzie? chyba Z potrzeby, wyj?? chyba

XXI. Cnoty kryi, ;ile przyk?ady
dla m!to?ci Boga i Bli?niego fraray

?? dawa?, aby? mia? wiele ?wiadkow

2Y?ia Zakonnego ?

\
z rozKa?u, r?ce od ferca oddali?,

c.llyba
z do1?gHwo?ci odwazyfz :fi?·

Do tego? ci pomo?e wielkie uf?ano
..

wanie' Twojego Stw6rcy, do kt?re&ó

XXII. Zot?dkowi, iJe potrzebuie
farne Zdrowie, a ni.e 2fa?, jak wiele
chce ??petyt ? pozwo?ay.

Fi ' mysU
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nrysli uf?awicznie zbieray ,
do które-

,::
nade wfzyfiko widzenie: i f?yfzenie

go f?owa z uwag? wymiawiay , do uzbroi? pami?tay.
którego znaki pofzano'(\rania narnie

rz?y, o którym przed Lud?mi, ?e Ty
Paua fwego znasz, uf?awicznie przy

?wiadczay ,
i ?eby? za heretyka nie

by? poczytany, ferdecznie Pana fwe

go wyznawsy.

XXXII. Mysli zlosllwe za diabeHkie
nafienie poczytay; tak- one bowiem

fzczezn?, a onych rozfiewca zawf?y ...

dzony p6ydzie.

XXXIII. Cary czas ?ycia na robot?
r?ki, na nauk? ucha, i na modlitw?
mysln? rozdzielay, albo ofad? oko

w ?fi?zce, r?k? w po?yteczney ro

bocie
, mysli twoie w upodobaniu Bo

fkim. Na Niebo cz?fro pogl?day,
aby? zasmakowa? Aniel1kie Te wa rzy

ftwo, ucz fi? tego na ziemi, co mafz

czyni? w Niebie z Aniolami , to jeft:
zawrze widzie? Boga, zawrze chwa

li? Boga, i zawrze :fi? podoba? Bo

gu.

XXVII. Ucz fi? ma?emi rzeczoma

kontentowa?, jako podró?ny, które

mu' l?yi nie??, je?eli mniey ma, któ

ry tym bespiecznieyfzy ,
im jefr ubo?

fzy.

XXVIII. Pami?tay fi? by? gosclem
na ka?dym mieyscu ? to jeft: wiele

wybaczay jako go??; poniewa? nie

d?ugo wtz?dzle zabawifz ,
a d?ugo z?e

rozumlonie o fobie zof?nwifz , nie do

wiaduy'fi? o cudzych fprawach, jako
go??, a zatym wfzyftkich fatwo Tza

Dawa? b?dziesz, 'i od wfzyftkich

XXXIV. Szukay fp6sobu, aby? .G?
ftal godnym pobo?nych Ludzi roz

mowy, niegard? ubogim p?acz?cym, I

aby zna? Bóg i twoiey modlitwy
nie odrzuci?.

,I
,równo fzanowany, uft?puy wfzyft
kim jako go??, a wfz?dzie fpokoynie
pornieszkasz , miey za honor ?wiadczy?
fl? tym, ?e nie znasz tego,

-

co do

ciebie nie nale?y.
f

XXXV. Tesll chcefz by? Ko?cio?em

Bo?ym, uftawicznie zabawiay fi? mo

d1itw'?, wfzak?e u Boga .nie pr??, co

tobie mHego, ale co ]eft pozytecz ..

XXIX. Mi{!y za fzcz??cie, ka?d? go

dzin? na po?yteczney pracy zabawi?,
miey fi? za niefzez?sliwego, kiedy w

potrzebie bli?niemu nie mozefz u1?'u

?y?.

;1

nego.
.

XXXVI. Njkornn vie uw?aczay, a

rzadko fi? tobie .t;a?arzy lliepr?yiaM
ciel, chcesz wjedztec przez co dIabe?

giu? na top!! bierze, odetni grzech,
a jako much? czarta odp?dzisz;
or?ze bowiem fzata?!kie" jeft ka?de

z?e czido ,ludzk1e •

- XXX. Snu zbytecznego ochrol) fi?,
ile mo?efz; bo jesli do fpania dia bru

poilufznym b?dzlefz, tedy i czul?ce
bO ciebie zdradzi.

XXXI. Jle1 ro? na cicHe Iubiezno??

Jl apada t :frdwiay fuhi? przed oczy (ro-
lt ot· hldz ?? I, za? ·e .,' 1l1e B lk·e, a



2rzestroJl SU'i?t'ej() :NiLa "dla ?:: Jzcze-sliU-o-\:Cl opowiadane od

r

-

zatwardzia?ych. te.Jo?. s. :;V'da.

I Btogollawiony, .ktdry darn? dro ..

•

g? idzie; bo z chwal? do Kr6 ..

lewf?wa wpuszczony b?dzie •

Biada
niepoboznemu; bo gdy

. I. wfzyfrlde rzeczy zaja?niej?,
on fam zasIepiony b?dzie , biada

blu?niercy;
\ bo jezyk jego b?dzie

:zwi?zany. Y ach, jak odpowie S?;- II. B?ogof?awiony , który podepta?

rozkoszy; 'bo przed nim diabli drze?/

dziemu!
I

i l?ka? -fi? b?d?.
I

II. Biada niefprawiedliwemu; bo

koniecznie fran?? mufi przed [prawie- III. B?cgof?awiony czy!tego ferea i

nmyf?u ; godnym bowiem fial fi? f?

dzl? ?wiata, a jego ?wiat f?dzi? nie

mo?e.

-

dliwym, a tym frogim Zakonodawc?.
Biaba chciwemu; bo uciek? od niego

maj?tki, a ogie? gq pozrlie. Biada

ofpdemu i ozi?b?emu';' b?dzie bowiem
Izukat ,czasU, którego .f?racil ,

a nie

znaydzle na wieki.

IV. B?ogof?awlony ,
od którego uit

nie odchodzi Zakon; bo od jego fer

ca 'nie odl1:?pi Bóg. ,

. II?. Biada pyfznemuj bo kiedy wy
nidzie do grobu, w, ten czas zrozu

mie?, czym by? w oczach Bofkicb ',
bia

da wfz etecznikowi t bo Czata Jego

godowa ?mierdzie? b?dz?e ,
a on z

ha?b? fwoj? z pofrzodku ?minu SS.

na ?eb wyrzucony zol?anie. biada

uporczywemu, biada bankietnikowi.

Biada pianemu; albowiem z cudzo

?o?nikami policzony, a z rozbdyni
karni karany b?dzie.

V
.. Blogoil'awiony, który dla w!ela

cZypl dobrze; bo na f?dzie Bozym
b?dzie mial wielu zaft?pcow.

VI. Blogof?awlony, który wfzyfl ..

kie z ?e od :fiebie odp?dza plerwey ;

ni?eli fi? z nayczyf?fzym z??cza.

VII. B?ogof?awiona rzecz ba? fitJ
Boga, i troikliwie obmysla? dsle?

oftateczny.,
I

IV. Biada pisszczonym rozkofzni

kom; bo po krótkim ezafie , jako cie ..
,

lec' poprowadzony 'b?dzie na rze?.

Biada hipokrycie i obtudnikowi; bo

?() Pafterz prawdzhvy zaprze :Ci?, a

S?qzia onego za wilk? poczyta.

VIII. Blogoflawiny , którego ?ycie
wyfobie, duch pokorny.

I Milcz
dla cnót, ? milicz oczy'"

•

ma, ufzyma, i uftami; bo beZ

milczenia ?adney cnoty nie nab?

dziesz. :

lt
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Z TEOLOGII ZAKONNEY

II. Módl fi? dla talk, a J'!6d'l M? po- ?:. kufy; pracuy po?ytecznie, aby? by?bo?nie mysl?c , uwa7nfe mówi?c, mi?y w Zakonie, pracuy pokornie, aby?
przyk?adnie czynj?c; bo bez takiey ?d?gnol oczy Bofkie dla fiebie. Bo

modlitwy ?atki nIe doft?pifz. jesli w takiey pracy nie wytrwafz,Nieba
fi? niefpodzieway.

Hl, Praeuy dla Nieba, a pracuy
llfta'wicznie, aby? by? wolny od po- ?

"

,

/
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5?,zeczy znayduiqcJch fi? w tym :;romi?.

? TRAI"TAT J.

o SAKRAMENT ACH SS. W POWSZECHNOSCI,
"

?. VI?

DEKRET

PRZEDMOWA •

Q Sakramentach Swi?tych w po·
wfzechno?ct fol: .. ,.. l.,

O Sakramentach Swi?tych w po

Wlzechno?ci Synodu S. Try

dentfkiego wyj?ty z Seffyi VII.

Odprawioney dnia 3. MDXLVII.

ROZMOWA

IO Sakramentach SS. UJ pow!zec!tno!ci, ? przy??czeniem Kanonow fol: IS?

?. l.

II.TRAKTAT
o naturze Sakramentów SS. fol: 5·

§. II. o Sakramencie Chrztu Swi?tego.

przedtlieylzym fkutku Sakra ..

mentalnym, to jef?: o Iafce fol; PRZEDMOWA8.

?. HI,
o Chrzcie Swi?tym fol: ?r.

o Miniftrze Sakramentow Nowe ..

ROZDZIA? I.

gu Zakonu i o intencyi fol; I ro,

O Rrzeczywif?o?ci Chrztu S, fol: z3.
?, IV,

ROZDZIA? II,
Oposlednim fkutku Sakr.amentow,

to ieft . o charakterze fol:

J3'1
O Miniftrze i fubjekcie Chrztu

Swi?tego fol: ...
- {1,T'

?. v.
ROZDZIA? III.

l'rz?fl:roga o zachowaniu fi? Mi ..
I

'

14' ó O Skutkach Chrztu Swi?tego fol: 30?nif?row .. ? ,.

ROZ ..



TOMU IV .

KANONY. ROZDZIA? IV.

o Bierzmowaniu wyi?te z Sy
nodu S. Trydentikiego z Seffyi
VII. Odprawioney Dnia 3-.

o Obowi?zkach ludzi ochrzczo-

nych fol: 31•

REGU?Y
Marca MnXLVlI fol: .. 56.

Do praktyki 1lu??ce fol: 34·
'fl{AKTAT IV.

NAUKA
o Sakramencie Euchcrryflyi Swi?tey..O tych wfzyf?kich rzeczach wy

j?ta z Synodu S. Trydentfkie
,

go z Sefly; XXIV. de ReJar
maiione Mairimonii cap. II.

PRZED MOW A 51-

CZ?SC I.

O Eucharyflyi jako je} Sakrament,

ROZDZIA?... I.

Docet experientia fol: 36•

ROZDZIA? V.

o naturze Eucharyf?yi S.Zarzuty i Odpowiedzi n. nie fol: 38.
... 60

KANONY

Synodu S. Trydent:fkiego wzgl?-

KANONY

O Chrzcie S. wyi?te z Synodu
S. Trydent!kiego z Seffyi VII.

Qdprawioney Dnia 3. Marca

dem Eucharyfiyi S. fol: ... 64-
Odpowiedzi na zarzllty Herety

kow przeciwko rzeczywif?ey
przytomno?ci Chryftufowey

MDXLVlI. fol: -

45.

,TRAKTAT III. W Eucbaryfi:yi ful: 67-
•

ROZDZIA? II.O Sakramencie Bierzmoumnia,

o Przeif?oczenlu czyli cudów

ney zamianie na Cia?o i Krew

Chryftufow? przy po?wi?ce
niu.

ROZDZIA? I.

O Imieniu if?no?ci i rzeczywift:ey
bytno?ci Bierzmowania fol: 47

§. I.ROZDZIA? II.

OMateryach Eucharyf?yi S. -: 1r.O Minifir.:e i fubjekcie Bierzmo-
wania S. fol: 5'2. I §. II.

ROZDZIA?... III.
Zarzuty FocyanoW fol: 73.

O Skutkach Sakramentu Bierz-
?. m,

mowania fol: 54.
Jakie? jeft duchowne- czyli my

fryczne .

znaczenie tak prza

?nego, jako i rozczynionego
chleba, kredy bywa we M[zy

ROZDZIA? IV.

O Dyfpozycy"cb. czyli przygo
tO\V:tnJU do Sakral1lcnru Bierz;

mowaula potrzebny ch fol: S. u?ywany fol: - -

75.

?. IV.



nie, i jakie to jeft dziela.,§. IV. .1,
\o.?

r:

nie fol: ?o.Jaka forma Eucharyftyi

s V. §, v.

Kt&ry jeft w?a?ciwy i rzeczywl ..

i?y czyli formalny termin czy"
li wyraz przeif?oc?enia tran-

Przef?rogs Luciufza Ferrarls

wzgl?dem pof?aci chleba i wi-
,

na iam?e

fubfrancyacyi fol: ..

93-§. vr,

§. VI,
O Skutkach Eucharyftyi S. fol: 79.

'Juli przeif?oczenie w tym fa-
?. VII.

mym momencie fiaie fi? - tam?1J
Co nale?y wiedzie? wzgl?dem

matery? wina nale??cego do §. VII

Jzali ca?y i zupe?ny Chryf?us
przebywa pod oboyg? pof?a ..

o?tarza fol: 82.

§. VIII.
ciami Sakramentalnemi fol: 94-Co potrzeba zachowa? wzgl?.

dem. materyi deterrninowaney

CZY!l wyznaczoney do po?wi? ..

s VIII.

Zarzuty i Odpowiedzi na nie fol: 95.

$. IX.
eema fol: .. - •. 83.

ROZDZIA?· IlI.
Dalfze zarzuty i odpowiedzi fol: r04_

CZ?SC II.
\ O cndowney Bofkiey robocie

przetworzenia czyli przeifro ...

czenia zwaney trafubf?ancya .. O Euchat'yflyi jako jefl Ojara
czyli o MJzy.cy?" tam?e

?. I.?: I.

Co jef? przemienienie czyli prze
if?oczenie od Synodu S. Try ..

dentfkigo zwane tranfubf?an ..

cyaci? fol:

O Offierze w powfzechno?ci fol: lr2_

s II

O Offierze Mfzy fol: 113-

§. III.?. II,

Jakim f1? fporohem caJy Chryflus
pod poftaciami mie?ci

I O Obrz ?dkach tey?e nay?wl?te
ffiary l wyklad obrz?dkow

Liturgii S. - 117-
s III.

CZ?SC I.Jak fi? ?owinny w?tpliwo?ci he ..

retyckie rozbija? fol: .. \?' n ?p albo introit Profkomydyi

?. IV. fo .•

Jzali przeiftoczenie jeft dzie?a ..

CZ?SC



TOMt1 IV .

-

ROZDZIA? II.CZ?5C II.

Nauczaj?ca przez pfalmy lifty i o Materyi ds Iekiey Sakramentu

Ewangeli? ful:' ..' ? 120. Pokuty fol:
,

.. ..

143-

CZ?SC III,

13hgalna przez koHekty czyli

ROZDZIA? m.

O Materyi bJizkiey Sakramentu

Pokuty czyli o Ikrufz.e fol; 1+4'zgromadzone pro?by fol: 12?.

CZ?SC IV. ROZDZIAL
-

IV.

o Spowiedzi fol:Offiarui?ca czyli zadofy?cz;roi? ..

ca fol: 125. ROZDZIA? V,

CZ?SC V.

l<ommunia S. fol:

O Zadofy?uczynieniu fol;

r 127. ;ROZDZIA? VI.

Opijanie przygotowania do Mfzy o Formie czyli abfolucyi Sakra-
S. potrzebnego fol: lz8· mentu Pokuty fol: .,. ISI.

NAUKA ROZDZIAf... VII,

O tey?e S. Offierze wyi?ta z Sy ..

nodu S. Trydendkiego z Sefryi
XXII. która jef? VI. pod Piu

fern IV. Papie?ern naywy?
fzvrn odprawiona dnia 17, 7br;

O Minif?rze Pokuty czyli oSpo ..

wiedniku i )ego nale?yto
?ciach.

§. I.

O Spowiedniku=fol: r53.Roku l\1'DLXlI. fol: 135.

§. II,KANONy

139.
O Aprobacyi Spowiednika fol: 154'o O:ffierze M Czy S. fol:

§. III,DEKRET

o w?adzy czyli jllryzdykcyi Sp;;'-" O przef?rzeganiu , czego nalezy
wiednika fol: ..

,..

J5S?chroni? fi? przy odprawowaniu
§. IV,1Vl Czy fol: ... 140.

O umiej?tno?ci Spowiednika fol: J 56.

s V.T IZTAT 'l.

O cnotliwo?ci Spowiednika fol: 158,

§. VI.

o Sak1'a112 encie Polmty.

ROZDZIA? l.

O roftropno?ci Spowiednika fol: 158.

?. VII.
o naturze i potrzebie Sakramen-

tu Pokuty fol: 142./

O Sekrecie Spowiedzi Sakramen ..

ralney fol; ,.
... 161.

ROZ ..



REGESTR

I ,-

ROZDZIA? VIIL ROZDZIA? III.,??tr
I

Ó przypadkach zatrzymanych
wy?fzey zwierzno?ci do roz-

O I Cz??ciach i po?ytku. tego?
Sakramentu fol: .. .. .186.

grzefzenis
tol: 162.

ROZDZIA? IV.
ROZDZIA? IX.

O S?r'il fze tamze
O Srzodkacb' przeciwko pono- ROZDZIA? V.

wieniu grzechow fol: 167.
O Spowiedzi fol:

IglROZDZIA? X.

ROZDZIA VI.
O. Skrupu?ach iLekarawach

,

O Minil?rze tego Sakramentuprzeciw: nim fol:
.

168.
o abfolucyi fol: 189"ROZDZIA? X I.

ROZDZIA? VII.
Podanie niekt6rych przypadkow

O Zatrzymaniu przypadkówalbo kazufowi u?atwienie fol: 169.
grzechowych fol: ...

190"ROZDZIA? XII.

-U?atwlenie kazufow w czafie
ROZDZIA? VIII ..

O potrzebie, zadofy?uczynienluJubileufzu albo miflyi fol 177.
i po?ytku fol: - -

J9r•ROZDZrA? XIII,

Zawiera inforrnacy? o chorych
ROZDZIA? ix,

O uczynkach zadofy?uczynieniaumieraj?cych 178.
fol: .. .. .. ..

19?'

TRAKTAT VI. NAUKA

O Sakramencie oftatniego na ...

o Sakramencie oflatniego Ole- mafzczenia • « tam?e
jem S, namafzczenia fol: '181.

RPZDZIA? r.
,

NAUKA
O pofl:anowieniu Sakramentu

Z Seffyi XIV. która jef? czwar ...

oftatniego namafzczenia 193.
ta pod J uliufzem trzecim Pa

pie?em naywy?fzym odpra
wiona dnia 15 9br: MDLI. fol: 184.

ROZDZIA? II.

O fkutku tego Sakramentu tam?e

ROZDZIA? I. ROZDZIA? III.

O

lotrzebie i poftanowieniu Sa- O MinHhze tego Sakramentu i
?

\' rab\entu Pokuty .. tam?e o czafie
, w którym dawany ?

by? powinien tamze
ROZDZIA? H.

O R
I? •

KANONYOZPI(·'Y Sakramentu Pokutyod Chrztu fol:.. 185- o Sakramencie Pokuty t95-
KA-



TOMU IV.
ri±

KANONY
TRAIZTA] VIII,

O Sakramencie ofl:atniego na ..

mafzczenin fol:
'

?

o Sakramencie Kapta?Jl7f)?.

TRAKTAT VII, ROZDZIA? I.

O Imieniu, wyk ladzie i rzeczy ..

wifrym przebywaniu Sakra-o grzechach.
mentu Kap?a?f?wa fol:... zT5.

ROZDZIA? l.
'ROZDZIA? II.

o naturze grzechu i podziale O podzieleniu urz?dów Ko?ciel-

jego fol: 199' nych fol: -

.-
.. 218.

ROZDZIA? III.ROZDZIA? II.

Wyk?ad o grzechach ?miertel- O wyk?adzie r z?do'w ,
o matery?

i o formie ka?dego {topnia
w fzczegulno?ci uwa?anych

nych g?ównych fol; z03·

ROZDZIA? lII?

Wiado?o?? ogrzechach prze-

fol: .. Z21,

s I.

ciwko Duchowi S. fol: ?04'
tam?eO Od?wierni?l:wie ..

§. II,

O Lektorflwie ,.'-

ROZDZIA? IV.

O grzechach o pornf?? do nieba

tam??
wolaj?cych fol: - 2°5·

§. nr,ROZDZIA? V.

O Lichwie - tam?e O Exorcyftwie fol:

s IV.

o Akkoli??wle -
-

ROZDZIA? VI.

tamZl:
O Kradzie?y fol: 2°9'

§. V.

o Poddiako?f?wle > ..

§. VI.

o Diako?f?wie fol: ..,

$. VII.

o Kapta?frwie fol: ,..

§. VIII.

o Biikupftwie fol; -

ROZDZIA? VJI.

- tam?e
O Zabóyftwie fol: .: ?IO.

ROZDZIA? VIII.

o zgorfzeniu, delektacy? i po
..

??dliwo?ci ,
o k?arnftwIe, o

obmowie, o pof?dzeniu lekko

mysInym j podeyrzeniu, o

okoliczno?ciach grzechow, o

rlie\viadomo?ci czyli niepew-
no?ci fol: - ?1I. i ni?ey

o



REGESTR

s L
?. IX.

o wyrozumieniu cenfury. tami:?O Rzymfkim Papie?u fol: -

§. II.

ROZDZIA? IV.
O podzieleniu cenfury fol: ..

24?.

O/ty';', i.zaIi ka?.d? t?y godno
sci r.z?du f?opie? jeft Sakra

mentem w?a?ciwie rzeczonym

§. III.

Na jakie ofoby i na kogo mog?

by? wydane cenfury fol: 244.
tamze

§. IV.
ROZDZIA? V.

Czy mo?e Bifkup wydawa? cen

fur? nie na 'fwego Diecezani

na, ale W jego Diecezyi znay·

dui?cego fi? , albo na fwego
Diecezanina znaydul?cego fi?
W cudzey Diecezyi fol:

O Minithze Sakramentu Kapt?lll"
ftwa fol:.. - - 23°·

I

ROZDZIA? VI.

.

O .SubjeKcie czyli o przyimu ..

]?cey ofobie rz?du którykol
wiek ftopie? fol: •

$. V.

Z jakiC'b przyrzyn waj? by? wy·
ROZDZIA? VII. dawane cenfury fol; • 24<'1.

-

§. VI.o Skutkach Sakramentu rz?du
Ko?cielnego fol:.. - ?33·

1. Czy mog?. by? cen fury wk?a

dane za cudze wyfr?pki,
II. Jaki porz?dek i forma po

winny by? zachowane w wy·

ROZDZIA?... VIII.
/

O Dyrpozycyach ezyl! przygo ...

towaniu fi? do ftopni rz?du dawaniu. cenfur fol: ? 2+8.

?? ?? s VII.

TRAI(TAT IX. Jakie przyczyny u valnlsj? od

popadnienia w cen fur? wyda.
na tych, na których jeft wlo-o censurach czyli karach Ko?ciel

'I1,ych, i o niezdatno?ci czyli
tOYkroczno?ci irregularitas zwa

ney.

?lIna ?aw:te
-

§. VIII.

ROZDZIA? I.

Kto mo?e abfolwowa? od cen ..

Q cen furach 1<o?cielnych w po
wfzechnosca fol: _

fury fol: ,z50?

?39·
(I)



TOMU IV.

§. IX. NAUKA

Jakim fpofobern i form? ma by? o Sakramencie Kaph?l?wa wy
j?ta z SeRyj XXIII. która jeft
VII. pod Piufem IV. Papie.,
?em naywy?fzym odprawio
na Dnia 15. Julii MDLXIlI.

dawana abfolucya fol: ..

253.

ROZDZIA? H.

o cenfurach Ko?cielnych w Czcze-
fol:

gulno?ci - - tam?e

§. I. KANONY

O cenfurze kl?twy, co ona jeft O
Sakramenc]e Kap?a?l?wa fol: 28r.

i wieloraka - - tam?e

TRAI{TAT X.
,.

§. II.

Co jeft kl?tew wi?kfza i jako-
ROZDZIA? r.we jey fkutki fol: 255.

'§. nr,
o podziale rna??e?f?wa, mocy

jedno?ci mal?e?frwa, i uro-

'

czyf?o?ciacb , które ma??e?-

Jakie f? kl?twy rezerwowa-

ne fol:
259-

,

ftwo poprzedzi? powinny fol: 283.$. IV.

§. I.O cen rurze fufpenfy czyli zata-

Co jeO: ma?ze?A:wo ,
i wielora-mowania fol: .

- .26I.
ko fi? rozumi - tam?e

§. V.

§. II.O cenfprze interdyktu czyli za-

kazu fol: - -
-

26+. Jaka jeft moc jedno?ci mal?e?-

ftwo fol: 2R?-
ROZDZIA? nr,

§. III.

I
Jakie uroczy'(?o?ci wz;i?cie (z?u-o karach Ko?cielnych fol: 268.

bu poprzedza? powinny fol: 286.
§. I.

O kar?ch depozycyi czyli z lo
?enia

, degrlldacfi czyli odr?
dzenia

,
i infamyi czyli niella-

RQZDZrA? II.

Jaka jel? Materya i Forma i kto

wy
- tam?e Mini1trem Ma??e?i?wa fol: ?.88.

§. II.
, ROZDZIA? III.

o karze irregularitas, czyli nie- o przefzkodach do malze?!l:wa
zdatno?? Zwaney fol:.. !J.70•

fol; -. ?g9.

NAU ..



REGESTR

NAUKA {: ftopniami zakazanemi, i o (pofo-
bie ich dyfpenfy - - - - tt?ffl??

O Sakramencie Ma??e?ftwa wy

j?ta z Sei1yi XXIV: ?tóra jefl:

pod pju(em IV. Paprezem nay

wy?(zym odprawiona dnia 2.

ROZDZIA? VI.

O przefzkodzie porywania - tam?,

ROZDZIA? VII.9br:
MDLXIII. fol: -

?

-

300.

O wr?cz?cych fi? , jak ich do

ma??e?f?wa przypufzcza? fol: 306•

KANONY

O Sakramencie Ma??e?ftwa fol: 3or.
ROZDZIA? VIII.

ROZDZ[A? 1.

O na?o?nikach - - - - .. tam?e

ROZDZIA? IX.

o Reformie Ma??e?ftwa fol;
I

ROZDZIA? II.
Ze nie powinni Panowie i Magi

!traty przymufzac do ma??e?-
O Ofobach , mi?dzy któremi po

krewie?ftwo Duchowne fol;
f?wa fol: -

301.
ROZDZIA? nr, ROZDZIA? X.

o przefzkodzie uczciwo?ci fol: 3°5' O czarach, w które fi? gody
ma?? e?fkie uroczy?cie fprawo-ROZDZIA? IV.
wa? godzi

- - • - - - tam.ie
O bliiko?ci pokre wic?f?wa z po-

rubf?wa -
-

- - tam?«

ROZDZIA? V.

O zakazie ma??e?ftw mi?dzy

I
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Ó SAKRAlVIENTACH ss. W POWSZECHNOS9·
.

(====:=============;:?==?==)

p. R Z E D M O W A

o SAKRAl\1ENTACH SWlltTYCH W POWSZECHNOSCI.

Dluaiego
nader oczekiwania nay111ilszy Czytelniku wszelkiey czci i 'Uszanowanie:

n:ygodnieyjzy, w któ1'ym zbyt utefknionu , wi?cey ni?eli przez cztery tyfi?ce
lat narod ludzki, certy otrZtty, poz?danych lekarflw dujznych z Niea« w 1l ilezen '11i

wygl?da!; nie juz pow?tpiewaj?c o nieomylney Bofoiey obietnicy, ale cz??ct?,
uocleumnien«. nad oczetoiji?. zgub? niepoliczonych dusz ludzkich, cz??ci?, nicw,!!:'
mównym zawflydzeniem [uioim z wyniszczafey z pami?ci ludzkiclz ?/1'aUJdziwefj czci

i uszanowania Boga, koniec uczyni! Rok pierwszy panowania oczekiwanego ll'Jef
fyasza, i ten?e jzcz?sliwy, tak za/o?y? pocz?tek; iz którzybykolwiek chcieli

pr?Y??? i prawdziwie pozna? Tajemnice lajki Bofoiey, Ci, aby 'Jliepmylnego zba

?le!llC/, Jpodziewa? fi? mogli. Tak wielk? bowiem !aflawo#, tek niezwyczaY1Ul:
?

nl;Slychan? lito??, takie p1'Zfj naywy?szym MaJeflacie zni?enie Ji? wiecznego Syna
Bozeg? do uleczenia Jclwrzatey natu'l'y ludzkiey, tak nako?liec trofoliZfJC[. i 1Ulrt

t"

,wszelkie 1-1oi1.cie flarann? M?d1'OS? Syna Bo?ego, i Opatrzno?? pt'zedzi?'?q l!J

?utecz1lym ZC?t'ctdzmizt J.'otrzebom naszym, zadn? miarq. zamilcze' nie godZifl(e

Tom IV. GdyA
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Gdy bowi?ni. p?ze?W?eCZlZ? O!fciec. z tym, zaktadei» ?e?1Zorodzo1Zego SyWl

.fWo;ego do fJod:?wlg1Ztenla natrtty lztdzkzey upad/ey, na ten szmat wyf?a? zerioolit:

i? którzybykolwiek onego przyieli , wraz mieli moc flawa? fi? Synami Bo

iemi ? ni? tylko on??",.
to daUJ?ym. Patruovclunn , jakoby pagórkm wiekz1Jiftym.,

oczekJtf}al?c?m j:W:?;ylsc1il jpr?U'J?f!dlz?e?o; ale. te?: z nam naypoznieyjzy.m onych
potomkom z od zguby utoolnienie , l nzeomyhle uspraioiedliieienie ,

a do Syuow

ftwa Bofkiego przy!?czenie przez tego? Leuirza N?ebieftiego jprawi? raczy!:
\

Ubolewali aEbowimft zdaum« i ci??kim finutkiem dr?czeni byli oei to

1iJielcy PCJtrya1:cho1fJi? i f!'rorocy SS. gdy wid.:<:ieti, i? nie majz Lekarza takiego,
któryby w teyze, co z om, byt uatuve», et 'pr:uc!e nie teyze, co i oni, podleaa! choro

bie grzechowey; ani Jobie ze;?perswadowCl? f1tZOf(,ti, ani za +zecz godzif?q f?dziti;
zeby b?d?c Obraeem Bcfkim flworzonym me znaydou.rafi fi" tam i ze; teyz?
dawney Rayfliey czy!.i raczey Syo?foiey nigdy nie powfl'ali kra' w któt'ey

ij?otny Obraz Oyca zrodzorzy Syn jego przez natur?, jakoby o odda?o ..

ny przebywa!. Stato jilf.. tedy, ?e i onym, et razem i na11't fi powrót do"

Oy'Czyzny, ten?e Lekarz Niebiefki dawno zcmzkni?ty otworzy!, ot zyflkiemu na-

rodowi htdz!liemzt do zaflu?enia Nieba, nie jeden ale jied11'Jioticzny zrulk &1b'Cf·

mentow wfzyflkhn wiet'zqcym prze.d oczy po{?awit.
Któ?kolU'JieJl bowiem z Dekretuj Synodu S. Tryde?tfkiego w Sejsyi V. o

grzechu pierworodny111 wydanego upewniony jefl, o czworakirp flanie natu1'Y

'ludzkiey, ten, tatwo pami?ta, i flatecznie wierzy.

Nayprz6d o franie jprawiedliwo?ci czyli pierwszey niewinno?ci cztowi-eka 'w

Raju; gdzie jak ?adney nie byto grzechowey choroby, tak zezdnego SIJkramerdlll-

'. nego nie potrzeba byto ltkarflwa. :

Powtóre o franie '?latury ludzkiey npadtey za zdrad? w??a piekielnego;

gdzie jak [koro flruci zoflali pierwsi Rodzice zakazanym jab?kiem; tak zcwaz

j{czy? o lekarflwo Sakramentalne poczeli , a tym jarnym nie tylko doroflym ,?r:u?
t'ozliczne bydl?t ofiary, ale te? i malutkim {woim potOl1'lkom p'rzez pod/6oJzeme
ich ku Niebu i oJliowowanie' przyjz!e11'l?t Mefsyoifzowi, niby przez SakrcWzenta za i

'Yadza? poczeli.
Potrzece o franie zewn?trznego jakiego? po}itenia przeZ opisane Prawa

Moy?ejzowe, w których, raz obrzezanie na ob112?cie nieczy.[l?ty w.tasn? krwi?

fwo/? za grzech pierworodny w fa'mym pOCZ?t/lU zyciel czymIl. drQgl raz, Blwcm?

ka Wielkonocnego za wyprowadzenie z niewoli Eaipfoiey po?ywali. trzeci raz

rózne oblat y z bydl?t, z ptasz?t i z chleuoUJ za roz11?ajte osobifle grz9chi na 1f)z,J.lj·

lekar/kich ,TaJemnic czyli Sakramentow przyno}ili,
a tym rp'osobe71? ce?el:w?zialni?

'Prz?d ludzmi tytko 'ltfp?awiedlilf/iati ji?, pOZfJierzchow?yTn uspt'aw?edlltfJlenlem,
l.

tega1tz'!J/1'l" czyli w prawu opisanym: ale nie prz.e? Bog1em; bo te teh SakrrmzC1Zt?
hyty p1·0zne Etementa, znacz?ce tylko (jako czen chmury przed dzdze11'Z) prz1fz-

?cie taft Boflich , ale nie daj?ce trJjki. ?,

Nayprzód bowiem wielk? mai? ró:inic? od Sakramentow nowe.f!,o Zakonu f

ale ma/y jkutek cieltsny, a prawie zadrwy nie czyni?y pomocy dUfZ'J'l,cy, ,?rzychcr
d?lly



dzity one z bolesciq , ja/w to':
obrzez?nie, al; 1wtw niec:?yflct niec?yfley durzy

obmy? nie 1rlOgtvl;. bo ?anfio btote:1L .OlJ11Zyz:;ac Murzyna ? ,trzeba zaijte by!o =:

fool?czoney W(1.gi L .(:11j : f'Ga?zmk'lt z nzewyrownaney CZyflOSCl t?k()wego zrzodkt, z

tall Nayswir.tJit'y R':Wl, .1?t(jr[Jby l?rodzo1Z?. plam? g1'zr.c!m pzerworodnego ??R:y

lci? niogio- Zk?d Concilium S. 1 rydentil\:le przypomma glos :Jana Krzciciela:
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Oto 13?ranck Bo?y, który g?adzi grzecl1i ?wiata, i ze tylko :JfgO Krew Nay?:

1JIl1OQ!tt obmy? grzech pie'flfJ01'odny calego ?wiata, et razem i wJzyflie gl'zechi

'UJic?z?cy'ch; tal: wierzy? naucza, i ktoby fi'!, t?pralf)dzie sprzeciwiat,jl"aJznym

rio pfzekl?j?wn iuierza piorunem. '\

p
A ztqd pozna?, ze jarego Zakonu SakrC!n'zentC? byty bolesne , alf nifpozy-

I

teczne; bo nie przynoJz!y tajki usprawiedliwiaj?ce,!!. Nowego za? Zakonu

( w Jltórym Niepokalany Bctranel, Chryflzts Krao Jwoi? za wJzyflkic!z wy!eIClCf,i?c,?

wJzyflkhh od bole?ci osiaobodzit ') f? Sakramenta bez zadnego holu. Sakramen

ta zaifle j?CL'fego Zak01Z1t byty te? i z znacznym kofztem, ale zadn? miar? z17a.

saienia czyli zifprawiedliwienia zalwpi? nie mog!y; Gdy? nunoi . Bóg p1'zez Da.

.wida S. Có? mi po mnóf?wie Offiar wafzych'? izali krew wo?ow? albo kozlo

?v? pi? b?d??.. brzydzi fi? Dufza' moja w Swi?tach wafzych. f.lo1fJego za? Za

k.om? .Sakramehta J? bez zctdn.ego kolztu, ?ez zndney pracy,\ bez ?adney zcrpugi
ln?zkley ( z Jzczerey lalki Boga NCl1)wyzJzego ?

z Jzczerey zaflugt SYll1J, Bozego,

ktorego cen? odkupieni jefle?111,y ) J? darowane.

SaJwczmenta jlarE'Go Zakonu byty, fzczerym cieniem i :figur? rzeczy oJm ..

za? maj?cych; cói:'
b

bowiem znaczy! Baranek Wielkanoc'ny, .jezeli ni/J

fJrzysz!ego Baranka zabitego na krzy?u Clwyftusa, ktory UJ fam? 1l7ielkonoc ?y

dowJk? zabity za zbawienie/?wiata'{ Co znaczy?y chleby pok!adne, jezeli ni6

Nay?wi'!,t: Eucharyftyq Ciah? i 1(rwi Cltryftusa pod poflaciami chleba i wina ma ..

j?c? rzafi?pi?'? Co znaczy?y oleje i namaszczenia P1'orockie, jezeli nie S. Bierz ...

mOUJanie, i fl'0pie? Kapta?flwa? Co znaczy/y kaszerowania 111ieji?czne, je?eli

'?Zie naft?pui?cy SalwC?ment Chrztu i Pokuty'?

Ale pró?ny to cie?, gdzie ciala nie ma; cho?by [t? fio razy wiep1'z i wnay-

czyf?jzey wodzie obmywa! i co dzie1z kCljzerowa!; nie p'/t'zemjeni fi'!, w cz!owieka?

c!zociaz powierzchownego nab'ldzie och?dof?wa. A to czemu; bo pró?ne elementll

. nie J? iflotne Sak1'a111enta. Inaczey za? w Sakn:mze·ntach Nowego ZClkOltzt: gdzie

jako mówi Au.guj?yn S. Skoro przyfr?pi S?owo Bofkie do elementu, ihje fi? moc

i Dwtek Sakramentu. Albowiem }?owem jWOil1J Bag flworzy! lVzebiosa i ziemi?,

... ?!oUJerJ1, te? CJWy(l:1{S UJ Jeanie Galiltyfoiey przemirn?l wod? UJ wino, Stowem.

g/.a fJ1.tflyni pi?? chlebow na 'S0oo. ludzi 'fOZl1HZOf.y!, Stowem czu)artodniowego

'trU-fJCf ?azcwza w G'fobie oz:ywil.

.

t

'

A Zlltym te Stowo, Stowo zy1fJota wiecz'nego floro przyfl?pi 'do F/emen-

Zt, t? .iefl: czyli do wody: przy CJwzcie, czyli do Krzyzma: przy Bierzmo-

2eJa:l?u, c?yli do 'Yin? i ChJ?ba : rw?y Euchm'yflyi, czyli do fkruchi pokut.ui?
ey ,P?,?y Spoli'J1edzl; czylt do Oleju chorych: 11,-zy NlltJlaJzczelliu, czylz do

wrozenla r?k BiflmpOdch: 'przy Kapla/iflwie, czyli p'rzy zt?czelliu ferc mHo?Tlych
J:v1?rZCz),zny z Niewiaft?: przy J/lalzdlflu:;ie, floro,rnówit;, przyflqpi St01-i.!O Bat

.Aij I

flie
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fole do tych Elemenioia , flaie fi? itim /Tmtek Sakramentou). .A t?tk Sakranze:da No..!
uJego Zakonu /q [zczerq Ictjk? BoJk?, /? iflot?ti; 'f,UCZ? SlfJ??t?, ja/w Sakrame1z ..

t?t ftarego Z/,t/wnu. 'byty /zczer?m. cleniem i jig,?r? rzecz«. Nakoniec ftctrega Za?
kanu Salwan1.enta z 1zayspralfJlfJditZfJjzyclz tudzi prolf)r;{d.'?:it-Lf UJ Otch?anie ciemne;ze by tam czekali p?'zyi?cia Mejfyasz,"l, Siurament« za? Noiaeao Zakonu wraz z

Chryftttsenz wproltJad,'Gr1j? Dusze do Raj», j/'zko Dyzl1Znsa ?otra.

I'

A zcttym do podeioignienui
I nCit1lry lud.?:kiey »otreeb« by/o tego cZUJart;gofi'wu, w któ'fymby Ji? zaczeto f(ro!elf?ll(Jo Syna Bu,i:ego, i net ziemi nie maj?cekO/lea 1 w którymbY.li? otwov'zyty te fiedem z/".'?:adet zbalfJien?rt ? które prawdziwie

l11;'zynosz? ztjprawiedtiwienie, ten boiniem .7eft wyszyflkic!z SaJwct111lent07fJ flu-tek :

( ufprawiedliwi? grzefznika) aby' cz/owiek przyio/J'Jfzy Ch.-P'yJlUSl"t UJ Sakramentacl:
?ego , wrOl,Z ftal ji? Synem Bofklm przez ?ajk? pr,'<:ysposobionym: ,Qui autem re

ceperunt eurn, dedit i llis poteftatem Dei fillos fieri, jnór'>:!fkolwieJl za? przyie!/.
onego? dllt im moc fletlfJr;{? {l? Synami Bo?emi.

o Dziwna odmiano 'P1'cmJicy Bozey! grzefznik, którego 'Potop ,ml:l/?1fJ/at ?cttewai?cy o czylc?? nie 11Zógt. tego pr'(..1J [fwzcie S. kilktJ kropel 1t'ody
doftatetznie obmywa: grzefznik, kMn:go ogie? jodomfoi do ognia piekielnego ?

jako Sa,lantandr? gotowa!, a z w1'odzoney plamy i rnzrodzt grzechu pierworod ..

'J1ego zadn? miar? wypali? nie potrafiI , tego killw}?ów Kr,lp!vll?jkich nad fnieg wy-
hielajq: grzefznik, ktary n?edawna by! niewotnikien2 cza'lt"to1fJjkim, dzi? przez Sa
krarJlenta flaje .(i1 Synem, BoJkim: grzefznik, które1m, by/y ZctwCl-rte Nieb?osc/;,
otworzone piek/o , odi?ta lafoLl, et zawie/zohY gniew, ten prZez SaJwamentct
??czy fil! z Bogiem ? pot?pia fzatemy, podni?fio1Zy bywa wyzey E11lpireyfoiego
Nieba: grzefznik 1 ktary byt jedynYl1'Z obrzydzmiem Bogzt, ten przez Sak'ramen
ta flfitje fi? jedynym, kochankiem Synowi Bozemzt: Delitire mere effe cum Filiis
hominum. \

. ,

O PrZedzhf/1zy J!uttku, TaJel121UC Eoflich! a nieflyclza1Zj mocy zatajona 1fJ nie ..

motnych Elementach! ach kt(}:?: tedy jeft pod .flo?cem kochai?cy zycie, a te wieklti.

fie, kt1J1yby nie z?dat przy?J? do tego f?cz?:}cia, aby mag! by? 1tspra,'lf!i!uUiltllO.
tflym przez taft? Bofo?'? a pr,'<:ecif! o jak malo lVlkicft, ktarz!f fl!deczltoSCl Sakrct
fj:zentolfJ SS. w fobIe dOZllCf,i?! rfJedni bowiem zgokt iui 1t?e :fJlerzq ? a przez to

odrzuceni, ze ini Krew ?eZltSOZfJet nic uie pomo?e k:lt ?bct/(?I:enlzt. Drudzy c!zoriC!'?
?f)ierzq, a/e bardzo rzadko i to niegod,?tie p rzy 111 tZtz q , msi na koniec chocia,?
WifWZq inc:bo:l:nie przyilnzdq', ale wraz po przyi?cin bezbo?nie ?yi?, przeto flu.J

"

tecZllO?? Sctkrctmentoll:J ss . .fctmochcq,c 1fJ fubie tll/7lzi? i gub/q. ,

- ';

Ten bowiem jPft1lct!Jp'yzedJtif'Y/?'.y .fIuttek , Sctkrllt?1lentolfJ 1fsprawiedtiwiai?cCl 1(1-

fia Bo?C!.. () ,?:ctijl'e jctk 1f?ie!kiey potrzebui? przejh'ogi lfJif'rni Ch1'yftztsoUJj, aztb.1l
fi? 40 Sakrammtow SS. Jak 'IletljpilJlif!1j gotowali, Jak 11C/!fpobo?niey ie przyi1110ZfJaU,
jlJk nctygorliw'/°!f jzano1JJafi. do teywi?c fllttecz1ZO,?ci czyni zadosy? Bóg, gdy Ji?
ovowiqzJt nieomylnie dL1liJCl? ktfo? 2.f,sp1'?"tliJiedt?wiCljqt?, ale te? lJowillien zlzdosy?
czyni? i 17I;dz'Yly grzejznjk, Iposubi?c IJJurz? Iwoi? i cia/o do takiego Daru. Przy ..

flqpmyil: jltil: do wyrozumienia IIatury Saiwl11"cntow Swi?tych.
•

RO.

J
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O Jalcranzentacb SWl'ttY'cb W :f!owszeclmolcL.

1?. I. zbawienie narodu ludzkiego. wfzak

?e zbawienie ludz?ie mo?e fi? dwo

jako uwa?a?: l. Zbawienie bl?fkie
czyli zacz?te (falits prosoima [eu in ..

choata) i takie zbawienie jen fama

tafla Bojka po?wi?caj?ca (gratice
Sanffificans) czyli te? farne ufpra
wiedliwienie cz?owieka. IL a dru

gie Zbawienie' Cz!o,ZfJieka .oftateczne,

b ?cttzwze Sa,kral1zentow SS.

P.

Co
jefr Sakrament ?

'

O.
'.

'

Jeft znak widomy, znacz?cy,
,

i d?j?cy lafk? Bofk? niewi ..

. dam?, pofianowiony od

Cbtyl1nfa Pana ? dla po?wi?cenia
Cz ?owieka. Ten znak Sakramental

'?zy rno?e fi? trojako rozumie?. r.

Z1lak P"l'zypominai?cy M?k? Chry-

I

i zupe?ne ;' i te jef? Chwa?a! Niebiefla,
czyli wieczna. fzcz?sliwo?? ( Satus

hominis u!tim? & Co ns lt1fjllm a ta, ipsa
Gloria C(2!eflzs fen Beatitudo )<f?usa .Pana. 2. Znak UllCiZ,ui?cy ?a

fk? Bofk? przytomn? nagotowan?
dla wiernych. 3' Zna!f, obiecui?cy
ehwat? wiekuif??.

P. Sak ramenta czy wfzyfikim lu?

dziom f? potrzebne?
O. Niektóre Sakramerita i? wfzyf?:.

kim potrzebne. a niektóre nie

wfzyfikim, to jefr: Chrzef? S. jeft
wfzyfrkim, potrzebny do Zbawienia,

P. Wiele jef? Sakramrntow Nowe

go Zakonu?

O. Siedem. T. Chrz et?; 2. Bierzmo-

wanie" 3· Eucharyf?ya. 4. Pokuta,

5' Oley ?wi?ty w chorobie of?at

niey. 6. Kapla?l?wb-. 7. MafZe?frwo.

A Za? pdkuta jeft potrzebna wfzyf?
kim tym, którzy po Krzcie wpadli
W grzech ?miertelny. Euc7zaryfla jeft
potrzebna z przykazania BoikiegoP. Ktt)? jeLt fprawc? pryncypalnsth

i poftahowicielem Sakramentow no"

wego Zakonu?

? Ko?cielnego wCzy1?kim mai?cym
u?ywanie rozumu. Kap?ai1f?wo za?

i IVIaI?ertfrwu fame przez fi? ka?"

demu zosobna nie f? potrzebne ?

potrzebne jednak f? Ko?cio?owi S. "'"

O. Sam Cbryfius Pan jeft Potlan? ..

'wicielem i pryncypalny fprawca Sa

kramentow; poniewa? od niego fa ..

mego przez fi? f? pqftanowione;
bo tak m6wi $wi?te Koncyljum
TrydentDne: gJesliby kto rzeki, zeJzie

2fJ.<:yJl'kie Sakramenta nowego Za'?o
'It'l/, J? od Chryflusa Pana pojhmoUJlo"
'ile, niech b?dzie przekl?ty.

P. Sakramenta nowego Zakonu wic·
lorakie f? '?

O. JJU)ojalde, tq jeit: Sakramenta u

mar?ych,. czylite? ludzi tych, któ

rych durze umar?e f? przez zaci?

gntenie grzechu p1erworodnegoz,ro
dzeniem, lub przez famowolne po

pe?nienie grzechu ?mier-telneg? ,cl?
pufzczenielll fi? z?e go ( (01171llijSIO-

P
.. S?.kra?T\?nta N ow?go ZakonU, na

JakI konIec f? pofranowione?'
O. Sil poftanowione Sakfamenta na

'ile



o SAKRAMENTACH SS. W POWSZECIIN:6/

Sacramentalia rachuj? fi? od Dokto
ra 6. 1. Orans

, II. Tindus , Il I,
Edens, IV: Conftfsus, V, Da)ts, VI.
Benedicens •

ne mali) albo ppnfzczelliem. dobre-
?:;

go ( Ommifsione boni ) takim bo

wiem ludziom ?yi?cym ?yciem by
dl?cym co do cia?a, ale umar?ym
J1a ?yciu pobo?nym co do durzy,
to jeft: na czynno?ciach dl1lzn,Ych,

l. Modlitwa s II. Pokropienie, nr.
Pokarm, IV. Spowied? pow fz e r,\h na,
V. J?tmu?na, VI. Btogof?awie?rr vo,

r. Orans, Znaczy iVJodlittl'/l? Pwz
flq .• czyli Oycze nafz &c. &?.

z Bogiem zl?czonych, umorzonych
grzechem ?miertelnym koniecznie

potrzebna laika pierwfza o?ywiaj?
ca od ?mierci dufzney : a zatym ta

kowe Sakramerita, które o?ywiaj?
grzefznikow na durzy umar?ych ,

nazvwai? fi? Sakramenta umarlych

11. Tindu» pokropiony ZNICZy
Pokropienie u)odq S1f)i?OIl{l, do któ

?e?? potrzeba ?al za grzechi wzbu
OZie, pragn?c oczyfzcz.enia przez
niewinn? Krew Chryfl:usa Pana, pra
gn?c ?ez f?rumienia , i tai fama

.woda ?wi?cona znaczy b?'ogofla
wie?i?wo Ko?cielne i ucze?nictwo

zailug Swi?tych Bofkich
, mai?c

przywi?zane do fiebie 11:0 dni od

puf?u , czyli umnieyfzenie kary za

ci?gnioney za grzechi powfzednie,

/

( S;;"'wamenta mortuorum ) a te dwa

f?: Chrzefl i Pokuia.
I

A za? Sakramerita ?ywych (Sa
menta UiVOr1t11Z ) te f? ,

które zna

lailfzy durz? ?yw?, czyli

O?YWiO.,n? pierwfz? ?afk? ,
ale jefz cze- ?? ..

dai?c? wi?kfzey do ?wi?tobliwego
zycia pomocy, nowerui j? pofi?ka-

fkarni do wy?fzey wraz, dofkona?o

?ci wzbudzai?c zach?cai? i ci?gn?,

,

III. Edens Jedz?cy znaczy b/o.

goflawiony chleb, albo jakowy'Owoc
( Eu,logia) u Grekow nazwany: kie ..

dy po M Czy przy poca!owaniu Krzy':
?a ( tym" co Kom,munikowa? nie

mogli) rodzaie fi? P'rOSph01'Cf, czyli
chleb ?wiatty z nfogof.?:awie?ftwern
Ko?cielnym, a?eby za one ZalUlza·

ne jab?ko,kt6re przekleMtwo i ?mierc

p(zyniof?o wf?elki.emu ciatn, Ci jel"
dz?c Ettlogiq c??h chleb btogoll.a
wiony otrzymalt bfogollawie?ftwo
i wolni byli od po??dliwo?ci z?osli ...

a tym farnym przez pomno?enie
znaczne oney pierwfzey tafki, dru

g? ?afk? przynofz?,., aby. na ka?dy
tiziel1 C?Iowiek poft?.pui?c z cno?

ty W ?not?, wi?cey a wi?cey ufpra
wiedliwia? fi?. Ita Conc: T1'ident:

Sefs: VL Cap: 10.

P. Czy fi? jefzcze dziel? jakie Sakra

menta '?

, /

O. Jefzcze f? Dwojakie: jedne, mo

g?ce :G?, powtarza?, lterabilia, a dru-
.

gie nienzogqce poWtCt1"Zt;l?. Sakramen

ta 1. mog?ce .(i? powtarzct?, rach u

j? fi? cztery: Eucharyflya, Pokuta,
Oley ?5wi?t'!f, czyli of?atnie nama-

'wych.
IV. ConfefsltS, Wyznawai?cy fwo

ie prze\,,:inienia ogu lnie, czyli zna

j?cy ?? .

za ,grzefznika przed Nie ..

bem l Zletnl?, a to bywa przez od,..

mówion? nabo?nie Spowied? po?

'lvjzechn?: Ja grzefzny fpowiadarq
ij? &c.

fzczenie i ]J1Ja!?e11flwo.
II. Sakramenta nie mog?ce fi? po

wtarza?, Nouite'fl1bilia, 3. Chrzeft,
Bierzmowanie, i Kapta?ftwo. Przy
fJ?o?obienia do llobo?no?ci zwane V. Dans znaczy lahnu?n?.

, V?,
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Sakramentu potrzebno. n. p. Kiedy
nie doftaie albo l11atet'yi, jakow?

Chryftus WJjzJUlCZ'ljt, albo forl1'lY,
tey , któr? Chryf?us wyrazi!, albo

intencyi czyli zgodzenia wali fwo

iey z wol? Chryftusow? do jedne ..

go? dzie?a Sakramentalnego •

VI. Benedicens znaczy Bijkupie ;:.

Btogoflawie?j?ti'J?,. wed?ug, in?ych
zdania: rozumIej? fi? takze infze

btorrojltzlfJicJ1j?wa
od Ko?ciota uf?a

no?ione; ?ak.oto B?0gof1awie11ftwo

popielcu. swiec
, Palm &c.

P. Czym fi? rc;??ni? Sakramerita od

Sakramentalnych czyli poboznych .

Wcti:nie za?, nazywa fi? uaiide,

Nie)Vaznie, inualide , godziwie, li-
dyspozycyi? .

ciie , niegodziwie ,
illicite ; poniewa? /

rno?e by? Sakrament czasem welznie.

uczyniony; bo fi? przy?ozy mate ...

rya, fOr11J4(l i iniencua nale?yta, a

o. I. Ró?ni? fi?; bo Sakramerita f?
od Chryf?usa pofranowione, a za?

Sakramentalne dyspozycye f? od

/J(o?ciota moc? fobie podan? od

Chryt?usa, II. Bo Sakramenta 'przy

nofz? lafk? moc? zaftug Chryf?uso

wy ch jakoby z dzie?a wprzód u

?zie?anego ( 'ex opere opereto ) z

fwoiey l:atnry i przez fi? , cho?by
nayz?osllwfzy Kap?an ich (prawo-

tak czyni?c cho?by Kap?an i He

retykiem b?d?c Po?wi?ca? , Krzci?,

i rozgrzefzat, waz7Jie Sakramenta

czyni? b?dzie, ale niegodziwie; po
..

niewa? zol?aje W grzt:chu ?miertel

nym: Godziwie za? czyni? fi? Sa ...

kramenta w ten czas tylko, kiedy

bywai? czynione, albo przyimowa-
?

.; war, czyli fzafowa?: a za? Sakra

menusine dyspozycye przynofz? tatk?
nie fame z fiebie, to jef?: nie z [w 0-

ieynarUl"V, ale z dzia1ai?cego, ex

opere Opei"mltls, to jeft: moc? za

:flugi czyli pobo?no?ci i ?wi?tobli-

ne nie poczuwai?c fi? do ?adnego
grzechu ?miertelnego.

P. Przez co fi? ftai? zupefpe Sakra ..

menta nowego Zakotw'? albo z cze

go fi? n"tura Sakramentow fktada?

"

/

wo?ci tak Kaptana, jak(j) i przyi- , ,
o. Wfzyftkie Sakramenta Chryfiuso ..

we tk?adai? fi? z rzeczy i z Stów;
z Rzeczy tak, jako z MaterJJi; a z

Stów tak, jako zformy.

roui?cego pokropienie, lub

blogO·l
ilawie{1f?wo, czyli moc? jkruchi

prawdz;wey, lub Wiary ?ywey.
III. Sakramenta f? poftanowione
nawet na odpufzczenie grzechow

1
·?miertelnych. A za? dyfpozycye Sa-

Mówi fi?: tak jako z materyi, tak

jako z formy; poniewaz uwa?ai?c
?cisle nie wfzyfi:kie Sakramenta ma ..

, /

kl'amentakte tylko na odpufzczenie
grzechow powlzednich.

.. i? rzeczy i S?owa formalnie takie,

ale tylko równowa?nie, Cl'Cfuivalen ..

te?" talia, jako to n. p. Mat?e?ftwo

niemych ludzi, zamian: llów zaite

pui? farne ikinienia inaki, czyli
migi, które nie f? Stowa formal
ne, ale ty)ko .,.ó1fJlZowaz/L?e takie,

to jei?: tyle wa??, ile Stowa; tu

dzie? w Sakramencie pokuty Akty

pokutuj?cego., n. p. SpOWie?? wy-

:P. Co to jeft wa?nie albo niewaznie

fzafowa? SS. Sakramenta'?
... O. \Vazno?? Sakramentu jeft w ten

C7.as co do natury Sakramentalney,

?ledy lonna, to jefr: Stowa Chry-

uS?\Ve ??cz? fi? z matery? przy

?a?ezYtey intencyi. Nie71'Jaznie za?

.. a 'r?tnent w ten czas bywa, Ide

dy me do1hie czego l co do Uloty
taza
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raza fi? przez Sfowa, przeClez jed- .::, j?ca , habitualna, Graiio habitu?lis
fanJlificans, która jefr przyzwoita
?fzyftki;n Sakramentom; i kiedy
n?e ma z..,adney przefzkody nieomyl
nie bywa dana , moc? zallug Chry-

nak: Akty pokutui?cego ·f? rzecz i

'{1Zaterya; poniewa? farne rozgrze
fzenie Kapla?fkie jeft forma.

P, Kiedy W Materyach Sakramentow
,

bywa odmiana if?otna, a kiedy przy- I ftusowych, e» opere operaio , ta k

Concilium Trydentfkie i Florentfkie

t"Yierdzi. Drugi fkutek przed
meyfzy

. fzczegulny,. fecundus ?Of:_'r
f(us prtmctriru$ [pecialis , f? Iafld

a.ktualne i po.fi?ki Bofkie
, funt gnl"!

tu» affuales eJ auxilia Diuina , ktd
re fi? wyliczaj? naft?pui?cym fpo-

miotowa?
.

O? Odmiana iftotna, Mutatiq fubflan
tialis , w ten czas, kiedy bywa in fza

rzecz u?yta: nie ta, któr? Chryftus
pof?anowil , n! p. przy Krzcie: za

miaf? wody, u?y? wina. Odmiana

Przymiotuwa, muiatio Accidentatis:

kiedy bywa rzecz u?yta taka, ale

nie tym fposobern, n. P: Je?eli za

miafi: Wody zimney, woda ciep?a
bywa do Krztu u?yta, albote? za

miaf? Chleba u?ywalnego refzezy
nionego bywa u?ywany chleb prza

?ny: Przymiotowa odmiana, nie pfll
je wa?no?ci Sakramentow, ale iftot

na odmiana Materyi czyni niewaz-

fobern.
.

1. Ch rz ef?, Baptismus, prócz {and habi

tualney i .po?wi?caj?cey, przynó,?
!alki aktualne do pobo?nego ? ?.

Chrze?cia?ikiego ?ycia.
?. Bierzmowauie , Con.firmatio ? przy

nofi rafki aktualne, aby .m??nie i

ftateczni.e wyznawa? Wiar? przed
Tyranem.

3. Eucharyfl:ya, \,?r?yno? la{J?iny Sakrament.
.

p. Kiedy pywa odmiana ifrotna W

formach Sakramentu?

aktualne do USIDlerZenta na ...

mi?tno?ci, gniewu, zayzdro?ci, nie ...

czyfto?ci, &c. tudzie? do pomno?e ...

nia ofobliwfzey !Ililo?ci Bo?ey.

O. Wtedy, kiedy bywa odmieniony
fens formy od Chryftusa Pana po-:

daneya od Ko?cioia S. przypi?tey ?

i przepisaney, tak dalece: i? ju? nie

b?dzie znaczy? to, co Chryltns
chcia? poda? do wierzenia przez for

m? od fiebie poftanowion?.

4. Pokuta, Panitentia, przynoti
?'afki do wi?kfzego uftrze?eJlia fi?
grzechow, do obrzyd?etlia. ich, i

zadofy?uczynienia za. mch, 1 dopo
maga, aby wi?cey l1Ie grzelzy?.

5. Oftatnie Na?afzczenie Olejem S.

Extrema u1!fflO, wf?'0maga dQ

fprzeciwiama fi? tn??ni'e przeciwko?. II.

fzatanowi przy ikonaniu. .

fj) PrzednieyJ2;1jm jkutku Sl,llwamental

nym to jejl: o ?asce.
6. Kap?a?ftwo daie lafki do fprawo ..

wania uf?:ugi Ortarza ku portmo?e ..

niu cz?ci Boflóey, ch?tnie i ?wi?
t obliwie.

,

P.

Jaki?
jeft flmtek przednieyfzy Sa

kramentow Chrze?cia?fldch?
-'

7. Mal?e?fl:wo, JT/JOI.trimonizt11t, przy
..

.

nosi lafld i pomoc do ?ycia poczci

Wego W .towarzyfiwie Ma?zeMkill)
idQ

O. Jeft dwojaki, 1. jkutek przedniey[zy
rospotity. a ten jeft lalka po?wj?ca-

,
f

,I
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jeft: Wiara. drztga przebywa W

Aktach woli: n. p. w Ikrufz e
, mi

?o?ci Bo?ey ,
i w nabo?e?f?wie,

.

i do powinno?ci. i ci??arow Ma?- ,:<

ze6fkich znorzenla•

P. Jakim fposobe?
Sakramerita mog?

przyllofi? lalk?· Chrzeft i pokuta z poftanowienia
fwego przynofz? lalk? pierwfz? ,

przed, któr? ?adney infzey Iafki

nie ma te! jubjqkcie. Infze za? Sakra ..

menta z poftanowienia fwego przy
..

norz? rafk? drug?.

O. Przynorz? ?aik? moc? zaf?ug Chry
ftnsowych, ex opeve opereto , Iafka

za? Z dzie?a udziatauego: jeft to, z

roocy zaQug Chryftusowych a nie

zawiIla od zaf?ug fz afui?cego albo

P. Kiedy Sakramenta przynofz? lalk??
O. Wtedy, kiedy bywa zupe?no??

Sakramentu wykonana, n. p. Chrzefb

przynofi rafk? w tym momencie, W

którym bywa obmycie i wymówie
nie stów, czyni?c fens zupe?ny, to?

famo ma fi? rozumie? i o innych
Sakramentach, ?e przynofz? laik?
przebywaj?c? .w Durzy, czyli habi ..

tualnq , inaczey za? trzeba rozumie?

o ttktualnych lalkach fzczegulrrych ;

poniewa? raiki aktualne nie zaraz

bywai? dawane, ale tylko W ten

czas, kiedy f? potrzebne do do

f??pienia [kutku ka?dego Sakramen-

.

przyimui?cego Sakrament. Laika,
.

która bywa przyczyniona z zaflug

dziafai?cego, ex opere operamiis , w

ten czas bywa dana, kiedy przez
.

wzgl?d na zaf?ugi i dobre fuczyn
..

ki cz?owieka czyni?cego, albo przyi-

'Imul?cego Sakrament wed?ug mia-

ry d.yspozycyi albo zailugi przy
czyrua fi? Bo'iki?y pomocy.

p. Które f? przyczyny rafki Sakra

mentalney?
O. Sam Bóg jeft przyczyna naturalna

przednieyfza rafki Sakramentalney,
a za? Chryftus Pan jeft przyczy
na zailugui?ca przednieyfza: Sakra

menta na koniec ,f? przyczyny in

j?rurnenttltne.
tu.

P. Laika Sakramentalna czyli fi? ró? ..

ni od raiki nie Sakrarnentalney?P. Sakramenta jednego? gatunku czy

równ? dai? hik?'? O. Nie ró?ni fi? przez iftotny gatunek
wewn?trzny i fizyczny, ró?ni fi? je.
dnak zewn?trznie i przypadkowo, iL.

gdyby raika Sakramentalna wgniez ..

dzona miala fobie prawnie dan? moc

w?a?ciw? do raik aktualnych zmie ..

rzai?c? do otrzymania Sakramen ..

talnych fkutkow, którey mocy czy

li prawa n,ie ma rafka ltabitaatnCJ

wzi?ta bez Sakramentow.

O. Jezeh Jubjekta, czyli przyjmui?cy
ludzie równie f? przysposobieni
czyli z równ? ferca dyspozycy?
przyimui? ? tedy W ten c?as r6wn?

dai? Iaik?. Racya; bo gdzie f?

wfzyftkie rzeczy równe, tam te?,
równe !kutki by? powinny. w fub
jektach za? z nierówn? dyspozycy?
Pfzyft?pui?cych nierówny te? !ku

tek; ale wed?ug miary dyspozycyi.

Wf
ta. Trident: fess: 6. c. 7.

zak?e. dyspozycya, czyli przy-

\
fpOsob1enie

fi.l?
wl tym cz?owieku,

który che: przyi?? Sakrament, jeft
dwoJaka: Jedna W rozumie, jako to

Tom IV B $). III.
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mriwi? ro,'<:myslna wola, czyli z uwa

wag?; ktrire bowiem rzeczy dzie

i? fi? bez poznania i uwagi rozs?d
ku, te mówi?/if?; ?e czyni? bez inten

cyi. Zk?d Matka, któraby obmy
wai?c brudy z cia?a niemowl?cia
?z?kra: obmywam tl? UJ Imie Dyca
z ?yna ? Ducha S. nie mia?aby inten

CYI dania Sakramentu; gdy? by o

nim ani w ten czas, ani wprzód
nie mysli?a.

§i III.

o Miniftrze Salwa71'Zent(i)w nowego
Zetko'nu i o rf]1ttencyi.

P, I{
to jeft Mil1i1?rem Sakramentów

nowego Zakonu. '

O. Sam cz?owiek, a zt?d wiedz, jak
slepo pob??dzi? Luter, który w kfi?
dze o lVlj'<:y prywatney naucza: i?

Anio?owie i czarci mo?? by? nale

?ytemi Miniftrarni Sakramentow. A

wfzak?e jego ?lepota dawno wy
?miana ; gdy? fam Chryftus nie do

Aniotow, ale do ludzi mówi?: ieam

da)w jefl wied.'<:?d Tajemnice 1(ró

lewflwa Niebiefkiego,

P. Jzali jeft potrzebna w Miniflrze ta

intencya do wa?no?ci Sakramentu?
P. Przeczy?' t e'mu Luter, przeciwko

któremu jeft ta definicya Synodl1
Tryden: Sefs: W Kanonie II. ?es!?b1f
kto rze/tt, ze w Miniflrach, gdy Sakra

mento Jp?aze;ui'l i daiq ; nie jeft po
trzebna zntencya przynaymniey czy

nienia, co czyni Ko?ciot, niech b?dzie
przekl?ty, Anathemi?.

Co uwa?ai?c Swi?ty Chryzof.tom C w

Kfi?dze 3. o KapJa?ftwie) tak pi.
fze: Im demo je), azeb? mieli moc,

którey Bóg naydobrotliwJzy i naywy:l:
Izy ani r?niotom

, ani Arch/ani%m Dla czego Wiara uczy: ?e Mini?1:rowi
nie raczy! pozwoli?; ani do nich bo

wiem rzeczono }eft: cokolwiek zwi?
?ecie EJe. Math: 18. To czy?cie na

moi? pami?tk?, Lucce 22.

I
intencya jefr potrzebna do fprawo
wania Sakramentu, Tak nas niechay

l
UWCf,za cztoioiel; ( mówi A poft?t w

. Li?cie I. do Korynt: w R.' I. ) .rai?o
P. Ka?dy cz?owiek izali jeft Mini

ftrem Sakramentow nowego Zako"

nu'?

Jlug Chryflusow'!fch i fzafiwzow Ta- ?

.iemnic Bozych; A poniewa?" fzafarz,

co czyni, to powinien czym? ludz

kim fposobem,.i z rozmyf?'e"} .roz
f?dku, inaczey Jego czynnoscl by
?yby nie wartej idzie tedy zatym
?e w Minifrrach koniecznie jeR po
trzebna rozJ1Z!!s!na wota do czynienia
tego;

.

co Chryftus rozkaz al czy

ni?.

O. Bynaymniey'; do farnych bowiem

Apofrolow rzekI: ktorym odpu?cicie
grzechi ,(? im odpufzczone, J oan :

20. z tUldzi niektorych wybral za Pa.

flerzow i Do!,torow 1 Ephes: 4.
P. Wiele nale?yto?ci potrzebnych jeft

W Minifrrze, ?aby SaKrament nale?y ..

de fpra wowaf'? P. Ale r?eczefz l. lekarstwo pomoc
ne jeft choremu, chocia?, by prócz
intencyi i przez ?art by?O dawaneJ

Wi?c i Sakrament jako Jekarftwo

du[zne obeydzie h? bez intencyi.

O. 'J'rzy, to jt>fl:: L Intencya, n. wia;
ra, ur. Cnotliwo?? do godziwo?ci
f? potrzebn{>. \

P. Co rozutni li? przez imie intencyi'?
O. Rozum; ft?: 1tozmys!na wola do

cz?tcmia tego 1 co cZy'?ti Ao/'ciol S.
?

,

O. Ro;('.s?dzam t? fyyobll: lekarftwo

ponlo?ne jeft choremu i bez iuten

cyj,
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Ctrl" ?e'

.

pytania o ich gotowo?ci do tego Sa

kramentu.
cyi, ale jakie lekarf??vo'? takie: kt?? ,:.

re nie zalezy ijtotme na czy?nosCl

\ludzkiey: jakowe f? wfzyftkte Ie

karftwa cielesne, }7QZwatam tak ro

zumie?. Lekad?:wo? ktdre iflotnie za

tezy ?lGczynno?citudzkiey, tak, ?e nie

mo?e nawet by? fprawowane bez

woli rozmyslney ; ?eby mówi? ta

kie lekarfiwo by?o Ikuteczne, nie

pozwalam tak rozumie?, a zatym
odrz ucamv i wyci?gnione z tego po

równania zdanie.

O. 2. Swi?ty Genezyusz po?wi?cony
jeft, albo dofkonal? fkruch? , 1\tó?

ra fi? Krztem pragnienia nazywa,

albo w?as?? Krwi?, a nie za? wod

nym Krztem onym, który by? przeZ'

?art od trefnika dany.
P. Jaka jeft intencya potrzebna do

fprawowania Sakramentu'?

O. Na te pytanie cztery f? odpowiedzi.

Odp: I. przeciwko fzkrupulatom J

dosy? jeft na proftey intencyi, di ..

reCla intentio ,
ani potrzeba ogl?da

j?cey fi? , refiexa, na fposob fwo ..

jego chcenia, które ju? ma
,

i za któ

rym to chceniem pobudzony kwapi

fi? do Krzczenia dzieci?cia , albo do

rozgrzefzenia umieraj?cego nie zwa

zaj?c, i?Ii nowym i wyraznleyfzym
fposobem chce dawa? Sakrament,

p. Rzeczfjz II. S. Alexander Blfkup

Alexandryifki. I. uznawa? za wa?ny
Chrzef? ?artem dany od S. Atana-

2yufza jefzcze dzieci?cia. 2. tudzie?

S. Genezyufz wa?nie by? okrzczo

ny _przez. trefnika, który na Tea

?tr?m ?aJemnice Chrze?cia?fkie wy

smrewaiac reprez ento wa? t a zt?d
ocz?wi?cie pokaznie :G?, ?e do?a
kramentow nie jeft potrzebna,

m- Odpowied?: II. Nie potrzebna jeft

intencya mysl?ca o Ikutku Sakra

mentu, inteniio jinis, to jeft: da?

po?wi?cenie dufzy; poniewa? i nie ..

wierni, nawet i Ateufzowie nic

zbo?ni mog? wa?nie adminif?ro

wa? Sakramenta, chocia? oni ro ..

zumiej?: i? to f? ceremonie zabo.

h.onne, i tylko tak chc? czyni?, jak
czyni? Chrze?cianie W fwoich po

..

trzebach Religii.

.

tencya.
,0. Odrzucam wniefione zt?d zdanie;

poniewa? nayprzód Rufinus, a za

nim id?cy Sokrates i Sozomenus,

bardzo niepewnym fposobem i ró?

nie opifui? on? S. Atanazego Hi

ftory?: i wiele okoliczno?ci czyni?

j? podeyrzan?· Ale daymy te, cho?

by prawdziwa by?a ona Hiftorya,

cz?ftokro? dzieci w fwoich igrafz
kach fz.czer?e tych rzeczy nasladu

j?, które od ftarfzych czynione by?
wiaz?, i ?e Atan3zyufz S. w dzie

cinnym wieku b?d?cy ju? mial te

Chrze?cianfkie zdanie, dochodzi! A

le'Xander S. zt?d: ?e nie bez braku

I()?l\ywa? niewiernych i ju? Krzczo

nych, ale tylko farnych Katehll
meno\\r do Kr7.tu gotui?cych fi?,

WlbadaWfzypierwey pr?ez ró?ne

,Od: HI. Intencya z narogu, intentio

habituatis, nie wyftarcza do fpra
wowania Sakramentu; poniewa?
jefl: bez uwagi, i iadnego rozf?dku
nie ma, i taka fi? moze znaydowa?
w drzemaj?cym , fzalonym, i {'ia

nym, w których nie ma rozmyfl'u i

uwagi zaduey, a daleko mniey de;'''
mniemana intencya, intentio inte'l· ...

lwetlliiva., nie jeft fpofobna do Sa-

..
kram?ritu; poniewai n!e tak jeft

:aIJ m ten ..
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intencya ? jak bardziey dyfpozycya.' .:: indziey odci?gnie, a to albo z u?o-

do uczynienia intencyi.
'

mno?ci ludzkiey. , .albo z niedba?-

Od: IV. Intencya aktualna, intentio ftwa. Przecie? jednak wfzyflkie
affttalis, to jeft: wraz dzietna, kie- one dzia?ania nazywaj? H? intencya
dy fi? akt chcenia wzbudza i farne moc? ci?g?a _ uirtualna: Poniewa?

dzie?o wraz z tym ?ktem ,
i z tym dziej? :Ci? dla tego; bo f? rozpo-

chceniem fprawuie przy rozmyslney cz?te od rozmyflney woli, z któ-

uwadz? , to jeft: uwa?aj?c, kto r? on chcia? krzci?, i z tym umy-
czyni ,: i co chce czyni?, i dla cze-

I'
ilem do Ko?ciora fzedL

go, i jak czyni; takowe bowiem' P.

W!?ara
i cnotliwo??, albo fumlen-

uwa?anie czyni akt chcenia zupe?- nos czy f? koniecznie potrzebne
ny i doikonaIy: a kiedy fi? przy??- Miniftrowi Sa?rar.nentow '?

czy do zewn?trznego _
dzida takie Od: I. Minifter Sakramenta fprawui? ..

wn?trzne chcenie, ftaie fi? intencya cy, albo rozdawaj?cy w 1tanie grze-

torazdzielna, aktualna nazwana. N. P: chu ?miertelnego b?d?c, grzeszy'
gdy fobie Miniiter pomyili: ja chc? ?miertelnie, tak naucza S. Tomasz

tak okrzd», albo bierzmowa?, albo (3' Parte q ueef?: 64- ) i wfzyfcy
po?wi?ci?, albo rozgrzeszy?, €je. Teologowie. Poniewa? (mówi on

jako? Ty roftazat naywy?szy Kopta; Anielfki Doktor) ten grzech' nC(te?y
Iflie Chryfle ;Jezu, albo, jako czyni S. do n/euszanowania Boga, i flataniC?
Ko?ciol Katolicki, " i tym to fpofo- Sawamentow, ile jefl z firony [ame-
bem mysI?c, a wraz dzie?o Sakra- go grzesznika.
mentu czyni?c jef.? intencya nay- Od: II. Artyku!, to jeft "7iary, ze

lepsza, i naypo??da?fza, wfzak?e do wa?no?ci Sakramentow, ani fu-

nie koniecznie potrzebna; bo dofy?? mienno??, probitas, ani Wiara, fides,
. jeit na intencyi wirtualney. Miniftra nie jefi: koniecznie po

..

P. Co jeft intencya wirfualna, czyli trzebna, a zatym, ze i niezbo?ny
zmier.zaj?ca i moc? ci?g?a, intentio Minifter, a nawet i Heretyk wa?nie
uirtualis ? fprawuie, albo rozdaie Sakraw?nta,

O. Jeft dzia?anie, które czyni:Ci? moc?, byleby tylko matery? i form? za?o ..

czyli przez wzgl?d na poprzedzo- zyt z intencY? czynienIa te?o, co

n? wol? rozmysln?, która chocia? czyni Ko?cio!; tak bowiem pofta-

ju? pl'zemineta, jednak rozumie fi?, nowi! Synod S. Trydentfki w Sefs:

?e )efzcze trwa zwyczaynie, mo: 7- W Kano: 4· i 12.

?"altter, ile ?e jeLt pocz?tkiem, czyh Na/za odpowie??: nie mo?e:Ci? tku-

przyczyn? aktow naf??pui?cych tecznie dowodzi? z Pisma S. jako
N_ p. Z intencyi okrzczenia nie- fam ?e wyznaie Augoftyn S. ( t ib:

mowl?cia idzie Minifter do Ko?cio?a, de unitate Ecclesice Cap: 19- ) ale j?
i kiedy potrzt':bn? nale?yto?? go- S. Stefan naywy?fzy Papie? 3?o
tuie du krztu, i obrz?dt.k wyko- Wieku Z Tradycyi nie przekonanym
nywa ju? famym dzie?em, nie my- fposobem utwierdzi? przeciwko S.

:ni o S;Akram?ncie, który fprawu- Cypryanowi i S. Firmilianowi ·i

je ? kitdy fi? myl1 jego gdzie przeciwko innym BiIkupom, a na

t ?ko ..
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koniec przeciwko K?:>ncy1iom i SS.?: W Ko?ciele, moc? którego Sakra-

-Oycorn ( ita LudoV1cus Habert in menta powtarza?:fi? nie mog?.

Compendio ) P. Które Sakramenta wyra?aj? na du-

Rzeczef:? ?aden tegu nie daie czego fzy charakter ?

fam nie ma: a ?e grzefznik albo O. Trzy Sakramenta ,
to jeft: I.

Heretyk fam?e Ducha S. nie ma, Chrzef?
,

II. Bierzmowanie, III. i

wi?c go ?adnemu da? nie mo?e, Kap?a?f?wo ; i te trzy Sakramenta

a zatym ani Sakramenta nie mo?e nie mog? fi? powtarza?, z przyczy-
wa?nie fprawowa?. Mówi bowiem ny tego? charakteru, który wra?a-
Ekklezja.ltjk w R. 54.1 W y. 4. od j? na dufz? na wieki niezmazany;

nieczyflego któ? b?dzie oczyfzczony? a zt?d wynika, i? z tey?e przyczy-
Rozs?dzam Ogutn?eyJz? prob?: ?aden

ny ftopnie Kap?a?f?wa powtarza?
tego da? nie mo?e, czego fam nie :fi? 'nie mog?.
ma: jezlw przyczyna przednieyfza, po- P. Charakter dla. czego fi? mówi na

zwalam tak oguln? prób? ro- wieki niezmazany?
zumie?: jako przyczyna poslednia, O. Gdy albowiem charakter jeft jako-
?ie, pozwalam. Przyczyna bowiem wo?? Duchowna nadnaturalna, nic

mjiru111,entalna nie czyni twoj? mo- nie ma przeciwnego, przez coby
c? w?asn?, ale moc? przyczyny mó?r by? zniefiony. do tego Bolka

przednieyfzey. A za? Minifrer ftawi wola jeft taka, która poftanawia,
:!t? do f?u?enia

, jako inftrument, a?eby nigdy nie by? zmazany nawet

kt6rego by Chryfrus u?y? do u?y- i po ?mierci.

czania ?wi?to?ci , chocia?by Piotr P. Te charaktery jakie fkutki fprawu-
S. chocia?by judafz przekl?ty krzci? j? ?
w Jmie Chryftusowe, wfz?dzie Chry- O. Charakter Krztu fpofobi , a?eby
ftus przez Miniftra krzci i moc? cz?owiek by? fpofobnym fubjektem
fwoi? okrz?zonego po?wi?ca. do przyimowania innych Sa kra?en:

P. jzali godzl fi? profi? o Sakramenta tow, gdy? Chrzeft jefr drzwiami

uniecnotliwego Minifrra? Sakramentow.

Odp. Swi?ty Tomafz (in qu,artum di.. Charakter Bierzmowania czyni, a?eby
jfinffione 24. qu: I. Art: 3. qucefliun- cz?owiek by? mocny i ftateczny W

cula 5. ad 3tium) ?e godzi fi?, jesli bronieniu Wiary przeciwko Here-
do tego przymufza nagra potrzeba: tykom i przeciw Tyranom &c.

inaczey za? nie godzi fi?.
Charakter Kapta?flw(J fprawuie. a?eby

cz?owiek by? mocny w dawaniu

odporow diabellk:m pokufom, a?e

?y by? fpofob?y do funkcyi K?
scielnych, ktore f? fprawoW:?me
Sakramentow.

,
,

IV.?.
o Postednim jkutku Sakramentow, to

je}: o Charakterze.

P. CO jen Charakter ? P. Które f? przyzwoito?ci charaJt,te
ru?O. Jeft znak Duchowny wyra?ony

na dufzy, przynofz?cy jak? w?adz? o. M??dzy innellli f? te:

I.
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I, Charakter fpofobnym czyni do odda-
i:"

wania czci Bogu; wfzelkl albo

wiem Charaf,,"f;er?, jef? moc duchow

na i nadnaturalna, czyni?ca cz?o

wieka ofobliwfz? po?wi?cenia uf?u

g? zdolnym do oddawania czci

Chrze?cia?fkim obrz?dem Bogu.

go, kiedy bywaj? fprawowsne SS.

Sakramenta tak od z ?ofli wego ,

jako i cnotliwego Miniftra. Równy
bowiem Chrzel? z równ? zaif?e la ..

:f]{? Ch ryftu fow? , tak od przewrót ..

nego Judasza , jako i od 11 lubione ..

go Jana bywa? przy??ty. T'lldziez i

Pawe? S. ( w Li?cie r.. do korynt?
w Raz: 3. w t. 7-) upewnia nas i

zabefpiecz!t o wa?no?ci Sakrarnen-

II. Charakter czyni nas podobnemi,
czyli jeden Obraz z Chryf?ufern no

fz?cemi , a tym farnym podobniey
fzemi jemu ftajemy fi? ,

ni?eli infi,

którzy takuwych charakterow nie

maj?. N. p. Cha1'akter !(rztu przy
:Ctofuie nas Chryftufowi, jako nay

wy?fzemu Pafterzowi, którego
owcami jefte?my. Char{;lkter Bierz

mowania, jako naywy?fzemu Het

manowi woyfka Duchownego.
Charakter K?lpta?flwa, jako nay

wy?fzemu Kap?anowi i Papie?owi..

to? Swi?tych z czyichkolwiek r?k,
to Jen: nie zwa?aj?c czyli Minifter

fp?awiedliwy, czyli zlofliwy, k tury
daje Sakramenta wed?ug przepifow
wzi?tych. ,

Neque, qui p/antat, e.ft atiquid, neque,

qlti rigat; [ed qui incremenium dat

Deus: " Ani bowiem ten, co fzcze

pi, jeft czym?ci? ,
ani ten, co po

lewa, ale ten. który daje pomno ..

I

III. Charakter rói:ni nas od inszych. zenIe, Bóg jeft. "

'

N. p. okrzczony ró?ni fi? od nie ..

wiernego , Bierzmowany ró?ni fi?
od niemocnych j nie uzbrojonych
w ?olnierftwie Cbryftllfowym, ordy
nowany, czyli w ftupniach KapJa?
ftwa b?d?cy ró?ni fi? od LaikQw.

Quid igihwefl Apollo'? q'l1,id uero Pl?U

hts'? Miniflri. Ejus, Cui credidijiis:
Có? tedy jeft Apollo'? albo co Pa.

wel? jedno iludzy tego, w które

go?cie uwierzyli.
Nztnquid Paulus cr'ltcifixus efl pro vo ..

b'is'? aut in nomine Fauli (1aptisati

eflis? Jzali?,Pawe? za was by1 u

krzy?owany, alb,? ? Jmie f'a,W?o
we okrzczeni jeftescJe. l?:Z tych SWla·

dectw Apoftolfkich jawna rzecz, ?e

Swi?te Sakratnenta nie pozyczai?
wazno?ci, ani Ilmteczno?ci fwoiey
od zadnego ? ludzi, by nayfpra:",
wiedliwIzych. A jl\k nie po?yczaj?
od Miniftrow fprawiedIiwych, tak

te? nie trac?, ldedy nalezycie by ..

wai? dawane przez M1niftrow z?o ..

sliwych. Ani bowiem w Jmie fwo

je oni fprawuj? Sakramenta, ale

czyjego przyzywaj? Imienia, ?d te

go tylko ka?? fi? fp()dzie:wa? zba.,

§. V.

.fr:uJlroga o ZaChOlfJywv:niu fi'!. Min i-

(trow.

Mundamini, qui fertis vctsa Don:i,!!i
(0saice Cap: 5'3. y. H.) B?dzc??

czyfremi, którzy noficie naczyma

Pa?ikie.

Poniewa? tak jejt Chrze?cia?lkiemu

Naroqowi Niebieikich Tajemnic po ..

wierzony fzafunek, naymilfzy Czy
te]niku, ?e lubo od ?adnego z Mi.

?lH?row nie po?ycza fprawiedliwo.
?ci )edyn? dopro? Zbawiciel? nafze_

,
, I

·WlepI?
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dla tego mai? fi? niezbo?nie lVIirli

ftrowie Tajemnic Bo?ych zacho

wywa?, ?e ich z?o?? nie zmieni

wa?no?ci Sak.ramentu, pod cb lebia

j?c fobie, ?e Miniftrowi nie jeft po

trzebna Wiara, ani pobo?no??, ale

tylko fama nale?yto??, to, jeft: aby
umia? form?, aby umiar intency?,
aby tey?e do?o?y? materyj, któr?
pof?anowil Chryftus; dosy? na. tym,

ju? nale?ycie dany Sakrament, nie

potrzebna Wiara; bo mog? dawa?

i Heretycy. nie potrzebna pobo?
no?? i cnotliwo??; bo mog? dawa?
i niecnotliwi J udarze.

wienia: nie za? od fiebie farnych. n

Zk?d Synod S. Trydentfki w Sefs:

7. w Kan: 4· tak nas wyra?nie uczy:

Si quis dixerit Baptisl11wn, qui eiiam

datur ab Hcveiicis In Nomine Pairis

& Filii E3 SpiritzH Srtnffi, C1WZ in

tmtione [aciendi , quod [aci: Ecclelia:

'Ilon esse nerurn Baptisnmm, Anaih»:

ma sit. Jesllby kto rzek?: ?e Chrzeft,

ktoryby dawali nawet Heretycy,

? Imie Oyc. i Syra i Ducha S. ma

l?C intency? to czyni?, co c7-yni
Ko?cio? Bo?y mówi?cy, ?e tako

kowy Chrz ef? nie jef? prawdziwy,
niech b?dzie przekl?ty.

Prawda jeft; poniewa? nie wi?cey zto ...

ta piecz?tka, ni?eli ?elazna, wyra
...

zi nayf?odfze Imie Jezus. Atoli kle ..

cy flyfz? Izaiafza Proroka wota

j?cego: B?d?cie czyflemi, którzy no

ficie naczynie Boga naszego, kiedy

ayfz? Moy?efza C Exod: y. 22. )
Kaplani tak?e, którzy przyfl?pztjq do

Pana, nieclzay ji? po?wi?c?, aby ich

nie uderzy!. A zt?d uwa?ayc ie S?o

wa Boga ?ywego, jako fi? cz yfte
mi ftawi? powinni?cie tam, gdzie
przychodzi fzafo\va? Tajemnice
Bo?e. S?uchaycie Auguftyna S. Ep:
2I

•.
Nihil eJfe !lac in vita d?lJicili1ts, la

borlO.fius, perlculo.(tus, Episcopi, Pres ..

by ter i aut D?aconz officio, Jed apua
J)eztm nihil beatius, fi reEle obeatu1·.

Nic nie jeft \V tym ?yciu tak tru"

dno, tak pracowito, jako Urz?d Bi ..

fkupa , Kap?ana, albo Dyakona, ale

nic fzcz?sliwfzego przed Bogiem,

kiedy ?wi?tobliwie bywa fprawo ..

wany. Si vn'o J-7e1fnnfforie atqnl! ctd.u?

latorie, n?hil miserius, trijiizt,s-, €i

damnalJitius. Je?eli za? nieuw3.?nie

albo ob?udnie, nic nie jefr tal< nie

fzcz?s1iwo, tak ?a?o?n ,
tak wie-

Co je:ieli? tak jen: i? nawet od He

r?tyko,,: Sakrament nale?ycie dany
nie traci Iwoiev wa?no?ci a któ?

b?dzie po w?tpi wal , ?e dd Kato

lickich Miniftrow chocia?by i zle

zyi?cyrh, ale nale?ycie Sakramenta

dai?cych, nie maj? by? wa?ne tez

Taiemnice Bo?p. i? zgola nie mafz

tego bf?dU w ca?ym Chrze?cia?fkim

naradzie. Jq?, wfzyscy wiemy: ?e

nie trzeba zwa?a?, kto daie, ale co,

i w czyie Imie. nie mam przyczyny

roztrz?fa? ?ycia i obyczaiow tego

Kaptanl, kt@rego w Konfefionale

lub. przy O?tarzu widz?. Lecz do

fy? mi na tym, aby nale?ycie lek ar ..

fiwo Chryttl1soWe, chocia? fam

chory, chl)wbie r;nojey podawa?. Ja

albowiem nie z jego choroby, ale

z lekarfl:w.:\ Chryftusowego fpo
dziewam fi? zdrowia.

Atoli jednak oddawfzy prawdzie na

leiyr.e ?wiadectwo i powinne llfza

?o'Wanie Sa?ramentom SS. cho?by
Jch

pr?yfzro znale?? jako per?? i

W b?ocle, zwalane, jako z?oto i W

poplele s\Viec?ce, jako ziaqlO i mi?
dzy plewami pQrzucone, nie ju?

cznego
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?y kat i rozlewca Krwi Chryftufo?
wey: Onto jeft nowy fzyderca ,

który fi? z tego na?miewa, przed
czym ukl?ka. onto jef? bezecny blu

znierca
, który to S?owo Bo?e u

fta?i ?ówi: co bezw?ydnemi oby
CZa)aml kala. Ach! coz wi?kfzego
pot?pienia godne?

cznego pot?pienia godno. X ?ó? ci
?:,

porno?e, ?e Sakrament waznie od-

\
pr?wifz, kiedy nale?ycie wfzyf?ko
wykonafz, je?eli famego fiebie

( czyni?c to nie godziwym fu

mnieniem) g??biey piek?a

pogr??arz./
A z tey nauki ja?nicy poznajemy: ze

kiedy Minifter do wa?no?ci Sakra

mentu nie po?ycza fwoley Wiary, i

cnotliwo?ci; poniews? i przez O?lic?

\
Anio? f?rofowal Balaama ,

i przez

Kaifafza Bdg wydal Proroctwo, ale

do godziwo?ci, ?eby Sakrament

nie tylko wa?nie, ale i godziwie

M6wi? niegdy? Auguftyn S. Nobis vi
ta noflra, prosoimis uero fam« no

flra, ?am ?ycie nafze
,

nam fkryte
fummenie fwoie do zbawienia uwa

?a?; ale bli?nim nafzym f?awa na

fza do i?h ratunku potrzebna. S?u

chay w?rokow Syna Bo?ego, któ ..

remi plerwfzych Minifi:row czyli
Apof?otow SS. upomina, Wy jefle?
cie ?wiat/o?ci? stoiata, wy jefle?cie fót
ziemi

t
was poczynie ludu «nocami;

bo odt?d ludzi towi? b?dzie,cie. Je?e
li? Minif?rowle Sakramentow po
winni by? ?wiat?o?ci? ?wiata, i na

ten koniec przy po?wi?ceniu fwoim

bior? zapalon? pochodnie, có? ro

zumie? o tych Minif?rach, którzy
ciemno?ci piekielne zgorfzeniem
fwoim rozfzerzai? ? lzali? mog? te

osmalone o?ogi bez oczerniai?cego

dymu okazywa? ?wiado???

, by? fprawowany, koniecznie jeft
potrzebna, tak ?ywa wiara, jako i

?wi?tobliwe ?ycie, i niefkalane fu

mnienie. Atoli podobno rzeczefz: ?a

den moi? z?o?ci? z?ym fi? nie franie,

kiedy ja wa?nie Sakramenta fpra
wowa? b?d?. Ale fróy; niedosy? na

tym, ?e niegodziwie, ze fiebie po

t?pifz ,
ale to gorfza', ?e te? Sakra

menta, kt6re czynifz wa?nie, uczy
nifz niepo?ytecznie , wora Pawe? S.

Dobra rzecz je?? mi?so, ale kiedy to

gorJz,!! brata moiego , nie b?d? go

jad! na wieki. Dobra rzecz, ?e ty
wa?nie. Sakramenta fprawuiefz ,

ale

?e niego dziwie ,
i to gorfzy bli?

nich twoich, zaczym zginie brat

t1JJ?y, za którego Chryftus umarl dta

umiei?tno?ci twoiey.

Je?eli Miniftrowie Sakramentow po

winni by?' fol? ziemi, có? je?eli ta

ról zwietrzeje, na co fi? przyda?
chyba tylko, aby by?a podeptana
nogami. Ach nie ftetyfz! je?eli za?

fob? poci?gn? na wzgard? li Swi?te
Sakramenta. Je?eli Miniftrowie Sa

kramentow powinni by? lndo?ow ..

cy Chryftusowi, tak jako wspomi
na Bazyli wielki: i? chc?c gofpo ..

darz zdzicza?ych frado utOW1? go"

t?hi, jt:dnego domowego nama

?ciwfzy balsamem, wypufzcza mi?

dzy one ptaftwo zdzicza?e, kt'óry

Có? za pozy tek b?dzie z tyh Tajem
nic, które Chryftus przez ciebie

buduie, a ty to? famo z?esliwym ?y
ciem psuiefz. Ach lepiey gdyby? fi?
byt na ?wiat nierodzif, jako i J udalz.

Nie móg? albowiem znale?? diabel

przekl?ty fposobnieyfzego infrru

mentu na zgubienie DuCz ludzkich,
jak kiedy znaydzie zlosliwcYgo Mi

niftra Sakramentow. Onto jeft ?wie-
za-
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Katolikow, czy to jawnie, czy
:lkrycie grzefz?cych, 'czy z u?omno
?ci, czy z fzczerey z?o?ci

upad?ych
od fprawowania Sakramentow SS.

wy??czali.

zapachem i wonno?ci? fwoi? zawa- ,:.

hi ca?? Trzod? do gospodarza fwe

go. PODobnyl1l?e fposobem Chry-
1?us'namafzc?a Kaptan,ow, aby ?wi?
tobliwym ?yciem, zapachem czyli
f?aw? Swi?tych obycza jow , poci?

gneli za fob? do ClJfyftufa zdzicza
I

Lecz potvm zwyci??eni od Katolikow
o wa?no?ci Sakramentow przez
grzefznych ludzi (prawowanych;
na to tylko ?adn? miar? nie dali fi?
namówi?: ?eby jawnie grzefz?cy
Kap?an móg? wa?nie fprawowa? Sa.
krament. B??dne to jefr zaif?e zda.
nie; poniewa? ?wi?to?? Sakramen
tow nic nie bierze od z?o?ci Ka

p?ana, ale ach tyfi?c razy biada,
chocia? Sakrament wa?ny, kiedy
tak wielom Tyfi?com durz niepo
?yteczny! Zginely niepoliczone trzo

dy Donatyfrow dla tey rany w

czwartym wieku. Odnowi?a fi? ta?
rana' wdwónafiym wieku, pogine?y
tyfi?ce Waldensów i Albigensow.

?e ptactwo durz ludzkich.
I

. Có?, je?eli ci drapie?ni ptakowie za

mieni? fi? w zar?oczne rarogi, iza

li? ci nie odftrafz? od Ko?ciola

zgorfzenlern fwoim farnych nawet

Katolikow , nie za? zeby mieli na

wróci? niewiernych? y ten to fmut

ny widok byI niegdy przyczyn?

niepohamowaney fprzeczki W Ko
?ciele Bo?ym, to jefr: wieku trze"

.. ciego po rpi?dzy Cyprysnem

s./
a Stefanem Papie?em: i? zwa?ai?c
niegodnie traktowane S. Sakramen-

, ta od Heretykow, razem z Firmi
lianem S. Bifkupem Cezaryiikim
ten?e Cyprian S. Kartagi?iki Bifkup
gorliwo?ci? uniefiony nad

zwyczay
nie tylko o godziwo?ci, ale i o waz

no?ci Sakramentow od Heretykow

l
danych pow?tpiwai?c , rotkaza? byt

Ma?o na tym jefzcze i w czterna1tym
Wieku te? fame zgorfzenie Kapla? .. ,

fkie poci?gne?o do piek?a niepoli
czone gromady Huffytow, i Wie
klditow. Na koniec i w fzefnafrym
Wieku przez ty1i?c lat ta? fam3 ra

Ila Ko?cio!owi zadana przez 21osB ..

wych Kaplanow, co raz fi? odna

wiaj?c poci?gne?a nowokrztz(·?cow

Anabaptyflow na wieczne zatracenie.

Ak ftrze? Bo?e, ?eby j wtyrn ofie.

mnaftym wieku Kc?cio! Bo?y przez
rofpufine Duchowie?fiwo ni b·l od

?wiatowycJl ludzi zdeptany. w'fzak
ze mai?c na to pilne oko r o: dol
I(atoJicki obdfrrzy? w nafr?pui?cych
w'fokach nJe?yte Tajeml1'colD Bo

?ym ufzanowanie.

powtórnie krzci? ludzi od Heretyc
kich Miniftro,w okrzczonych.

Atoli 'Stefan Papie?, jako Namie?nik

Chryftusow, z gór Watyka?1kiah
orlim pogl?dai?c okiem na wyni ...

kn?? mog?cych Heretykow, w na-

1t?pui?cym czwartym wieku Do

llatyftow, mocno fi? fprzeciwi? ey-
rianowi S. jako? nie bez skrytych
?l)a Boga f?dow, i przefrrog Nie

?;?.n?ich. Poniewa? w czwartym
V\i !e?\l wybr?eli Heretycy Dona

t?SCJ, ?t6rzy nie ty?ko Ht>retycJuch M min: 'tV, ale tei i. farnychTom iV. C Pierw ..



o SAKRAME'N'1"ACH SS. W POWSZECHN!"18

,§ VI.Pierwszy wyrok: ci??ko grzefzy Ko-
,:.

?cielny Minifter, jesli poczuwal?c
ile do grzechu ?miertelnego, odwa

?; fi? fprawowa?, albo rozdawa?

Sakra men ta.

,....
"

D E.-K-R E T

o Sakral1'Zentach
;

ss. w Potojzeckno?cl,
wyi?ty z Se/syf jiódmey odprawioneJ/'

Dnia 3. Msca Marca.
Drugi wyrok: ?e W przypadku ofta

teczney potrzeb?, t<] ?e-ft:. blifkim

niebezpieczt'?ftw1e smierct farne

tylko dwa Sakramenta, Chrzeft, i

pokut? godzi fi? przyimowa? O? ?le
?yi?cego Miniftra. I?fzyc? zas Sa

kramentow ,
kt6re me maj? nag?ey

potrzeby, wiedz?c o z?ych obycza- I

ja ch Minif?ra, niegodzi fi? wymaga?
na nim, i by? mu przyczyn? do p.o
pe?nienia nowego grzechu ,

wre-

M D XL V II.

Na dope?nienie zbawienney o ufpra-
,

wiedliwieniu Nauki, kt6ra w blifko

przefzley Seffyi jednomysln? wfzyft ...

kich Oycow zgod? og?ofzona by?a r

zda?a fi? przyzwoita rzecz a Nay
?wi?tfzych Ko?cio{? Sakramentach tra-

ktowac, przez które wfzelka prawdzl
wa fprawiedliwo?? albo fi? zaczyua,

albo zacz?ta pomna?a fi? ,
albo utra-

..

dz?c to i wierz?c: ?e lubo wa?nie

mo?e odprawi? Sakrament, ale nie

godziwie.

"

conl powraca fi?; przeto Nay?wi?t
fzy Ekumeniczny Synod Tridentfki w

Duchu S. nale?ycie zgromadzony, za

prezydencyi na nim ApoftoHkiey Sto:_
licy Pof?ow na oddalenie bt?dow ,

1

wykorzenienie Herezyi , które oko?o

tych Nay?wi?tfzych Sa,kramentow W

tym nafzym zam?efza?lU, t?k z po

t?pionych H?'rezyl ( ntegdys
.

od Oy:
cow uafzych) wzbudzone, Jako teZ

nanowo wynalezione f?, ?t?r? Ka

tolickiego Ko?cio?a fzczeroscl 1 dufz

zbawieniu wielce fzkodz?: na Nauce

Pisma Swi?tego, Apol?olfkich T:ady
..

cyach, oraz i innych Synodach 1 OY.
cow w zgodzie zaJadz81?c fi?, t? nt ..

nievfze Kanony pofranowi? j utwier ..

dzi6 za potrzebn? uzna?, inne za?, któ"

re zof?ai? do zupe?nienia zacz?tego

dzie?a na potym za pomoc? Ducha

Trzeci,wyrok: ?e kiedy nie mafz I?u

fzney przyczyny, i gwa?towney po

trzeby, od z?osliwego Miniftra, oba

wiaj?c fi? niebespiecze?frwa i zgor

fzenia, nie nale?y napiera? fi? fa·

mey nawet Spowiedzi. Y te te wyro
ki wyrozumie? mo?efz z Nauki i

Kanonow S. Synodu Trydentikie
go.

, Swi?tego mai?c wyda??
;>?

KANONY
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KANON I. ?!t KANON tv,

Jefl.iby
kto rzek?: ze

Sa,
kramenta No ..

'\ Je1liby
kto rzek?: ?e Sakramenta No

t 'wego ,Zakonu nie byJy wfzyftkie od \Vego Zakonu nie' f? do zbawienia

lezusa ,Chryf?:ufa Pana naszego pofra- potrzebne ,
ale zbyteczne, i ?e bez

nowione, albo ?e wi?cey ,
lub mniey nich, albo ich ,??dania przez. fam?.

',.,.iieli fiedem ,
to jeft: Chrzeft, Bierz-Wiar? 1udzie rafk? ufprawiedliwienia

mówsnie, Eu?llaryftya, Pokuta ,
Of?at- ' od Boga dof??pui?; .chccia? nie wfzyft

nie namaszczenie, Kapfa?ftwo" i Mar- kie ka?demu zofobna f? potrzebnet
? 'idiftwo

';,
.albo

,tei
9 ?e kt6ty z tych

\
niech b?dzieprzekl.?ty, ,Anathema,,,

liedmiu nie jeft pr?wdziwie i w?a?ci ..
i

wie Sakramentem; niech b?dsie prze-
KANON V.J

'I

,kl?ty, IlnathemC?.
_

'\
J?11iby

kto rzek?: ?e te Sskramente

KANON IL ?
dla famey Wiary wy?ywienia pofta ..

',.

,
nowione by?y : niech b?dzie przekl? ..

]efliby
'kto rzeki: ?e te? farne Nowe.. ty, Anat1zema.

l go Zakonu Sakramenta od f?arego KA?ON VI.

Zakonu Sakramentow nie ró?ni? fi?:

chyba tylko" ?e cer?monie f? insze ,
i

insze Obr?dki wi?c.zne ,: niech b,?dzie l,efl.ibykto
rzek?: ?e Sakramerita Nowe ..

.go Zakonu nie .zernykaj? W fobie

b?i, któr? znacz?, albo ?e tey ?afki

nie udzie ?aj? nawet tym, którzy za ..

dney w fobie przefzkody nie zakrada ..

j?, jakoby znaki tylki) zewn?trzne

byty, przyj?tey przez Wiar? raiki 1llbo

,?nathema?',.

l'"

llL,KANONo

i?

leU1by,kto rZ'eH·: ze te ;fiedm SaKu

L},m;l)tow, tak f? mi?dzy rob? ró?ne'}

?? zadnyrn fpofopem jeden nad dru

glt:?go nie )f'ft godnieyfzy, niech b?dZle
?.rzt;kl?t y, ",lnathema? \

fprawiedliwo?ci, i charaktery pewne

Chrze?da?fkiego wyznania ?
kt6remi

u ludzi ró?ni? tl? wierni od niewier

,
nych: niech b?dzie .I:I'natkema.

C ij
_

KA-
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KANO? XI_
'

KANON VII.

Je:l1iby
kto rzekf: t.e nie bywa dana

Iafka przez te Sakramenta zawf'ze i

wf'zyfrkim ,
ile jefb z ftrony Bo?ey,

chocia?by ,kto n?le?ycie. o?e przyi
mowa?, ale kiedy? tylko 1 niektórym;

Je11iby
kto rzek?'; ?e w Minil?rach ?

kiedy Sakramenta fprawuj? i daj? ,

nie potrzebna jef? intencya przynay"

mniey czyni?; jako czyni. Ko?clol S.
niech b?dzie przekl?ty, Anathema.

niech ,b?dzie Anathenza.

KANON VIII. KANON XII.

Je11iby
kto rzek?: 2e przez te Nowe ...

go Zakonu Sakramenta z dzie?a

udziatanego (ex opere operaro ) czyli
Z famych zaf?ug Chryf?ufowych nie

bywa dana Iafka ,
ale tylko ?e fama

Wiara obietnicy Boikiey do dolt?pie
nia Iafki doftarcza: niech b?dzie prze

kl?ty, AnatJzema.
,

-

Jeiliby
kto rzekf: ?e Minif?er W grze ...

? chu ?miertelnym b?d?cy, chocia?by
wfzyfrkie if?otne nale?yto?cl , które
do fprawowania i dania nale??, zacho ..

wa?, nie fpr!'.,-s:?!e i nie daje Sakramen

tu: niech b?dzie przekl?ty" .tInathcma.,

KANON XIII.KANON IX.

Jefliby
kto rzek?: ?e we trzech Sa

kramentach, to jeft: na Krzcie, przy
Bierzmowaniu i w Kapla?f?wie nie

bywa wra?cny 'charakter na duszy,
to jeft:' znak jakowy? duchowny nie ...

zmazany, zk?d one powtórzy? fi? nie

mog?: niach b?dzie przekl?ty, Ana

thema,

;KANON X.

TRAKTAT
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P. R Z'E D M O W A

o KRZCIE SWI?TYM. 'c

"
.

E1
'nntes docete omnes getltes Baptizantes eos: in Nomine Patris, & rnu, &\

Spiritus San?ti,
. J

.

Jd?C ??uczaycie wsz;flkie Narody Krzczqc ich: w hJllie Oyca, i Syna, i Ducha
'

)St()l?tego: Matheei ultimo.
.

-

, przedziumy
widok, jzcz?stiwe posetfltIJo, 'zbawienna wszyfl.kirn Narodom '/IlO"

wina; przy obi?ciu dzier?cWJY ?)'ednorodzonf!go Syna Bo?ego na. Nzebie i na

Ziemi, kiedy odt?td, jakoby zapo11miane od Nieba dusz» ludzkie, a UJ ciemnym,

batwoch?e;atj?wie praioie od pocz?tku ?wiata btqdz?ce 1
i w wiecznym gniewie po

grzebione, dzi? 'litflyszawszy glos Stwórcy Jwo}ego, do ?ycia talki powróc?, na

,

wolnoN Synow Bozych wypuszczone b?d?, i prawie nowe rodziny ?wiata uczy·

nlq ; przedziwny
to widok, nad któ1'ym fi" zdumieioai?. Ani%wie, wesel? fi? - Nie-

biosa, po?wi?caj?fi? wfzyftkie ko?czyny ziemi.

I

.

Czy mogli albowiem Anietjlde chory [podziewac fl? tego, a?eby ba?wochwat. /

flie narody, potrawa ?mierci, igrzyfoo !zatanow, '?'aflwiflo piek!a, ludrie ,
a ludssie

zCl.ifle w natu.rze fwojey jg? zbejtwiali, Q'14ogli byc pohczeu: kiedy mi?dzy Niebie

flich Obywatetow,. mi?dzy B!ogoflawione Orszaki, mi?dzy SU/??te milliony SynotfJ

?wiat/o?ci? CI.ch za7fter jak jefl nie podobna gt?boJu1t. ciemnoS? do ?wiat!o?ci; tak nigdy

,nie byty podobne one zgubione narody ludzkie trio tego [zcz?sd«, którym ich dzi?

dob'vot/iwy Bog 'udarowa? raczy!! o cudowny widoku! o 'l'nitofierne Bofkie wey

t"?enie! o IctjkCWJe na lepianki r?k fwoich wJpon.mienie! ach Bo?e ,
có? to jeft

cz?owiek, ,?e ty- na? pami?tasz, gdy on o Tobie tak daumo zapomnial, i na wzgar

d? twojego Majeflatz/', w oczach twoich, przekl?te bo?yszcza i fpt-o?ne ?Cllwcrny,

jtPYChz, h?komJlu!a, nieczyJ?o?(ci, gniewy, obz({;rflwa, zayzdro?ci, i teniwflwa pc

, an0U:Jit '2

.

T 't?k:l:e jeszcze do ko?ca onych nie zapomnia?e? ? jeszcze zofia/a w forC'll'

t?olm ??ltofierna pami?tka na znikomy ulepek r?k twofcl'l Bojki'th? takzp ?t1lwesZ

f}t1ewd;:2?czn?go gtupca, ze go ??(;l noWO odrodzi? ,'lt11'Zartego ozywi?, 1zieczyflef.,o

obmyc, czyh okrzci? W ?wi{tey k?pieli ,zamyslasz? o cudny. zcufle widokn! u:flaJlt
/

"

'.

prze-

f /
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przegnite trupy, poczuwszy o?ywiaj?c? tafl? w [ercad« fwoick; otwieraj? fi? oczy

fleporodnynz kretom, odrad.<.:aiq fi? krucy w b?etuchne gof?bice., wybielaj? Ji? nad

?nieg Murzy?jTde Dusze, przy poflanawieniu tey cudowney Iz?pieti Chrztu S. ale

jah cud'Owny w?dok, tak te? [zcz?sliioe poselflwo! Euntes docete ornnes gentes

baptizantes eos, in Nomine Patris , &FHii, & Spiritus San?ti.
.

Szczeslnne zaifle poselfiwo, ktore od nie?miertelnego Krola , w ktcwego 'r?ku

fzafunek zycia i ?mierci, ktarego Stoto« WJzechmocne, ktorego fila niezwJjci??ona,
na kazdym nziByscu przytomna, którtgo teoli zadna fi? nie oprze pot?ga, kt01"ego

dary tey J? dzietno?ci, i? w jednym momencie z ciemno?ci ?Z(Jiatto??, z grzeszni
lwu; Sw??tych, et z lztd?i r?niotoio poczyni? mo?e.

Tego tedy gtosem , wyrokiem, i nieuchronnym roftazem _ wyniyd?cie Apo?

fiolowie Ss. na wszyjikie kO{tczyny ziemi; 'r9zptyl?cie fi? o?ywiaJ?ce flrnmyld od

.2rzódta Zbawiciela fwojego wynikaj?ce, na wfchód i zachdd .(?o?ca, net potu,duie
i putnoc 'rozyid?cie Jift; Niebiefkieg.o Salomona moreono?ni dwnnafloUJo!oU'Jie,
niescie morze C/rwzttIJ.5. morze zbawienney dla Synow Bo?ych kqpieli, id?cie,

jako ciche Baranki mi?dzy drapie?ne witki; poniewai; z wami jefl .fito/; niezwyci? ...

?on«, wychod?cie ubuzuclnzi Rybacy 'HCJ fzerokie morze ?wiata tego, aby?cie fie
ciami ubój?1fJa fwego bez z/o ta , [rebr«, i miedzi u/owili bogaczow, .fieci? fwo.iey

profiey wyt1zowy przekonali M?drzcow, jit'ci? cierpliwo:lci fwo.fey zwyci?zy!i tyra.

now, .fieci? mi/o?ci fll'Jojey pO?odziti rzarody i w jedno11zyst1Z9# Wiary wszyflkie
flleili j?zyki?'

,

Eqntes docete omnes gentes. &d?c rzauczaycie wfzyflkie Narody.

Rzu?cie fzcz?sliwe to.f'Y }"Tiebiefcy dr/o wie , w któr? wam firon? \ bied?

,-- przychodzi, gdzie was Mt!o?? Bojka zaniefie. Szeroka Zydou?(k"l ziemia Cieb[c
v Xi??e Apofiotow Piel1'ze ?t.fiebie Izcz?sliwie zatrz'!f1'/lZuie, Ciebie zas BarUomiBJu,
S. cala A'rt1umia wygl?dCJ, Ciebie Fitippie S. da1f!no Srytia czeka, Ciebie S. Ma4

ci?ju cala Morawa, Ciebie Szymonie Zelotes zyznorodny Egipt, Ciebie Tade?tszu

lVlezopotCln'zia, Ciebie Tomaszu wjcfrlodnia i zachodnia lndyct, r:if:?ie eJ?d1'?(JU s.

wielka Tatarya, i pu/nocne ?..larody i '/'l{1sza Rzt!R.a Ziemia., 0eb1e na fo.n,ee po

yclz U'Jszyfikich zbawif'nia o}utrze1lkac?t, jako S!Ollca caty ?WIat ok-rqzCf.7?cegQ o

Pawle Nauczyciplu }'.Tarodow, wybrane naczynie nosz?ce pr:?ed I\Tarody Jmit:

Zbawiciela fwo.fego czekaj? i wygt'qdajq wszyflkie zgala Farnilie, wsz?jlkie po

kolenia, wszy(?l,if' j?zyki.
?Jdfcie? tedy taje'mnie Bo?ych Szafarze, id?cie fludzy Boga zywego z wy/o

kim pose!ftlfJem; bo nie wy b?dziede m6wi?cy, ale 'Duch Oyca wafzego, który
j.eft W Niebiefiechr· id?c 'J'!auczaycie, P0'J'!if1'JC?Z ktdkoJwiek wam uwierzy i okrzd

fi?, zbawion b?dzie. O fzcz?s!iU"e posr'lflwo, .7ak pi?kne. nogi zwiajl'll';qcyrl1 pok?y!

fzcz?sliwe za.ifle i tyfiqc 'razy fzc:?sliu}sz?, ni.ieli wielkiego Alexandra '?tad catym
?wiatem zwy ci?fl1l!J o

, tamtf'lz albowiem JZieub!af!.C?nym mievze111" ci za.? cifrptiwo.<ci
krzyzem. tamte/n niepoliczonym U'oy(hiem, ci za? z jednym {lowem Clwyjlnsowym,
tamten jrebrem i ztot?11J, ci zat z niewyflawion?; tafoCl Chryjtusowq, ? tamten. wfzyfl

.

?h
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kich mordzd?c, ci za? od wszYJ!kich cierpi?c, ta?ten mnóflw8m ??l?zofoUJ, ci zaJ

dU'Junaflu niez?czonych PoJ?ow Jedny!", fi" Ukrzyzou:anym zaflantah Chryfl2tsem, (J

przecie Alexan?er g1!'atten1, P?wydzl?rat f?rtuny, 't. ra?em ,wszyflko jtracil; Apo

fi%wie zos 11'l!tosn;e wszyflkzch pocl?gnelt ferca ? ? nzeft??cz?ne Chryjt??0'l!-'i na

ziemi pOzyfoalz Krolewflwa. A to wzdz?c 't uwazaJ?c, ktoz nie pozna, zz Jak by?

cudow7ZY widok, tak fzcz?fliwe pose!flwo? Euntes docete omnes gentes baptizan

tes eoS• Uwaznzy? i my tego poselflwa JzczrJliwy jlmtek.

?clanln poznaie fi? by? Kr?czony, to
ROZDZIA? 1.

jeft: Krzy?em utczczony. Ten?e

Chrzefr po Grecku uaptismos, co po'"

?acinie znaczy pomwzcmie W wo- ,

dzie.

o Rzeczywiflo?ci Krzt« S.

P.
Z'k?d

te jefr Imie Chrzefr'?
'

P. C6? jeft Chrzef??
O,. Dwojako zwyk?o fi? wyra?a?

te lmie Chrzeft; bo w famym mia

nowaniu od Owyflusa: mówi fl?

Ch-rzefl, a za? W u?ywaniu tego

nowa: mów; fi? Krzi« od Krzy?a.

a zatym m6wi?c: te f?owo Chrze

?cianin, znaczy cz?owiek przyj?ty
do Synowftwa Iafki Chryftusowey.

Jako mówi S. Jan Ewan: w R. I.

Q ktorzykolwiek go przyieli, dal im

moc flawa? fi" Synami Bozemi. A za

tym Chrze?cianie frai?c:fi? ucze

?nikami Chryftusa ?aiki przez wia

r?, Chryfrusowych za!lug przez

nadziei? Chryftusowey
Nauki i

Prawa przez mi?o??, udarowani f?

Chryfrusowym Imieniem. Wfr?p za?

do tego w(zyftkieRo jeft jeden
Chrzeft. i zt?d 1i? mian»i? Chrze

?cianie.

O. Jeft Taiemnica nowego Zakonu,

pofranowiona od Chryftusa Pana ,

na duchowne cz?owieka odrodzenie

przez wod? i !lowa, i taki jef? wy

k?ad Krztu pospolity. Za? Tomafz

S. m6wi: ?e Chrzeft jeft obmycie

ze?il:?tr?ne, uczy?ione razem z wy

mOWH:Ulem fl:ów 1 formy przepis&-

ney.
lI.

Rzek/em: Jako jeft Sakrament; albo

wiem fam Chrzeft wody jeft Sa ..

kramentem, ju? za? Chrzei? pra

gnienia i Krwie, nie f? Sakramenta,

ale f? cnoty moralne; nazywai? fite

jednak Krztem zt?d, ?e przynorz?
flmtki Chrztu w potrzebie.

P. Wieloraki jeft Chrzeft?

Oó Jefr trojaki: l. Wudy. 2. Pragnie.

nia. 3. Krwie. l. Owzejt wody

fta e H? przez wod? naturaln?· 2.

C/lrzeft pragnienia jeft po??d .nie

albo "\votum Chrztu S:1kramentalne"

?o uczynione w doftatt'cznym ?alu

l.

\V
l!?ywaniu za? Krztu, poniewa?

?\e tylko lroie Synowfrwa, ale tez

?o?.?rb Oycowflu ?ynom przyspo

H \btlym bywa nadany, kt6rym to

I za grzechi ,
albo W mIto?ci Boga

nadcwfzyftko. Wiedz, ?e Chrze1\:"e? etl\ Chryftusowym, jpft Krzy:!:
S. J po którym famym ka?dy Chrze- ?

pra
...
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pragnienia je!? wa?ny w przypadku, ,:,
P. Kiedy Chryf?us po!?anowi? ·Sakr? ..

\V kJ:6rym nie ma fposobno?ci przy- ment Krztu Swi?tego.
i?cia Chrztu rzeczywi?cierg. Chrzejt O. Przeciwne fobie f? i Oycow i Te ..

Krwie jeft m?cze?f?wo i ?mier? ologow zdania. dowodnieyfza jed-'
poniefiona z mi?o?ci ku wierze nak zdaie fi? by? fentencya Augu-
Pana naszego Jezusa Chryftufa, kt6- f?yna S. w Traet; 5. ( in Joan) i
re to m?cze?f?wo dope?nia fkutkow S. Tomafza (3. parte queef? : 66.
K rztu czyli ftoi za Sakrament wo- Art: 2. ) ?e Chrzeft byt pof? ano-

dy i Z osobliwfzego Przywileju zno- viony przed m?k?, a co wi?kfza
si wfzyfrkie grzechi. pierwey, ni?eli Chryftus rozpoczo?

II. funkcy? przepowiadania; poniewa?
Oko?o namienionych trzech fpo- u Jana S. R. 3. y. 22. Chryf?us I??'zcir

sobow Krztu: to wiedzie? nale?y : przynaymniey przez uczniow fwo ..

1, C/wzej? wody, dla tego fi? tak na- ich, jako te? jelt u Jan: S. R. 4. y. 2.

zywa; bo fraje fi? przez wod? Ele- a poniewa? Chrzeft on nie byI Ja-
mentarn? czy to Z rzeki, czy z ftudni, now, ale ten fam, o którym Chry.'
czy z morza &c. f?us m6wH do Nikodema w tym?e

11. Chrzefl Pragnienia bierze Imi?-od R. 3. w t· 5· ges/iby ji? kto nie odro-

wzdychania, kt6re oznacza wiel- d.zit z wody i Ducha S. nie wniydzi? do

kiey jakiey rzeczy po??danie. KrdlewftU'lcz Niebie.foiegg.
lIL Chrzejt Krwie na bywa Imienia od

wylania krwie, które ftaje fi? przez

m?cze?ftwo,
v.

IV. Tudzie?, poniewa? uczniowie Chry
frusowi nie Krzeili Imieniem Jano ..

wym , inaczey nie by?oby ?adney
przyczyny zazdro?ci i niezgod)'
Uczniom Janowym, jako fi? wspo
mina W R. 3. w t.26. jesliby. ?po ...

:ftolowie w lmie Janowe Kr?cI11. Ja-

Rzek?em wy?ey, ?e zal defkona?y i mi-
-

?o?? ,Boga nadewfzyftko zamykai?
w fobie wotum, czyli po??danie
Krztu Sakramentalnego dla tey przy!"
czyny; albowiem te dwa akty f?
Wirtualn? wol? do pe?nienia wfzyft
kich przyk,aza? Bo1kich, mi?dzy
któremi Przykazaniami zamyka fi?
tak?e przyj?cie Krztu Sakramental
nego. Zk?d Chrzefllwagnienitl bez

wfzelkiey kondycyi fam z fiebie nie

mo?e ufprawiedliwi?; ale ?eby ufpra
wiedliwil, koniecznie p owinien by?
czyniony w ?alu do1konaIym albo

mi?o?ci Bo?ey. Przyczyna jefl; albo.

wiem tym fzczeguInie dwóm aktom

przywiley pozwolony jeR: i? mimo

Sakr?ment mog? usprawiedliwi?.

. ko tez dla tego, ?e u Jan? s. w R. IS

mówi :l1? o pietrze S. ze on umyty ,

i od grzechu oczyfzczony. A ponie
wa? Chrzeft Jana od grzechow nie

oczyfzczsf, wi?c tam by-ta mowa

o Krzcie Cbryftusowym. Nakoniec,
.

poniewa? Apoftotowie pofianowie ..

ni f? na Kaplatdhvo przed m?k?
ChryfrusoW?, to jeft: na ofratniey
wieczerzy, idzie zatym, ?e byli
okrzczeni Krztem Chryfiusowym.

?. Jaka? jeft materya Krztu'?

o. Daleka materya Krztu jeft wpd?
natu-
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naturalna i w?a?ciwie rzeczona wo- ,'<
II. ]{;Jaterya w?tpliwa, kt6rey Kaptan

da, Joan: 3- &es!i filt kto nie odrodzi n:o?e 17zywa? w nag?ey potrzebie

zwody &e. me maj?c wody naturalney , tak jed ...

l$tijka zas mcittryct)eQ farne obmycie, nak , aby C?1fzeft byr pod.,kondycy?
.,które to obmycie trzema fposoba- przynaymmey mysI? zai?t?, n, p,

mi czynj? fi? mo?e. I. przez ponu- Jesli ta Materya jeft fpofobna do

rz"umie jako dot?d czyni? Grekowie krztu , ja ciebie krzcz? , &c. Ma-

j u ? ... acinnikow tak czyniono a? do terye w?tpliwe te f?: woda z

XIIl. wieku ( jako ?wiadczy Lu- zió] i Z kwiaatkow przez dyf?yl-
.dOViCZlS liabert in compend:) 2? przez! Iacy? wyci?gniona, rosó? nie

'zlewanie: jako ju? czyni? ze zwy- bardzo g?fry, ?ug wolny, piwo ci??

?zaju Rzymianie, od .kt6:ego to zwy- kie
, bI?ta nie Z?y? zm?c,one;

atra-

czaiu me odf??pui? 1 f Heretycy, ment me zbyt Iipki z wody uczy
..

m6?vi 'bowiem S. Cyprian ( Epifro-

t
niony &c. ..

la 69 .•
ad Magnum J Nec quem mo- III. Materya niezdatna , czyli nie fpo-

'V.ere debet, quod aspe1"gi vel perfund! fO,bn,3 ,
•

którey Kap?an ?adn? miar?
oidenta» aavi. Ani to kogo obrufzac uzyc me -mo?e

, nawet l w nag?ey
powinno, ?e zdai? fi? by? pokropieni 'P?trzebie; a ta?ie f?: wino, mleko.

·?lbo polewani chorzy. PIWO g?fte, mI6d, oley, gorza?ka.
Vr. sIina, pot, ?zy, ?ug t?gi, rosu?

Zk?d pokazuie fi?·, ?e pi?rwrzych wie? g?fry ? ?toto g?fte, fnieg, i 104

kow Ko?cio?a W przypadku nagley ntetoft0plOny.

pqtrzeby Chr?efi byt dawany przez P. Któfe i jakie, powinno by? przy

zlewanie. 3. przez pokropienie, któ- Krzcie wody zle\v"anie albo pokro ..

rego to pokropienia Piotr S. u?y.. pienie?
\

war, kiedy· jednego dnia 3. tyfi?ce ,;
.

ludzi okrzcit: Actor:. 2. JeR: wiele

\
I. Od: Nie dory? iefr, ?e woda dotknie

Teologow, którzy o pokropieniu przy f1? Czat, a1bo wlosow przychodz? ..

Krzcie u?ywanym dowodz?. cego do Krztu cz?owieka, ale po
..

p? Materya Krztu daleka wieloraka jen'?
,

trzeba jefr, a?eby cialo jego byfo
O. Trojaka: Pewna, w?tpliwa, inie!po? oblane. lnaczey nie orby, ale jego

Johna.
.

,

f?aty albo \y?osy by?y obmyte.
J,., llllaterya pewna, jeft woda Elemen.. II. Od: Po\\-iniel1 by? pewny przeci?g

tawa, albo naturalna: -jako f? wo- albo p?ynienie wody; ani bowiem

da z morza 9 rzeki, zródfa, ftawn, mówi fi? ten by? obmyty, na które-

rlzdzn, rosy, frtiegu, i z lodu
'

goby jedna albo dwie kropel dzdzo ..

roztopioot>go &c? Ta woda nat"u- wych fpad?o.
.

.

l'ahla .aby by ta fpos.obna ,oprdcz III. Od: Stara? fi? nale?y, a?eby byf. .,

Pl"zypfldhl ·V'wattowney potrzeby, polewana jedna która z pomi?dzy l

PU\Vinna by? ?wi?cona ze zr6dta,

,
cz??ci cia?a znacznieyfzyC'h, oso- .

'

S. cZyli z Krzci .. lnky, inaczey za? b1iwie za? F,fowa, W którey wf2yft-
? na?f(>y potrz?bie; gdy? dofy? 'kie zmyf?y odzywai? fi?, i takowe

Jeft IT!!t? prhft? wod? i nie SWi?COll?. obmycle podobne jeft ponurzeniu;
':/.om lp: ,D po?'



o SAKRAMENCIE KRZTO S.

(Cap: sl quis ,
Tit: de baptismo &

ejus effe?tu ) a za? Alexander vnr.

Roku 1690' pot?pi] te Propozycy?;
r:/;Jluit ctliqltwzdo .Baptismus jub hac

poniewa? zdaie fi? by? wodami po- ?::

kryty ca?y cz?owiek, kiedy w jakiey
obfito?ci na g?ow? jego fplywai?

wody. Zk?d i W Rituale Reme?fkim

Roku 1505. tak fi? czyta: powinno
fi? czyni? troif?e pogr??euie nad

g?o\,:? dzieci?cia, debet .fieri immer

jio trina juper caput. pueri. A zatym

idzie, ?e w?tpliwy jef? Chrzef?, w któ

rym obmyta bywa r?ka alb? noga

dzieci?cia, i dla tego Kfi?gi Ritualne

ucz? pospolicie, aby by? powtórzo

ny Chrzef? pod kondycy?.

forma collotus in Nomine Pairis E5c.

wa?ny by? niegdy? Chrzeft pod t?
form? dany.

III.. Od: Nie rnafz ?adney w?tpliwo?ci,
ze te f?owa : w Imie Oyca i Syna i

Ducha S. f? koniecznie potrzebne
do Sakramentu; poniewa? fam

Chryf?:us IO,ne wyznaczy?. Mathai I

z8· ??osclO? ,onych zawfze u?y
,,:al 1

u:zywa, Jako,p?trzebnych ko ..

Dle.czn:e. Zk?d ,mowI S. Auguftyn
P. Jaka jeft forma Krztu?

O. Nale?yte forma ta jeft u ?aeinnl

kow: Ego te boptiso: in Nomine Pa

tris e Filii e Spiritus Scmffi. Ja

ciebie Krzcz? ; w Imie Oyca i Syna
i Ducha S. a za? u Grekow forma

Krztu taka jeft: Baptisatur jervus
Dei N. N. in Nomine Patris & Filii

& Sanffi Spiritus, Kl.'zci fi? lluga

Bo?y w lmie Oyca i Syna i Swi?te

go Ducha. Jako fi? to ukazuie w

Dekrecie Eugeniufza IV. i dochodzi

fi? z Pisr?a S. u Mateuf.t::a w R. 8.

Nauczaycie wjzyflkie newody l(rzczqc
ich w lmie Dyca i Syna esc.

( Iib: 6. de Baptismo cap: z5.) Qltis
<, nesciat ,

non cffe baptismum Ch'riftif)
si Evangetica uerba , quibus Symbu4
lum conflat, defuerint? [ed [acilius in ...

veniuntur Hceretici, qui omnino n 011,

baptisent, quam qu,i non Wis verb;s

baptisent. Któ? nie wie, ?? jeft Cbzefl:

Cbryftusow, jesliby onych Ewan

gelicznych S?ów, z których Hago

Wiary z?o?one, nie 9oftawalo, ale

?atwiey znaydui? fi? Heretycy, któ"

rzy zgo?a nie Krzcz?.., lli?eli kt6.

rzyby nie temi llowy Krzeili.

VII.P. Jzali ka?de llówko jeft potrzebne
koniecznie w tey formie tak, i? cho?

jedne opu?ciw(zy, Sakrament nie by t

by wa?ny?

Rzeczejz: Apotto?owie Krzeili W Imie

Jezusa A??:or: 8· & 9' wi?c nic po

trzebne Olle l1(Jwa: W Imie Oyca &c.

l. Od: ZObifle S. Tomafz, a z niego Au ..

tor Katechizmu Rzymfkiego ro

zumieli, ?e Apoitolowie z Czcze

gnlnego przebaczenia czyli pozwo
lenia ( per Dispensationem ) Krzeili

wezwawfzy farnego ImiE"tlia Jezl\sa.

Ale S. Cypryan ( Epiftola ad Juba ..

janum) przeciwnie f?dzit; tak bo

wiem pifze: ?e:?u Chryfli mentio

nem fac?t Pet'fUS ( A?tor: 2.). 'iwr!J

qz,asi ,Pater om,itteretZtf, jed ttt Patyi
.

l. Od: Jesliby te namiellione, Ja, Ego:
by?o opufzczone, jefzczeby fi? utrzy

m?ra prawda Sakramt?ntu, która do

lb tecznie wyraia fi? w tym llowie:

Ky·??r;z?. baptiso.
n. Od. 'vVic1cy Teologowie, wieku

Xl], nauczali, ?e Chrzeit. wa?ny

jd?, opu?ciwfzy te Jlowo: baptisote,
Kr.t7Jl aBb/e, atoli Alexander III.

l)api?i przy kCJl1Cll tego? farnego
w'?J?u wyda? przeciwny Dekret

FitiU$
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R o Z D Z I A ? II.
Fil?us quoque adju7Zge?etur" J.ez?sa ,::

Chryftusa wspomtna PIOtr" rue
ze:

by Oyea opu(zczano,
ale zeby tez o Miniflrze i fubjekcie Krzt» s.

Syna przyl?czono.
P.

Kto jeft Minifter Sakramentu Krztu

Swi?tego?
n. Od: Z!cqd wed?ug formy rozs?dzam
"

te ?danie: Apof?olowie Krzcili Imie

niem Jezusa Pana : to jefl Krztem

:-Jezusowym, pozwalam. Krz?ili we

zwaniem farnego Imienia Jezus, nie

pozwalam tak rozumie?; Poniewa?

w Dziejach Apof?olr Raz: 18. A po
...

fial dziwowa? fi? ,?e Effezowie

mówili, i? nie znai? ,
izali jell: Duch

"S. i dla tego ich pyta?: In quo ergo

baptiscrti eJ?is? w kim?e tedy okrzcze

ni jefte?cie? z kt6rego to" pytania
ocz?wi?cie dowodzi fi? ,

i? Chrzefi:

pod ten czas by? dawany i za wez ..

waniem Ducha Swl?tego.

I. Od. Ordyiuryiny czyli urz?dowy
Minifrer jefr Bifkup albo Prezbiter;
Chrzef? bowiem jef? wey?cie. do

Ko?cio?a. A?e wpufzcza?
'

do Ko ..

?cio?a ko?ataj?cych do tych tylko
farnych nale?y, którzy w Ko?ciele

zwierzchno?? mai?; wi?c oni tylko
i Krzcie powinni.

? I

II ..
Od. w Przypadku nng?.ey potrzeby

pr6czurz?dowy czyli extraordy
'J1aryiny Minifter' Krztu S. mo ze

by? ka?dy cz?owiek docze?nie ?y
j?cy (viator ) czy to M??, c?yto

Niewiaf?a , czy to wierny, czy to

niewierny , okrzczony czy uieo

krzezony mo?e krzci?: tak pof?a
nowi! Eugeniusz IV. w Dekrecie

dla Ormianow, w którym tak mówi:

\VIII.

:Rzecze/z: wyra?ne uzywanie Tróycy

\Nay?wi?t: nie jeft potrzebne w In-

"Minifter tego Sakramentu jef? Ka

" plan, któremu nale?y z urz?du

" Krzci?, w Przypadku za? nag?ey

"Rotrzeby nie tylko Kap?an albo

" Dyakon, ale te? Laik albo i. nie

"wiafta i owrzem tez Poganin. i

" Heretyk Krzci? mo?e, byleby tylko
"Form? Ko?ciu?a ?achow.a?, i to

"czyni? ufi?owa?, co czyni J(o?ciof.

fzych Sakramentach , wi?c ani po- _

trzebne przy Krzcie S.

l. Od: Nie pozwalam zt?d wnofi?

.równo?ci, W tych bowiem rzeczach,

kt6re wynikai? z wolnego poftano
wienia, dowodzi? od porównania
nie godzi fi?: In iis, qUtE funt arbi?

traria, argumentari non ticet a pari.

Chryflus jedn? obra?, a nie drug?

.przyc?'yn?, jednak mozna !tawi? na ..

lezyto?ci. A ta jefi: ?e Chrzefi jdl:
uroczyfl:e przyi?cie i wyznanie Re

ligii Chr?:e?cia?1kiey, którey flay·

1-rzed.nieyfzy jefl: cd TajemJlica

l.l"

)-

lb:eczefz: A poniewai Heretyk n, p.

Kalwin nie ufi?uie to czyni?, co

czyni Ko?ciof Rzymfki, i ten to fam

prawdziwy jefr Ko?cio?, Heretyk

:!-'

)-

Ii

za? nim fi? brzydzi, wi?c Heretyk
nie mo?e Krzci?.

.

róycy Przenay?wi?tf?ey.

\
1. Rozs?dzam ten wniosek: Heretyk

nle uiUuie to czyni?, co czyni Ko

?cio!, to jefi: ·'nie deteflllinuie fi? ,

któ ..

Pij
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który Ko?ció? za prawdziwy ma by? ;:? niemowl?ta nie mog? by? ll:U1C?:(j4'

rozumiany , pozwalam ..
Co c:yni ne

, wi?c ani mog? by? krzczone,"

Ko?ciot uwazany ogulnie f
to Jd?:: Takiego byli

I

rozumienia Heretycy
Ko?cio] Chrze?ciafIiki od Chryftusa Anabaptifhe, Pertobrufiani

, Henri ...

poitanowiony, Nie pozwalam; tak ciani, i Waldensowie XII. wieku,

rozumie?. Heretyk bowiem wierzy, Który to b??d fprawiedliwie pot?-

?e jefr którykolwiek Ko?ciel od pi? S. Synod Trydent: W Kan; 13-

Chryfrusa poftanowio?y, i chce, czy'" w S,efs: 7'

ni?, co ten Ko?cia? zachowuje. II. Od. Artyku? to jef? wiary, te ma ..

lI. Poganin za? albo te? Ateufz, któ- lut?y f? fposobni do przyj?cia krztu

ry ani w Chryftusa, ani w jego Ko- S. 1 tego dowodzi S. Auguftyn (Iil»
?cio? nie wierzy, przynaymniey l. de peccat: merit : cap; 26.) z nie-

chce to czyni?, co czyni? Chrze- przerwaney Tradycyi Ko?cio?a, kt6 ..

?cianie, chocia? on f?dzi u fiebie, rey i tarni na wet Palagianie nie prze-

?e to jeft zabobonna rzecz j pró?na, czyli: oto flowa S. Augu.t?yna: Ptw ..

]
,vfzak?e jednak ogulnie rozumiel?c Vlttos baptisandos efse concedieu , qui
i ta intencya doftateczna jef?, contra authoritaten» uniuersa Eccle«

nI. Minifter Krztu folenny extraor- flet procut dubio per Dominun» & A4

dynarylny jeft Dyakon, t? albowiem poflotos iraditam uenire non pofsunt,
w?adz? wzi?? przy fwoim po?wi?- Aby malutcy byli okrzczeni 1 po

..

eeniu. mówi bowiem Bilkup po- zwalai? na to, którzy przeciwko
?wi?cai?cy te f?owar Potrzeba , aby powadze powfzechnego Ko?ciola

Dyakon flu:i:y? 1t Otta'fza, ,Krzci!, i

r
bez w?tpienia od. Pana i od Apofto-

przepowiada?. A za? S. Heronim low podaney oprze? fi? nie mog?-

( Dialogo contra Luciferianos ) tak P. Dzieci niewiernych izali mog? by?
mówi: Nie przecz't temu, ze ten jeft Krzczone bez pozwolenia ich Ho-

i

Ko?ciu?a zwycZtly, azeby do tych, dzjcow'?

którzy UJ daleko mnieyjzych MiCLflecz- I. Od. Przeciwko Zdaniu, Duranda

kaclz przez Kaplanow i DyakonoZIJ ze mo'g? wa?nie by? krzC7.one dzi?"

J? okrzczeni, BiJkwp wybiega! chc?- ci niewiernych, i bez :vufl Rodzl-

cy r?ce wktada?. ,cow 1 poniewa? j1?.ko zwa?a S. Au-

P. Kto jeft fposobnym fubjektem czy- guftyn ( Epiftola 98. alias 23· n. 2. )

li osob? zgodn? i fposobn? do przy- Non sCf'iptum efl, nisi ql?is ,.'enatu$

i?cia Krztu S '? fu.erit ex parentumuoltmtate, fed ni ..

1. Od. \Vfzelki cz?owiek W franie ?y- si C!uis rmatzts fzter?t ex aqua & Spi-
cia doczesn<"go b?d? to M??, b?d? rlt? Sanffo. Nie jeft napisano: je ..

to Niewiafta, b?d? niemowle, b?d? sU fi? kto nie odrodzi z woli Ro"

dorof,ty; Chryftus bowiem nIkogo dzt?ow, ale jesli fi? kto nie odro-

nie wyt?eza, I kiedy mówi: Math: dzi z wody i Ducha S. a zatym ?e.

2'8. Ncmr.<:C?1jcie wfzyj?kie narody

I
by wa?ny czyli prawdziwy by?

Krzc:::qt ich &c. Ale m<Jwl<! Herety" Chrzei? nie jeil: potrzebna wola

ey, ?e pierwi=y powinni by ? lHtU· Rntlzicc.,w,
.

c:zeni, ni?eli krzczeUJ. A ,Poniewa? II. Od, Dzie?i niewolni1<:o,v godz1wie
,

roog?
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u?ywania rozumu nie ma dsieeia

( Mówi S. Tomafz) nieró?ni fi? od

bydl?cia nierozumnego ; zk?d jako
wó?, albo k6? jeft czyi?ci , aby

mog? by? krzczone p?zeciwk? wc: '::'

li Rodzicow; poniewaZ tak om farni,

j?ko i ich Rodz!ce f? E.,o;d, ??lflowa-
-'

niem tych, ktorym f1uz? l. mog?

bez krzyw.dy ?odzicow onym ?y?
odi?te z roz famo ma fi? ,

rozumie?
u?ywa? go; kiedy mu fi? podoba
wed?ug prawa obywatelikiego , ja
ko wla?ciwego inf?rumentu , tak z

Prawa natury to jef? , ?e dziecie

pierwey , ni?eliby miaro u?ywanie
..

rozumu, powinno by? pod dozorem

Rodzicow , zk?d przeciwko fpra ...

wiedliwo?ci naturalney by?oby to,

jesliby z pod dozoru Rodziców byto
wykradzione albo o nim cokolwiek

by?o f?anowiono bez woli Rodzicow,

o j?cach czyli o poymanych prawem

woyny.' I

HI. Od. Dzieci Heretykow mog? hy?
godziwie krzczone przeciwko woli

Rodzicow ich, poniewa? Rodzice, ?

ile ?e farni ju? okrzczeni f? , podle
gli Ko?ciotowi. A zatyrn mog? by?
przymufzeni do zachowania Ko?ciel ..

nego prawa.
III.IV. Od. Dzieci niewiernych f którzy

ani prawem obywatelftwa nie f?

podlegli Panom ?hrze?cia?fkim ,
nie

godziwie byliby krzczone , jesliby

Jesliby za? drugi sposob , to jeft: nie ..

wykradzenie, ale gwaltem odebranie:

ten fposob wyda?by Sakrament Krztu

na oczewif?e niebespiecze?ftwo zel

?ywo?ci; poniewa? dzieci pod dozor

Rodzicow niewiernych wypufzczo ..

ne niezawodnie za ich zabobonno

?ci? pdyd?, A ta przyczyna równie

dowodzi o dzieciach niedowiarków,

którzy obywatelfkim prawem Pa·

nom Chrze?cia?fkim podlegli f?.
W?adza albowiem obywatelka na-

fi? temu obole fprzeciwiali Rodzice,

chyba, w ten czas, kiedyhy ju? mia?y
umiera?;

,

gdy? jakby to fi? fta?

Itlogto ? chyba tylko, ?e alboby

byty wykradzione z pod w?adzy R(.)

dzicielfkiey, albo nie; [es?i pierwJz1j
fposob, to fta? nie mo?e bez krzyw-
dy Rod.zicow, którym Prawo z na

tury pozwolone jeJ?, wyhodowa?
i wyuczy? Dziatki [woie nie ma

j?ce jeCzcze u?ywania rozumu.

I

le?y tylko do doczesnego fprawo
wania Rzeczypospolitey, ani ,fi?

,

ro?ci?ga do tych rzeczy, które f?
wyiizego ftopnia, jako mówi S.

Grzegorz (lib: ?. Epiftola 52. )
Nova atq1tB inaudita 8ft illa Prcedica

t/o, quce prete1'ib'bts exigit jidel1t ? No

we i nicllychane jeft takowe prze
...

powiadanie, które podefz?ych przy"

murza do wiary.

lI.

Mówi bowi'em S. Tomafz (2. 2. qureft:
lo. Art: 12.) Quamdiu USU11Z rationis

I

'f/on. habet pnn', non d?ffert ab alti·

'mali irratiollali, unde jiczd bos vet

tqzt7?S eft atiCltjus, ut utatur co, CUln

,!o!z?erit j:cundum jus civile, 1'ta de

jltre naturati efl, qzwd jitizts ,

, fi?;gequ,Olm
habeat usum rationis fit IV.

Rzek?em J. kiedy fi? oboje Rodzice

fprzeciwiai?; jesli bowitm cho?by
fama by la lVlatka Chrzdcia?ka; pb
poniewa? i ona ma Pr?wo. wyll"

.

. .c?ra parc'u.turn. unde contra

J.UjlltzOl'hz naturate112 ejset, fi et cura pa
f ent?t1n JUb?rahatztr, 'vet de co atiqHid
ordmetur l'll/IJitis P'lrcntibus: póki

c;zellla
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waz za? dobre czynienie naf??pu
je razem z lafk? po?wi?caj?c?, kro

ra cz?owieka okrzczonego pof?ana
wia w bytno?ci Bo?ey; bywa j? tez

wlewane cnoty i dary' Ducha S.

przez które ten cz?owiek ( który
jeft okrzczony ) ftaje fi? fposo
bnieyfzy do wfzyftkich fpraw po
bo?no?cI.

czenia dziatek, tedy niemowle prze- ;!,

ciwko woli Oyca niewiernego go

dziwie mo?e by? okrzozone ; gdy?
tak pof?anowil Synod TQleta?fki II?

Cap: 6??
.

V?-

Rzek?em 2. chyba by one niemowl?-
ta ju:Juniaty umiera?; poniewa? w ten

czas nie by?yby gwa?tem odbierane

w?adzy Rodzicielfkiey ,
a zatym i

Chrzef? nieby?by podany w niebes

piecze?ftwo zel?ywo?ci.

IV. Chrzefl odrodzonemi czyni ludzi na

Syn,!:! Bo?e. Jako mówi S. Chryzo
ftom (w Hllmilii 25. in cap: 3. Joan:)
non amplius mater carnalis ,

non

concubitus & arnplexus; novum jam
naturze nof?ree intexitur opificium a

Spirltu Santto & aqua ; quod enim

matrix eft embrioni
,

hoc aqua fide

li. Staj? fi? za? Synami Bo?emi

przy Krzcie S. nie przez przyznanie
zeZfm?trzne i Jbyczayne: non pet'

deputatlonem externam & moralem,

jak fil/, zwyk?o czyni? Ul przyfpolobie
?'tiu Judzkim, in adoptione humunos

Ale 'Przez udzielenie jednegoz DuchC?

z Bogiem t jako ?wiadczy Pawe? S,

(do Galototo 4. ) Quoniam autem

eflis filii, mifit Deus Spiritum Filii

fui in corda vefi:ra: PmziewctR: je

J?e?cie Synami, popal Bog DucluJ

Syna lwojego w fey'ca wa/ze.

,:,co::??C-O?c.o:?CO':l?CO';)*

R O Z D Z l A ? III.

o 5kutkach Krztu Swi?t?go.
P.

Jakowe
f? Ikutki Krztu S. ?

0, L Chrzefl: oczyfzcza od wfzelkiey
zmazy grzechowey ,

tak grzechu
Pierworodnego! Peaati originalis,
jako te? uczynkowego, AcTnalis,
wed?ug nauki Paw?a S. w Li?cie do

Rzymian 8. Nic tedy teras: pot?pienia
nie ma tym, którzy Iq UJ Chryflusie
J]ezuje.

.
.

lI. Chraef? znosi wfzelk? win? kary
tak dalece ( wed?ug S? Synodu
Trident1kiego Sefs: 3. de peccat.
()rigiuali ) i? nic zgo?a ich, to jefi: I

okrzczonych od weyscia do Nieba

'flit! zatamuie: uprzedzi? Eugeniu(z
IV. i S. Hieronim Epifrola 183·

Omnia in B(fptistnate condonata fttnt

C:rimina; nec pof! indulgentiam jud!'
czs eft metuenda [everitOls. \Vfzyftkle
('mówi S. H?ronim) przy Krzcie

s. odpufzczone f? grzechi , ani ju?
po odpufzczeni'u nale?y l?ka?, fi?
furowo?ci S?dziego.

y dla tego to ludzie okrzczeni fia ...

j? fi? dziedzicami Bo?emi, m(hvi ten?e

Pawe? S. do Rzymian 8. !Je?eli Syna
mi tedy i Dziedzicami: jako? dla po

mno?enia tey ufno?ci 'w okrzczonvm
fraJo fi? przy Chryfrufowym, kt6ry
uprzedza? nasz Chrzeft, otworzy?y
fi? Niebiofa. Zk?d tak mówi S, Chry ...

zofiom (h01?ilia ?I. irz J{!Jath: ) 7,(,#

?isca? etiam tu, cum bClptisQ.t·i?, hoc fu'!

111. Chrzeft przynosi taft? po?wi?caj?c?,
(l. ad Corinthios: 6.) ale omyci je
/le?cie I ate OCz?fR:czenj jefle?cie. Ponie":'

ri
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" fam obraz ma:i? wfzyfcy, w niego
" przez podobie?f?wo zamienili?cie

H Il? ,
tak dalece, i? fam Chryftus

" bywa widziany w twarzy, w mi ..

" nie, i w ca?ym u?o?eniu okrzczo

" nych .ludzi, którzy dla tego na ..

" zwani f? od Apofro?a (l. Corint:

vt, Deo te .jam ad Patriam CtEleflem uo- .:::

tant» n?h?lqriJe comJ1mne cum terra lua
dartt:. " Aby? fi? upewni?, tudzie? i

"ty kiedy bywaSZ krzczony, i? to?

, fa:Uo dzieje fi? , ze cie ju? Bóg do

,: Oyczyzny Niebiefkiey wzywa, i

" ?eby?
nie m?al nic fpo?ecznego z

Cap: 6. ) Ko?cio?y Ducha S. izcsli

nie wiecie, ?e cztonki wasze J?
Kolelotem Ducha S. który UJ was

jefl, którego macie od Boga, a nie

jefle?cie [iooi . To jeft:
-

a?eby
?cie jako dawniey nie wed?ug fwego
upodobania, u?ywali twego ro

zumu, oczu, j?zyka, &c. ile ?e

te ju? cz??ci wasze ftaly fi? cz?? ..

ki Chryftufowe, i naczynia Du ..

cha S.

" ziemI?, radzi,
"

II.

Tudzie?, ze Wierni przez Chrzef?

S. ju? Prawo maj?, i do innych Sa

krarnentow i darow Ko?cio?owi po

zwolonych, jako do dóbr oyczy!tych.
Na tak? wielmo?no?? Bofk? i niewy
mówn? obfito?ci darn zdumiawfzy fi?
Jan S. pifze w Li?cie L. W Roz: 3. i

tak mówi" Videte qualem Charitatem

dedit nobis Pater , ut Filii Dei nomi

nemser E1.fimus; Pa.trzaycie llk wielk?
mi?o?? dat nam Oyciec, i? Synami
Bozemi nazywamy fi? i jefie?my. "

Maro to jemu zdawalo fi? powie-

VI. Charakter jef? to drugi flmtek

Krztu ?wi?tego, którym ten, kto jell:
okrzczony, nie tylko ró?ni fi? od

?rugich, al? t.e? bywa ozdobiony_
Jako znamlemCle uczczony.

dzie?, ?e Synami Bo?emi nazywamy

fi?, a?by te? dodllf, ?e i prawdziwie
';;::G:l???c.o;CO"oIc.o;??? I

R O Z D Z I A ? IV.I jefte?my, to jeft: przez ucze?ni?l:wo

tego? farnego Z nim Ducha. Jako Sy
nowie' ciele?ni prawdziwie f? Synami
przez fpo?eczno?? tey?e famey krwi

tych ludzi, od których f? zrodzeni.

o obowi?zkach Ludzi Okrzczonych.

PJzati
fi? zaci?ga jakowy obowi?zek

przez Chrzeft S.'?

V. Chrzefl S. w Ch ryfrufte nas z??cza, o. Zaci?ga fi? i bardzo wielki? z dwóch

przyczyn wynikaj?cy:i fpaja, jako czt?ki do g?owy (mó
Wi Pawe? S. Galat: 3.) Quicunqu,e
enim in Chrifio b'c?ptisati eflis, Chri ..

flum induiJlis; Którzykolwiek bo-

l. Z wielko?ci darow? które na Krzcie

S. dane f? (m6wi bowiem Pan Lucre

12.) wfzelki za? ? komu wiele dano t

wiele te? od niego 1tpomina? filt b?d Cl.

i komz?! powierzono wieJe, o wi?cey

go pyta? b?d?.

?jem W Chryftufie okrzczeni jefte
SCi<;, W Chryfrllfa oblekli?cie h? ,

to
)?A:: wed?ug t?umaczenia S. Chry'"

zottrJll\a na te mieyfce: Eandem

forma/11: eandem figu,ram habetis
omnes

z?'t illum per fimilitz?Jdinem trans

formatl. lei fam? pofta? ?
ten?e

II. ? tt'?koimflwa net Krzcie S. uczynio
..

nego. Które S. Tomasz (z. z. qure
..

ftiuncnla 87. Art. 2. ad J.). nazywa

[zluvem, a S. Auguftyn, Epdl:0la I?9·
abas
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P,
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alias 59. fzlztbem not'!fwi?kszym. Zk?d ;:?
P. Czemu ci, którzy fi? maj?Krzci?,

Synod V 1. Paryzfki Wieku IX. Libr offiarui? fi? Cbryl?ufowi i jego Ko'!'

J, Cap. 9. tak twierdzi: l/alde pe- ?cio?owi za wiecznych niewolni ..

"iculosum eft, & a Religione Chri.ftill" kow'j

fla alienum, quod tanti doni percept?o-
. O., Poniewa? Chrzeft jeft uroczyfta

nem unufqu,?rqZte fideti? czt111 ad in,tel-
I

Profeffya Religii Chrze?cia?fkiey ,

ligibile111Z atatet11 uenii , Myflerzum jako tedy Apoftot Pawe?' w Li?cie

Baptismaiis difcere eJ intetligere? ne« do Galatow w Roz: 5. za?wiadcza.
/-

gtigit, aique eo intetleffo, Jecundltm wielkiemu cz?owiekowi obrzezui?-

ittud uiuere non fatagit. Qnod peri« cemu fi?, ?e odt?d ftajefi? dlu?nikiern

?wtum ad negligentiam pertirten Sa- do pe?nienia' ca?ego Zakonu Moy?e ..

cerdotum " qU! ittZtd [ole.rter d?be'J'?t fzo,,:ego; poniewa? obrzezanie jeft, .

ammnciare, tY ad audztorutn tncu- publiczna Profeffya fekty ?ydow ...

riam , qui hoc & intelligere &1 im- fkiey, tak my prz('? ChrZfR: Chryf?u-

pterc parui pendunt, nutti dubium fowi ftajemy fi? niewolnikami i jego

efl.
Prawo Ewangeliczne, czyli Zakon

"Bardzo rzecz jeft niebefpieczna i od Chrze?cia?fld przyimuiemy? .p

O

" Religii Chrze?cia?fkiey daleka, ?e P. Czemu przy Krzcie S. obiec?iemy
" po wzi?ciu tak wielkiego daru, poflusze?ftwo Ko?cio?owi i jego

" ka?dy. wierny, kiedy przychodzi Pafrerzowi?

"
do rozumnego wieku tajemnic? Q. Poniewa? przez chrzeft przyradza

"
Krztu S. wiedzie? i z rozumie? my fi?, jako czfonki ciala, to je1h

" zaniedbywa, albo zrozumiawfzy Ko?cioia, którego Chryftus jefl:

" wed1ug oney ?y? nie ufituie. Kta- G?ow?. Ani mo?emy mi?dzy jego

,? r? to niebeCpiecze?ftwo, ze do cz?onkami by? policzeni;' je?eli nie

"niedbalftwa KapIanow nale?y, zechcemy by? rz?'dzeni od jego Ko ..

" którzy to ufilnie powinni opo- ?ciola. Jako ?wiadczy S. Cypryan; (

" wiada?, tudzie? j do lluchaczow (Lib: de Unitate Ecclefia) Habere jam

" nieuwagi, którzy to i wyrozu- ?zon potefl Deum Patre1"?, q1t?' Eccle ..

" miewa? i wype?nia? lekce waz?? Jim'tZ non Izabet JVIatrem. ?J"ttzus fritZ:'
"

nikt o tym nie w?tpi. " nascimu,f', i/lius tafle nutrml'ltf'. Spt ...

P. Wieloraki jeft fzlub Krztu S. ritu ejus animamu't'" ju? ten nie

O. Trojaki: I. Szlubuiemy, ?e b?dzie- ?, mo?e mie? Boga za Oyca, kt6ry

my zawsze przy Chryftufie trwaU i "
nie chcia? mie? Ko?ciola za Matk?;

pod?ug Ewangelii jego fprawowali "tey bowiem Matki p?odno?ci?

:fi?, jako wed?ug Reguty j prawid-ta " rodziemy fi?, tey nllekiem wy-

obyczajow naszyc? i
w?oru ,?ycia, " karmieni bywamy, oney duche'm

które fi? tak konIeCZnie wykony- " ozywieni bywamy. "

wa? powinnoby. 2. Wyznajemy P. Czego? wyrzeka? fi? powinni ci.

po{lusze{d?wo Ko?cio?owi j jego którzy chc? by? QkrZCZfni ?

PI1/terzom, 3. Odrzekamy fi? tych O. Trzech rzeczy: l. Szatana. Uf

wfe:yftkich rzeczy, które fi? nie zga- wCzyftkich dzie? jego. Ul. w fzy ft.,

dzaj? ? ?hrze?cia?.fk? Eellgi,. ?ich kr.za!o?ci czyJi pompp?
jegOt
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P. Czy by? ten zwyczay zawrze i;:.

wfz?dzie zachowany'?

rzeka m {i? wfzyftkich dziet jego'?
Odpowiada S. Efrem: Paucis his uer

bis cunf{a, qUCE nominantzw, mata,

quceque odit Deus, ualere jUtbemur,
peccata quippe fitnt opeva Diaboli

:

juxta illud T. Joannis 3. ?r. 8. qni
faci; peccatzlm ex Diabolo eft: in hoc

apparztit Filius Dei, ut difso/vat ope-

O. Ze ten powfzechny jef? zwyczay;_
.

?wiadcz? Kfi?gi Ritualne tak Gre

ckie, jak9 i ?aciMkie, u ftaro?yt
nych za? wfzyftkich, jakoto S. Kle

mensa Alexandryifkiego, który kwi-
-

tn?l w II. \Vieku ( lib 1. predag:
ra .Diaboti, w krótkich tych 110-

wach od wfzytkich tych? rzeczy,
które tylko nazywai? H? de, i któ

re Bóg nienawidzi, nam rozbrat u

czyni? kaz? ; grzechi albowiem f?
uczynki Diab?a wed?ug onego wy
roku w li?cie J. Jana w R. 3. \\.1_

8. Kto ,czyni grzech, z Diabla jefl,
a na to okaza? fi? Syn Bo?y , aby
po psowal uczynki diabeHkie.

I cap: 6. ) Origenesa niegdy? ucznia

S. Klemellsa ( in Epil?: ad Roman: )
Tertuliana

, który III. Wieku tak

pifze ( lib: de córona militis cap-: 3')
Aq?tafl'l adituri conteflcmzuy nos re ...

,/ nuntiare Diabolo '& pompa & An

gelis ejus, mai?e i?? do wody Krztu,

wyrzekamy v.? fzatana i pompy i

.Ani<;>??? jeg? .

.

P. ?aklz Jeft fens czyli rozumienie
,

) pierwfzego wyrzekania fi??

1
P. Co potrzecie wyra?a zabieraj?cy ll?

do Krztu kiedy mówi: wyrzekam fi?o. Jedne jefl: zdanie Swi?tych Oycow,
?e mai?cy fi? Krzci?, przez te flowa

wyznaie, i? on wyrzeka fi? ?wiata

i ?wieckich fpraw: Re11,untiafli Diabo

lo, mundo Ej tuxuriis eju,s ( inquit
S. Ambrosiur, tib: ,de ini!ia?dis cap:
?. ) wyrzektes fi? DIab?a, SWlata, i ro

fu ofz;y jego (mowi .S. Ambro?y)
tenetur vox tua non in tumz-tto mortu_

Qrum, Jed in libro viventium, pa?i?t
ny jefr g?os twóy, nie w grobie

pompy'?
/

O. Wyznaie to, ?e on odrzuca wfzelkie

zbytki ?wiatowe, czyli niepomiar
kowane rzeczy doczefnych u?ywa
nie. Tak pospolicie SS. 08cowie
t?umacz?: Cyryl Jerozolimfki, Chry
zofl:om, Augu1.tyn, Cyprian, Syno
dy, a z nich wnofz? Teologowie;
mówi bowiem Synod Paryalki VI.

Pompy DiabelJkiey J? widowifl.a, 10-

wy, Przebor flrojoUJ, chefpliwo??,
oka,za/o??, Ambhya, i zbytek ka?de!)
rzeczy w ludzkim u?ywaniu. zk?d ro

snie wyniojo??, która cz?ftokro? Z?·

wa?ci przypisywana bywa.

'O!'

.

umar?ych, ale w Kfi?dze zyj?cych.
A za? S. Chryzoftom (Homilia ZI. ad

Populum ) m6wi: vocis illius recoY

deris, quam (dum Jacris initiareris)

e11lisifti;, abremmtio tibi Jatana; nam

fathana: adhawes, si Jceculi moribzts
te cO'nforl1U?S? Na outo g?os pami?tay,

P. lzali cz?owiek okrzczony bardziey
grzefzy n. p. w tym?e farnym ro

dzaju grzechu, ni?eli nieokrzczo

ny'?
ttórego? w ten czas· ( kiedy? byl

, :2c.zony) wyrazit: wyrzekam fi?
CIebie f:

•
••• ,

O. Twierdzi S. T01l'afz ( in 4.
dH?:

38. q. I. Art: II. i to? famo jawna

rzecz jeft z Pisma S. ad Ba;br: 10,

y. ?8.) Przefi?p"I kto ,Zak9n Mor

:fi
zatame; pO!l1ewaz Wl?Z?SZ

J? ZbSzlt?nem" J?.zeli. fi? ftosuJefz

p'
O O

.yc?aIOW SWlecklCb...,

• Co fi? rOZ\lmi przez one llowa: wy'"
?m lV E zefz w
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?,?er?ow, bez ?adnego politowania ,) zanie, jednak 'f? obowi?zani ich Ro

"przy dw?ch albo. trzech ?wiadkach ?zice albo opie?unowie ftara? fi? o

"umiera, jako? me bardzley; rozu-, Ich Chrzeft; bo mfzego lekarftwa na:

" micie, gorrze karania zaflug?le, kto poratowanie, ich nie mafz, Tych?e
" by Syna Bo?ego podepta? 1 Krew Niemawl'?t Chrzef? nie powinien by?
;,

Teftamentu zmaza?, W którey po- odk?adany, ani dla tego, ?eby w nich

"?wi?cony jefl\, i Duchowi l Iafki oczekiwa? zupe!nieyfzey nauki, albo
-.l '

"?el?ywo?? uczyni?? dla w?a?ciwego nawrócenia, a to dla
-

niebespiecze?ftwa ?mierci.

R' E G U ? Y R E Ci U ? A nr.

<))0 prakty/c{jlu?r;;cc. Dorollym za? Chrzeft mo?e by? od ...

k?adany; poniewa? na ich ratunek

farne prz.edfi?wziecie do przyi?cia
Krztu i prawdziwa pokuta za grze
chi mo?e wyftarczy? do dofl?pienia
Iafki i fErawied1iwo?ci, chocia?by
Krzta fam? :zecz,?.przyi?? nie zmogli.

Z tych wfzyf?kich odpowiedzi nale

zy wfzyftkim ludziom oznaymo
wa? ,

?e do przyi?cia Krztu S. wCzy

fcy zgola ludzie i ka?dy zosobna pod
utrat? fwego zbawienia f? obewi?za
ni; Poniewa? ?aden wiecznego ?ycia
doft?pi? nie mo?e inaczey , jak tylko
przez Chryftusa; gdy? mówi S. Pa

we?, jako przez jednego grzech na

wfzyftkich ludzi ku pot?pieniu, tak

przez jednego fprawiedliwo?? na

wfzyfl:kich ludzi ku ufprawiedliwie
niu. a w Dziejach Apof?olfkich rze

czono: nie 1'JrZcifz infzego Imienia da

?zego ludziom, UJ którym by byli zba

wieni, jak tylko w Chryftufie; Chry-
1?:us za? wiecznym wyrokiem to za

piecz?towat: ;]esti ji? kto nie odrodzi

Z wody i Ducha, nie mo?e UJniy?? do

Krófewj?wC? Niebiefliego. A zatym tak

dorosli jako i niemowl?ta koniecznie

Krzci? fi? powinni bieodwf6cznie,
jesli wieczney zguby chc? unikn??.

PrzecIWnIe z as je?li to pozna? mo ..

'?na, ?ca odlo?enie Krztu jakowe po?

?ytki przyniefle. Nayprzód bowiem;

poniewa? Ko?cio?pilnie upatrywa?
I

powinien, aby fna? kto zdradliwym
fposobem nie przyimowa?, nale?y po
zna? ka?dego ich wol?, wiar?, i oby
czaie, jako aiedy z ?ydow do Wiary
Katoliekiey przychodz?, aby ci ?Y"
wali zatrzymywani mi?dzy, K?te?iu
menami ofim Mieft?cy, Jako sWladczy
Synod Aga.te?i1d W Kanonie 25. Po

wtóre; aby fi? w nauce Chrze?cill?f1dey
pierwey rozpatrzyli, ni?eli j? w?zna
wa? b?d?. potrzecie dla wi?kfzego u ..

fzanowania tego? Sakramentu.

R E G U ? A IV •.

Chocia? wfzyscy tak m?fzczyzni ja-R E G U ? A II.
ko i niewiaRy Krzci? JIlog? w na"

gley potrzebie. to jeft: przyblizai?cey
fi? ?mierci, dla którego to przypadkn
na .Katechl??e trzeb? naucza? hJd

Niemowl?ta,
chocia? nie f? (po,so ..

bne ro?mmif'? przykazania, a za

tym. Jlie wproA do nich d??y pfzyk.a-
pro-
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profty , aby umieli uczyni? intency? ;:} R E G U ? A VII.
l"

i wymówi? form? i u?y? wody do
o

li

e

Clkrzczenia blizkiego .

?mierci czlo-
Kmotrow powinno?ci te f?, i? je.

Wieka. jednak ?wieccy ludzie nie mo- sliby Rodzicielfkie flannie nie rat ..

g? czyni? fo?ennych ceremoniy przy wo mog?o to wykona?, powinni Kmo-
?

h Krzcie S. Inaczey za? prócz nagley trowie te dzieci e
,

które do Krztu S.

potrzeby odwa?aj?cy fi? krzci?, tak przyimui? , jako Chryf?usowi: w ten
o

a
# ?wieccy ludzie ja?o i Klerycy nie ma- czas dopiero zrodzone, mie? \V pilney

J?cy lobie powierzoney tey funkcyi, bacz io?ci , aby jak 'fkoro przyjdzie do

grzcfz? ci??ko; bo fobie przywra- lat rozeznania nie tylko o Krzcie S.

fzezaj? przeciw poftanowieniu Ko- i przyi?tey Wierze Chrze?cia?1kieyo ..

?cielnemu cudzy urz?d. Jako te? i ci nego uwiadomili, ale te? powinni

grzefz? ci??ko, którzy dziatki do mie? f?aranno?? , a?eby umia?o po-
[ ...

k

at

Krztu innemu bez pozwolenia w?a- cz?tkowe nauki Wiary Chrze?cia?fkiey,

snego
'

Parocha i bez nagley potrzeby i poznawa? prawdziwego Boga, i o-

padaj?. nego czci? pokatolicku, nauczone by ..

,

R E G U ? A V, lo; tudzie? W obyczajach Chrze?cia? ..

a

fkich wy?wiczone, a naypierwey ?e-
'

.,

Babom
za?, które zwyk?y krzci? i by umia?o fkfad Wiary; to jeft: l17io-

r.

form? Krztu pami?taj?, pozwol?- rz? ia Boga Dyca, €Je. Modlitw? Pa? ..

no jef? , aby W nag?ey potrzebie krzci- fk? ,
to jeft: Oyeze nasz Be. i Prawo

I?

?y, nawet w przytomno?ci którego Bo?e Dziefi?ciof?owne Dekalog zwane *

??fzczyzn'y ?wieckiego nieumiei?cego to je.ft: Dziefi?cio1'O !30iego Przykaza,.,

? nieznai?cego, jako nale?y fprawowa? mia &fe. Te wfzyftkle Regu?y poda??
ten Sakrament, W fzak?e jesliby fpo- s. Karol Boromeufz.

fobny byI m?fzczyzna, przyftai m?- 'T.udzie? nie powinno by? wi?cey
fzczyznie, a jesliby tam?e btwo by?

\
Kmo?row, jako tylko dwóch, a po- .

y
móg? którykolwiek Kleryk, niepo- winni by? M?fzczyzna i Niewiafta

r ..

winien by ?adn? miar? ?wiecki# i tak Katolicy prawdziwi umiej?cy Nauk?
t-

daley pofr?pui?c, jesliby za? nagtey Katolick?; famochc?c podeymui?cy

potrzeby nie byio, Baba zgrzefzyla- fi? na takowy dozór dzieci?cia.

by ?miertelnie; odwa?aj?c fi? Krzci?,
,albo okrzciwfzy, Chr.zeft utai?. R ? G U ? A VIII,

Ci?
Kmotrowie przez takowe przy.R E G U ? A VI,

j?cie db krztu dzieci?cia zaci?ga ..

j? Duchowne Pokrewie?fl:wo, Które

im jeR {irzeszkod? do MaI?e?ftwa z

okrzczonym dzieci?ciem i 7. Rodzica-

I{ odzice zgo{a niechay fi? wyffrze
ga.i? [woich dziatek Krzci? bez

,ocZeWiftey a nagtey potrzeby, a1e w

,t?n. ?z?s tyllw, kiedy nie f? przy tom.,
pl l Insi do te?o fposQJ.mi, a nag?'y
.trafun.e? pl'zycIika. \

mi jego, i z ofob? krzcz?c?; :a ta

przeszkoda nie tylko jefr zbraniaj?ca
ale i ju? f Kojarzone Ma??e?1?wo roz ..

rywaj?ca; mj?dzy famym za? Kma.

y
[J

d

?;jj trelXl
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trem i Kmotrk? nie ma ?adnego po- .::,

krewle?f?wo.

II.

" Paroch pierwey, ni?el] przylt:?pi do

" dawania krztu, pilnie powinien fi?
" wypyta? od tych, do których na

"le?y? b?dzie, kogoby albo których
" fobie obrali, a?eby okrzezonego z

" wody krztu wychodz?cego przyie
" li, a tak za Kmotra tego, albo tych
" przypu?cili do przyimowania; a w

" Kfi?dze (Metryk.Ko?cielnych) onych
"ImIOna powinien zapifywa? ,

i

" uwiadomia? ich, jakowe zacil?gneli
" Pokrowie?frwo, aby fi? ?adn? nie

" wiadomo?ci?
.

wymawia? nie moglt,
" jefllby fi? za? inti prócz wyznaczo#

" nych okrzczonego dotykali, niech

" wiedz?, ?e Pokrewie?f?wa Du ..

" chowuego ?adn? miar? nie zaci? ..

" gaj?; nie zwa?aj?c na ?adne Kon

" fiytucye przeciwnie ftanowi?ce. Je ..

" fliby za? z okazyi Paroc'ha albo z

"niedbalftwa inaczey fi? co fialo;

" to zdaniem mieyfcowey Zwierz ..

"
ch no? ci ma by? ukarano.

N A U.I{ A

o tycb W s:y
stkicb rzeczac b

lIyiEta Z {ynodLl S. g 'Jdent
skieqo: Z Sijiyi XXIV. de Re

formationeMatrimonii cap:
l I. Docet Experientia, .

l.

" Do?wiadczenie uczy, ze dla mnó

" f?wa zakazcw , cz?ftokro? w

"przypadkach zakazanych niewia

" domie bywa zmówione Mal?e?ftwo,
" w których ?ycie, albo nie bez wiel

" kiego grzechu, albo te? takowe

,; Malte?ftwa nie bez ci??kiego zgor

" fzenia bywaj? rozrywane.
" Chc?c tedy ?wi?ty Synod tey
" niewcze?no?ci zapobiedz, a od III.

" przefzkody pokrewie?ftwa zaczyna-

" Owe Pokrewie?fl:wo, które Z

"
I Bierzmowania bywa zaci?gnione po

" mi?dzy Bierzmul?cym i Bierzmo-

" j?c uftanawia, aby (kmotr) jeden
u tylko czy to m??, czy to niewia-

" f?a
, wed?ug SS. Kanonow pof?ano-

wanym i jego Oycern i Matk? i

:: trzymaj?cym, takowe by? powin ..

" no, aby cjaley nie ro?ci?gato fi?.
" Wfzyftkte zgo?a mi?dzy infzcmi

" ósobami tego Duchownego Pokre ..

"wie?i?wa oddaliwfzy Przefzkody.

" wienia, albo te? ju? nie \Vi?cey ,

"zgota jak tylko jeden, i jedna
" okrzczunego do krztu przyimowa
" li, mi?dzy któremi, a po mi?dzy
" okrzczonym farnym i jego Oycem
"

i Matk?, tudzie? po mi?dzy krzcz?-
" tym i okrzczonym i okrzczonego
" Oycem i Matk?, aby tylko dllchow:'

"ne by?o zaci?gnione

pOkrewie?-1
REGU?A IX.

Ktokolwiek by dziecie fwoie z·wo

dy Krztu S. przyioI, ?lbo one fatu

krzcil ( oprócz przypadku oftatniey

" ftwo.. '

po-
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potrzeby) Duchowne Pokrewie?f?wo ?::
nie przyjeli Sakramentu Bierzmowa ..

z zon? fwoi? zaci?gnof, za którym to nia. 13. ani Pielgrzymowie, I4· ani

idzie, i? powinno?ci Ma??e?fkiey od go?cie nieznajomi, Ale tylko ci mai?

niey wymaga?
nie mo?e. to? famo by? za Kmotroto przypuJzczeni, któ-(J

?
fi? ma rozumie? i o ?enie , jesliby ona rzy nie daleko mai? fwoie miefzkania,

albo Krzcila ,
albo do Krztu trzyma?a dla ratwieyfzego wzgl?du na dzieci e;l-

h

z; fwoie wlasne dziecle, ze ju? od ma?- jesliby Rodzice odumarli.

zonka powinno?ci wymaga? nie po

winna, oddawa? dlug mal?e?fki jed- R E G U ? A XII.'-

h

v

h

.: nak powinna; poniewa? nie godzi fi?,

?eby, gdy jedno z nich zawini?o, dru

gi, nie przewiniwfzy, pokutowal. tak

uczy S. Tomasz Qucejl. 57. [uppte11'lent:

paroch powinien upewni? Rodzlcow,

aby takowych Kmotrow wybierali,

którzy by ?ycia przyk?adami, nauk?

Chrze?ciaMk? i w czyftych obyczajach
wy?wiczy? mogli dziecie, 15. Niepo

winui by? brani za Kmotrow Mnisi i

Mnifzki. 16. albo ktorzykolwiek pod

Regu?? ?yi?cy. Parochowie za? nie

chay infzych Imion nie nadai? dzie

ciom, jak tylko tych, którzy f? \v

Kalendarzu mi?dzy Swi?te policze-

I·

.1

Art: I. Cap: quidem peruenii.

REGU?A X.

Z
a K??t:o\V nie mai? by? obierani

M?z ? zona, I. ani ci, którzy f?
W kl?twie ,

albo w zakazie czyli in

terd?k:ie ?
2. tak?e i ci, którzy f?

obwinieni o publiczn? zbrodni?, 3·

Nieuczciwi czyli Infamiso wie, to jefr:

ci, -którzy trzymai? na?o?nice, 4·

J ... ichwiarze, Pijacy , 5. którzy z Nie

przyjaciofami pojedna? fi? niechc? &c.

6. którzy Pa'schalney Spowiedzi i

Kommunii przykazania nie wykonali.

7. ani mai? by? przypufzczani doro?li,

którzy jefzcze lat czternaf1:u nie ma

i?, 8. albo Panienki lat 12. nie mai?ce

9. ani ci, którzy- nie f? przy zdrowym
rozumie. 10. ani ci, którzy nie umiei?
fldadu Wiary, Modlitwy Pa?fki?y, po

zdrowienia Aniel.fkiego, i pocz?tkow

Wiary Chrze?cia?fkiey, o które to

r??czy powinien pyta? fi? Paroch, je-

ni.

R E G U ? A XIII.

Dziecie
W ?ywocie Matki jefzcze

b?d?ce nie mo?e by? krzczone j

poniewa? odrodzi? fi? ?aden nie mo

?e, który fi? jefzcze nie narodzi?,

Chrzef? za? S. jeft Duchowne odro

dzenie. Ita S. Thomas. 111. Parte

qu,cefl: l. XVIIi. Art: Xl. Zaczym na

le?y czeka?, aby ca?e dziecie wyfz?o
z ?ywota, aby byto Krzczone, chiba

by ?mier? blifka by?a. jesliby jednak

pierwey g?ow? ukaza?o, w którey

gruntui? fi? wfzyftkie zmyfiy, RO

winno by? Krzczone dla blifkiey

?mierci, i nie nale?y potym powtórnie
Krzd?, cho?by fi? zupetnie narodzi ..

lo. to? trzeba czyni?, kiedy która ..

kolwiek fi? cz??? ciala dzieci?cia oka

?e, ;Jako nauczaj? S. TomasZ i S. Ka·

roI Boromeufz W fwoich In.ftrnkcyacb.

2
?by o uich w?tpi?.

R E G U ? A XI.

NiepoWinni by? przypufzczani za

Kmotrow l:?. którzy f?mi jefzcze RE·
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R E G U ? A xrv, I

f:: ry. III. Potrzebna im jeft cnota poku ..

ty, to jeil: l ?al za grzechi ,
ale nie

Spowied?. IV. Potrzebna jef? refrytu ..

eya, aby, CQ komu winni, to ile mo ..Jesliby
pod czas porodzenia Niewia ..

fia umar?a , upomni Paroch dorno ..

.

wnikow, aby ?ywot. by? otworzony, ?no?ci powrócili: do nierno?nych za?

rzeczy nikt nie jeft obowi?zany.? ztamt?d P?ód

WYci?gnion".
,jesli jef?

jl
?ywy, aby jak naypr?dzey by?okrzczo

ny: to za? wielkiey of?ró?no?ci po·
'<:O::???CD:lCO;CO:<%%??t •

trzebuie, a?eby i p?ód iywy z ?ywota
by? wyci?gniony i to jak naypierwey,
fkoro prawdziwie Matk? b?dzie UQ1ar

la ; a?eby fna? dla Zb?wjenia Syna,
niezabito Matki ( tak naucza S. Karol)
dzieci umar?ych iadn? miar? krzci?

nie godzi fi?.

R O Z D Z I A ? V,

?arzuty i odpowiedzi '?za nie,

z A R Z U T I.

Je?eli
Chrzeft jeft odrodzenie Du ...

chowne cztowlek? grzesznego przez

wod? i f?owa , tedy te odrodzenie

b?dzie fzczeryrn wymyf?em Chrze ..

?cia?fkim,

·l? E G U ? A XV.

leslibY
kiedy fi? trafi?o widzie? mon-

. f?rum , czyli dziwowifkc ludzkie

przyniefione do Krztu: nayprzód

przed Krztem trzeba wiedzie?,' izali

Jedna osoba jeft, albo dwie, tudzie?

czy m?fka czy niewie?ci? pfe?, a tak

rzecz zrozumiawfzy, je?eli jefzcze
w?tpliwo?? jeft, czy nie f? tam dwóch.

kiedy dwóch g?ow nie ma, ani piersi
ró?nych, w ten czas tedy jako jedne"
go intency? pewn? niechwiej?c? fi?
Krzci? przynale?y; drugiego za? pod
kondycy?: (,'Jp,sti nif jefl8? okrzczony,

jr;t ciebie ](rzcz?. Jesliby za? byty dwie.

g?owy, i dwoie piersi, albo te? data

rózne W tym widowHku ukaza?y fi?:
jawna rzecz, i? ?:?m f? dwóch ludzi.

? zatym mog? by? razem okrzczeni,

Mówi,?c: ;Ja was llrzc,?:'Z w CJmie Oy
ta &c: i ta jefl NClUka J$. ](arol? Boro-

.

RCtcya: Poniewa?, ani woda nie ma

fily do zrodzenia, ani f?owa od cz lo

wieka wymówione do grzechowod ...

puszczenia; a ?e tak jef? , wi?c to

?:fy wyk?ad, ?e Chrzef? jef? odrodz? ...

nie
I

Duchowne cz?owieka grzesznego'
przez wod? i ftowa.

_

Ód powiadam; I, Przypu?clwfzy wy ..

Mad S, od ca?ego Ko?cio?a uzywany
na fundamencie Wiary Chrze: cia?

fkiey; poniewa? Syn B6?y mówi:
l(to 1twiet'zlf i okrzci fili, ten zuawim7,

b?dzie. Niewierny bowiem, jako cie,.

le?ny, duchownego ni,c poj?? nie mo ..

?e, gdy? cia?em zrOdZOJ1Y, ciele?ne

tylko rzeczy mym, jawna jeft rzecz,
?e tak,OWy zarzut jefi Poga?iki albQ, ,

Z??owfl?i.
meufz/l. J.

REGULA XVI.

Odpowiadam: II. ?e odrodze?'zie Du

cliOume znaczy: J. Ducha odnowienie.

?. Pierwfzego Ob razu przywrócenie.
3- rierwf??so ?yc??. W {afc? ?o?ey d'Q

Do
okrzczenia ludzi doroftych po?

trzeba: I. Jeh wlafnego zezwole

J.?i;? i pro??eni?. Il. potrzeba ich Wifl-
?Cb!
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?cignienie ptzez pierwfzey fily obu ..

;',
mo?e znowu wniy?? w ?ywot Mat-

czenie. Zk?p, f1by ,rozu?ie?, j?k fi? ki i odr?d?i? fi? ) o?powoiada oChty ..

Dusza odrodzi? mo?e,
me cIelesnych ft?? :

o

;}ezeh rzecz? zl?mJluch 1?le po,!!"

zmvf?ow' pyta? nalezy t
ale Stworcy maieae (n. p. o ziarrne pfzemcznyrn

wfzyfi:kicll
Duchow Syna Bo?ego , zrodzonym przez wod? i Ducha cie ..

profi? o ?i???ern?
o?wiecenie ? który p?ego ')

o ?atego bat"dziey, Nieblefoich nie

n1ówi: ?eslz Jl? nie odrodzicie z xi/ody ztOZU11ZZClf. Na Racye zas przytoczone

i z Dnchct, nie U'J1tiy{i?iecie do Kroleio- odpowiadam: ?e f? z gruntu falfzywe;

flwct Niebie.foiego. Jako tedy natury poniewa? Chryftus Sakramentów ma"

odnowienie widziemy w ziarku pfze- terye takowe przyftosowaI, iakowa

llicznym zafianym, kiedy za pomoc? w miftycznym rozumieniu f? naypo-

wody i Ducha czyli ,wiatru ciep?ego dobnieyfze do fkutkow Sakramental-

zgni?e dawno w ziemi odradza fi? , nych,
III.

odnawia fi? , oczylzcza fi? do pierw

fzego Obrazu, to jefi:: do trawy, flo

my, klosu ,
i kwiatu niejako? powra

ca, i ?y? znowu zaczyna; tak dale

ko fkuteczniey, i ta, kt6ra by?a obu

marla dufza grzechem pierworodnym
zafiana w ziemi felca cztowieczego,

n1?C? Ducha Bofkiego, na kazdym

nHeyfcu przytomnego, przez inftru

ment wody, do tey fify wyniefioney

(?eby dotykaj?c ?ywego ciata obu

cza?a dnrz?, do uczucia mocy o?y

wiai?cych nów Boikich ) odradza fi?

taz fama dUlza na nowe S. ?ycie

przez !alk? po?wi?cai?c?, ??czy ii? z

zrz6dtem zywota wiecznego; to jefi
z Bogiem wfz?dzi'e przytomnym,

Cczyfzcza fi? od zmazy pierworodne
go grzechu, powraca fi? jey pi?
knó?? Obrazu Bo?ego, na który by?a
ftworzona: .,a zatym odrodzenie Du

chowne prze21 wod? i llowa, które f?

Duchem i ?ywotem, nie jeft nie po

?()bne, ale przyzwoite fprawie Bo

Woda bowiem aby lXlia?a moc 'ro ..

dzayn?, uim [emiualeni, w naturalnych
cia?ach, odebra?a ten Przywiley w po

..

cz?tku ?wiata od Ducha Bo?ego, prze
..

to jak ?wiadczy Moy?efz w farnych

pierwocinach t?wiata, Duch Bo?y

uno.!i! Ji? nad wodami; jak trzymai?

wielcy T?umacze Pisma S. SS. Bazyli,

Ambrozy &c. aby za? ta? fama woda

byh podnieilona do odrodzenia Du

cha \V cz?owieczym ciele, nie tylko
Duch Bozy w go??biey poftaci nad

Jordanem
'

by? widziany, Syn Bo?y
w farnym Jordanie by? krzczQny, ale

te? i g?os Oyca Niebiefkie?c by? Ry ..

fzany: Ten .fefl Syn móy ulubiony: i fam

Chryftus ?wiadczy, ze od dni Jana

Krzciciela gwa?t cierpi Królewfi:wo

Niebiefltie i gwaltowuicy porywaj? je,
to jeft Celnicy i Jawnogrzefznicy od ..

rodzeni Krztem S. na nowe ?ycie

godne Nieba.
IV.zey.

II.
A zatym ta woda moc? rtry Boaey

do odrodzenia Ducha, jako inftrument

naysposobnieyfzy ?d ?3?ego. Boga

podniefiona. Ze zas 1110 Wl fz : Jakoby

,A?e -Wyrnyflem to nazywafz, czego

nl? rozu?ifz, to ci jako Nikodemo

\Vl mÓWI?cemu oC i.zali cz?owiek flary S!o ..
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- S?owa Sakramentalne nie mia?y fily do ;:' za?ywa?by kto dla zdrowia cielesne-

odrodzenia Ducha, w tym b??d oka- go tylko Sakramentow; gdy? bydl?-
,zuie fi?; Je?eli bowiem 1'towa Chry- ce cia?o mie? powinno z iemlkie le-

f?usowe mog?y obudzi? ?azarza z gro. karf?wo, wi?c by?aby obelga dla Nie.

bu, ezemu? me mogtt obudzi? urnar- biefklch Iekarf?w Sakramentow. A zt?d
?ley Durzy przy Krzcie S? ani mów: po?nay, i? nie mo?e by? Subjektclll

?e tam to mówi? B6g, a to cz?owiek, iadnego Sakramentu ?aden ten, któ ... S

poniewa? ,ten?e Chryf?us jako fprawea ry nie jef? ?ywym cz?owiekiem z A .. k

Sakramentów przyobieca! (zafarzom dama pochodz?cym. A tym farnym ani 2

{:Tajemnic Bo?ych, mówi?c: ?e nie wy An!ot; bo dla Aniolow nie fbI fi? Bóg
l7l,d?iecie md.wi?cy, ale Duch Oyc?, kto- Amo?er;t ..

ani ?adne bydle nierozumne]
-

r'Jj .7eft w Niebiefieeh. .

• b? ta swiaf?o?c fatnego tylko Czto ..

.,
?

, Na refzt? wyk?adam CJ, co ?naczy wieka przychodz?cego na ?wj?t o?wie .. t

wyraz Krztu Swi?tego.
.

f
ca. ani cz?owiek nmarfy; bo ten alb'Q (
fi? pragnot zI?c?y? z Chryftuseru j?"
ko Patryarchowie l Prorocy, to ju?
mi?o?ci? Jako ogniem od wfzyf?kich
grzechow oczyfzczonym ; albo nie

pragnot i nie zna? Chryf?usa ; to jut
jef? w Mafsie pierworodnego grzecbu
jako fzata?fki prayp?od. k, nie poi?
tym Pana Boga wyrokiem ?mierci

wieczney 5>ddany. Sam tedy fam j? ..

dyny cz?owiek ?ywy ?yciem ciele?.,

nym w drodze zailugi b?d?cy, to jeft:
od ?ywota M?tki do grobowey deiki

d???cy, mo?e j powinien by? fu b ...

jektem czyli p?zyimieielem Sakramen.

tow SS,

r

{

c:

WYK??,D Kl{ZTU S,
?

Chrzeft
I. jeft odrodzenie Duchowne,

2. Cz ?owieka grzefznego, 3. przez

wod? i S?owa Chryf?usowe, r. lVIowi

fi" odrodzenie, to jeft: pocz?tek no

wego ?ycia, a ?ycia w Iafce Bofkiey
po?wi?caj?cey przez Wiar?, bez kt6-

rey fi? ?aden Bogu pod,oba? nie mo?e.

1. Mówi fi" Duchowne: bo cielesne

odrodzenie przy z martwych wftaniu

obiecane, kiedy fi? fpe?ni liczba wy

branych Bo?ych, i przemin? czasy

zamierzone ciele?ney naturze; ale

Dztcnowne odrodzenie td jcfl:: farney

Dufzy, kt6ra by?'a odpad?a od zrzó

dla o?ywiaj?cego Boga, o?ywienie
na nowe ?y.cie, to jeft: nie bydl?ce
zmyflowe tylko, ale rozumne, wolne,

fzcz?sliwe i chwa1ebne.

111. Mówi .(i? grzefz1tego, to jeft:
'Ul1'lCw!ego lub chorego na dufzy; po

...

niewa? Sakr?menta f? jako lekarftwa

dufzne nie dla zdrowych, to jeJl: nie

dla fprawiedliwych, ale dla chorycb,
to jeft: dla grzefznych od Chryftu ..

fa poftanowione: jako fam m6wi

Chryftus: Przyfzed!em na ten ?wiat,
nie ze,l?ym u.'zywa! fprawiedliwych, ale

{!,1'zesz'JItych Ilu Pokztcie; bo nie potrze-

11 •. NIdwi fl? cz/owieJlet; poniewa?
do Tajemnic Bo?ych potrzeba fubje
ktu rozumnego, to jefr: cz?owieka a

nie bydl?cia nie mai?cego w fobie

Durzy rozumney; gdy? wfzyftkie Sa·

kramenta nie infzym ko?oem, f? po
ftanowione, jak tylko na po?wi?cenie
durz ludzkich, a przeto nierozumnie I

buj? Zd1"owi teka'rza, ale chorzy. I

Mdwi Ji? przez wod? i Stawa Cht'Y'"
flusowe, aby fi? wyrazi?a natura Sa

kramentu z Materyi i z formy; bo ma'"

terya
,
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:.

terya Krztu jef? woda, ale woda n-
czas tylko jef? Sakramentalne, ki!dy

blifka, czyli zbli?ona do nowa przez z f?owami Chryf?ufowemi zf?czone

?bmycie, lub l>0k?opieni?, lub pogr?- ?bmycie ci?ra; ?o jeft ma?erya zbH-

zenie., jako m6WI DaWId S.' POk'fO- zona d-o f?ów , Jako mówi Auguftyn

pijz mnie Panie Hyzopem" ab?d? oczy· S. przyft?pi flowa do Elementu, i ftai?

fzczony, i tak krzeili Apof?ol owie ]i" mot, Sakrament!?: Accedit ad ver

SS. Tyfi?ce varodow, byleby ich ty?- bum Elementum, & fit Sacramentum.

ko ?ywego cia?a (a nie za? w?osów,

ani fukie? ) dla uczucia dufzy dotkne ..

fa woda •

ZARZUT II.

.l V. Mówi tet: omyiefz mnie, et nad

Je?eliby
l10wa fprawowali Od1'odzeni?

sniea wybielej?; omycie bowiem przez Duchoume , tedyby wfzyfcy-N auczy-

troj?kie wody na g?ow? zlewanie ciele byli krewnemi, a?e to jeft fa?fz,

(jako czyni? Rzymianie) jef? obudz?-

\
tak W niemowl?tach, które fi? uezyd

nie dufzy przez te mieysce, w którym nie mog?, jako i w dorof?ych ; bo et

ona nie tak bydl?ce jako rozumne r6?nych Nauk f?uchajq, Wi?c Chrzefb

cztO,wi?cze czynno?ci fprawuie. Po- nie jen: odrodzenie; bo nie ma od

gr?zenze za? w wodzie jako czyni N auki Pokrewie?ftwa.
t

.

Grecki obrz?dek, jd? zn?kiem pogrze.. Odpowiadam: By?o jefzcze przed
bienia ziemfkiego Adama, a obliczenia tym Pokrewie?l?wo mi?dzy Karechi

\V Chryftusa, jak mów; Pawe? S. z?o- zui?cym, a Katebumenem, kiedy po

?ywfzy f?arego cz?owieka, obleczde fpolicie Ludzie Chrzef? przyjmowali
fi? wodnowienie Ducha, i indziey, pO 30. ledech , a to z tych przyczyn:

[ako?my nofili obraz ziemfkiego czlo- I. Aby Chryfrufa nafiadowali Krzcz?-

..

wieka, tak mamy nofi? Obra? Nie- cego fi? we 30• leciech • 2. Aby fi?':

,i biefldego Cz?owieka; bo którzyko!. pierwey Chrze?cia?1kiey Filozofii na ..

wiek w Chryftufie okrzczeni jefte?cie, uczyli, to je1?: wfzyftkiego Katechiz-

W Chryfhisa oblekli?cie fi?· .

mu i wfzyftkich obyczajow i cnót

Chrze?cia?fkich. 3. Aby z wolnym i

dobrym rozmyllem te niepokalan?
Religi? Chrze?cia?fk? przyimowali. 4.

Aby 'pierwey poznali ?wiata marno??#
czartowfk? chytro?? i hardo??, cial •

bydl?c? nami?tno??, i glnpftwo. A

tak poznawfzy onego fi? fzczerze,

przy Krzcie S. wyrzekali. 5. Aby fi?

pierwey nauczyli, ni?eli Krztu profili,

jako mówi Chryftus: Kto 1U6iorzy i

okrzci fi", ten zbawion b{dzi?.
.

,

.
v.

'"

Bywa tedy pogr??enIe; bo lu bo,

?ako mówi Auguftyn S. cala Dusza

.1eft w ca?ym ciele; gdy? ca?e cia?o o?y
\Via, i cala W ka?dey cz?fteczce cia

?a, jednak zabawna ró?nemi funkcya
?i oko?o zmy1l"ow, cz?ftokro? mniey
UWa?a, jak widz;etpy w Maniatach,
co fi? z g?ow? dzieje, przeto bywa po
gr?zenle cdego data, aby fi? ze,

wfzyfrkiemi filami obudzi?a do uczucia

Niebiefkiey Tajemnicy. Ta tedy Ma ..

terya woda, czy u?ywanie W ten

I

,

"

e

'.

l.

6. Aby pierwey na flll?b? Ch.ryftu.
(ow? i obowi?zki Chrze?ciait.fkte do

,-

l"

? .
brzeTom II". \
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brze fi? namyflili . 7. Aby za Cob?;:: j?c, cokolwiek ?yda czasu pod

r?koymiow, czyli Kumow przed Bo- tyrana piekielnego utraci?,

w

ni

fvgiem i Ko?ciulem :ftawili, i nowe

lmie fobie od Ko?ciofa naznaczone

nabo?nie przyieli, i, co cudzego jet? ,

przywrocili , a za z?? ?ycie poku?o
wali. A takowym fpofobem gotul?

ey fi? do Krztu nazywali fi? Katehu

me?li, a po S?owie?fku Oh !/;lszeny i ,
i'

tym fi? tylko godzi?o w Ko?ciele llu

eha? Pfalmow , Liftow Apof?olfkich,
Proro?tw i Ewangelii, a po uczynic

Dey za nich modlitwie, kiedy Dya
kon zawo?a?; Wszyscy, którzy tylko
Katehumeni jefle?de, wyniyd?cie.

ZARZUT III.

Nie godzi fi? kr7.d? nie chc?cych i·

nie wierz?cych, a?e niewowl?ta
an i chc? ,

aui profz? Wiary, wi?c nie

pOWillne by? krzczone.

• O?powiadam: Nie godzi fi? krzei?

?l?w!erz?cych i nie chc?clch Wiary,
je?eli f? 'panami fwojego zycia, (praw
i ObYCZlJOW dla nieutczczenia tey?e
Religii: pozwalamy tak 'rozumie?, nie

godzi fi? tych, których ?ycie nie jeft
w r?ku ich, to jef? : wy?y",:,ien'ie,
odzienje, mieszkanie, Edukacya, i

ftan do ?ycia, ale w r?ku Panow albo

Rodzicow, do których oni naturalnym

:Jetycy ohtaszenyi, yzyidite, jelycy
ohtaszennyi , 1jZQjidite:. W raz powinni
byli wychodzi? z Ko?cio?a, jako
jefzcze nie nale??cy do Towarzyftwa

?
prawem powinni fl? fklania?, Nie po

...

\ zwalamy tak rozumie?: A zatym ?atwo

wnofi? nale?y , ?e Królowie w fwo ..

ich ziemiach, jak czyni? B?ogof?awio ..

ny W!odzimierz W ca?ey RU1i, Pa

riowie w (woich domach, Rodzice

w fwoich Familiach nie tylko mog?,

ale i powinni Religi? Swi?t? Kato

lick? tymie fpofobem, to jeft: _chc?
cym z calego fe,rca d?pOlnod?,.

1 fp<?,",
rob uczciwy do ?ycIa ob11lylh?, me

chc?cych za?, tak zobowi?za?, a?eby
cokolwiek wzieli nie Z Oyca, nie 1:

I • Wiernych Chryftufowych. Takich

pokrewie?ftwo zniefione jeft od Ko

?cio?a Bo?ego; poniewa? by?o prze-

fzkod? do Mal?e?ftwa. .

I

H.

Czemu tetat nie zachowute !t?
ten zwyczay, lecz male?kie dziat?\i

oktzczone bywaj??
Odp: Teraz dorofl.i ludzie z jako

weykolwiek poga?fkiey fekty nawró

ceni bywaj? katehunienami, a gdzie
za? taKowych nie ma; lecz tylko z

Chrze?cia?fkicp Rodzicow porodzone
dziatki; tych jefzcze malutkich Chry-
1tus d'o fiebie wola; mówi?c: jinite par
'lJu/os venire ad me; talium ffnim eft
Regnum ca/orum, nie Wibraniay<;ie
m?lutkim przychodzi? do mnie; bo

takich j<:fl: Królewfrwo

Niebiefkie"/
Lepiey bowiem jeft ca?e ?ycie pO,?wi?
,ci? Bogu od ?ywota Matek, ni?eli w

niel>ef,Pieczeilftwie ?mierci przebywa ..

MatKi 1 ale nabyli z ziemi panowania,
z mieszkania, Kupczenia" zarobkow i

Towarzyfzenia, a w domach ich Pa ..

now to mieyfcowi Chrze?cia?flriemu

fprawiedliwie zoftawili. Sami ?a? F

jak tylko wyniefli z ?ywota Matki

woln? wol? i go?e cia?o, tak nadzy
z Pa?ftwa, z domu i z ,Rodziny Chrze ..

?cia?fkiey, je?eli nie zechc? ftatecznie

Wiary Chrze?cia?fkiey przyi??, prec?

wyrzl?ceni byli i wyp?dzeni. ,Ponie'"
wa:li
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Wa? z obelg? (\Vego StworzY,ciela nikt
Ji

nie mog? ofi?gn?? ?ywota wieczne-

nie jeft obowi?zany trzymac W domu

\
go.

fwoim Obywatela. .

O. A ten wyrok ?ci?ga fi? do Prawa

r.. dobrowolnego, Pomoalam tak rozu

mie?; bo na to i czas pozwolony

Aze niemowl?ta nie wierz? i nie chc? dtu?fzy, i fposoby i pofi?ki dane.

wjerz??., Rozs?dzamy te zdasiie: nie A ten wyrok ?ci?ga:fi? do Prawa

wierz? fwoi? Wiar?, czyli fwoim u- dziedzicznego, Nie pozwata111,1j tak

?ywaniem rozumu, którego jefzcze rozumie?; poniewa? dziedziczne

nie mai? ,
Pozuraku« tak rozumie?; bo prawo nie od w?asnych zaflog, ale

te? i nie fwoi? wol? i rozumera zgrze- od Rodzicielfkich (p?ywa na dzieci

fzyty, kiedy Pierwsi Rodzice grzech do fubftancyi Rodziclelfkley ? b?d?

pope?nili, a jednak. co dla nich Rodzi- to f? dzieci zrodzone, b?d? przy-

te pierwfi uczynili, na nich fi? to ?.ci?ga.
.

wfafzczone. A zatym gdy niemo.

.

Nie wierz? i nie chc? wierzy? Wiar? wl?ta odradzai? fi? przez lalk? Chry-

i wol? fwoich Panow ,
fwoich R?koy- f?usow? , ftai? fi? dzieci przyw?a

..

miow czyli Kumow, na których r?ku fzczone Chryftusowe, i mai? pra-
,

i

)

,

nie tylko wol?, ale i ?ycie fwoie po- wo dziedziczne do Nieba z farnych

?o?yli,. od których bior?

przYfPoso"1
zaflug Chryf?usowych , wi?c kiedy

bienie do Wiary: Nie pozwalamy tak im czas krótki nie pozwoli dorobie

?'Ozwmie?; Kto bowiem
8.

zyni co przez fi? fubftancyi, to jeR:: Chwaty
)

drugiego ? czyni to przez
fiebie fame- wi?kfzey I W Niebie,. to jeft: poli-

J;o, ile gdy nale?y z cafym fwoim czonemi by? mi?dzy Apof?oly, M?-

iyciem do niego, a zatym co fi? dzie- ozennikl, Wyznawcy, j Panny Swi? ..

je z drzewem f temu wfzyfrkiemu pod- te, przynaymniey otrzymai? pra-

lega i jego ga??zka na nim jefzcze wem dzledzlcznym, kt6re im Chry ..

przebywai?ca. Zk?d wnofi? nale?y, ftui wyllu?yr j przyobieca?, mówi?c;,

ze niemowl?ta Zydowfkie i Tureckie I
Nie UJzhrllniaycie malutkim fJYzych..o,.

bez woli icb Rodzicow Krzczone by? dzi? do mnie; bo takich jeft. Kro-

tliepowinny. Jesliby za? byty okrzczo.. Jew.ftwo Niebieflie: a to mówi dQ

tle, powinny by? od Chrze?cian wy- Apoftotow, aby nie odpychali dzia ..

hodowane,.
tek mal??kich od Chryfiuil.

II.
"III.

Jakim prawem Niemowl?ta zarazP.

po Krzc,ie S. urnierai?ce maj? ofi?- P. Jak potr:zebny jeft Chrzeft do Zba ..

?n?? Kr61ewftwo Niebiefkie? po- wienia?

?liewa? ten wyrok jeil: Bofki: ?es1i O. Jeft potrzebny pod utrat? Zbs-F

i

?CP.f? wniy?? do ?ywota wiecznego, wienia i pod grzechem ?miertelnym,

Ot?cty 1wzykazania? A?e

niem.
owl?-

\
Racya; albowieUl bez Krztu cze-

ta,Ol? lllogli zachowa? Przykazab., czywiicie przyj?tego, albo bez??da-

J?C ,prcliny dla nich Chr?eft; bo nis i pragnienia onego w potrzebie

)
..

g ?a?tOWlley, nie mo?e by? otrzy-

lJ nn
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mane zbawienie, i obowi??ule do-
?

rof?yeh , aby jak naypr?dzey , po
ludzku mówi?c , ?atwo doft?pi?
mog?,. prz?jeli Chrzeft S. al?o przy
naymmey nie d?ugo odk?adali,

zumie? jako rzecz 1tworzon?. Po

3· nie jeft Chrzeft wa?ny, je?eli
woda dotkn??a farnych wlosow;
albo fukie?, a nie farnego cia?a:
Bonac: Tom: I. fol: 48. D. er. 22.

Po 4. nie jel? wa?ny Sakrament
Krztu, jesliby niemowle do Krzciel

nicy , czyli zrz6d?a S. przyniefione
przed obmyciem umar?o. P?S.-gdy ..

by dziecie od mówi?cego form?
w rzek? albo wf?udni? w rzucone

byto. (lubo? tego czyni? nie godzi
fi?) Jednak Chrzeft wa?ny jeft. Po
6. gdyby dziecie na fznurze lub na

czym podobnym wrzucone by?o w
rzek?, i ?ywe wyci?gnione mo?e .

mieni? fi? okrzczonym, i wa?ny
jeft Krztu Sakrament .. Po 7? wa?ny
jeft Chrzeft, kiedy w potrzebie na

g?ey dziecle podrzucone czyli przy
Io?one b?dzie do wody z Dachu

eiek?eey i form. z intency? odmó
wi fi?,

IV.'

P. Kiedy nie bywa Chrzeil: wa?ny?
O. Nayprzód bez intencyi tak W dai?

cym, jako i Przyimui?cym . n. p.

gdyby zbyt pijany Chrzci! fpi?ceg?,
tak, ?eby nie wiedzia?, co czym.
Powtóre, Jesliby pomno?yt natur?

Bofk? powtarzaj?c: n. p. w Imiona

Oyca, Syna, i Ducha S. Chrzci? fi?
flllga, Bo?y ; bo wiele Imion znaczy
wiele Bogow; albo tez W Imie Oy
ca

, w Imie Syna, w Imie Ducha S.

&c. toz famo wyra?a?oby trzy Bo

gi. Albo tez gdyby tak wyrazi? jed
no?? Bóftwa, ?eby omino? trzy ofo

by D. p. mówi?c ; eJa ciebie krzcz?: r
w Jmie Jezusa, albo?? w Jmie Bo- 1

'ga jednego. albo W Jmie Tróycy;
?poniewa? Tróyce mo?na fobie ro-
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o ;;trzcle s, rJJl'[te z {ynOdU S. g ryden,!f/U'eJo z S#.yi VII.

Odfrawloney 1Jru'a 3. JUca JUar: M DXLVII.

??
z Intency? czynienia tak, jako czyniKANON l. /

Ko?cio? S. nie jeft prawdziwym Sa ..

Jetliby
kto rzek?, ze Chrzeft Jana kramentem, niech b?d?ie przekl?ty,

mial t?? fam? moc, co i Chrzeft Anathem".

Chryftufa Pana, niech b?dzie przekl?- KANON V.

ty, An C?thema. '
.

Je1liby
kto rzek?, ze Chrzeft wolny

jef? ,
to jeft: ?e nie jeft potrzebn

do zbawienia, niech b?dzie przekl?ty,
Anatkema.

KANON II.

Jefliby
kto rzek?, .J.e woda prawdzi

wa i naturalna nie jetJ: koniecznie

potrzebna GO natury Krztu ,
a przez

KANON VI.·

ftowa one Pana naszego Jezusa Chry
?ufa: [esli fi? kto nie odrodzi z wody
? z Ducha S. na jakie podobie?f?wo
czyli metafor? naci?ga?, niesh b?dzie

lesliby
kto rzek?

, ?e cz?owiek

okrzezony nie mo?e, chocby te?

chcia?, rafki utraci?, jako?kolwiekby
zgrzefzy?, chybaby nie chcia? wierzy?,
niech b?dzie przekl?ty, A'I1IJ?hema.• przekl?ty, Anathema.

KANON VII •

. KANON III.

. Jefiiby
kto rzek?, ze w Ko?ciele

I Rzym1kim, który ?eft wfzyftkich
l\o?cio?ow Matk? i Miftrzyni?, nie jeft

trawdziwa Nauka o Krzcie S. niech

Jefliby
kto rzek?, ?e ludzie okrzczeni

, przez ten?e Chrzeft famey tylko
Wiary d?u?nikami zof?aj? , a nie za?

do zachowania ca?ego Zakonu Chry
frufowego, niech b?dzie przekl?ty,
.l!nathema •

?dzie przekl?ty, AnathemfJ.

KANON IV. KANON VIII.

J e1liby.
kto 'rzek?, ze Chrzeft,

któ-I Temby
kto rzekI, ?e ludzie okrzcz?ni

l
ry bywa dawany od Heretykow W wolni (? od wfzyfl:kich Ko?cio?a S.

aue Oyca, i Syna, i Ducha Swl?tz
:

•
Przykaza?, które to 1ul> f? Jlapifane,

•. . lub
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lub tez podane t tak, i? one zachowy- {? onym wieku t W którym fi? Chryftus
wa6 nie f? obowi?zani, chybaby fi? Krzci? , albo tylko w godzin? ?mierci"
dobrowolnie pod nich podda? chcieli, niech b?dzie przekl?ty, Anathema.
niech b?dzie przekl?ty, Anathema;.

KANON XIII.

KANON IX., .

1
I

Jdliby
kto rzek?, ?e malutcy tym fa-

Jefliby
kto rzek] t ?e tak powinni fi? t. mym, i? akrow wierzenia nie ma ..

ludzie od wo?ywa? do pami?tki Krztu j? po przyi?ciu krztu , mi?dzy wier-

przy??tego t aby wfzy!tkie fzluby, nych mepowinni bye policzeni, a

które po Krzcie bywaj? czyniQne, mo- przeto gdy do lat rozeznania przyid?,
? obietnicy na tym?e Krzcie ju? maj? by? powtórnie krzczeni,· albo

uczynioney zg'?adzone ?y? rozumieli, ?e lepiey opu?ci? ich chrzef? , ni?eli

jakoby przez nich i Wjar?, któr? ich nie fwoitn wlafnym Aktem wie-

wyznali i farnemu Krztowi S. uw?o- rz?cym krzci? na fam? \Viar? Ko-

czy to fi? , niech b?dzie przekl?ty, ?ciela, niech b?dzie przekl?ty, dnathe-

Anathema. ma.

KANON XIV.KANON X,

Jefliby
kto rzek?, ?e takowi malutcy

okrzezeni, gdy do lat dorofn? ma ..

j? by? pytani: c:zy poczytaj? za wa?.

no to, co ich Kmotrowie imieniem

ich, kiedy ich krzezono , obiecywali ;

\

Jefliby
kto rzek?, ze wrzyfl:kie grzeehi,

które po Krzcie S. bywaj? czynione,
farnym tylko upomnieniem i Wiar?
W przyj?ty Chrzei, albo odpuszczo
ne bywaj?, albo fi? powfzedniemi fta

j'l? niech b?dzie przekl?ty, .Ilnathema. a gdyby odpowiedzieli, ?e nie chc?,

Tedy maj? by? wed?ug fwego rozf?d
ku wolnemi ,

i ani infz? jak? kar? do

Chrze?cia?fklego ?ycia nie maj? b)'?
przymuszani, 'jak tylko, a?eby lm ,

Eucharyftyi i infzy,C? Sakra.mento?
'przyim0'Yanfa ?abronl?,. poki fi? nie

upami?taJ?; mech b?dzl? przekl?ty,
Anathewt.J,

KANON XI.

Jeflib'y
kto rzek?, ?e prawdziwy i na ..

le?ycie dany chrzeft powinien by?
temu powtórzony, który U niewier

nych Wiary zaprza? fi? , w ten czas,

gdy :fi? do Pokuty nawraca. niech

b?dzie przekl?ty, Anathema.

I -

KANON XII.

r
Jeiliby

kto rzek?, ?e ?aden nie po

winien fi? kr??i? l chyba tylko w
•

TRAI{TAT III,•
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o SAKR;AMENCIE BIERZMOWANIA.·

R O Z D Z I A ? J.

o :; mieniu) iRno?cl") i rzeczywi?tey bytnosci 53[·erzmowan!a.

r

P'Jakie f? Imiona Sakramentu Bie,rz- r.?

,

Krzyzmo :lfbawienia ( Cit: fermone

? mowania?
I

4. S. Leonis.')
O. 1. Nazywa fi? nayprzdd r?k wkra

'-

danie, Impofitio m",anuum: jako u S.
VI. Zowie Ji? zupe?no??, czyli dofko

na/o??, Perfecli'o. Jako u S. Ambro.

?ego lib: 3- de Sacramentis cap: r r,

Pojt fontem fuperpjt, ut per/effio fiat;
quia per ittud Sacramentum per/eftc
efficiuntur ChrifliC?'lii. Po wyi?ciu od

wody zoftaie, aby fi? dofkonalo?d

fiala.; poniewa? przez ten Sakra ...

ment zupe?nie ftaj? fi? Chrze?cia

nami (jako mówi Gwilhelm Ant y
fiodore?fki ) Iib: ,5, Tra??am 4- cap:

Augufl:yna, Libr 3. de Bapt: Cap: 16.

Pe1" manus impofitionem datur Spi
ritus Sanf{us: Przez r?k wkradanie

dawany bywa 'Duch Swi?ry ,

•

II. Pounore zowie fi? Sakrament

Krzyzma: wed?ug tego? S. Dokto

ra (Lib 2./ Contra litteras Petiliani

, cap. 40') Sacramentu",! Chrysmatis
Sacll'amentum eft, ficut f.1 ipse Bapti]:
mus: Sakrament Krzyzma Nay

?wi?tfsy jeft, jako i fam Chrzef?.

I. de Confirmatione ,

III. Oley S. jako u Grekou: i u Stowa

kaw Myro: My'ro, pofpolicie, u:nguen

tum.
U

?aclnnlkcw Bierzmowanie po pro-
fru mówi fi?, Confirmatio ? 1tmocnie

nie; którzy bowiem przez Ch1'Z?jt Chrze

?cianami obrani Jq (mówi Wielebny
Beda in PCalm 26.) mi?kko?? ?ziejakq$
majq, od Sakramentu za? KrzyzmCJ
przeciwko wszyflk?1n Cia/a, Swiata, I

Diabla impetom mocnieyszemi Jiaj? fi! ,

i onych umys? w IPierz, zmocni01J!?

bywa.

IV. PiecZ??, Signacutum, jako U S.

Cypriana w Li?cie 73 .. albo Piece??
/Ju?hoUJna, jako u S. Ambro?ego

} }?ib: de Initiandis. Cap: 7') albo

L
tec:?:?? zywota wiecznego, jako u S,

V ?() ll. j'ermone 4· de Nativitate.
• OWie

fi? Krzyzmo, Chrisma ?

albo 'JUld NiebieJkie; jako w Kanonie
48. Syno Laodyce?fltiego, albo

u,
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o SAKRAMENCI'E BIERZMOWANIA

?

? II.' ?? tecznie , jako i do obrónienia tey?e

I
famey Wiary niel?kIiwie .

poniewa? i z tych to Imion bywa- P. Zkad?e to mo?e fi? dowodzi?, ?e

Aj? przekonani Pfeudoreforwatoro- Bierzmowanie jef? Sakrament No.

wie, którzy dowie?? ufirui?, ?e Apo- wego Zakonu od Chryftufa poi?a ...

I?o?owie r?ce wkradali, nie dla dania nowiony ?
lafki po?wi?caj?cey, ale dla udziel?- Dowodzi fi? to z Pifma S. i Tra ...

nia daru czynienia cudow ,
i ?e Ko- dycyi czyli podania. A nayprzód ?

?cio] utrzymuje r?k wktCf,danie tylko Pifma ; w Dziejach bowiem Apof?ol-
jako ceremoni? nale??c? do folenno- fkieh

, w Roz: 8. tak czytamy: Ollm

?ci
. kr?tu ? P??i?'.ya? .Oycowie "yfpo- an.tem audiffent Apofloti {, qui enl1zt

mmarn :ozrozmaJ? B!erZ?OWanle ?d Hze1'osotynzzs" quod f'eeepiffit Stunari«

Krztu ,
l dowodz?, ze Bierzmowanie Verbum Dei, mise1'unt ad eos Fetrum

jefi: znak, prze z który daje fi? Duch & ?oannem, qui cum venijJrnt, oraue ..

S. zaif?e nie ?la, cz?nienia cudów, gdy? vunt pro ipfis,. ut acciperent Spiritu,?n
taka laika JUZ me by?a potrzebn?: Sanff.um, tunc zmponeba'?lt nianus Juper
jako zwa?a S. Aftguftyn (Traktat 7. illos, 8 accipiebom: Spiritum Sanffmn:

in Epiftolam S. Joannis) Kiedy za? uf?yfzeli Apof?o?'owie, ?e

Ni!Jnqztid modo, quibzts ilnponitur ma- Samaria przyie?a S?owo Bo?e
J potlali

'JtUS, 'ltt aceipiant Spiritum Sanffum, do nich Piotra i Jana, którzy przy-
Jwc expeffatitr, ut !inguis loquant1W'? fi fzed fzy, modlili fi? za nich, a?eby

'.
ergo per hcee miracztla non fiat modo przyieli Duc-ha S. tedy wkradali na

teflimónium prcesentice Spiritus Sanfti, nich r?ce, a przyjmowali Ducha S.
"

•

'lmde cognoscit quiJqzte acupiffe fe Spi
,.itum Sanffum ? interroget CO?' fuwh: III,

Jzaliz teraz, którym bywaj? wk?a?

thne r?ce, a?eby przyieH Ducha S.

?>czekuie fI? to, a?eby j?zykami mó

wili? je?eli? wi?c przez te cuda nie

czyni fi? teraz ?wiade?l:wo przy to ..

mno?ci Ducha S. zk?dze poznaje ka?

dy, ?e on przyiol Ducha ? niech fi?
fpyta fercs fwego.

Które to mleyrce wyk?adaj?c S. Cy ..

prian w Li?cie 73. tak mówi: Qfwd
nune qzWQU8 apztd ?ZO.'i gpritur; ut,

qui in Ecclefia baptisantur, per P,'a ..

positos Ecclejia: o.'erantzw, & per

noflram or??ionem (U manu.r imposi ..

tionem Spwztum ?cmffum consequan
tzw, eo te? i u nas teraz dzieje fi?,
?e ci, którzy w Ko?ciele bywai?
okrzczeni, prze? prze?o?onych Ko ..

?cio?a bywaj? offiarowani, a przez

narz? modlitw? i r?k wkradanie

przyimui? Ducha S. Znamienity to

jeft text jako i illfzyc;h Oycow SS.

wy?ey wspomnianych dl) ukazania

Tradycyi powfzechn'f'go Ko?cio?a,

kt6ra i teraz trwa u Grekow. Zk?d

A zatym id/zie, ?e r?k wkradanie

jef.?: znak, i fprawuie tafk? po?,?j?ca
j?c?, a tym farnym jeft prawdzIwym

Sakramentem.

P. Jak fi? wy ktada, albo co to jeil:
Bierzmowanie ?

O. Jeft Sakrament Nowego Zakonu,

przez który okrzczon.ym daje fi?
moc Ducha S. tak do wierzenia fia.

RuCznie
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fl'ufzhie Synod S. Trydeiltfki (SeJs: ?:?

.7· Can: I. 4e Conjtrrnatione) N.ow??

t
torow przecz?cych. rzeczywif?p??

nie mo?e fi? czynid bez wk?adania
r?k.

. v.

Bierzmowani" wyklo?. I

Cz?ftokro? bowiem u dawnych Pisa ..

rzow NamaJzczenie tez famo zna ..

czy, co i wk?adanie R?k; jako? md

wi Wielebny Beda in Psalm: 26. It?

ttnffio, qUtE per manus It11.JfJojitionen?

p; Kiedv Chryftus pofianowil Sakra

mentol Bierzmowania?
O. Po z martwych wf?aniu ; jako po.:.

[policie Teologowie trzYl?ai?·
,P. Jaka jefr materia .Sakramentu bierz

mowania? '

. fit, vulgo confirmatio diciiur , one

to Narnafzczenie, które fi? czynl
przez r?k w?o?enie, pofpolicie ba?y.
wa fi? Bierzmowanie. Amalariuf1J

:0. Blifka materys Bierzmowania jefi::
R?k wk?adanie, od Bifkupa jako u

Rzymia?, albo od -Kap?ana jako u

Grekow, i to fi? dowodzi zDziejow

Apoftolfkich w R .. 8. wk?adali (Apo
fto?owie ) r?ce na nich, i przyim?

.wali Ducha S. lmponeban,t ( A pof?o-

, za? (de officiis Eccleftafticis lib: '1.

Cap: zr.) tak pifze: Ut ab Episcopis.
fotis inungantur per manus lmpa?i"
tionem, ab Apoflolis afsumptum 'efl.
a?eby od farnych Bifkupow bywali
nama rzezani przez w?o?enie r?k, od

?poftolow to wzi?to jeft?_

li ) Manus Jupcr plos E:f accipiebant
Spiritum Sanf;1,um? y tento obowi?
zek Ko?ciol S. a? dot?d zachowu

je, jako fi? to pokaznie z Textow

SS. Oycow i ze wfzy?kich Kfi?g VI.

:Rytualnych.

\
Popiera? mo?e zechceJz. mdw;?.c: Euge

niufz IV. w Dekrecie dla Ormianow

\
naucza: ?e miafl:o r?k w?o?enia,
przez kt6re Apofto?owie dawali

IV.

Rzeczefz: Ko?ciol wschodni od wi?lu
wiekow bez ?adnegp wk?adania r?k

\
Sakrament Bierzmowania fprawuie.

,

Ducha S. w Ko?ciele bywa dawane- '

Bierzmowanie. wi?c ju? nie potrze-Czemu fi? nie fprzeciwia Ko?cio? ?a

ci?fki, wi?c r?k wk?adanie nie jeft bne r?k wkladanit>.
'

Od. Odrzucam wnie(tone zdanie, Sens

bowiem onych nów jefi: ten: ze

ten?e fam. Sakrament, który fi? \'1/

Pismie nazywa r?k wk?adanie, teraz

fi? nazywa Bierzmowanie.

materya ijlotna. .

I
Od. Odrzucam poprzedzai?ce' :tdcfnie:

tak dla tego; ?e Grecy czyni?
. Wprzód modlitw? obied?ie r?ce wy

ci?gnowfzy do tych, -których mai?
Bierzmowa?, przez które to wy

ci?gnienie wzywai? Ducha S. jako
te'? dla tego; ?e je,sJi przy oney

n:Cld1itwie, nie czyni? teraz wro?e';

1"-

P. Jakie? to r?k wk?adanie jeft iftotn?
matery? tego Sakramentu? czy te.

które fi? czyni pod czas farnego'
namafzczenia Krzy?mem? czy dru

gie, które uprzedza, kiedy Bi1kup

wzywa Ducha Swi?tego wyci?gnow
fzy r?ce nad temi, których ma

Jlla k
.

1
'

'd'
.'

. t? ,Ja wz .,za nego wycI?gme-
DIa r?k nie przepisuj? ter,az ?wie?e

?nych F.ucbolcgia .. z tym wfzyflkim
Jednak farne namafzczenie Krzy?mem bierzmowa??

'
.....

G O.Tom lv.
.
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O. Niezgadzai? fi? w tym Teologowie, ?:?

wielu ich jef? , którzy dowodz?:
ze farne r?k wkradanie jeft matery?
if?otn?, i ?e ,n?m_afzczenie Krzy? ..

mem nie Iwlasclwle nazywa fi? r?k
w?o?enie,

Syrmundus, Sambowiufz i infi, ,któ.

rzy dowodz?, ?e narnafzczeni e,

czyli Krzyzmowanie jef? tylko ce- _

remcni? przypadkow? jako prz'1
Krzcie. _

i
,

Przecz? za} S. Tomafz ( 3. p. q. 7?
Art: 2.) gdzie naucza, ?e Krzy?
mem namafzczenie jel?: z poftano ..

wienia Chry,ftusowego, i jeft cz?ft
kowit? matery? Bierzmowania, kt6 ..

Przeciwnie za? insi dowodz?, ?e nie

jeft potrzebne infze ?adne r?k wk?a

danie, oprócz tego, które czyni fi?
pod czas famego Krzy?mem nama

fzczenia; bo inaczey rozumiej?c
nie wa?ny by?by u Greków Sakra·

ment Bierzmowania, W czym Ko

?cio?owi wschodniemu przygania?,'
jeft to Stolicy ApoftoHkiey, i tik
wielu Oycom Swi?tym grub? nie

oftró?no??, i omy?k? przyznawa?
w rzeczach Wiary i w materyi bit

powa?ney o Sakramentach SS. na

którey fi? cala Religia Chrze?cia?fka

(r? fenteney? pospolicie przyimui?
Teologowie, a jako? i I?ufznie; po
njewa? jako dowodzi S. Auguftyn
( l?b: 4- de BaptismQ Cap: ?4. ) Quoa-

u,nzvcrsa ten et Ecclefia, nec Ooncuiis

inflitutum, [ed femper _ reientun» efl
nonnisi authoritate Apojtolica tradi ...

tum rectifsime creditu». Co wfzyf?ek
. Ko?ciot utrzymuie, a nie jeft po

...

f?anowiono od Synodow, ale zaw

fze by?o utrzymywano, tedy nie

inaczey powinno by? wierzono, jak
tylko, ?e to Apoftol1k? powag? po-

gruntuje.

"VII.

A zatym niech ka?dy fwego obrz?dku
pilnuie; bo niebardziey r?ka r?k?
jeft w?o?on? , kiedy bywa gola r?ka,
ni?eli kiedy S. Krzy?mem zmoczona,

,
dano jeft.

VIII.

A poniewa?' wfzyfrek Ko?ciof po
..

wfzechny od czasow Apo1toIJkich
a? dot?d. uzywa? Krzyim,?wan!a
czyli Krzyzmem n2maf?:czenta, me

jako ceremonii przypadkowey, ale

jako znaku. przeZ który bywa dawa- ?

ny Duch S. m6wi bowiem Cypry
aD S. w Li?cie 70. Ungi necefse el!
cum, qui baptisatus sit, ut accepto
Chrismate, id est: unErione efse unf{us

Dei, & habere in se gratiam pofs?t,
potrzeba, 2\?eby ten by? n:'lmafzczo

ny, kto ju? jeft okrzczony J aby
przyjowfzy Krzy?mo, to jeft: nama ...

fzczenie, móg? by? pumaza?cem
Bo?ym i laik? W sobie 'mie?.

-

,

i na czoto wlo:l:ona,; bo je?eli przy
pomina ten Sakrament SS. Apofto

?ow r?ce' wk?adaj?cych, priypomi
na te? i olejem namazui?cych

nie_j
mocnych, aby byli zdrowemi. Jako

tedy ci, którzy byli niemocni w cie
le zoftawali umocnieni

/

przez
takie r?k wk?adanie, tak te? którzy

t
f? t:liemocni W Wierze, przez takie-

namafzczenie i r?k wk?adanie umóc

nieni zoJ?ai?. Pró?ny tedy wymyll
przygania? tym rzeczom, 'których
nie rozumiei?·

l
P. ,R?k wk?adanie izali jeft

Ca?kOWit?.matery? Bierzmowania?
O. TaA twierdz? niekt6r?y, jako to

IX.
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IX. ,:,
o. Poniewa? Ko?ció? S. nie pof?ano-

S, Cyryl Jerozolimfki ( C??hechefi 3. )
, wir oko?o tego zdania: Teologo-

tak mówi: Frans EJ. atzz fensus cor- wie na ró?ne rozelzll fi? ft'l1t:encye-

l'0ris tui Jymbolice inunguntur; ani- gdy? ci, którzy twierdz?, Ze' n3ma?
, .

ma uero [aneto vi?ificoque Spiritu /an-
fzczenie jefl: od Ko?cio?a pofiano ...

.

ffificatur, Czo?o l infze zmyf?y cia?a wione, jedneml ufty konkluduj? e

twego przez znak podobie?ftwa by- ?e ani Oleju z Balsamem zmiefza ...

wai? namafzczone. dufsa za? Swi?- nie, ani po?wi?cenie nale?y do

tym i o?ywiaj?cym Duchem bywa iftoty Sakramentu. Z tych za?, którzy

po?wi?cona. To? famo i infi Oyco- twierdz?, i? namafzczenie jeft z po.

wie SS. twierdz?: idzie tedy zatym ftanowienia Bofkiego ,
i infi; jako to

ie Krzy?mo'wanie albo namaJzcze- S. Tomafz ( q, 7')., Art: 2. & 3· )

nie jeft z Pof?anowienia Bofkiego ,
i dowodz?, ii te zmlefzanie i po?wi? ..

do calo?ci Sakramentu nale?y ko- cenie wynika z natury Sakramentu;

nieczule. poniewa? powfzechny Ko?ciot La-

X.
ci?fki i Grecki one zawfae zachc ..

wywal,
XI,I? zecze/z: ze A pol?o?owie przez farne

rr?? wk?adanie bierzmowali, to przy

?wladczai? DZleie Apoftolikie (w R.

? i w 19- ) a zatym nie potrzebne
Jeft namafzczenie,

Insi przeciwnie rozumlej? ,
to je?h

?e zrniefzanle one i po?wi?cenie jef?
od Ko?cio?a poftanowione i zawfze

i wfz?dzie u?ywane, jako zmierzanie

wody z winem do Kielicha, i po

?wi?cenie wody do Krztu, kt6re

wed?ug zdania wfzyftkich f? cere ..

monie przypadkowe; tak bowiem

ma S. Bazyli ( lib; de Spiritu San ..

tto Cap: 27. ) Benedicimus baptis
'1nlltis aquam & unftionis o/eum. Po

?wi?camy wod? do Krztu, i oley
do nalllafzczenia.

Odpowiada S. Tomafz -{ a« qu: 72•

?ht: 2. ad) smuni: ?e Apofto?owie,
nie bez u?ywa,nia Sakramentu cz?

ftokro? dawali Ducha S. Uttbantnr

ta 1'11 en Apofloli commurziter Cltrisma

te in exhibitione Sacramctdi, qnando

hujusmodi figna non exhibebantur,

'U?ywali jednak A pofto?owie pofpo

licie Krzy?ma, kiedy one znaki nie

okazywa?y fi?, ani to nie fprzeciwia
ll? prawdzie, ?e Pismo nigdzie nie

\Vfpomina namafzczenia; poniewa?

XII,

&: operibus c. 9. ) Pismo wiele za- wowaniu tey miefzaniny Oleju _

Z

tnilcza dla krótko?ci, co wiadomo je} Balsamem. Poniewa? ?ar.i?fki mie-

? Tradycyj, ?e tak od .I1l'0jlotOllJ by- fza Balsam ty?Jto; Grecki za? trzy-

p
lo

ttzywallof. dzie?ci i pi?? gatunkow rzeczy :\TO-

• Zll\iefzaflie Oleju i Balsamu i

.ObOY- \
,niej?cych czyli aromatow do oleja

?a l?azem po?wi?ceni p. od Bifk?lpa, tego mie(zaj? i gotui?, mówi? tedy:
lza 1 to wynik? :z; potrzeby Sakra- ?e nie dosy? jeft na tym d?a utrzy

..

entalDey? .

mania obrz?dku I tak jakoby od Bo·

Gjj ga
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ga. uftanowionego i nale??cego do
;:?

ca?o?ci Sakramentu; ?e zawrze i

wfz?dzie by? zachowany: ale nad to

potrzeba jeft: ?eby to byto wiadomo

R o .z D Z I A ? II.

o Mini!?rze i jnbjekcie Bierzmowania S.

P.
I<'

to jeft Minifrer Bierzmowania?
O. Artyku? to jef? wiary: i? or-

z Tradycyi; ?e takowy obrz?dek
moc ma dawa? Iafk? ,

z dzie?a lldzia

lanego, to jeft: z zalll:?g Chryfl:uso
wych.

dynaryjnym jef? Miniltrem tego Sa
kramentu fam Bifkup; bo tak po
ft:anowH wierzy? S. Synod Try
dentfki ( w Sefs: 7. w Kan: 3. )
Uprzedzi? jednak Eugeniufz IV. w

fwoim Dekrecie: to za? rzecz' pe
wna tak z Pisma S. jako i z Trady
cyi, a?tor: 8. ?e pollani f? Piotr i

Jan, a?eby wk?adali r?ce na tych,
których Filip okrzcil. A Cyprian S.
mówi ( Epift: 73. ) Qnod nunc q7tO
qUI! aoud nos geritur ; ut quz in Eccle <,

,A poniewa? to nie jef? pewno o mie

[zasunie i po?wi?ceniu ( o których fi?
mówi) tak jako i namafzczeniu

Krzy?mem, wi?c twierdzi? nie mo

?na, ?e namafzczenie to znaczy, co

i r?ki po?o?enie. Czego fi? za? na

le?y trzyma? mi?dzy tak wielk?
rozmaito?ci? zda?

, wyznacza Inno
centiufz m, ( Capite Paftoralis Tit:
de non iterandis Sacrameniis ) gdzie
fpytany o tym, który przez omy?k?
olejem proftym na czele by? nama,

fzczony, tak odpowiada: In ta

libus nihil efl itertuuium
, [ed caute

!upptendum , quod in?aute fuerit pra-

jia Baptisantur, per p1'fXpojitos Eccle

jice olferantur, &1 per noftrcmz ora

t?onem ac manus lmpojitionem Spiri
tum Sa'nflum consequantur, co te?
i teraz u nas dzieje fi? , a?eby ci, któ

rzy w Ko?ciele bywai? okrzczeni,
przez Prze?o?onych Ko?ciola byli
offiarowani, a przez nafz? modli-'

tw?, i r?ki w?ozenie Ducha Swi?.
tego dofr?pili.

1/

termifsum, w takowych przypadkach
nie trzeba nic powtarza?, ale oftr6-
?nie nale?y dope?ni?, coby nieo
ftr6?nie by?o opufzczono.

P. Jaka jeft forma Sakramentu Bierz
, mowania? A za? S. Chryzofrom{ h(j?ilia 18. i.n

A?l:us ) Igitur !zoc erat zn Apoflotzs
fmauZare, 2t'1zde & prcecipzeos & non

ati?s videmus Izo? facere, wi?c to

by lo w Apoftolach rzecz? ofobliw
fz?, zk?d tez widziemy, i? to przed
nieyfi a nie infi czyni? zwykli.

. '0. S? te 11'owa, ktore bywai? wymó
wiune przy za?ywaniu materyj,
zk?d jesli dwojaka jeft materya te-

go Sakramentu, to jeft: r?k wy,.
cj?gnienie i Krzyzmowanie, b?dzie
te? dwojaka forma cz?ftkowita, to

jeft: modlitwa, przez któr? B iJ1m p,

wyci?gnowfzy r?ce! wzywa Ducha

Swi?tego, i 11'owa, które wymawia

P. Kaplan izali mo?e byd? Miaiftrem (

Bierzmowania Extraordynaryillym?
O. Tak twierdzi S. Tomafz, ?e mq?e

Kap?an by? Miniftrem Bierzmowa
nia ( cit: q. 73. Art: II. ad l. ) i

Racya tego jeft; poniewaz' S. GrzeM

gorz lib: 3. Epifto?a 26. pozwal?
fprawowa? Bierzmowania KaplanO(a

pod czas farnego Krzyzmowania.

Kala-
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?

fzney 'ten S?krament by?' dawanyRalarita?ikim, wed?ug zwyczaju VI ;:.

onym Ko?ciele zadawnionego, i

gdy zwyczay
o? od XII. wieków

trwa w Ko?ciorach Greckich, a Ko-

tym, kt6rzy]efzcze fiedmiu lat nie

dope?nili.
P. Sakrament Bierzmowania izali jet?

, do Zbawienia potrzebny'?I ?cio] jednak Rzymfki Grekow do

fwoiey' [poteczno?ci przypu?ci? na

Synodzie Florentfkim; jawna rzecz,

?e W nich ten zwyczay utwierdzi?;

nigdyby bowiem ich c?o fpoleczno-

O, Nie je1? potrzebny potrzeb? of?at ..

niego frzodku ; bo inaczey ( mówi

S. Hieronim Dialoeo "contra Lucife
vianos ) je?eli tylko na Modlitw?

Bifkupa .Duch S. fp?ywa , op?aki

wa?by trzeba tych, którzy po

mnieyfzych miafteczkach i daleko

pierwey zasn?li, ni?eli od Bilkupa

byli nawiedzeni, racya tego, ?e nie

jeft do zbawienia potrzebne Bierz

mowanie; poniewa? przez Chrzei?

zupe?nie bywa zg?adzony d?ug winy
i kary, i ten, który je1t okrzczony.

odradza fi? na Syna Bo?ego, które

mu nale?y dziedzictwo Oycowfkie.

?ci fwoiey z tym zwyczajem nie

przypufacza? , je?liby ta praktyka
przeciwna by?a pof?anowieniu Bo

iki?mu.

P. Kto? jeft fubjektem Bierzmowania'?

O. W fzyfcy i farni okrzczeni ludzie, fa ..

,

mi zaif?e; porliewa? charakter Chrze

fny wed?ug tego, cofi? mówi?o ,jeft

.obyczayna moc do przyitnowania
Jn?zych Sakramentow. Zk?d c. fiquis

Tii : de Prasboi : non Bapiisd»
to, refkazano jef?, a?eby Kap?an on

przyjowfzv Chrzef?, znowu po?wi?·
eony byt

O. Te? farne Bierzmowanie jeft po-

trzeone potrzeb? P kazania Bo-

fkiego. Lucee. 24. Sedete in cioitate,
.

quoaduJsque indualnini uiriuie ex tuto,

Sied?cie w Mie?cie, a? póki b?dzie
cie obleczeni m? zwysoka. co nie

tylko ApoftoI,owie, ale te? wfzyfcy
wierni M?fzczyzni i niewiafty do

fiebie rzeczono.by? rozumieli. A zt?d

S? -Cypryan za?wiadcza w Li?cie 70. ,

Ungi quoque necefse eft cum, qui Ba-

Wrzyfcytf.'.? okrzczeni t? fposobni
do przyi?cia tego? Sakramentu; je

sliby bo?iem niektórzy byli wy

?-?czeni. tedy naybardziey malutcy.
a pouiewa? 'powCzechny Ko?cio!'

onych nie wy??cza; gdy? ?aci?iki

KoscioI przez wiele wiekow razem

ze krztem Bi.erzmowanie i Euchary

fty? dawal, jako i teraz jefzcze
Grecki ·Ko?ciol podaje./ldzie zatym,
?e, wfzyscy o?rzczeni t? (posobni
do przyi?cia Bierzmowania" Gdy za?

ju? u ?acinnikow Sakrament Bierz<

ptisatz?Js fit. Potrzeba, aby te? by?

namafzczony ten,który jeR okrzczo-"

ny. Aza? S. Synod Laodyce?fki VI

Kanonie 48. tak mówi: Oportet eOSf

qui ittumina'11Jur ? poj? Baptismum it?

ungi fuperccetefti Chrisnzate. Potrze

ba, aby ci, kt6r'zy bywaj? o?wiece

ni, po Krzcie S. byli narna[zczeni

N adniebiefkim Krzy?mem.

rnowania nie bywa dawany niko-

tnu wi?cey, jak tylko doroilym, za

c?Ytn dzisieyfzy zwyczay
nie ,prze

hl\?i tl?, ?eby ten Sak?ament nie m6g?
y ?any malutkim ju? umierai?

cym. ! Synod Mediola?1ki V. pozwa
..

la, azeby (:zasem Z przyczyny
ilu ..

RO?-

)/
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ROZDZIA?. nr, Niemowle?ciu ca?a jeft, aby fi? wy
zupe?nito W farnym fobie; ile jeil:
fzczeguJny narodu ludzkiego wy
dzialek, kiedy za? wynidzie za kre ..

f Y niemowl?ctwa, w ten czas go
wy,do1konala jako cz?t?k? czyli
czfonek Towarzvftwa, i wzmocnie
nie mu daie

, aleby jako inftrument

RzeczypoCpolitey u1l'llgiwal' do u

trzymywania i pomno?enia Dobra
pofpoIitego.

,
.

() ?/lutkach Sakramentu Bierzmowania.

P,
W1eIQ.raki jell: Ikutek Bierzmo

waniaj'
O, Dwojaki; Pierwfzy jen: Chara

kter niezmazany, prze? który- cz?o
wiek bierzmowany ró?ni f1? od

krzcaonych tylko,jakopy lhrfzy od
malutkich jefzcze W Chryftufie. tak

mdwi S. Toma(z ( ci tata qu?: 7?'
Artr 5. ad rmum, ) j bywa po?wi?
eony na ?o?nierza Chryftllsowego f

Infignitur figno crucis ( Art; 9. ) si
tut miles Jigno Ducis; ? ideo in

Tak ?a?:\ aoika przy' Krzcie S. wlewa
fi?y do opierania fi? w?asnym po??dli ..

,

wo?ciom, i zaradz;eni? fwemu Zba
wieniu; pod czas Bierzmowania za?
utwierdza i umacnia do potyczki
przeciwko pieprzyjaciofom wido

mym, to je:?: przeciwko ?wiatu i
mi?o?nikom ?wiatowym, Na ?wie
cle bowiem wy?miana fprawiedli
wego c'z?owieka fzczero?? j pro
fiota ,jakoi gardzi? Bonorami j

godno?ciami zdaie fi? by? gIupftwo,
a za? krzywd wyrz?dzonych nie ..

m?ci? h? of?atnia gnusno??,

fronte, ut neque propte« timorem ,

nequc propter erubescentiam Nomen

Chrifli confiieri pratermittat, Bywa
znainieniony znaJiell) .

Krzy?a, jako
?oJnierz znakiem wodza; a dla 'tego
na czele, aby fna? ani dla boja?ni,
ani dla wftydu Imienia Chryfhiso
wego wyznawa? nie opufacza?,

Drugi fkutek Bi?rzmowaniil , j?fl zu

pe!no,?}? Ducha S. dla wzmocrtienia!
mówi S. Tomafz ( q. 72• Art: rf.
ad fecundum ) Sacramentum B(lptis-

Przykre zail?e f? codzienne takowe
utarczki, ille ?aden zBierzmow? ...

nych nie powinien mówi?, ?e nie

mocny jeftem ; poniew;t? dar, kt6-

rego w tym Sakramencie przy jot,
wi?kCzy jeli: nad te wfzyl?kle przy ...

?ro?ci: mówi S. Augllfryn: Cruc4
Jignatur in fronte; quia eft jedes pu-

mi efi efficacius quantum

ad.rcmotionetn I
mali, hoc autem Sacramentum efl
tfficacius ,ad profi,cienduf11, i'fZ bono;

I
quia .efl quoddam jpirituale augmen
tum de efse imperjeffo, ad efse per

fei:lum, Sakrament Krzy?a jeft fku

teczni?yfzy, ile fi? ?ci?ga doodda
lenia ?!ego. Ten ?a? Sakrament jeft
lkutecznieyfzy co do polbnowienia

dor?,f, ut comprifsa virititer omni
erubescentia, gtoriet"tr pro ChriflQ
pontumetiam [lati. Krzy?em bywa
znamienowany na czele; poniewat
fiedliiko 'wf?ydu Jei!, aby m??nie
ut?umiwfzy wl?ydliwo??, ch I ubij:' fi?,
?e dla Chryfi:usa ?el?ywo?? cArpi.

? W dobrym; poniew?? jelf niejaki?
DuchpWDY wzroft od franu Jljedo

tkona?ego, do tlanu dolkona!ego.
Co Swi?ty Doktor obja?nj,a (Art: 2. )

dofy? przyftoynym przyrównaniem:
A pofl:otowie W Figur?e j?zy?a o.gni ..

frego nape?nieni f? Duchem S. Jako
NAuczyciele wiary: inf1 za? Wierni

przez

JG?O 1,
mówi, Ilatur? nayprzód w
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albowiem znaczy, ?e jeft do po ..

twierdzenia czyli wydoikonalenia
zof?awiono to, co na Krzcie S.

by?o uczyniono. Ale gdy wed?ug
ninieyfzey Ko?cio?a nauki Bierzmo

wanie do wieku dorof?ego odk?adane

przez znak oleju, który m?ftwo ???

wyra?a, jako ich pomocnikow (

mÓ-j
wi S. Tomafz ad rmum: ) aby to

czynili,· co ku zbudowaniu wiernych

nale?y.
P. Na czym zale?y ona zupe?no?? Du

cha, która przez Bierzmowanie by
wa dawana do zmocnienia Duchow-

nego?

bywa, ocz?wi?cie naft?pule wie

dzie? , ?e Ko?ciot oprócz f?anu Ia ..

fki po?wi?cai?cey , potrzebule od

dorof?yeh mai?cych fi? Bier z

mowa? infzych. rzeczy. Ate f?
trzy.

O. Na dwóch rzeczach zale?y. I. n'

obfitfzey fasce po?wi?caj?cey. ?.

na polHkach nadnaturalnych, które

fi? na oney Iasce obfitfzey fundui?: O. r. Wiadomo?? dory? wyrazna tak

Tajemnic wiary, jako i Ewange
Iiczuey regu?y, wed?ug którey Chrze

?cia?fkie obyczaje mai? by? formo

wane, a osobliwie te rzeczy, które

nale?? do Krztu -S. i Bierzmowa

nia; gdy bowiem wierny przez ten _

Sakrament wydofkonala fi? , aby wy

pe?nia? móg? te rzeczy, które przy
Krzcie S, przyoblecat , jak?e mo?e

i w czafie potrzebnym mar? by?

pozwolone, to jeft: kiedy naft?pi

utarczka, czyli pokusa. f? za? ta

kOwe11li pofitkami one mysli Swi?
te, i pobo?ne porufzenia czyli po

budki, któr mi zapala fi? umys? do

pogardzenia takowych b??dnych
zda?

, jakowe f? ludzkie wy?mie
wania i niefilne; bo nic nie mog?ce

gniewy.

I
by? uznany za gotowego do wy

konania tych rzeczy, których nie

zna?
. ?.1!G:O:>CQ;> :Q:l"?:O':l ?::oJCO:>?.:?

2. Pilne ?ycia po Krzcie S. przepro.

wadzonego roztrz??nienie; i? jesli

by do tych rzeczy powróci?, któ.

R O Z D Z I A ? IV.

o Dyspozycfjach czyli przygotowaniu fi?
do Sa,kramentu Bierzmo- rych fi? na Krzcie S. wyrzek?, ob

my? to ?zami i ?wiczeniem fi? w

pokucie S. inaczey nie fzczerze, ale

zmyslonym fposobern ten o?wiad

cza?by fi? ,
?e to potwierdza, co na

Krzcie S. przyobieca?, jesliby za ta

nie ?a?owa?, ?e dot?d tego nie za

chowywa?, 'tak jako by?o potrzeba;
có? bowiem jeft potwierdzenie jak

tylko Cenna Profefsya do zachowa-

nia potrzebnych.

P.

Jakowe
potrzebne f? dyspozycye

, do godnego przyi?cia Sakramen

tu Bierzmowania'?

O. Potrzeba jeft by? w f?anie rafki po

?wi?caj?cey, to jeft: nie poczuwa?
fJ? do grzechu ?miertelnego; ponie
'Waz wed?ug S. Tomafza ( qu: 72 .

.Art:
7. ) jako ten Sakrament do- nia tych rzeczy, które na Profe:ff'yi

uczynione f?.?Ksla? fi? ka?e, ?e poprzedzi?

l 3. J eft wytrwanie przez kilka dn.i na

modlitwie i rozmyslaniu; osobltwie

oko?o tey Tajemnicy. Tako?e za?

?W1"

rzell:, tak te? i jego fkutek, zk?d
nawet z

farnego imienia ?atwo po
zna?; POtWierdzenie" conflrmatio,



ewiezenie fi? pilno?ci j pobo?no?ci ;:?

fam Pan przykaza? Apoftolom ma

j?cym przyj?? Dar Ducha S. ( Lucre

24. t. 49· ) niedosy? mu by?o na

tym, ?eby t?lko byli fprawied!iwe
mi, czego ich przez 40. dm po

zmartwychwftaniu uczy?, o' Kró

lewftwie Bo?ym , ale od Wniebo

w1t?pienia a? do Zef?ania Ducha S.

Jezusow?: ten jeft wzór wed?ug
którego wierni do Sakramentu
Bierzmowania gotowa? fi? powin
ni. A zt?d jawna rzecz, ?e Kate
chizm przed Bierzmowaniem nie po
winien fi? odk?ada? a? do czasu,
w który ma nawiedza? Parochi? Bi

fkup; poniewa? umyf?y proftacz
kaw nmóftwem tych rzeczy,których
W krótkim przeci?gu czasu nauczy?
fi? mieli, bywaj? zat?umione.

. \

W wieczerniku zamkni?tych utrzy
ma? przebywaj?cych na modlitwie

.

Z Niewiaf?ami ,
i ? Mary? Matk? * /

K'A N O
l/

{J 33z'erZl71owaniu wy?"tte Z {ynOdU S. g ryden!.foie.go Z S?iVII.
•

.

O"dprawioney <J:}nta 5. J/llarca lY.lDXLVII,

K A N O N r.

Jefliby
kto

'

rzek?, i? Bierzmo-wanie Okrzczonych Ludzi, jeft prozna ceremo ..

r.
nia

,
a nie raczey prawdziwy i w?a?ciwy jef? Sakran\ent, albo ze przedtym

kiedy? nie co innego by?, jak tylko pewlly Katechizm, przez który dorosl!
Wi?ry fwojey przed Ko?cio?em dawali dowod: niech bljdzie przek!'tty.

K A N O N II.

Jefliby
kto rzek?, ze f? przeciwni' Duchowi Swj?t?n1U, którzy Swi?temn

Krzy?mu Bierzmowania l110C jako w? przypifui?; mech b?dz,ie przekl?ty.
K A N O N III.

Je1liby
kto rzek?', ze Ordynaryjny Minifter do Swi?tego Bierzmowania nie

jeft fam Bifkup .. ale którykolwiek profly Kap?an; ?dfCh b?deie przek/?ty.

TRAKTAT rv,
/
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'o .SAI(RAMENCIE EUCHARYSTYI SWI?TEY.?

PRZEDMO'WA

«tui manducat metu» .Ccwntm" \& bibit mcum Sanguinem, habet vitam atcrnarw;

€:f ego resuscitobo cum.in novi[finzo die. :yoan: Cap: 6. V. 55.
Kto pozywa Cia?a mojego i pije Krew moj?, ma ?yW?t wieczny, a Ja g$

wIkrzesz,? w of?atni .dzie?.u Jana S, W Roz: 6. wier; .55.,

?u? do tego P'I'zyft?puie kre.su nigdy ,niepoj?ta mi/o?? Boga naszego, ?e fif ?

J. Narodem Ludz.kim jako.'IzaY2?Jkocha?sza Matka z dzieci?ciem :l:ywota fwojegtJ
fJJe?ci, ma?o? to }efl, ·?e fzczodrJJbliw.sza Opatrzno?? wsz.yjtkie krwi krople f

·,,!,JSzYfl?ie ko?ci .i zmy.f?y, Jchnienia i pO'Yusil:e1!ia. UJ ka?dym .cz,lo?(Jieku prz;nikaj?c,
2 na kazdy moment pojitajqc, co raz now? Niebiefkq. fil? orzezwta? ma/oz to Jeft;

.

?e }karby .lito?ci fwoich na kaidymiefi?c po calym okr?gu :ziemi coraz odnawia.
gdy tak hoyny j?ó!. dla cz?owieka po wszyflkim ?wiecie io rozlicznych przysmakach;
iZaflawuie'? matez t« gt?biny morfkie z flodkiemir,ybmni '? malez [q knieje, taJy, ;.

tJufiynie z rozmait? zwierzyn?? maly? jefl Ocean powietrza niezbrodzony z roz

kosznym ptactwem, aby do uroli cz?owieka nafycity 1.' ukontentowaty ich mi?sem?
'»ta?a? jejt ziemia, ktorctwewn?trz fmacznym korzeniem, zewn?trz roelicznq ja

$'?Yn? , bogat? nisa?, obfitym k/osem, wy?mienitym .ró:inych jagod potoidtem ; wy

bornym Szlachetnych drzeu: owocem, rozkosznym winem i oliw?, na koniec po
tokiem miodu i mleka ufla cz?owiecze cu.kruiq'? mato? to jefl, tak fzczodrobliw'?
Co dzie? otwiera? r?k?, zgola niegodnemu i niewdzi?cznemu cz!owiekowi'? ach zaifle
?zader wiele! ledwo bowiem odrobin? z tych dobrodzieyflw kosztuiq ?'Ydl?ta, a ztJ

garjtlu, fiana biegaj? konie, za miareczk? plewy calYl11" ?yciem wyfluguiq (t? woly,
?a Wi?zk? trawy mleko i we/nt! i cale cialo fu:;oje wydaj? owieczki, na koniec z(J

??e? k?s chleba ca?ym :l:yciem fluzy mizerne fzczt'nie Gospodarzowi; gdy za?,

l:UJd?i?cznego cz?owieka Naydobrotliwszy Oyciec mi!ojierdzia tak fzczod'Yobli-wze co d ?
.,

I r:. ",IJ d
.

k
.

db' 2 fl h ,I? d
4 ha 'b

len ?tajyca; coz za 'UJ.ug?, co za po Z1? 'OWatl1e o ;era. rac, w)"!! ,
. n a

'4:JSpomina?.

,-. ./JN?Obli 'nie tu, koniec dobrodzieyflUiu Bofliemu, fypie 'Iz?f:f1q mann? z wgso-
«tego 1e a ff t

.

fi
.

fi
.

O
.

i h "I?-
ot

.

dn .Zrae 01fJ1 na
p,uszczy,. ?Je t? 1m yClec taflawy Kuc ?J

rz m,
8 uze prze ZZUi'?ze p'l'zysmakl, delektwc uh 'l1fa, jlodyczfJ. napelnia tbarg1,. do po-

H
' .'

d?t" ... ? .
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dzi?kowania poci?ga .ferca: ale ach, niefletysz! odryga nieurdzi?czne aard?» ?
Oi

ziewa przeciw Bogu niewd:d?czna paszcz?ka: rnanhu brzydzi -G? dllSZ? nasza (J

tym pokarmem, jako zbyt letkim ! o manna, manna', lepiey nam by?o fiedzie? 'fItl

przy tluf?ych garkach'Egipfkich , natyka? fi? mi?fern do woli, ni?eli na tey pu'
z l

f?yni g?odem umiera?! ach, cóz jlt,i; dobrotliwy Panie
, Oycze 11ziloflerdzia i Bo?s. na

ws,c.:elakiey pociechi wynaydziesz za przysmall? Co za rofoosz? Co za delicye uczg' tal

nis» niewdzi"cznemu Narodowi Ludzkiemu? O to jako Ji? Matka pie?ci z nie' ?la

moiol?cien: fwoim, flodkich mu pierfi {wo?ck co dzie? u?ycz?jqc, tak itooja niewy' gll

flawio:na dobro? farHe? ci?!o @e??loro?zo:z.ego Syna Twojego za pokarm ony711
. o:

wydaje: Kto pozywa CIa?a mojego 1 pIJe ?rew moj?, ma ?ywot wieczny, a • na

Ja go wfkrzefz? w oaatni dzie? •

.

'

O m?flyczny PB?ikanie, i, tak?e ,nie mog!? by?, cho,r?ba lztdzka inaczey uleczo: ja'
na , jak tylko nayd'fozSZ? krzfJl? z pzerfi tuioicb ozywza)?cych? i ta/de nie:?natCtz! w.

cz?owiek dla jiebie na ?ycie wiekuifte pokarmu" aiby ji? Nay?wi?·t.f:?:ym TlfJoinf rq

CilJz/em pojitert? gdy? ji? z tym osioiadczase: Chleb, którego ja dam, prawdziwe
kt,

Cia?o' moje jeft, i napóy prawdziwa krew moja jef? : r takze t11lidy grzechov» 111

nie mog/y inaczey by? oczyszczone; jak tylko niewinn? krwi? twoj? niepokalany ch

BaraJzku? o cudowna mi/o?ci! o niewynzównepotitowanie! nad zwyczayna przy;
m

ja?ni! je?eli rzecz podziwienia godna to, co w Kji?gach Lcuntici Pisino S. 1J'1pO- fl?
/

1'JZina, iz kiedy dwoje ptasz?t offiarowano, jednego wróbla 'zahiwszy, drz6giego
i:i.

?ywego, ale krwi? z zabitego ptasz?cia napoiwszy wypuszczano, daleko 1rzecZ jo

g,'Hito?nieysza; kiedy dla naszego wiekuzflego ?ycia, i ztwoZ.nienh't od ?mierci g)cdno#
rodzony Syn Bozy Cia?o i Krew {woj? uCt pokarm i napóy wydaJe. :;ezeti to 1'0-

Z'l{.l1flney krytyce podlega, ?e niegdy? wielldenlu !(onflantynowi Cesarzowi, dla fi

pozbycia zgnilego tr?du, radzili Czarno?{zl?znicy ciept? wann? z Jlit112ey lwwi nie?
"

11

mowlqtek uc.?yni?, aby taf?- Cesarz ozdrowia!, jednak krwie niemowl?tek fwoich 1la

k?piel tak? ofiarowa? ?alo?ne Matki nie odwazyty ji?, •

Ale to ac/z ?adney w?tpliwo?ci In iepo dlega ,
?e na. uleczenie choro{' dus?; ciaJ

fJlG-szyclt na oczyszczenie tr?du grzech owego , niezpinn? ](rew i oa!? jtfJoje Sy1?
Bo?y z ochot? wydaje, mówi?c: Je?eli nie b?dziecie po?ywa? ':lata i kn?l
mojey, ?ywota nie macie w fobie: :!ezet?by tez to, N{Jturl,?liji?wLe .r'P?a1.?ied!z?
wie pisali kiedy, ?e ztg/ajkany trzynadQZ 1!?ty chorernu w cl?zkle'y ,ma?7gnle ??'
d?cem-u UJ oczy nieodfl?pnie zapatrttie flit,; folu catey clzo?'?by do, fieb/?

.
n?ep?'zec/?'

gnie, a tak biedna ptaszyna dla 'ltzdrowlentct fweg? kaYl1'lWela
n?lz?r?Zlc zycze !WIZ'

czy, ale b?d? Jobie to ludzki wynalazek. Ws?:{t1(ze co o Na'ljn'J,ltosnzeyszym JJlift
tJlCfszych LekClrzz? prawie codziennie do?wiadczamy, jefl nie zawodna pralf'dr'?
iz ten patrz?c na ferdeczne oczy duszy 1'UilSzey, nzei1llJcz?y od wiecz'Jtley ?miere:

"lJlctS w'ljbawia, jall tylko ?cisle l?cz?c ji? z iflot?, duszy i ciala naszego; ha/zda albo

wiem, 1"ZeCZ ziedz01'ta z(?,mienia Ji? w 'ijlot€ jedz?cego. P'fzctO i elu yjlus ntaiw!zy
[woj? pofla? natlwaln?, zafl?pzt.ie natzl'fy C/tleba i Wina dzielno?ci? Bojkiego JW81

go Ciala w poflaciach Sakramentalnych fam .rob? karmi?c. ,

O mi/o?ci, która cate Niebo zadziwiasz! o do braci, którll.{zf tak zhytllIl .

'Wyw11?tr?asz I
ii j1"? nie majqc I

co wi?cey da? Cz?owiekowi 1 fam fiebie za ]lokaf/l'
cd..

.
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_??tt ? ?h ?'----------------·--------'W.------?.--?"--?---

()?dajes.'?:! gdyby? to prz?nClY711ni?y z takowy.:1t pragni??ien1 Nar?d Lud?k? do

C,ebie tefknit , jak niegdys d? 17lz!ofierne,go c;J0ba. teflntll S!u?Z1j t, PyzY2acl?le ,

'I1towi?c: Ktoby llalll da] pozywa? z CIa?a l KrWI Jego; ponzewa.? ten to .1e),
Z którym rof?o miIofierd??e, o? ?ywota Ma.tk? jego ? g?yl?y mOUJ??: t?11'tr. r'r:?:y'

'fJaymniey fposobe112 ChrZeSCla1ljk?e [erca do Ciebi« o wleku·ifle zrzód{o 111ltoperdzifJ
tak ufilnie tefk;?ily '

.

.lako .zw,?1dy ?er'mi? niemotol?ta d? 'Pier.? ,Matek fw?jch, przy

'lI.a1jlflinieyby nzepoJ?ta mitos? itooja t? (?odycz kochania fwoJego ochotnzey w fpra ...

gnione 1?f?l1 wlewa/a ? ale ach, a n?dzo ludzka zad1Zl!go politowania niegodna !

I . o grube fi?Clle"ZJlUJo zbeflu:;iCJlych iarlokow, jak fi? ty cz?fto Bogu niewdzi?czni?

• f?awisz!
'

.• S'kow?y .fz? Bóg na to 'jJt'zez :/zaiasza Provoka : S?uchaycie Nieblofs,

jakoby mchvil: zdumlewaycie fi? Anio?owie! U?al Jz? jlo?r:.i, i ty miefi?cu, i

.wszyflkie ?w?at'la Niebiefkie nad zniewag? moj?; bo juz nie mann? z Nieba, któ

'rq jedli ich Oycowie i pomarli, ale. iflotn6 Cia/o i Krew moj? w poflaci chleba, z

którego kto tyllw po?ywa nie unirze 7'Za wie/li, oddatern Synom Ludzkim: przyi
mi to w ufzy ZIemia, prz1jimic?e ten móy ?al wszyftkie zaroste mogi?y Patr'!Jar

chow, Ztsztyszcie groby P'l"orokow, uczuycie ko?ci Adama, zafl?kay wszyfi'ka zie ..

'nio pod noga1'1bi l'ltd,?lliemi; widz?c tak? wzgard? mitofierdzia mojego, ?wiadcz?

fi? Wa11tt?, w.s?yjt!ue flworzenia, Iltó1'ych mojeJ mi/oficyna opatrzno?? ?ywi i karmi.

?? nie mogtem wynale?? kosztownieyszego po?armu dla niewdzi?cznego cztowzekfJt

jaRo kiedy z mi/o?ci gor?cey oddatem mu ozywiajqce Ciato i Krew moj?·

Synow wyhodowa?em i wywy?fzyiem, a oni wzgardzili mn?, wy/wdo

watem ? wylla1'mile71Z wh,cey, nizeli got?bica karmi?ca 'llstami, milo?niey, '1zizeti pier

jictrni, ?cisley i przychilniey, nizeti dusza ozywia cialo, ni?eli woda poJtla ,ryb?

P?ywa}?c?, n?zeli orze?wia powietrze ptaka lataj?cego. Sync w wyhodowa?em ..

Wzio1.f.!szy ich od zywota Matki na d/onie moje, nie zmruzonym okiem dopilno ..

Watem' we dnie f w nocy, poyachowatem wtoJy wszyflkie na g/owadt ich, policzy/en"

w,szyftkie kt'ople ?rwi ich, uJystadowatem :vs;-yflki? 111:ysti ich, dogadz??e111f, wszyfl
klm potrzebom 1ch, uprzedza/em wszyflkze z?danla teh, na-reszt" fluizy!em i111, w

'?t?eprawo?ci(iJch ich, znofile111, choroby ich, i bfoni?c o? wiekztifley ?mierci, Janz fie
Ole za fzc?eye lekarftwo oddalf112 im, &jnow wy!u:rrm7tem.

Ach kr1tJi? nie nafycone pijaki! czemu .fi? zamieniacie w jadowite gadziny1-
Czemu truiecie tego, ktory was leczy i 'ltzdrawia? czy 'I11óg!ze wi?cey podnie??
c?lolf)ieka Stworca mi/ofierny nad wszyflkie flworzenia? Czy móg? fi? bardziey

Jl.O'Ylizy? MOI}efl jego? czy móg? bctrd:?i(-y 1f-'YWYzszy? Zie111jkiego robaka IJzad @OU(;

CterpliU'Jszy i mi/ofierlJtieyszy @CZl?S, jak kiedy go Jamy'm fob? kcwmiqc, lzyni.

?tc?e!'I'likiel1!f, natury fwo}ey? o mi?o?ne zt?czenie! o dziu:1Ze cz/owie/la wywy?szenie!
o

S?7?leysze nad ogie? milo?ci przP1Ziknienie! je?eli bowiem zetozo W1'zucone 2fJ

?glenifh,01'O ji? z qgniem zl?czy i IJttapUe gO'J"?co?ci }fgO, zaraz rozbyu:a CZCW'ilO?C'?

war. O?ci, l zimna fi.f)ojcgo, zaraz ciemno?? fwoj? zamienia 1fJ ?l.e;iatlos?, zimJlo??
ttarmenza 1tI

I ,

t d" k'
.. .

k
".

d' h t
'

"

l
gor?cou, war osc a1117enn? za'11zze12la UJ mi? osc t. Z woc na u?

,oz'IZYc l od Ipbie z ipl azot i ognia flaje fi" jeden plomie?.
O dalek.o

bardziey focze1'1zialy g1'zesz'IJi/i , i nad farne JJ/]urzg111l oto na

Hji.
.

?1Jif?
"
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o SAKRAMENCIE EUCHARYSTYI S.

?'t?eg fi? wybiela tee krwI tego Baranka, oflijgly leniwiec bardziey ni?el; zelazC1
't'ozegrza? fi? powinienby takow? mi/o?ci?, jtwardziate [erce nad [amo }?al i bulat,!
pr?dzey fi? kruszy? powhmoby ni?eli dya111e1Zt, krwi? koelo flropiony; ho
ktokolwiek fi? z tym pokarmem zt?czy!, ju? on cat. y w Chryflujie, a Chryflus 1i!
nim przebywa? Ktokolwiek po?ywa Cia?a mojego i pije Krew moj? , Ja W nim
jeftem, a On' we mnie: Tak za?wiadcza SYf.' Bo;l:y?. O dziwne wywy?szenie
,ztowi?ka:, Synowo wyhodowatem i

?y\yy?'fzyrem ich:' tu. flcme!y wszyflk?e do
brodzzeyflwa Bofkie J' daley fi? pomkn?c' me

mog?', daley' anz Wfzechmocnos? nic
wi?kszego· uczyni? nie mo:1:e', daley' ani M?dro?? Bofka n-?e' doftonatszego nie
umie, daley Dobro? niezmierna nic' lepszego ni.e ohmysli dla cz?owieka; jak kiedy
Bóg famego fiebie za pokarm c:dowiekowi oddoje , ale z firony ludzkiey uwa?my,
prosz?, dok?d zabrne!a przekl?ta niewdzi?czno??, ?wiadczy i ?ali fi? Bóg WJzeclz"
mogqcy: Synow wyhodowa?em i wywy?fzylem,. Il oni wzgardzili mn?.O ?alu fprawiedtiwy! o fmutku calego Nieba! o Jztuszna pomfto od wszyj1'"

kiego jfworzenia! u?alcie fill ko?czyny ziemi nali farn? krzywd?' Bofk?. ryrmtci?
'byd",?a" których na ?wiadectwo wola ?zC4iasz'. mówi?c: Pozna? wó? Dzier?awc?
fwego j ofio] Pana Iwojego ,> gdzie' mu pokarm z' plewy dawano, a Jzrael
mnie nie pozna?, a lud: móy nie zrozumia? , Lecz dofy? tego lamentu nad gtuchi?1'J
[ercem ludzkim, nam tylko t?' naywy:J:sz?, .Tajemnic? Sakramentaln? NaY?UJ?"pSZ81/
Eucharyftyi" a?eby?my gr'Untowniey' poznali ? na nllfl?pui?ce rozmowy fprawied/i ...

wie podzieli? b"dzie nale?ato ,) i uwa?y? ka?d? cz??? nale?yto?ci.,

C' Z ? S C
.

I.
O cuc?a'Y f1:yl J'aJf.O ;"efl Sakrament ,.

R O Z D Z I A ? I.,
D Naturze Eucharyflyi' Swi?te!f"

P. Co mamy uwala? o Eucnaryftyr
Swi?tey?

E.Ztc?aryflra' JeJ!', prawdziwe prz?mie?
menIe' ca?ey iftoty chleba na Cla?o l

ca?ey ifroty' wina na' Krew JezuCa Pana,

moc? Stów Sakramentalnych od Ka..

pIana wyrzeczonych t zoftawiwfzy
tylko poftad chleba i wina, których' .

dzielno?ci fprawuie rzeczywifta przy'"
tomno?? ChryftuCa Pana. III. Pyz!

oJllroulC?niu, Eucharyftia. j?ft nayza''''

O. Eucharyfti? powinni?my uwa?i'a?

trojak9: 1. 1fT poftanowieniu' fUJoim
Eucharyflia jefl mi?o?ne dusz ludzkich
:t Chryftusem ?/qczenie; bo tak mówi

-Chryftus: Kto po?ywa Cia/a mego i

pije Krew moj?, ;Ja w nim jeflem, CI on

wem1'Jie. 11. l? farnym PoJwi?ceniu
111eyrz?
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niey fz.a offia ra; bo wfzyfrki e {ku-
?

wa tego chleba, b?dzie ?y? na wieki: 3.'

teczno?ci offiar dawnieyfzych zaf??- Ka?dy Sakrament powinien by? przy·

pule w N owym Zakonie Chrze?cia?- kazany do zachowania. Ale i o Eucha-

fkim, ryftyi S. to? famo jeft przykazano u

P. Co zamyka w fobie Eucharyfria ? ?ukafza S. w Roz: 22. to czy?cie na

O. Wed?ug nauki S. Synodu Try- moj? pamiqtk?:' a zatyrn Eucharyftia,
dentfkiego Eueharyf?la Swi?ta r Raz jako jefr cudowny, tak te? prawdzi-

zamyka W fobie cudowny Sakrame'nt f wy Sakrament,

od farnego Odkupiciela naszego na p", Czemu. fi?' Eucharyf?ia nazywa

oftatniey wieczerzy pofianowlony ,

tOffiar?
'{

,

kiedy przemieniwfzy chleb i wino W O. Bo jako do uczynienia ka?de,.
w?afne (woje cia?o i krew, odda? na offiary trzy f? nale?yto?ci potrzebne.

wy?ywienie dusz naszych , Sefs: 13"
' to jef? r I, Minijter nale?yty. IL Odda

Drugi rC?Z Eucharyftia zamyka' w nie rzeczy cielc?ney. lIL Zepsowanie

fobie, pr/;lwdziwtl i nayzacnieysz?. offia.. !f'zec?y oJfiarowaney, na wyznanie nay"

r?. Can: l. Sefs: 22 wy?fzego panowania Bofkiego nad

P. Czemu fi? Eucharyt?la naaywa wfzyftkiemi ftworzeniami. Taka bo-

cudowny Sakrament ?? wiem jeft iftno?? ka?dey offiary, ??

O. Bo nie illaczey Eucharyftia czy... l offiara by? powinna oddanie rzeczy

ni fi? , jak tylko, przez cudowne' prze·
'

ciele?oey Bogu uczynione od nale?y ..

tl\ienienie ca?ey ifioty chleba na praw- tego Miniffra pr?y rozfypaniu jey n:

dziwe Cia?o Jezufowe, i ca?ey iftoty· zl1sk wyznawama naywy?fzeg,o Bo ....

Wina na prawdziw? Krew Jego przy fkiego panowania- nad, wfzyftkiemi

po?wi?ceniu pr2ez Stawa Sakra111en-- ftworzeniami.,

taIne, zoftawiwfzy' tylko poftaci chle· Tak?e:fi? to wfzyftko dzieJe przy

ba i wina, co jeft nader cudowna Mfzy z Nay?wi?trz? Eucharyfti?: T.

fprawa nazwana przeij?oczenie. jeft bowiem tam Minifter nale?yty, taft

P. Czemu fi? nazywa Eucharyfl:ia pf'zeaniegs-zy ojJiarui?cy Chryflus nay-

Sakrament Nowego Za?onu 'j' wy?fzy Kap?an, wedtug porz?dku

O. Bo Eucharyftia ma to wfzyftko MeIchifedeka. Pral: 109. jako i posle-
? '" fobie, co do prawdziwago Sakra- dnieyszy' Kaptan kazdy. lVJowi? za?

h'lentu nale?y, a nayprzód: ka?dy Sa- CJwyftus przednieyszy, który na oftat ...

krament powinien by? znak widomy niey wieczerzy tey nocy, w któf"'1 by?
od Boga poH:anowiony; a to Eucha- wydany, jako mówi S. Synod Tryden:

rYfiya S. ma w fobie; bo jeft znak" Se[s: 22., Cap .. I. " A?eby miley oblu"

Widol'lzy W poftaci chleba i wina', od "bieniey fwojey Ko?cio?owi S? wido

Chl'y!tufa Boga poftanowiony: Math: "m?, wed?ug potrzeby ludzkrey, zo

S6k wziot &ez1ts Chleb, EJc. 2. ka?dy "ftawil offiar?, przez kt6r?by ona

? raltlent powinien mie? obietnic? fa. "krwawa, która fi? raz tylko na

AlI przYwi?zan? do znaku

sakramen_/
"krzy?u mia?a odprawi?, zawfze po

....?
nego • a t? obietnic? i Eucharyftia "tym okazywab fi?, jako .Kap!an

•.
ma W fobie: Poniewa? Chryftus "wieczny Cia?o i Krew fwoJ? pod

!blecal U Jana S. W Roz: 6. Kto pO?y- "poftaciami Chleba i wina Bogu OyClt
offi.a ..



"offiarowa?, i pod tych?e rzeczy po- n
na po?wi?cenie ludzi, przez z??czenie

"ftaciami Apof?otorn fwoim , jako po- :fi? Z Chryf?ufem ,
a wzgl?dem Boga

?,fledniefzym Miniitrom ,
i tych Na- jefr nlyzacnieyfza Oycu Przedwlecz-

,,1t?pcom Kap?anom, aby go tak offia- nemu oddana offiara.

,.rowali, rozkazat.j, P. Zk?d te jef? wzi?te Imie Eucha ..

2. JeR: te? w Eucharyftyi i offiaro- ryfl:ia ?
I

wanie rzeczy ciele?ney; bo tam fi? O. Eucharyftia jeft to Imie Greckie

prawdziwe Chryf?ufa Cia?o pod po- wzi?te od dzi?kczynienia , czyli
f?aci? chleba i krew pod pof?aci? wina wdzi?czno?ci znaku. jakby? domyilal
offiaruie , Jako mówi S. Cypryan w' fi? , ?e Eucharyf?ia jefr znak Bojki,
Li?cie' 6. ?aóz bar?zie!! :fefl Kaptan w ,k?órym

, ?? zamyka niefko?czona

Boga naywyzszego, )ak .7eft Pan nasz wdzi?czno?? , za nlefko?czone dobro-

;jezus Ch ryflu s
, który ojflar" Bogu dzieyftwa Bofkie

, przez kt6ry to znak-

Oym offu;wowat, a offiarowal to?

fa_,
fam Syn Bo?y Jednorodzony Oycu

mo , co Melchifedek offiarowa? chleb Przedwiecznemu dzi?kuie Imieniem

i wino ,
to jeft: Cia?o i Krew fwoj?, grzeCznych ludzi. Nie masz bowiem

3. Jeft na koniec w Eucharyfi:yi ?y- ?adnego daru na ziemi, ani w Niebie

wey offiary rozfypywanie, przez godnieyCzego, któryby móg? dof?ar ..

które fi? tajemnie reprezentuje ona o?y? w nale?ytym podzi?kowaniu za.

krwawa na krzy?u offiara, która lubo dobrodzieyitwa Boikie l jako jef? fama

-ju? farnym dzie?em .raz przemine?a; Eucharyf?ia fercem Chryfrufa Pana za

moc? jednak fwoj? do ka?dey Mfzy nas dzi?kui?ca , Tak naucza? S. Jan
S. to?ci?ga fi? ,

do niekrwawey i nie- Chryzof?orn: Homilia ?5. in Mcttheum.

bole?ney offiary, ale mi?o?ney tego? A za? od c?asu, w którym' 'Euchary ...

farnego Cia?a. llia jefr poftanowiona
I

i zowie fi? lVie ...

Do nale?yto?ci bowiem prawdzi. cz:,erza Pa?foCl.
wey offiary, a?eby offiuowa nie i za

bijanie dzia?y fi? jednega? czasu, to

nie jeft koniecznie potrzebno, ?le

dofy? jeft, ?eby I?amierzeniem ch?ci
?noratnie te dwie roboty byty z,r?czo
n€'. Gdy? to wiadomo jefr, ze i Aaron

niezawfze pod czas offiarowania zabi

ja?, kiedy nawet pierwey koz?a f:a

?rzechj ?ywego offiarowal, potym go

do 1afu wypufzczat, aby hm by? po

zarty. A zatym Eucharyf?.ia l1ie tylko
je:O: c'udowny Sakrament, ale te? nay

Z2lcnieyfza offlsra w \Zakonie Chrze

.?cjalJikjm. Y zt?d wnofi? koniecznie

P R Z E S T R O G A.

Wfzak?e tu pros,:?. aby?.wied?iar mi-

?y Cytelniku,
lZ te lmle Wieczerza

Pa{ifka, dla tego fi? ofóbliw(zym {po
fohem heretykom podoba, i? Eucha

ryfii? niektórzy przed zjedzeniem
nie uznaj? za Sakrament.

Po wtóre ,
ze do wieczerzy, jak oni

mówi?, nie trzeba ?adnego poau ;

wtzak?e ich v;tupftwo pot?piaj?c Oy ...

cowie SS. wta?ciwemi Imionami t??
Bo.Jk? Eucharyfty? S. nazywaj?.

potrzeba, ?e Eucharyftia 'Wzgl?dem
Jl3S ludzi jefr prawdziwy Sakrament;
po jeft ,znak fltutec,zny pofranoWiony

Oyco1tJie Swi?ci t?? fam? Tajemnic!
rzeczywiaemi nazywaj? Imionami VI

Liturgiach Greckich: Ciato Chryflufo ..

fJl?
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TRAKTAT IV .

•

UJe • Na Synodzie Laodyce??im, i n
?::

od tych fkutkow, kt6re Encharyftia

1Vlaxyma M?czenika Swj?t?sc, San?a, f?raw?ie, S. Auguf?yn j? nazwa? ?y ..

U Chryzoft0T?a i u EzychlUfza Swi?- cle, ? l!b: de re?c:
merii: ?ap: ?4.') po"

to??
I

?wi?to?ci, Sanfta Sanftor'lJ,m, u drd?nik , Viaiicte», czyli zapzs Jd?cylu

S. Cypryana Swi?to?? Pa?1ka, 5cmffztm do Oyczyzny: ofobliwie umieraj?cym,

Domini u S. Bazylego w Li?cie do tak nazwali Tomasz Pauqenciusz ,
i

Amfilochinfza farne dobro naywy?fze, 'Pachomiusz ,

lpsmn homa11, na Synodzie Ancyra?- Od utze?niftwl1 ? czyli fpo?ecznego
fkim Sama dofkonalo?? , Ipsum perfe- po?ycia cz?ftek, i przy??czenia fi? do

fru.m. Chryftufa S. Pawe?, ad C01·: 10. S4

Od materyi, z którey fi? czyni Eucha- Dyoniziusz, S. Damafcen i infi nazy'"

ryH:ia, czasem fi? nazywa Euchary- waj?, Kommuni? , ftót Pal1foi, flol Nie-

ftia Chleb, Panis , (jako u Jana c. 6.) biefki , jtót .Miflyczny, czyli Duchow ..

czasem nadiftotny, Panis fUpe1"Subjlan- ny ?yf?laxis zt?czenie.

tuuis , czyli przemieniony i przeifto- Od pobudki, Z ktdrey wYJziknot ten

czony: jak.o u S. Ambroziufze . Cyrylla, Sakrament, to jeft: od mi?o?ci
, zowie

Chryzof?orna, i inszych. Czasem Chleb fi? ?afka , Graiia, od godno?ci zowie

?ywot'!, Panis uita ,. jako u Jana fi? tajemnica taje11'mic u S. Dyonizill"

E;vangelifl:y, i u Jana.. Z?otouftego na fza, od domyfinych znakow, a Synt-

LIturgiach Greck1ch, Chleb' Swi?ty , bol?s, zowie fi?, Myfleriztm tre11lcndum,

a w Hymnach Ko?cielnych, Chleb Taje?nic? ?r.aszliwa, al?o fekret mil ..

Anieliki. czema bOJazlIwey uwagI.

Co do [o'fmy po?wi?c mia Eu!ogia;
u W A Z A Y II.

Jczyli pob10go,fiawiony dar czyli ze

gnany. A za? od wfzyftkich prawie

jednym ftowem, Eucharyflia. zywy
znak l flutek wd:?:i?czno?r:i, Dla tego,

?e naywyzfzym prze?egnanit:m Chleb

i wino na Cia?o i Krew ChryftuCow?
przemieniaj? fi?. Cz?f10 jednak Imie

Eu/ogii, nie tylko Eucharyftyi, ale te?

i inszym prze?egnanym Darom i

Chlt'bom. n. p. \Vielkanocnym przypi ..

fUie fi?. A oCobliwie chlebom ?'ama

?1ym przy pocatowaniu Krzy?a po

lVlrzy rozdawanym u Grekow, co

E1dogi? zowi?, nie Eucharyfi:i? ; bo

tl\ll\ nie masz Cia?a Pa?fkiego, ale

t,y1k.o chleb profi}' ?egnany, i oley
zeg?any z uczesni?twem B?ogol1a

'?len{hva Ko?cielnego na przeciwko

Z
e El1charyil:i? S. nie tylko prawo·

wierni, Orthodoxi, ale te? nawet

wlzyfcy heretycy za tajemnic?, czyli
Sakrament uznali; jesliby? wyf?czyf:
1. Gnoftykow. n. Manicheuszow. lU.

Meffalianow. IV. Archontykow i im

w rozumieniu podobnych, którzy
znofili wfzyftkie Sakramenta; bo

chocia? dawnieyfi Pelagianie i po nich

Socynianie moc do fprawowania la

fki odjeli Eucharyfryi, wfzakze jednak
w naznaczeniu, i W t?umaczeniu ifio ..

ty tego Sakrameutu ró?nie b??dzi
li.

P. Có? tedy je!! Eucharyfria, jako

Sakrament pod czas farnego po?wi?
cenia ?? orobotn i pokufom. .

O. Jeil: przemienienie, chleba i wina
na

Od I'mt?(;?1,os,i; ab efficacia 1
to Jeft:
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na Cia?o i Krew Chryftufa Pana moc? >:? ryftyi tylko jeft fila Cia?a Chryf?ufo, ..

Stów Sakramentalnych od Kaprana wego , jakoby jntencya zamierzona
wyrzeczonych przy zof?awieniu po- do farnego aktualnego u?ywania , tak,
ftaci dla Duchownego 'Wiernych wy- jako i woda dó Krztu po?wi?cona t

?ywienia. która to woda, jak przed obmyciem,P. Có? jeft Sakrament Eu?hary1tyi tak po obmyciu 'nie jeft Sakramen-
ju? po po?wi?ceniu ?

tern, ale woda profta u?ywalna. To?
o. Jeft Cia?o i Krew Chryf?u?a Pana famo rozumiej? o Euttharyftyi ,ze jak

rzeczywiscie przebywaj?cego pod po- przed wieczerz?, tak po wieczerzyftaciami chleba i wina .dla Duchowne- nie ma nic ?wl?to?ci w fobie; dla
?o Wiernych wy?ywienia; takiemi fi? 1ct6reyby jey nele?al poklon , ale ty1 ..

bowiem i wed?ug Teologow f?owami . ko pod czas farnego jedzenia ftaje fi?
wyra?a: Eucharyftia jeft Sa,krameu\: Sak1'amentem,f

?

Nowego Zakonu zamykaj?cy w fo- I? przeto Ka!winifto,wie, którzy prze.bie rzeczywi?cie Cia?o i Krew Chry- cz? rzeczywi1?? przytom.no.?? Chry ....

:ft:ufa Pana pod pof?aciami chleba i f?usow? w EQch?ryfryi, z Lutrami,
wina na Duchowne Wiernych wy.., którzy fzczyc? tl?, ze przytomno??
?ywienie.

.

Chryftufow? w Eu,ch.aryftyi tak uzna ..

P. Jzali tak rozumie? i wierzy? na ....

I
j?, jako i Katolicy towarzyfzy?:

le?y, ?e Eucharyf?ia i bez u?ywania niechc? , atoli przecie .zadn,? miar?
jeIl: prawdziwym Sakra?entem ? nieegadzai? fi? z ?atO,1i,ka.mi ,; iponi?

!o.. Tak zaif?e ,
a nie inaczey wfzyft,. wa? Lutrowie niewiere? , ,ze Chryftuslim Ka.tolikom wierzy? nale?y, ?e od momentu po?wi?cenia przebywa

Euchary!ft?a jeft ,zawfze prawjiziwyrn nieodf??pnie w Eucbaryftyi pod po-
Sakramente?'il.t?o jeft: nie ,tylko kiedy ftaciami Chleba i 'Wina; jsko farniKa-
bywa' po?wi?cana? albo w czafie u?y- tolicy W tey Wierze Zbawienney
wania, a1e tez od momentu po?wi?- Chryfi:usa przebywai.?cego w Eucha-
cenia, cho?by ,nie by,?a u?ywana, p6ty ry fry i zawfze .czcz? g??bokim P?k?o-
trwa rzeczywi?cie" póki poftaci Sakra.. nem, Zk?d Kalwinifiowie Katollkow

mentalnych nie na'lt?pize,pfucie" to' zgromadze.nia jak? bal?ochwalcow
jef?: ?e tam rzeczyw??ci? przytomny

I
unikaj?;. Ty?h ,zas t to Jeft: tak Kal-

Chryfius pod pof!aclaml przebywa winow • .Jako J Lutrow przekJ?te hr?-
zaraz po po?wi?ceniu ·i przed Komrnu- dy Synod S_ Trydentfki w Sefs: I3.
ni? i po Kommunii. wyklo?

'

·w nafr?pui?cych Kanonac4
f

P. Czemu? heretycy mówi?: ze
Swi?tych.

Eucharyftia ?ie inaczey jeft Sakrarnen- -..:....-_-----

tern tylko pod czas Kotnmunii aktual ..

KANON I.!Jey czyli uzywa?ia ?
.

.

O. I. Ponie1fJaz LutrowUJ twzerdz?:
,ze tylko pod cza? jedzenia przez

Wiar? Cido Chryftufowe rzeczywi
?cie bywa przyjmowane.

Jesliby
kto przeczy?, mówi?c, zew

Sakramencie Nayswi?tfzey Eucha ..

ryfryi niezamyka fi? prawdziwie, rze

czywi?cie f Ulotnie Cia?o l Krew
, lL .KOt/wini za? t1ujwi'l: ?e W Eucha-

ta-



TRAKTAT IV.'
?ih r?

K A N O N V.
razem z Dufz? i Bófiwe? Pana na- ,:.

Izeoo Jezusa ChryfitJsa; a zatym ca

?y Chty??us,) ale \rn6wilby, ?e tylko

jeft w nim tak, jako W znaku albo
Jesliby kto rzek?, ze albo jeIt

•

_ fzczegulny po?ytek Nay?w: Eucha ..

ryftyi odpufzczenie .grzechcw , albo

ze zniey nie i?CZ6 fkutki pochodz?.
niech b?dzie przekl?ty, ./lnathema.

.

figurze, albo w m.ocy, niech b?dzie

przekl?ty, /hzathema.
1_

,,,

.
_

J{ A N ,0 N II.
-

K A?N O N VI.Jesliby kto rzek!: ?e W Nay?wi?t:
Eucbaryftyi Sakramencie zofraie fi?
jftot'11 Chleba i Wina razem z Cia?em i

z Krwi? Pana nafzego Jezusa Chryfhi
fa, a oraz przeczy?by cudowne one a

osobliwfze przemienienie ca?ey iftoty
Chleba na Cia'io, i ca?ey iftoty Wina

na Krew przy zof?awieniu tylko fa-

Jesliby kto rzek?: ?e w Nay?wi?t?
Eucharyfl:yi Sakramencie Chryftus Jed ..

'norodzo?y Syn Bo?y , nie powinien
by? cz?ci?. Bofk? nawet zewn?trzn?

wielbiony, ani na Procefsyach wed ...

?ug chwalebnego i powfzechnego Ko

?cio?a S. Obrz?dku, i zwyczaju uro-
I I

j mych l'Qftaci Chleba i Wina, które to

ptz?mienienie Ko?ciot Katolicki nay"

w?a?ciwiey Przeiftoczeniem nazywa,

.

czy?cie norzony , albo ?eby publicz ...

nie pok?on mu oddawano, ludowi nie

wyftawiany, i ze jemu k?aniaj?cy fi?
f? ba?wochwalcy, niech b?dzie pl'?e

..

niech b?dzie AnCJthema. '

"

kl?ty, Anathema.
.

KANO N -m,

JesIiby kto przeczy?, mówl?c , ze

\'W czci godnym' Sakramencie Euchary ..

KANON VIL

1l:y,i pod ka?d? pof?aci? ,
i pod fzcze- Je?liby kto rzek?: ze 1i? nie godzi _

gultle?i ?a?dey p?ftac! cz?ftkami po .Swi?t? Eucharyfiy? w Swi?!nicy za

uc?ymemu rozdzielenia ca?y Chryftus chowyws? , ale zaraz po po?wi?ceniu
nie zamy ka fi?, niech b?dzie przekl?ty, przytomnym koniecznie nale?y po-

.tlnathema.
'I

rozdawa? ,albo ?e 1i? nie godzi, aby
\

K A N O N IV. j? do chorych 2 uczciwo?ci? nosi?,
niech b?dzie przekl?ty, .I1nathema.

lesliby. kto rzek?, ze po uczynionym
JlCl?wi?ceniu w cudownym Euchary

?Yi Sakramencie" nie jefl: cia?o i Krew

KANON VIII.

Jesliby kto rz?k?: ?.e Chry1tus- w

Eucharyftyi okazany Duchownie tyl
ko po?ywany, a nie za? Sakramental ..

nie te? i rzeczywi?cie bywa po?ywa ...

ny, niech b?dzle przekl?ty, An"therntl'

ana nafzego le:.tusa Chryftusa, ale

tylko w u?ywaniu; kiedy bywa jedzo

?Y. nie za? przed, albo po, i w Ho

Jtióthczyli Partyku?ach po?wi?conych,
.

re
po Kommunii zachowane by

Wal\, albo zoftai? fi? t ?e \V nj?h nie

p?3e ywa prawdziwe cia?o Pa?1kie,
,Jl?e_c;h b,??:Zi? przekl?ty, .I.lnathema,

Tpm lP'.'
'

I

l.
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KANON IX. P R Z E S T R O G A II.

jesliby kto przeczy?, mówi?c, ?e

nie wfzyfcy i nie ka?dy zorobna wier

ny Chryf?usow oboyga p?ci p.rzyfzed.
fzy do lat rozeznania obowi?zani f?

Je?eIi? tedy. f? wykl?ci Klllwinil?owie
l Lutrowie za z?e porozumieni e

o Swi?tey Eucharyftyi, to jef?: ?e Lu.
ter trzyma?, iz w chlebie jefb Cia?o
Pa?fkie jako ogie? w ?elez is

, pieni?
dze w worku, a wino w butelce.
A z.a? Kalwin f?dzi? , ?e to tylko Figu
ra.l obra? czyli znak fam przyporni
rtal??y CIa?? Pa?fkie

, a zatym Kom

mun?kowan!e Je? to tylko przez Wia
r?, 1 fam? ImagmacY? Cia?'a Pa?fkie go
przyimowanie, albo Ze to tam tylko
fama intencya Chryft:usowa., w tym
znaku przebywai?ca zmicrzai?c do'

farnego pozywania, poznawfzy ich

przekl?te b??dy, jak?e nam Katoli-

. na ka?dy rok przyn?ymniey w czafie

Wielkonocnym do przvimowania Kom

munii , wed?ug przykazania Swi?tey
Matki Ko?cio?a, niech b?dzie prze

kl?ty, .Anathema.

KANON X.

Jesliby kto rzek? . ze nie godzi fi?
Kap?anowi celebruj?cemu farnego fie

hie kommunikowa?, niech b?dzie prze

kl?ty, AnathemC?.

t

j

I
kom nale?y rozumie? o rzeczywiftey
przytomno?ci Chryftusa Pana -w Sa ..

kramencie Eucharyfryi.
K A N O N XI.

Jes1iby kto rzek?: ?e fama Wiara Odpowiad:?m: Nam Katolikom po-

jeft dof?atecznym przygotowaniem kornym Synom Ko?cio?a S. Katolic-
do przyi?cia Nay?wi?t: Eucharyfl:yi kiego tak koniecznie nale?y wierzy?,
Sakramentu, niech b?dzie ,Anahte" i rozumie?, jak nas ten?e Ko?ciot S.
'net. kolumna i twierdza pra wdy naucza, i

Aza? zeby tak wielki Sakrament przykazuje wierzy? i rozumie?. A z:t?
nie byr przyjmowany niegodziwie, a naucza nieinaczey, tylko tak, jako
zatym na ?mier? i pot?pienie, f?ano- fam Chryftus poftanowil. Sam bowiem

wi i twierdzi ten?e Synod S. a?eby Chryftus Pan na of?atniey wieczerzy
ci, których tylko fumnienie o grzech pof?anawiai?e .ten Nay?wi?t: S?kra ..

?miertelny obwinia, chocia?by jako" ment: jako ?wiadcz? Mateufz S. I?u ...

kolwiek fi? by? 1krufzonemi rozumie- karz Ewangeliftowie, wziowfzy w r?-
li, mai?c blifko Spowiednika. koniecz- ce chleb prze?egnaf, dzi?ki uczyni?
nie upr?edzi1i Spowiedzi? Sakramen· Oycu, roz?ama?, i dar Apoftolom fwo.

taIn?, Jesliby za? kto przeciwnie na.. im, mówi?c: bi1'zcie i Jedzcie, to jrfl
uczaI, albo przepowiadat, albo upor- Czato moie. a potym wziowfzy Kielich

nie twierdzi?, albo tez jawnie dyfpu- z winem przezegna? i rzek?: Piycie z

tui?c bróni? odwa?y? fi?, tym farnym niego wJzyscy; te? bowiem .lefl Krew mo ..

llie"h b?dzie przekl?ty,

1
ja nowego Te{?a men tu , kt(!ra za) was

i zet wielu b?dziu wytaml: to czy!'/'cie 1ttl

-/ ?? moj? pami?tk?.
A te S?owa Wfzechrnocnego Boga

Chry ..



Chry{t'usa , który fl'owem fwoim Nie- .::_ ?dpO?f)iedzi na z?rzuty Heretqkot»

bo i ziemi? ftworzy?, .go?em W Ka?ie przeczwko rzeczywifley przytomno?ci

Galileyfkiey wod? w WInO przemre- Cil1'yflttscwey w Eucharyflyi.

nil, s?owem urnarfego ?azarza z

J;robll obudz i? ?
:flowem pi?? chlebow

l

ila pi?? ty fi?ey ludzi rozmno?y?', 110-

,wem' fiv,owe' d?zewo usu?zyr, flowem

wiatry i rnodl{!e burze ucifzy? , Tego

tedy Chryftus! Boglt uwazywfzy 110-

wa wymówione na oflatniey \Vie

ezf:fzy przy pof?anowieniu Euchary

ftyi, któ? fi? odwa?y jego Wfzecb

If/ied? 1. i? jako nie?dy? Zydorn
by?a niepodobna do wierzenia ta Ta.

jemnica , tak i za na fzych czasów

trudna Heretykom; W) filit bowiem

Luter oczy na t? cudown? Euchary

:fty? pogl?dai?c, a przecie nic wi?cey
nie wyczyta?, tylko to, co pifze: Cer

pus C/wijii efse cum pan e : .?e Cia?o

Chryf?usowe jeft razem z chlebem,

fimt ignis in ferro candente, jako ogie?
w rozpalonym ?elezie, a chc?c fi? ja

?niey wyt?umaczy? przed Henrykiem
VIII. Anglii Królem, ?wiadczy fi?: ?e

przeifroczenie Katolickie, Transubflcm"'f
tiatio,-uie mo?e by? wyczytane w Eu

charyfryi, ale raczey: ze chleb jell;
Cia?o Chryftusowe dla zjednoczenia

cble.b? z cia?em: ?aneff1 efse Corpu$
Chriftz fropter unlO1Zem panis CZim cor·

pore. i ?eby lepiey móg? wyperswa

dowa?, dal takowe porównanie w Li ..

?cie Me]anchtona fwego ucznia pisa.,

nym Roku T543? Sicut homo CJtriftus
Deus, propter Hlppojlaticam umiot?em,

Jako cz?owiek Chryfrus jd? Bogiem
dla cudownego iHot zjednoczenia"
tak rozumia?,?e chleb jeft Chryfrufem,
a Chryftus jeft chlebem, zk?d fpól ..

ifino?? czyli now? KonsuHlancya.
.cy? w Eucharyfryi wylPysJit

mocno?ci uwldczy??
-' Albo kto wierzy? "nie b?dzie Bogu

m6wi?cemu: to jefl Cioto moie? nie

mówi bowiem: tu jefl w chlebie, tu

.fefl w Winie , jak rozumia? Luter,

mieni?c: ze tam jefr w chlebie Chry-
f?us

, jako ogier! w ?elezie , jako pie

ni?dze w worku, ale Cbryftus mówi

wyra?nie: to jeft Ciato moie, ta' jefl
}(rew moja, jakoby rzek?: to, co wj

ozkie jako chleb, to jefr Cia?o moie;

Chleb bowiem, kt?regb .'la dcm?, praw

Itz?we Cialo moie. A zatym nie Obraz,
nip. figura, jako rozumiat Kalwin, nie

fama mOc przy jedzeniu, niezawiao??

od wierzeni:! lud?kiego ?
nie intencya

tylko r:amierzona do Kommunii; bo

nie zna/l ? nie figura Krwi za nas wy

lana na Krzy?u, ale prawdziwa Krew

Z Maryi Panny za {praw? Ducha Swi?

tego zrod2'.ona. Oto? tak Luterfld ja

?() i Kalwi?fki b??d fprawiedliwie Ko

llciol. S. pot-?pia, a nam Katolikom

\Vierzy? mocno i niew?tpliwie o rze-

AtoJi co do pierwfzego zmiefzcze ...

nis w Chlebie:' ?e takowy wy:ktad Lu ...

ter:fld jeft oczywi?cie fa?fzywy. zt?d

fi? pokazuie; bo Chryfrns pd?ana
whd?c Eucharyfly"? nie ukaza? mieyfca,
nie p.uwiedzia? tu jefi: Hic eft corpz/;.r

rneum, tu jefr Cia?o moie, w chlebie

jeft, jako/ ,ogie? W zelezie; bo W ten

??as naft?piIoby dwóch jfrot .zjedno?

,;zywHh>y przytomno?ci Chryfiusa

10

'na ,w S:;lkramencie Eucharyfryi
,J"l'zJlk.a?uj.e.

-
"

,

11) czeUle.
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czenie, by?aby jedna iftota chleba, ,:, Ach zaUle falfz to jeft oczewi I?y!
druga iftota Cia?a Chryf?ufowegc na ani fi? równaó i ? tym nie mo?e, ze
jednym?e mieyscu, ale wyra?nie uka- widz?c kiesk? ufzyt? dla pieni?dzy
zuj?c przeifloezenie: ?e fi? ju? ca?a dornysla? by G? kto z?ota, w teu czas,
iftota chleba zamieni?a w Cia?o Jezu- gdy nam kto ukazuj?c worek z pieni? ...

{owe, wyrazi? Wfzechmocnyrn Slo- dzami
, m6wi: oto z loto moie. Bo

wem fwoim: to jeft Cia?o moie, ta któ? nie wie, ze kieska z natury fwo-
/jefr Krew moja. hoc eft Corpus llUJUTn, iey nie doczego innego nale?y, ty l-

ltie efl Sanguis mens. nie za? mówi? ko do pieni?dzy chowania? lecz 'gdy ..

tu a tu, w tym chlebie: oto? nie w by k?o ,powiedzia? ukazuj?c kiesk?:
chlebie, nie razem z Chlebem przeby- Ot? ZyCl? moie

, nawet i po zabiciu
wa iftota Cia?a, ale ju? zamieni? fi? moim od

, ro?b6ynikow; A kto?by ta-
ca?y chleb w iftot? Cida Jezusowego. kowey mowie móg? kiedy uwierzy?,II. Zt?d fl? Luterfki b??d okazuie, kiedy kieska nie jeft fporz?dzona do

a.e oni wyrnyslal? i odwa?ai? fi? t?u- o?ywienia trupa, tylko ka?e ii? do.

maczy? mysI Chryftusow?, jakoby to mysla? pieni?dzy, zlota , lub frebra?
Chryftus mówi? fposobem domysInym, To? famo patrz?c na butelk? za ...

tak w?a?nie, jak gdyby kto ukazul?c tkni?t?, mo?e kto po prawdzie mÓ4,

worek ze z?otem, mówi?: oto ztote wi? bez ?adney zdrady, to jeft wino
moie , albo na butelk? wina pe?n? moie. Czemu; poniewa? butelki do
mówi?: trzymaycie te wino, to jeft napojow z natury fwoiey f? uc?ynio-
ferce moi e

, albo rozpalon? fzyn? u- ne. Wi?c mo?na fi? domysli? od zwy.
kazui?c, m6wil: ?e to ogie?, a zatym czaynego gadania, ?e w butelce jell:
mówi? oni, ?e tak by?oby iftotn? wino ? ale powiedzie?, ukazui?c bu-

prawd?, jak Chryftus mówi?: to jeft telk?, ze .to jeft ferce muie, ze to
Cia?o moje. jelt Krew moja, zataiwfzy w mysli,Ale o chytre wybiegi! O zfosIiwe ?e mo?e by? rozweselenie ferca od

prawdy Chryfl:usowey t?umaczenie! wina, i to jefzcze, kiedy go fam, a nie
któ? kiedy nadzwyczayne po fzczero?ci kto infzy wypije w oczach je?o.
komu ukazuie zakrycie ? li. p. któ? Ach któ? takowe fa trze , j tak gf1l4
komu podai?c kamie?, mówi ? ?e to pie porównanie z Nay?w: Tajemnic?
chleb, dla tego tylko, ?e tam pota- Eucharyfryi na O?tarzu ftawi? b?dzie'?
jemnie fam w frzodku kamienia za- kto tego Dagona Felifi:y?ik:ego Z Ar-

kry? kawalek chleba ? nie przeftrzeg-r. k? przymierza na jednym ftole po-
fzy przyiacioI, nie byl?eby to fatfz, ftawi? kto profry chleb z ?ywYfr?.kamie? dai?c, a ch lebem nazywa?? jeft- Cia?em Chryftusowym po bra ta? ch i-
?e to gdzie w U?ywaniu'? albo by?o ba przekl?ci fi?utowie, jako fili i?y.
kiedy, ?eby chleb k?sai?c, domysIa? nowie. Nie zcierpia?a niegdy? Arka
fi? kto, i? tam jeft utajone cialo we Pa?ika koto fiebie Dagona, precz
{rzodku chleba ? gdzie i kiedy tako- zrzuci?a ba?wana z Oltarza, i na drob.
","e by?o U ludzi przyia?ne gadani-e, ne fztllki pogruchota?a: o jako?by
wprzód nieoznaymiwfzy, Ze W chle.. prawica twoia Wfzechmocna o Boze

bie, ale nIe z c;hleba cia?o? dopu?ci? tego b??du mogla w Nay?:)
I

Eu-



TRAKTAT IV.
e,

?l1charyl?yi! falfz tedy jeft wieczny, ;:. j?c M?dro?ci porz?dku, ale fwoi?

2eby tam co zo1ta?o z chlebowcy

,
okazui?c Wfzechmocno??? czego r6? ..

iftoty, gdzie przyll:?puie cudowna za- ne podobie?ftwa w cielesnych natu-

lniana.- Prawicy Naywyzfzego: Hece ejt rac h pokazule. Y to przy?wiadcza Lo-

Inutatio Dextera attifsimi. towa Zona w Rup foli zmieniona co

I Il. Popieraj? f\Vego b??du Lutro- do formy cia?a, a nie co do matery?

wie, wymyslai?c jakoby d-ugie wcie- cia?a, i to ukazule woda w Kanie Ga-

lenie Chryftusowe, to jen: zjedno- lileyikiey w Wino zamieniona, i ty-

czenie trzech natur hippoftatyczne, fi?czne inne przyk?ady,
I

jakoby cienie

jakoby f?awi?c na Oltarzu jedn? na- przed nall:?pui?cym. cia?em, upomina-

tur? SY,na Bo?ego, drug? natur? czlo- j? ludzi: ?e wfzelka odmiana dala

wiecz? , któr? wziol z Maryi, kiedy nie jeft Bogu niepodobna i owfzem

fi? ftat cztl)wlekiem, trzeci? natur? fam Syn Bo?y przekonywai?c ludzkie

pfzeniczuego chleba, kiedy fi? Chry- niedowiarftwo, t ak za?wiadcza u Lu-

itus odziawfzy chlebem i pomie?ciw- kafza S. w R. 18. Wier: 26. Q1UE im-

fzy fi? W chlebie, chlebem fi? na- poJsibitia Junt apud homines, poJsibitia
zwa?: ato tak, niby zt?czal?c fi? z jiunt apud Deum, \ Które rzeczy nie-

chlebe.m, j?1w fi? BJ?wo z??czy?o. z podobne f? u ludzi, podobne f? u

cz??wwczenftwem, a Jako przy W Cle- Boga.
Ieniu z M?l'yi nie zepsowa? natury Te tedy Wfzechmocno?ci Bofkiey

,c??owiecze?frwa, ani j? przernieni? , dowody, ?e przewy?fzai? ludzki ro ..

tak powiadaj?: ?e i przy zl?czeniu fi? zum, za niepodobne f? rozumiane 11

z chlebem nie czyni tran?ubl?ancya- Niedowiarkow, i teyto fi?y Bogll

tyi, przeifroczenia czyli przemiany Wfzechmog?cemu blu?nier1k? fwoj?

Hloty chlebowey, ale j? ca?? przy g?b? uwhcza6 nie wftydz? fi?· Prze·

fobie zachowuje, a zatylD wllofz?: ?e ciwnie za? cokolwiek fi? Boikiey fprze-
j w Eucharyflyi zjednoczenie iftot ciwia m?dro??i, cokolwiek w bafwo-

ca?kowitych, z!Jnio h;:;oftaticCl, pawin- chwalLtwo wprowadzi? mo?e, to na ....

no- fi? znaydowa? tr?tnie przypifui? Bogu; któ? bowiem

Ale ll:óy zattumicielu Prawdy, kt6- nie razu mi dla kogo fi? Bóg ftal cz?o ..

ry raz Bogu Wszechmog?cemu uwta- wiekiem? i jakow? na fi? przyio? na-

?za Cz mocy, jakoby nie móg? chleba tur?? kto nie rozumi: ?e Bóg jeil:
1 wina przeiftoczy?, drz!Jgi raz na fzczera m?dro??, a ??czy? fi? z nikim

zbytek tey?e mocy jego i m?dro?ci nie mo?e, tylko z rozumem ftworzo

??ywafz. Raz Bogu uwllczaCz to, co nym, który obraz fzczery m?dro?ci?

lemu' fam emu i jego Wfzechmocno?ci A by-tzeby to rozum ftawi? zwie-r-

P?Zyzwoito. Drugi raz to mu natr?t- ciaMo przed ba?wanem, fpiewa?
?lle i niegodziwie przywbfzczafz, co piosneczk? przed pie?kiem, uczy?

Jego. m?dro?ci Naywy?fzey zgola fnopek pfzeniczny Niebiefkich Tajem ..

przeCl\\1Q". Có? bowiem przyzwoit- nic, ??czy? fwoie ?ycie jakoby za

lzego .BogU, jako cialo ftworzy? ciA- przyjacielil za bochenek chleba '?

?em, 1
on.e frworzone przemieni? z Ach gtupcy! do tego? wy Majeltat

Jednego Clar- na drugie cia?o, nie pfu- Botki ju? nachylacie, ?e iftotn? Bo-

1k?
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!k? m?dro?? z gar?ci? m?ki, i? rak
?::

rzek? , w dz ie?y miefzacie'? i zt?d?e
Jednorodzony Obraz Oyca Przed

wiecznego Syn Bo?y. jako W'otna

m?dro?? raczy? podzwign?? Obraz

fwóy f?worzony , jako do fiebie pa ..

dobny, to jefi: natur? ludzk?'? wi?c
ju? i niepodobne rzeczy tak z fO?-,?
mial ??czy?'? powied?cie, profze ,

kie

dy i gdzie Bdg mówi?: uczy?my chleb

na Obraz i podobie?t?wo narze? kle

dy nóg m ()wit : ?e tak Bóg urni?o

wal chleb, i? Syna fwojego wydal
za??

okazuje, bluznierf?wem nl?.zywacie,
Impanatio, zachlebienie Boga prze
ciwne. m?dro?ci Bo?ey drugi m \V cie ...

leniem wielbicie, o Przewrome ufza

nowanie, Królem Chryfl usa nazyw??,
a zarniaf? Ber?a trzcin? mil w r?ce
dawa?, sIady ca?owa?, i obówie liza?,
fi g?ow? i nogi rnni?! Lecz dofy? ju?
i na te zarzuty odpowiedziano , fzko

d?, nietrud? h? z?osliwy Heretyku,
Dl: doyrzyfz Syna Maryi, ani w chlebie,
ani ko?o chleba, ani te? fzperay o

(wzeijtoczeniu; poniewa? te Przeif?o

czenie, jako jef? cudowne, tak rozu

mem ludzkim poj?te by? nie mo?e;
bo to nie ludzka, ale Bofka (prawa,
a jako jeft fzczegulne, tak ?adnego
w naturach frworzonych nie przypu
fzeza przyk?adu. S?uchay raczey
Nay?wi?t: Synodu Trydentfldego, któ

ry tak ci? uczy W Sefs: 13. Kanonie
2. I? Przeifioczenie jeft to przey?cie
czyli przetworzenie jedney iftoty na

drug?, jeft to cudowna. a fzczegulna
odmiana' ca?ey natury chleba na Cia

to, i ca ?ey natury wina na Krew,
przy zoftawieniu tylko poftaci chleba,
i wina.

Ach fzale?l?wo W pomierzanym
mozgu, dok?d zabrn??o?! ze ju?
Syna Bo?ego, Syna cz?owieczego,
Synem chlebowym nazywafz, ]e?eli?
nie przyftoi ??c?y? nauki z fnopkiem
nie?ywym ,

a jak?e przyftoi ??czy?
Stowo m?dro?ci Bofkiey ,na hyppo
ftatyczne zjednoczenie z k?sem pfze
nicznego chleba, j wymysla? Chryftu ..

fowi drugie Wcielenie'?
Oto? warze, o Heretycy, porówna

nie z hyppofratycznego zjednoczenia
natury ludzkiey z Bofka , przez które

:fi? Bóg Chryftus fral cz?owiekiem,
nie zepsowawfzy natury ludikIey bo Mówi fi" nayprzód przetworzenie,

a tym flowem ?vyrzuca f;? precz

z??czenie, czyli zJednoczente Chleba

z Cia?em i z Bó1twem ChryJ?ufowym;
poniewa? z??czenie czyli zjednocze.
nie dwie rzeczy r6zne i dalekie od
ftebie zjednacza, zgola ich nie mie

(zaj?c, al? ca?kowite trzymaj?c. Tak
\V Chryfiu:fie dwojaka natura hyppo ..

fiatycznie n? ??cz?, ??cz? fl? zaifte

ca?kowite, niepomieszane , niepopfo.
,,,'ane, natura Bofl{a L Ludzka w je
dnym Chryfiuiie • Nie tak za? dzie

je fi? W Sakramencie Eucharyfiyi, gdzie
ca?? iftQta chlepa i wina nie z??cz?

to przyfralo m?dro?ci Bolkiey ztywym
rozumem ??czy? n?. Ale otoz i wa

fze przyrównanie Tajemnicznego clJle ..

ba, kiedy chcecie profiy chleb, nie

?ywy, njemocny, nic nie znai?cy, ja-
ko ba?wanka W ca?o?ci zachowawCzy

przy Arce CjaI?/ ?aM?dego pofi?wi?.
Co tedy oczeW1SCle Jefi: przeClwno

Bofldey ro?dro?ci, to wy natr?tnie
frzypifuiecie Bogu, co za? jeR w?a

?ciw? Jego \Vfzechmocnc?ci?, to wy
}Jltl?llierili? g?b? uw?aczacie Bogu.

Przejftorzenie bowiem chleba,
W którym ii? ?oika Wfzecl1ffiocno??

fi?,
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.....

??, nie zjednocza fi? ,
W natur? Cia?a

:,:? or?z moc i fkute;zno?? llów po?wi? ..

J Krwi Chryftofowey. caj?cych pokazac.
Mówi fil(, pOlf!tóre cal:y fu?ll:ancyi Mówi fil!.. potrzecie: pr?eiJtoczenie

chlebowey przetworzeme, totius fub- cudowne I fzczegulne, conuerfio mi ...

jta1tticc, nie famey tylko materyi, jako rabilis & fi1J,gz?tcwis, a to dla tego

cz?fti ,
nie famey tylko formy, ale cudowne; bo ?adnym rozumem f?wo-

?gora ealey iftoty czyli natury chle- rzonym nie mo?e by? do?cignione t

bowey przy zoftawieniu tyl s o fa- jako cud nad wfzyftkie cuda, i po

mych pof?aci chleba i wina, a tym wfzyftkich narodach czyniony i da

farnym przeif?oczenie Eucharyftyczne fko?czenia ?wiata trwaj?cy, dla tego
koniecznie fi? ró?ni od wfzelkiego za? fzczegz-tlny; bo ?aden przyk?ad
infzego przetworzenia, k.tóre fi? ty?- we wfzYftkich naturach nie znaydzie
ko mo?e wynale?? na ?wiecie, jako fi? jemu równy.
to: n. p. Pokarrnu

, który G? zamie-

nia jedz?cemu w iftot? eiala , ró?ni

?? i od Ol1t'go przemienienia wody
W ,,:,ino w Kanie Galileyfkiey ,

ró?ni

R O Z D Z I A ? II.

fi? l od przemienienia lafki Moy?e- O przeifloczeniu czyli cudoumeu za ..

fzowey na w??a, ró?ni fie od prze- mianie chleba i wina tla Cia/o i Krew

!llienienia ?ony Lotowey ?a f?up fuli, Chryftusow? przy po?wi?ceniu.
1 ,od wfzelkiego infz ego przemienie
lila, ró?ni fi? zgota Eucharyf?yczne

e

e

a

I?

I.§.

Sakramentalne pr-z eif? ocz en ie,

Racya; Bo 'w tych WrZ) Itkich przy- O n1ate?yach cucbarv.ft)ri S.
k?adach nie caley i!l:oty bywa odrnia- ' J

P.
Co nale?y uwa?a? przy farnym

po?wi?ceniu Eucharyftyi?
na

, ale koniecznie ta? fama zof?aje
?naterya, co i byw:l, nowa tylko

przybywa forma, czyli nowe wn?trz
I,

O. Tu przy po?wi?ceniu Euchary ..

fryi koniecznie trzeba uwa?a? dwo

jak? akcy? czyli robot?. Jedn?, któr?
Ko?cia? S. powinien przygotowa? •

drug? akcy? CZy li robot?, któr? fam

Chryf?us obowi?za? fi? czyni?.

ne pr4ekfztaItowa.nie natury.

A za? w Sakramencie Eucharyftyi,
tak fi? cata przemienia ifrota chle

ba i Wllla, na ?ftot? Cia?a i Krwi Chry-
1turowey: i? nie tylko forma dl

\Vnleyfzll , ale i materya z gruntu od

mieniaj? fi?. A (hocia? SS. Oyca
'vie cz?fta tych przykradow u?ywaj?

?" t?umaczeniu Eucharyftyi, to nie dla

P. Cd? tedy Ku?ciol S. przy po

?wi?ceniu Eucharyftyi powinien przy
..

gotowa??
O. Ko/.ciot S. czyli bardziey Mini ..

fter O?tarzowy wed?ug Nauki Ko?cio ..

ta do Eucharyftyi po?wi?cenia: l. p?

winien przygotowa? matery?. tak?,

j&.k? fam Chryll.us ukaza?. 11, Po

winien uczyn ? W ??dan'u fwoim in

tency? 1 to jeft; namierzy? .chceni?

('p.o , ?eby chcieli zupe?n? równo??

ITll?dZy temi rzeczoma ,
a mi?dzy

E,u<.ha?yfty? poftanowi?, ale tylko,
azeb? l'aj€lunic? Eucharyftyczn? jak,
kol w!ek mogli lud.ziom wyt?umacz;yc,

f WOJe _
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(woje do fprawowania razem z Chry- ::? jesliby przewy?fza? infzy rodzay m?
f?:ufem Eucharyftyi S. l/L Powinien ki nie pfzenney , tedy zgo?a materia,

wymówi? nale?ycie t? form? f?ów niewa?na ,
\

po?wi?caj?cych Sakramentalnych, kró- Do wina za? nale?y 'koniecznie
re fam Chryftns wymówi?. .

troch? przymiesza? wody; gdy? te

P, Jaka? jeft materya Euchary?yl? wody przymieszanie jef? z Ko?cielne
O. Materya daleka Eucharyf?yi ta" go Przykazania, i ?adn? miar? niego ...

z którey powinnaby fi? fl:a? Eu- dz! fi? go opu?ci?, poniewa? znaczy:
charyfria, jeft dwojaka, jedna ma- z. Przez wino natur? Bo1k? ? przez
?eria powt nna by? przygotowana pod ?od? natur? Ludzk?, wiedney oro-

form? Cia?a Chryf?ufowego ,
a taka bie Chryfi:ufa jefzcze przy Wcieleniu

materia powinna by? chleb pfzenny, z??czone. 2. Przy m?ce za? znaczy
czy to prza?ny, jako czyni? Rzymia- krew j wod? boku Je?ufa Pana ply ..

nie w op?atku, czy to rozfzczyniany, n?c?. 3, Przy offierze znaczy Chry
albo kwaszony, jako czyni? Grecy i f?ufa z Lud?mi Wiernemi z??cze-
Ru? w Prosforze, dory? ?eby co nie. ,

do iftoty chleb takowy by? czynic- P. Na jakim Chlebie Chryf?us Pan

J'Iy, z ziarna pfzenicznego , A za? przy oftatniey wieczerzy fprawowa?
? druga materya daleka pod form? Krwi Eucharyfli? , czy Da prza?nym, jak

Chryftufowey powinno by? wino dowodz? Rzymianie, 'czy na kwa?nym,
prawdziwe z winnych jagod i winney jak trzymaj? Grecy ?

macicy. Za matery? za? blifk? ro- O. Takowe pytanie nic zgo?a dl)

zumie fl? fame zbli?enie chleba ? wi- Wiary' nie nale?y; poniewa? co Bogu
na do form? czyli do wymówienia famemu przyzwoito, to Chryfl:us fam
fl'6w Sakramentalllyt.:h. A za? po po- czyni?, a co ludziom nale?a?o, to

?wi?ceniu zdaj? :tl? by? matery? bli- Ko?cio?owi do rozrz?dzenia zoftawil.

fk? one materyalne poftaci chleba i Bogu albowiem to tylko przyzwoito,
wina, farne pozof?a?e po przemienia. jak frwarza? if?oty ,

tak przej(?ac?a&
ney naturze chleba i wina, czyli przemienia? na infze natUry J

P. Czy godzi fl? cokolwiek przy- ludziom za? do woli zofta?iono prze-
miesza? do tych materyi ? rabia? wed?ug upodobama przymio ..

O. Zgola nie ?odzi fi? nic przy.. ty. Zaifte ftwarza Bóg wfzelkie ro

Qawa?, opr6cz jesliby bez ?adney dzaje zbo?a; bo to f? iRoty, jako
wiadomo?ci jakowey odrobina infzey n. p. wfzelkie jeft ziarno, ale niko

m?ki przymiesza?a fi? do chleba pfzen? mu nIe piecze Bóg Chleba; bo to lu ..

nego, tak jednak, aby t?go, ani z dziom tylko zoitawuie w mocy, aby
{maku !Zmienionego,', am z koJ?ru fobie przerabiali przymioty chleba ..

chleba pozna? nie mo?n.; bo jesltby we, czy to miel?c, czy to warz?c,
2naczna by?a zmiana, 1 niepodobie?. czy to piek?c, ale i piek?c czy to

ftwo do chleba pfzennego, na tych- prza?ne, ?zy to kwa?ne chleby, •

miaft w ten czas zadn? tniar? nie tak zmieniaj? fi? tylko przymioty. al,
b?dzie materia nale?yta do Euchary.. ?ie Hioty chlebowe,
(tyi, ale b;lrd?o w?tpliwa, tak I i?

Chr'y"
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-

,

Chryftus za? pofranawiaj?c Eucha- .. :?
ko Rzymianom takowe czynili za ..

ryfty?, uczyni? to, co ?an:e?u B?gu rzuty.

by?o przyzwoitu; ?mlen I? bowiem __ --.------

I

iftoty chleba i wina na iftot? Cia?a

1 Krwi fwojey, zol?awi! za? ludziom

moe 1porobi? przymioty, kt?re uzy

s II.e

e

Zarzuty Focyanow.waniorn Iudzkim f? przyzwoite ,

-

Na jakim za? chlebie Chryf?us Pan

to wykona?: to ju? co do iftoty
rzecz pewna, ze by? to chleb pfzen
tly; gdy? to tak i Duch S, przez Apo
ftolow podania za?wiadcza, i wfzy
f?ek Ko?ciot S. takiego chleba u?ywa
do O?farza ; co do przymiotow za?

by!obyto pytanie cz?f?o fprzeczne
bardziey z ciekawo?ci, ni?eli' z po-

Te
f?owo Greckie Artos tylko zna ..

czy chleb, a ten powinien by?
podrof?y i wzgóre podni-ficny przez

zakwafzenie, zk?d od foli, ciep?o, i

fok wzd?cie maj?cy, fam? bu?eczk?
ukazule (, jako t?umaczy Cerulari

u fz ) wi?c Artos ehleb nie wyra?a
prza?nego op?atka, a zatym nie 1lu?y
op?atkom. _

I

I'

-trzeby.
'

Na co im odpowiedzia? dory? grun
townie Kardyna? Humbertus, ?e pró?
no jeft od nazwi1ka, ,które ludzie

wed?ug fwego upodobania rzeczom

przypifui? , f?dzi? o naturach rzec?yp
II. dofy? nieoftró?nie ten zarzut :czr
ni? Focyanie; poniewa? _w ichze

Greckjey Ewangelii u ?ukafza S. W

Roz: 24. w.30. W farne dni prza?ni
kow ukazawfzy fi? Jezus ?ukafzowi
i Kleofafzowi id?cym do Emrnaus,
nie inf?y chleb jak tylko prza?ny ?a

ma? i dzieli?, a przecie o nim Grec

ki text pi fze: Lavontin Arton eulogi
ze, W zio? chleb Blogollawi?; ?rt()$

chleb z?aczy nawet i prza?ny.

P. Jakie? o chlebie pfzennym do

E.ncharyfryi uzywanym by?y (przecz ..

k?
.

O. Oto mi?dzy Grekami, a Rzymia
tlatni wfzczeIy fi? by?y takowe fpo-

I

ry, z przyczyny Micha?a Cerulariufza

Patryarchi Kon,ftantynopolfkiego ( ja
ko ?wiadczy Lucius Ferraris Tomo

3. in Appendice Articulo 10. de Eu
eharlf?ice materia §. l. ) ten bowiem

lVIicha! Cer?larius zapalony bardziey
gniewem, ni?eli gorliwo?ci? prze-

,

ciwko Hzymianom, wznieci l fprzecz·
lt? wielk? pot?piai?c Rzymianow za

ll?ywanie chleba prza?nego do 'Ol.

tarza; przed jego bowiem czasami ?a

den Pifarz Ko?cielnv ani Grecki.

?'tli ?aci?fki nie ganif uzywania prza

?l)ego ch Jeba. Zk?d wielki dowod, ?e

?rZed ?ymto Micha?em zawfze Ko

ah\at Bo?y tak Wfchodni jako i Za
c

0rldni bez fporu
•

?adnego uzywa!
?? llng chwalebnego zwyczaju Ko-

II.

Zarzut drugi czyni? Focyanie taki:
Poniewa? prza?niki f? pra wie bez fo

ku; zaczym o?ywiai?cego EUt'hary·
fryi {kutku znaczy? nie mog?, a b?

d?c tylko wyrazem -(mutku i zalu, ja"
ko i u Zydow raz tylko do roku po

winny by?y by? u?ywane na pami?.t ..

8el0 o\\> k
' .

k
.

k, • ta przasnego, Ja o 1 wa·

?ne?o chleba. Chwycili fi? tego Mi
.ha?a WrZyscy focyanie i przeciw-

Tom 1fT.
"

K kt
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k? ich n?dzy, któr? na pufzczy cier-
?:<

nie by?a potrzeba, a?eby i W chlebie

pieli; przeto w Eucharyftyi prza?niki równo?? co do przymiotow' 'znaydo-
u?ywane by? niepowinne ; gdy? Eu- wa?a G?. Chleb za? prza?ny od kwa-

charyf?ia jeft znak rado?ci. ?nego przymiata mi tylko ró?ni fi? ,

Na ten zarzut odpowiedziano im ale nie iftot?.
tak; ?e po mi?dzy Materi?,' z którey IV.

fi? Sakramenta Ikladai? ,
i pomi?dzy

fkutkiem Sakramentalnym, którego
Iprawui? , powinno by? niejakie?
przymiarkowanie ; to prawda; ale ?e ..

b.,y konieczna równo?? we wfzyf?
kich wlasuo?ciach Materyi zachodzi?a

z {kuckami Sakramentalnemi, to wca

le nie trzeba. Chleb za? czyli to prza

?ny, czyli rozfzczyniany, i cia?o ?y
wi , i fily pomna?a , co te? i Eucha

ryfria W Durzy fprawuie. A do tego
?e i ?ydom prza?niki [prawowali te?

.

Zarzut. Ko?ciot S. ?cisle przykazu"
Je w tych Kanonach, .kt?re fi? Apo
ft?lfkie by? mianni? , a?eby Chrz??ci

ame. ?ydo:vfkic? prza?nikow nie u?y
wali ; ??nIewaz P? rozglofzoney E ..

wangelu ,Zydowikte ceremonie tak

ufrafy , ?e ani prza?niki nie powinny
fi? wznawia?: Kanon za? ApoftoWrj
LXX. takowy jefi,

"Jesli Bifkup albo Kap?an, albo Di-

" akon, albo któ?kolwiek z liczby Kle"

" rykow po?ci z ?ydami albo z nie ..

"mi dni ?wi?teczne odprawia , podar ..

"ki ich przyimuie , n. p. prza?niki
"albo co podobnego, niech b?dzie Z

"urz?du z?o?ony; jesliby za? by?
"?wiecki, niech b?dzie wy?qczony ,

Kanon za? XI. Synodu Trulla?fkie-
-

go taki jef?., ?aden z tycb, którzy W

"Kapla?fkim ftopniu licz? fi? ,
albo

"?wiecki, Zydowfkich prza?nikow
"niech niepo?ywa ,. alb? ?a.d?ey z nie",

"mi przyja?ni niech n?ezaWler?,
albo

,
--

wefele uwolnienia z Egiptu,

III.

Zarzut takowy: powinien by? chleb

Eucharyfty(zny podobny, jako do fwo

iey .figury, do chleba tego, kt6rego
offiarowal Melchifedek; poniewa?
Chryftus zowie ii? Kap?anem wed?ug.
Melchifedeka. A?e chleb Melchifedeka

by? kwafzony, czyli rozfzczyniany,
wi?c: i Eucharyftyczny, po\vinien
by? rozczyniany, a zatym prza?ny
Jeft nieu?yteczny

wchorobacI1 onych mechay Oleprzy"

:: zyw:a'
albo od nich le?arftw. niech

" nieb1erze, albo w!azotach nIechaJ
"fi? z niemi razem niemy je , jesliby
"kto to czyni? odwa?y? :fi?, tedy

;

? Na to odpowiedziano tak: nie prze

?zemy, ze ma podobie?ftwo Offiara

Chryftufowa zt?, któr? offiarowal

Melchifedek; i ?e u obydwóch za

rniaft materyi byty ifi:oty chleba, i

Wina. Ale jako nie, by?o potrzebne
porÓwnanie, co do przymiotow wi.
?1a z winc.m, którego Melchisedek

?fiar?waI,. z tym, którego Chtyfi:us?,
Jako ? faml

_

f ocyanie wyzllaj1: tal\

,. b?d?cy Klerykiem, niech b?dzie
"z?o?ony z urz?du, a bed?cy ?wiec ..

" kim, ?iech b?dzie wy??czony"
Na to odpowiedziano tak: z mozga

by?by ten obrany; któryby cho? raZ

przeczytawfzy te Kanony, niepozna r,
i? one uczesnictwa z Zydaml zabra ..

niai?, a nie 14 Chryftusem; .prza?nHd
'bQWlem
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e

.howiem Zydowfkie, kt6re oni w;:, chleba we M fzy 'wiernym do uwagi

SWi?h fwoie u?ywaj? '. cz?fl:okro? W 'pod.aje. L Przyk?ad ChrYJ}u:ow, któ-

fobie miewai? mleko, Jayca o,
eukier , ry l fam na przasnym posw1?ca? ; po

..

z którym roi1\Of?ne fobie cl?leby czy- riiewa?, c?o.cia? przed dniem. Pa?chy

Ili? nazwane ll.1azach Haschira l te to of?atni? WIeczerz? pofranow1?. pko

prza?niki , cz?fi:o ,cozyni? dla che. ych ?wiadczy Jan S. W R. 13- W. 1. jed·

i dla przyraciu?, nawet i dla Chrze?' nak
o fi? to rozumie? ma, ?e przed

?cian. y teto f? Zydowfkie Prza?niki, dniem PascJly natu,ra{nym, nie ?a?

których I(anony zabraniaj? Chrze?ci- pyzed dniem prawnym; bo wed?ug

anorn ,
a te przyjmowa? i po?ywa? Prawa Moy?efzowego Pafcha czyli

nie tylko u Grekow , ale i u Rzymisn Swi?to prza?ników, jako i infze uro-

?abroniono jd? jako ?wiadczy Pa- czyfto?ci z wieczora zaczynai? !fi?.

flCldopoli Ricci ullo. de jure PerSOnarU111, a zatym i dni prawne, wi?c Chryf?us

lib: rr, Cap. 39. Numero ro. "zabro· po?wi?ca? przy zacz?ciu dnia praw-

niono jeft w Rzymie, aby ani pod nego prza?nikow ,
to jeft z wieczo- ·

pozorero przyja?ni Zydzi Chrze?cia- ra , kiedy ?ydzi Pafch? offiarowali,

110m Prza?nikow fwoich niedawali , czyli zabijali Baranka Wielkanocne-

oto? zakazane f? Zydowfkie prza?ni- go, jako ?wiadczy S. Marek w R.

ki, a nie za? ka?demu wolne u?ywa- 14- w. I2. Dzie? za? naturalny zaczy-

nie fobie prza?nego chleba. na fi? od pu?nocy, a dzidz prawny

Eucharyfrya tedy nie z Zydowfkich wed?ug Prawa Moy?eJzowego, od

':zyni fi? prza?nikow, ani moc? Prawa wieczora nef??puiqcego SU/??ta. jako

Moy?efzowego, ale na okazanie po- ?wiadcz? Kfi?gi Levitici Cap. 23- t·

1tanowienia Kucbaryfiyi od Chry- 32. od wieczora a? do wieczora b?dzie-

Husa Pana; jako ?wiadcz? Grzegorz cie Swi??'i? Sobboty wajze.
VII. i Innocenty III. de Mvfl:erio Naturalny tedy ?zie? b\,r 15· Xi? ...

)Itfsre. C:ap. 2." od farnych tedy Bro-, ?yca, a zaczyna? fi? OG pulnocy: Le-

"gofl:awlOnych Apof?o?ow Piotra i vitici 28. y. 6. Pietnaflego dnia Mie

" PawIa; których i ?ywych mia?,' i fi?ca te?o uroc?yflo?? Prza?l1iko10

_ "um?rrych -pilnuie, ten obrz?dek Pa?fta Jefl· Ten?e fam dzie? !jako

?) offiary przyj?? ?o?cio? Rzymfk.i, któ- Prawny od, 14. z Wieczora, kiedy

$,rego dot?d W nieprzerwaney czci Chryftus now? Pasch?, flar? wyko--

.,?achowa?."
.

nawfzy, pof?anowit ?xodi ?Z. 1'. J8.

__ PierwJzego Mip?ca czte1'najtl'go dnia

Xil!}yca z wiec:?'ora bt;dzipcie jeN .ef"Za-

?. III. 'n?ki, a? do dnia dW1fdziej?ego j.?ienf1-
'

Izego tego? lYJiefiqca, te.go? wiecz01·a.

P. l!kiez jefr Du{'howne czyli mi-. Zac?:ym idzie, ie Chryftus po?wi?ca?
"

fiyczn.e znaczenil." tak prza?ne- na chlebie prza?ny'll , ?e ?al G/rery b?

???C) jako i rozfzczy'nianeg-o chleba, kwafzonynz l'lf.'i?c?, to czyni? tak?e
Je y b. wa we Mfzy S. u?ywany'? mai?c figurowany od farnego Chry"

9·. \Viel€' 'zaifte rzpczy f?, kt6re fillsa ,fposob, kiedy mówi? ?hr) fru,'"
KOilCIQ? przez u?ywal1ie prza?nego.. W Kosci.ele S. tak: podobne Jeft Er -

l) . lcwflwo
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lewflwo Niebiefkle kwasowi, który urzioio-
?:< po?wi?cali, ka?dy wedtug zwyc?aju

Jzy Niewiafla, zakry?*f1i, go. we trzy fwego Ko?ciota . Stanowiqc 'lfJ ten fpo
miary m?ki a? by' fi" wfzyflko zakwa- fob" Poflanawiamy wierzy?, ?f tak na

filo. Lucee cap. 13. y. z r. oto? nie- prza?nym, jako i na kwa?nym chlebie
wiafta Ko?ciot S. oblubienica Chry_ pszennym Cioto Chryflufowe 'prawdziwief?usowa , oto kwas czyli UJzrofl St«.

I
bywa jprawowane. l(aplani za? ka?dyffJOIJ Bo?ego za?ryty we trzy miary wed?ug fwego Kosciota' zwycza.iu, Za

m?ki, to jeft: Jedna miara przy

zro-I
chodni ieedtu« Ztlchodniego, {P/chodni,bieniu kwasu, druga miara przy ro- wedtug Ko?ciota lIlfchodniego /prawo-fzczynieniu ciafta, trzecia miara przy wa? powinni. .

Iumiefzaniu Prosfory.
, .

,

II. U?aga. oko?o ;chleb?a?'prza?n'7go,Zk?d obydwa te rporoby swi?ce- ze W mm nte ma zadnegg przymienia Eucharyfryi, to jeft: i na prza?nym, fzania infzego fmaku. A :ia? nie przyj na kwaszonym chlebie Ko?ció?' Bo- 'miefza?0?? u porn ina Komrnunikui??y zawrze ma we zwyczaju: na cych do czyf?o?ci duszy i cia?a.
prza?nym z Chryftufa przyk?adu, na IJI. Prza?ny chleb ukaznie Cia?o
kwa?nym z jego Ewangeliczney rady, Chryfi:ufa niefkazitelne i ?wi?to?? je-j by? zawfze ten S. zwyczay, jako go; poniewa? prza?ny chleb czyni,
?wiadczy Lucius Ferraris nawet w fi?: l. Z ziarna, to jeft: z jego m?-Wfchodnim Ko?ciele, (in BibHotheca ki, które znaczy Cia?o Jezufowe. 2.
Tom: 3- de Eucha: apen:' §. l.) po- Z wody, która znaczy Durz? Jezu.
niewa? Murzyni,' AbylTynowie w fow?. 3. Z ogniem, który znaczyWielki Czwartek na Wieczerzy Pa?- S?owo Bofkie.
fkiey przyk?ad Ch ryftu fa wyra?ali, r-a Ma tak?e i Ko?cio? Wfchodni nad
prza?nym chlebie Eucharyfti? S. fpra- chlebem kwa?nym ?wi?te uwagi: l.
wui?c: ita rem nC{-rrat Ludotjus in Wzroft chleba kwa?,nego upomina,
ro?Zmentario l!ifl: ,/Ethiopica. Tak t.e?

I
aby myfl ?o?ywaj?cych by?a P?dni?sWIadczy? MOIch Zakonu S. Antome- ficna do NIeba. II. Znaczy WClelen?e

go w za?wiadczeniu przed Kardyna- czyli Hyppoftatyczne zjednoczenIe
I?ami uczynionym 'Roku 1594. Kiedy I S?owa Bo?ego:z natur? ludzk?; bo

{pytany:, ?:J:ati Etiopia nie celebruiq

I'
S?owo Bopcie, tak natur? ludzk? prze ..

'UJ chlebie kwa?nym,' albo czy na przal- niknl"?o, Jako kwas wrzyfik? ,m?k?
nym ? Odp01.lJzedzial: Etiop ian ie przemka W Prosforze. III. Uzywa ..

r:elebt'ui? na chlebie kwa?nym, wJzak?e l?c we Mfzy chleba kwafzonego Gr7-.; Ci, którzy na prza?nym celebruiq, cy, pot?piaj? ob,mierzlych herety-.

fprdwui? nale?ycie; bo i My w catey

I
kow: I. Ebjonitow. 2. Nazareito\,:, i

Etiopii w Wietki Czwartek na Wie- infzych niedowiarkow, którzy razem

czerzy Pa?foiey ka?dego Roku na pa- z Ewangeli? ufilowali zachowywa?
m?qtk? tey rzeczy na prza?nym chlebie ceremonie i obrz?dki ?ydowlkie, któ.
,elebf"uiemy.

J
rzy ?o heretycy byli pierwfzych wie ..

Cat? tedy t? fprzeczk? ugafil Synod ,kow.
.

S. F1orentlki, nakazllwfzy ?cisle: apy
,

??
_

J(ap(ani na O?tarzu swego Pana Cialo
_ I

§. IV.
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?? "go. 3. Tryd?ritfl.tiego nazwane f?
§.' IV.

,,,poftaci chleba ? 'Yll?a,
a ?a? od Sy

"nodu Konfranclenfiuego 1 od wielu

"Teologow rzeczone f? przymioty,

"aoccidei;;tia o,
chleba i wina. Od Oy

;,cow za? SS. zwane r? pozory,

ApparentilE, cienie, umbrlE, Figury

"i zaf?ony chleba i wina. "

P. Jaka jeft forma Euchary11:yi Swi?

tey'?
O. S? farne S?owa Chry!l:ufowe,

któremi na oftatniey wieczerzy po-

.?wi?car chleb na cia?o mówi?c: bierz

cie i jedzcie ? to jeft Cia?o moje. A

wino na krew fwoj? mówi?c: l'iycie
z nieg9 wJ?yscy, to je? krew mojl"!' No

wego Tejiamentu ,
ktora za u!llS i za

'fllietu b?dzie wylcma. jako ?wiadcz?
?ukasz S. i Marek Ewarigeliftowie, i

Pawe? S. w Li?cie I. do
o

Koryntian.·

I.

Te nazwifka ?aclnnikom i Grek ont

f? pofpolite . Nam za? dory? narnie

ni?, ?e Bogu Wfzechmog?cemu. któ

ry fil? fwoj? przez Qowa Chryfrufo ...

we chleb w cia?o
,

a wino w krew

zamienia, nie zbywa na fpofobach ,

jako ma te poftaci zachowa?, albo i

na fkuteczney dzielno?ci , kt6rymby

fporobem nie tylko jako o

Zbawiciel

utajony w Eucharyftyi ?ywi? durze

te, które to przyimui?., co wierz?,
ale te? i jako karmiciel wfzyftkiego
ftworzenia zaft?pui?c 'powinno?ci
chleba i wina dzielno?ci? Ubóftwio

nego Cia?a i Krwi Jezufowey, któ

re prócz urodzoney fwojey poftaci
mo?e przyw?aszczy? i ró?ne fprawo
wa? insze wed?ug potrzeby zmyflow
ciala dotykaj?cych jego przytomne

W Roz: II. ,

P. Które f? nale?yto?ci Hl:otnie po
trzebne do tego Sakramentu ?

O. Te f?: r. Pof?aci chleba i wina

?? cz??ci iftotne; bo z nich fi? okazu

.Je ten Sakrament. Wfzak?e o tych
P?ftadach, jako masz rozumie?, gaje
CJ Lucius Ferraris tak? przef?rog?.
-----------------

§. V.

Przeflroga Luciusza Ferraris wzgl'l-
dem pojtaci chleba i wina.

"Wiadomo
to jeft z Wiary nie omyI

"

ney, ?e Eucharyftia jen: Taje
"tnnica Ciala i Krwi Chryftufa pod

,,??ftaciami chleba i wina, rzeczywi
"SCle przebywaj?cego. To jeft: ?e

"chleb i wino przez fl'owa od Kap?a
"na Orob? Chryfrufa wyra?aj?cego

"kYtn6wione na Chryftufowe cia?o i

"nr;w zamieniaj? fi?. Y ju? tam nic

go.
II.

Jako fi? trafi?o na Górze Tabor w po

ftati go?ca w przemienieniu, i Magda ..

lenie widzie? ?w poftaci Ogrodnika, aO

?ukaszowi i Kleofafowi rozmawia&

z nim w poftaci Pielgrzyma. A zatym

jako karmiciel wszdkiego cia?a, któ ...

re to bierze, co fobie potrzebnego
widzi, mo?e zaft?pi? dzielno?ci po

..

karmu i napoju, to jeft: mo?e fpra.

WOwa? W zmyllach lU1S.zych to, f?·

" Zofl:' hl'
.

"oprócz aJeftz .uaktuóry
c eba 1 WIna

"Rom chlPO .ac1!
t re

n?szym zmy·

te oft
e,b l. wmo ukazUl? • Zaczym

:' SS.
p aCl

alb,o o pozory
od Synod?w

i? I. Laterallfklego. -'l? Florent1kie-
mQ
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mo, coby fprawowa?y chleb i wino
,'< w odpowiedziach na zarzuty Kalwi? ..

naturalnie. Wed?ug zdania Augulty- fkie i Luterfkie
, teraz jaka jeft druga

na S. o cztcneiecze, Bóg tobie w,sz.yfl- n1?Iezyto?? EucharyfryL
Iw jefl, [esli ?akn?esz, cJltebe1,": CI .J?1J?, II. Nalezyto?? potrzebna z iftoty

[esli pragniesz, toodq. c?jefl, .1e:J:etrna- do Eucharyftyiprzemienienia chleba i

gim jefle?, odzieniem ciJejt, &c. Oto? wina , na Cia?o i Krew Chryfrufow?
masz; Sakramentalne pol?aci chleba i mor? flów Sakramentalnych, tak, ?e- ,

l
wina, jako f? potrzebne ,.dq Bucha. by fi? nic nie zof?a?o chleba i wina, ?
ryftyi iftoty, aby. znaczy?y i czyni. oprócz poftaci okazui?cych fi? zmy

..

C

:2

1

I

?y to, na co fi? Chryftus obowi?za? Rom, ale fam Chryf?us .w tych po-
zaft?powa? powinno?ci chleba i wina, 1taciach

przyw?aszczonych ?eby
to jef? : na wy?ywienie Dus.z Ludz- tam przebywa? po przemienieniu, i
kich, jako Zbawiciel wizelkiego cia- te to przemienienie robota Bofka, 1
la, i jako karmiciel. Y ta to jef? adio , i ta to akcya przeprowadzaj?'" .

(

potrzeba ?akramentalnll, która jak ea jedn? ifrot? czyli byt, na drug? (

(
fkoro gdziekolwiek uftaje prz.ez ludz- ifrot? czyli ten?e byt, na inszy fpo ..

Ide niedbalftwo, nie jeft obowi?zany fob jef?eflwa zamieniaj?ca, a zatym
tam Zbawiciel przebywa? Sakramen- robots Hofka przetwarzaj?ca, o:.ftio
?alnie; jakowy bowiem chleb i wino veproduffi,va, od Synodu Trydentfkie-
przy po?wi?ceniu bywa ?

takowe te? go nazwana, Preeifioczenie , ko ..

dzielno?ci i trwa?o?ci obowi?zuje fi? niecznie jaft potrzebne do iftoty
zaf??powa? fam fob? , jakie i póki Eucharyftyi S.
ehleb i wino naturalnie czyni?by po- III. Intencya Miniftra, to jef?: Ka.,.

winny.' pIana po?wi?caj?cep;o woJa namierzo ..

.

nI. na do WOli Chryftufa, którego Ofob?
zewn?trz ma reprezentowa?, z tego
chceniem i rofkazem wewn?trz, t

jefr : w rozumnym c?yli uwa?nym
/chceniu, jako ?ywy inf?rument jego
1?()W roboty, m? fi? z?adz??.; bo

inszy nikt by? nIe moze Mmlftrell1,
tylko Kap?an, porz?dnie poswi?cony
chc?cy to czyni? przy po?wi?ceniu,
e o czyni Ko?cio?, a, Chryftns rofka ..

zal. '

A za? po?ywanie czyli Kom"

munia i offiarowanje, czyH Mfza, nie

nale?? do Broty tego Sakramentu,

poniewa? i bez nich Eucharyftia jeft
prawdziwym Sakramentem, i mo?e

A zatym wiedz?c ten obowi?zek
Ko?ciol: 1. Powinien ftar?l? fi? te

poftaci w oftrózno?ci naturalney mie?,

jakoby ,chl?b i wino, t7.naj?c czary
l1aturalney, i mieyfcowey, i przypat
lwwey odmiany; bo ikoroby przy
fzed? czas do zepfowania chleba i

wina, wraz tam dzielno?? Chryftufo.
wa odfi:?pi, a na te mieyfce pierwfzy

by? czyli natur? chleba i wina, przy

wr6ci, które .fi? wed?ug zwyczaju
Ilaturalnego zepfuj?· Zaczym trzeba

€z?fto odmi,enia? po?wi?caj?c ?wie?e

materye, tak, jako oczy widz?. Trze

ba te? te ?wi?to?ci konferwowa? i w

czyn?? fwoje fkutki.
,

,gf?holdm ufzanowaniu tak, jako fer

?a wierz?, wi?cey fi? o tym pOlWi?,
.

· v.I,
..

"
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?:, uf?y ciele?nerni po?ywaj?c, ale

w grzechu smiertelnym zoftaj?c, jako
czyni? ?wi?tokradzko Kommuniku ..

j?cy. IV. Sakramentalnie, ciele?nie i

§. VI.

O )Rutkach ?ucharYJlyi,?.

,
duchownie razem, to jeft: wierz?c, i

po?ywaj?c, ??cz?c fi? z Chryftufem\'I'Jakie f? fkutki Eucharyf?yi Swi?-

tey ? -

'w czyfto?ci i w mi?o?ci duszy; rak
czyni? nabo?ni Chrze?cianie, oczy

...

?ciwfzy fumnienie od wfz elkie go

grzechu 1'" którzy tak przyimui?c, ?

otrzymuj? pomno?enie rafki Bo?ey,

,

o. Naypierwfzy fkutek Eucharyfl:yi
i naypryncypalnieyfzy jeft ?aika p?

?wi?caj?ca czyli ufprawied!.!wiaj?ca
cziowieka przyimui?cego Eucharyfti?

zwana Habituatna, trwaj?ca ze wfzyf?
kierni darami i cnotami nadnaturalne

mi, z ,którey laPd Habitnalney wy-

P. Co potrzeba uwa?a? oko?o ma

teryi chleba pfzennego do Euchary-

ftyi? .

.

'

,

'P?ywaj? te naft?pui?ce fkutki: I. Du

'chowne wy?ywienie. II. Zachowanie

od grzechow powfzednich (ita Tr,i-.
Oent: Sefs: I3· Cap. ,i' ) .

'

O. N aft?pui?ce' okoliczno?ci: I. Ma ...

teria daleka tego Sakramentu jef?
chleb pfzenny ,

i wino z jagod win-

I nych, chleb za? tak koniecznie powi ...

-nien by? przenny, i? przez te Imie

pfzenny wyf?czaj? fi? , ?yto, profo ,

owies; j?czmie?; gryka &c. bob," mi- .

gdaly i wfzyftkie.'zbo?a, które tylko
gatunkiem ró??i? fi? od pfzenicy; gdy?
?aden z nich gatunek, jak nie by? od

Chryftufa na oftatniey wieczerzy u?y
ty do Euchatyfryi ? tak ?aden by?
nie mo?e' matery? do niey fpofobn?.
a zatym nie by?by zgo?a na nich Sa·

P ..... Do przyi?cia Eucharyf?yi kto

jeft fubjektem fpofobnym '?' -,

O. Sam cz?owiek Chrze?ciabiki,

który te, ma w. fobie przygotowania
CZyli nale?yto?ci: 'L Sumnje.nie
Wolne ód grzechu, i ta kondycya jef?
Z potrzeby, II. p'odnieuenie mysli do

Boga przez modlitwy i nabo?e?ftwo •.

III. Czyfto?? ciele?na i poft, a te na ..

le?? tylko do zgodnieyfzego przyi??

,

c,ia Eucharyftyi.
'

kramel1t? wa?ny.
.

P. Wielorakim fporobem mo?e by?
\ltzyimowana Ellcharyftia '? II. Ni? ka?dy chleb pfzenny jeft

matery? zupe?n? do tego Sakramen ..

tu, ale powinien by? umiefzany z

wod? naturaln? i nale?ycie upieczo"

ny. nI. u Rusi za? i u Grekow powi

nien, fi? z odrobin chleba pfzennego

czyftego krajanego i z ciepl? wod:t

zmiefzanego, pierwey zrobi? kwa/ek,

któregb odcedziwfzy dopiero z czyft?
m?k?, z piókaney; fuszoney, i dobrze

zmieloney a nale?ycie przefianey pfze«

nicy ros?zyni?, i gdy fi?' wyrufza ?j?
...

G. CzworakIm; to jeft: L Ciele?nie

CZyli materyall)ie przez farne zmyf1y;
?. p. gdyby kto ? niewiernych przy

'?o? E:?char?fti? niewierz?c ; ?e tam

j;t.l: prawdziwe Cialo Chryfl:ufowe. II.

\\, u?huwnie tylko n. p. gdyby kto ??
.('\, aOlem przyimowal, J' ako to Katolik
"1U?h

. ,

'fi:
WZb?J?? Mfzy z Nabozen ?e?l

do ?Zl? ,w fercu fwoim pragoleme

niep??ZYl?cia Eu<:haryityi ; aleby jey

i ciele???at uity. III. Sakramentalnie

'wie.rz?c li'
to

Lje;ft: wed?ug \fiary !
,

fio zfwie?? m?k? umiefza? ,i ugn1es? '

ci?fto, któ.(@- podzieliwf.zy
na.- chleby?

mate
,'1 e tam Jeil.: Chryftus zywy 1
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ma?e poznaczy? czyli po pleczeto- ?} Chryfl:us pi?? tyfi?ey ludu f?uchai?ce-
wa? Znamiennikiem drewnianym, na go nauki pi?ci? chlebami nakarmi?,

którym ma by? wyra?one: Isus, Chry- tak Ko?ciol teraz wiernych blogo ..

ftos, Nyka" i znak Krzy?a ,
i tak do- llawie?ftwem fwoim obdziela. Oto?

piero upiec. o chlebie Prosfora nazwanym a do

A jako forma na drewnianym Zna- Mfzy przygotowanym, nauka z Goa-
mienniku jeR: na calow dwa czworo- Ta i zBiblioteki Luciufza Ferraris i z

gr?njafta, tak fi? do Mfzy mai? wy- Benedykta XIV. Papie?a Rzymikiego
rzyna? Hoftye, Hoftya za? pof?o- <?Pisow.
wie?fku Ahnec, to jeft Baranek ?owie IV: Wa?ny jeft Sakrament Eucha-

fi? , z. i?fzych cz??ci .wyrzynaJ?. fi? ryftYl, ?ak na prza?nym, jako i na

sz?f?ki , pko to' ku CZ?I Bo?arodzlcy, ??fzc?ynJanym czyli wzróf?ym chle ..

z którey' Chryfi:us WZlOt cia?o , zwy- bie pfzennym f?rawowany wed?ug
k?a fi? oko?o Hoflyi kta?? cz?f?ka Synodu Florentfkiego nauki? wfzak?,

czworograniafta, jak czwarta cz??? jednak ch9?by móg? wa?nie po?w l?-
Hof?yi , a za? inne mnieyfze dla Kom- ci? Kapran Rzym1ki na kw??nym, a

munikui?cych wiernych, czy to Dn- Rufki na prza?nym, nie powinni tego
ehown? Kommuni? ,

imieniem któ- czyni? ?adn? miar? bez wyra?nego
tych fam Kap?an pozywa zakladane pozwolenia Stolicy Apofl:oHkiey, i

cz?fteczki, czy tez Kommunikui?cych grzefzyliby ci??ko, na to fi? odwa?ai?c,
Sakramentalnie, którzy farni na jego V., Prosfora Grecka zwyk?a fi?
M{zy maj? fi? Kommunikowa? ,

a te czyni? albo r?koma famego Kap?ana,
mai? by? jako polowa oney wi?kfzey albo którego akkolity, lub te? llug

ez?it:ki, refz?a za? tego chleba, któ- Ko?cielnych, ? czafem zwykly ten

ry fi?, Prosfora, chleb ?wiat/y zowie, chleb fposobi? Dziewice jefzcze nie

pobtogof?awiwfzy, dzieli fi? na cz?ftki maj?ce lat 14, uw?zai?c w tim trzy
Dory nazwane, które zwyk? Kapran Tajemnice. l. Pierwociny, ktore Bogu
rozdawa? jako Eulogi? ludziom ea- nalez? z darow ziem1kich, w ziem ..

?'ui?cym Krzy? i Obraz tego Swi?tf'- fkich za? darach naykofztownieyfzy
';0, którego jeit: uroczyfto??. te za? jeft chleb i Wino o których D?Wld S.

Dory nienalez? do Sakramentu jako powiedzia?: Chich [erce cztowlec:r.e 'lt·

j woda ?wi?cona i Oley, ale tylko f? mocni ?
a lPin,o fOZZf!eseti. Wspomina

znakiem btogollawie?ftwa Ko?ciel. te? i ?ley, to Jeft: OlIw?: od urodzaju
Jlego. ,1'IZ?nlcy, Wina i oleju fwego rozmno ..

Zk?d prawowierni natzfzczo Mf;?;y
I zenz fq: wfpomina i kadzid?o, które

S. fl'uchaj?cy nie zwykli inaczey W zaft?puie, ca?? palon? offiar?; mówi

comach fwoj?? bra? .pc:?arm?w, a?by bowiem:. Nie.?hay .fi? wyprofluie modli ..

:ft? z domowmkl podZIelilI wZl?tym D:J- twa mo.7a, Jako kadzenie przed tob?.
,·em jako b?ogoflawie?ft?em Ko?ciel- Ewangelia za? radzi, aby w r?ku byty
nym, co równie czym? j z wod? ?wiece gorei?ce, i d?iefi?? Panien Z

?wi?con? Jorda?fk?, i z owocami ?wi?.. lampami gbrej?cemi czekai?cych oblu ..

eonemi na Przemienienie Pa?fkie, po- bie?ca wfpomina, dla których to przy:
bcz?c p6ty, póki ich, jak niegdy? czyn, wierni Chryftllsowi z. wy kIl

byh'
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t.per

nale?ytey materyi naywy?fzemu Ka

pianowi Chryf?usowi ,
z Dziewicy

Narodzo?emu, Dzi:w!co? te
pr?y

..

gotowame nawet nrecrerpracym Je

fzcze miefi?cznycb odmian powierza
j?, aby chleby gotowali do Ko?ciel

ney potrzeby I'

byli, z tych darow ziemfkich Bogu .,?

jako naywy?fzemu Panu.
na

.

z na?
.

'Wdzi?czno?ci, tak pierwo:lOY Jako !
rlzieu?ciny odfyta?, albo 1 przynofic
Co Ko?ciof-ow, jako materya?y chleb

JlCzenny, czyli z?o?? czyfte na w?ór
?1f]chiscdeka Kro!a 1 Kaplana , ktory

?laylepfze rzeczy wybierat na offiar?

?3ogu. Tudzie? Wino, kadzid?o, oli ..

w? i ?wiece, i teraz pobo?ni zwykli
offiarowa? w ziemi Wloikiey na Ufa"

czy1.t:e SW'?t8?

P R Z E S T R O G A lIL
t

la Znal?c _

to dobrze, ?e Chryfl:IlS
chc?c fi? nam okaza? jako Zbawi ..

ciel czyli wy?ywiciel dufz ,
i takowe

wy?ywienie uzna? za potrzeb? Sa

kramentaln? i nie wi?cey obowi?za]

fi? pod pof?aciami przebywa?, tylko
póki by? mo?e potrzeba Sakramen ..

talna , podobna potrzebom pokarmu
naturalnego, przyimnie te? razem

na fi? obowi?zek, jako karmiciel

wfzyfrkiego ftwor?enia przetnieniw

fzy chleb na cialo fwoie, a wino na

Krew, llólJzaft?powa? powinno?ci
chleba i Wina, i to wfzyf?ko Cz} ni?'

w zmyllach nafzych, coby chleb, i

wino czyni?y, i to p6ty tylko, pó
ki by jako dary .zitn fide od nas

przyniefione trwa? rnogty w cato?ci

bez zepsucia, tak cZleJn( ?? C?.ryftu
fowa mia?a ich 'Zafr?pc?'a? fama fo

b? ukazuj?c 'Pv{taci chIt ba i wina,

inaczc:y Za? ro zbl:?tniu tl? e:lasu. miey-

II. Tajt:mnic? w chlebie pfzennym,
ta'k przygotowanym uwa?ai? wierni:

jakoby Oaio Nay?wi?t: Maryi Parmy

przygotowane do W cielenia Syna
a

o

o
:Boiego, a przygotowane przez ?Te
llokalane pocz?cie i rozliczne Dary
Bofkie. Zk?d i na Profko111yd?i czyli

przygotowaniu do Mfzy na O?tarzu

\.)fobnym zakladnym, prothesis, wfpo

Jllina Kap?an Baranka' od zalozenia

?wiata zabitego, czyli w Dekrecie

Bofkim naznaczone \V cielenie Svna

.

Bo?ego z Maryi. wfpcrnina i Kr610-

w? przygotowan? do przyj?cia S?o

wa Przedwiecznego. Tudzie? wfpo ..

mina i N arcdzenie Chry'ftusa Pana,

i przyprowadzenie Narodow Poga?

?ich do fzopki Narodzenia Chryftu

fO\Vego przez Gwia?d?. Wfpomina

t>l'Zynidione i kadzidlo jako Bogu
, fea, lub przy{!od ( ktc?r(>?n y nawetod trzech Królow. '

dla uarow zjt n !kich pilnie p( winni

upatt) wa?, ahy?my nie byli ?ajmom

z?e cffiaru ?C\m p('rl('?n' ) rod takim ..

mów ? t
zhliieniu t?k('wy('h przygod, ,

?dzit: by' fi? powinny 1\S'1 wa{- dary
zit n fide, ju? h In Cl'ryftu? l,rzt franie

Ztft?po\\a? powinrw'ci 'chl(ba jakO
?.atmicit?, umknie fi? trz i pctrzcb
Saltf9rrt>l taltia, 7,e tH1\ nie b?dzie as

OCZtkiw"l ja?.o Zbawiciel, Je'Z do

lIr. Znaczy Tajemnic? Niewiafry

EWal1?t1iczney, która zatai?a ? was

:Ve
trzy miary m?ki, a? fi? wfzyflko .\2.akwafilo. Zk?d Grecy i literalnie na

?et to chc?c wyp? inia? powinno?? I

PmCZe?\ia Prosfor czyli chleba na l

0. laro?anie Bogu pierwey d?row
\

?l?mfk?h. na oka.za?ie wdz;?rzt'c)?d,
.Ja p w.OrzycielowJ: a pot ID ola

Rr?) gC.ltU\,:al i du darow Ni bidkilh
tych?m l? L
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tych pol?aci wrdci pierwfzy byt
chleba i wina, a zatyra fi? chleb zepfo

wany ,
i wino zepfowane oka??.

.;:, j?ca, którato wtzyf?ko prze? fiebie

lam? uczyni? mo ?e
, co drugim mo.

com ftw.orzonym wlewa, ?eby mo

g?y czyni?, tak n. po Winna. Macica

moc? Bofk? pofilona , daie winne

grona z mocy fobie po?yczoney i ju?
winna macica uwa?a fi? moc dru

ga naturalna.

A przeto obowiazanr f? Minif?ro

wie Ottaraowi zwa?a? i mieyfce gdzie
i. l fl? pokarmy naturalne pr?dzey pfui?,

i czas kiedy fi? zwyk?o wino i chleb

psowa? ,
i przygody gdzie uftan? po

trzeby Sakramentalne dla nieof?rd?

no?ci Miniftra, a zatym trzeba od

mienia? jak naycz??ciey ?wi?to?ci

dawnieyCze po?ywai?c '.
a ?wie?e za:

ktadai?c dla ufz attow ania zdrowym 1

dla wygody chorych na Mfzy by?

. ly, Wino zaprawione korzenno
J

JesItby znaczna bv?a zaprawa czyli.• .J

zml:szan}e , jefr materia w?tpliwa;
pcmewaz w?tpliwo?? zachodzi czyli
nie utraci?o w?afno?ei i przyzwoito?ci
naturalnego wina o

<'

nie mog?cym. V. Wino wyci?niona z jab?ek, atbó
z innych rzeczy w cale jeft materia

?iezdatna, ani jeR: zwyczanym napo-
,

Jem o§. VII. _

VI. Jeszcze przebywaj?cy fok W

jagodach. nie jef? matery? dohateczn?,
poniewa? zdaniem ludzkim bardziey
jeft pokarmem, ni?eli napojem.

P. Co nale?y wiedzie? wzgl?dem
1Ilateryi wina nale??cego do O?tarza.

O. Te naft?pui?ce przef?:rogi ?

lo Wino czyta jef? bia?e, czyta
czerwone byleby z winney macicy"
jeft materia pewna i dofkona?a; racya.
albowiem te chocia? ró?ni? fi?

I

ga

tunkiem naturalnym, nit: ró?ni? H?

Vt). Jeili wino !kwa?nieje, je!
materia w?tpliwa.

'

P, Co potrzeba zachowa? miesza

j?c wod? do wina ?

O. Zmieszanie wody do wina nie na ..

le?y do iftoty Sakramentu; b? jef?:
wazne po?wi?cenie i bez przymIesza

nia \vody, jell: jeanaJt potrzebne z

ro.!kazania Ko?cielniego , przeto Ka,.

plan grzeszy?by ci??ko, jdliby natll"

ralney wody, nie przymieszaJ, albO'

zamia1t: jey 'z przypraw? jak? odwa ..

?y? fi? miesza?; bo chociai mar? od ro

bin? wody potrzeba przymiesza? ?

jednak te przymieszanie wielkie rze?

czy znaczy, o czym wy?ey mówili?... ?

\

jednak gatunkiem Zwyc;Zllynym, obo

je bowiem f? wina z winney latorosli.

II. Wino rzeczywi?cie zlodowacia

?e jel? materia doftateczna wed?ug
zdania BOllacyny, Tamburyna iinfzych;
bo i z natury fwoiey moze by? pite,
rozegrzawfzy go i nawet gdy po

I

po?wi?ceniu polta? wina zlodowade4'

je, przeciei tam nie uftaie Krew Chry
ftusowa.

III. Wino cudownie ftworzone, ja
kie byto w Kanie Galileyikiey, jeft my.-
tak?e materi?

_

dO.
l?ateezn?; bo jeft

I
przynaymniey \V mocy pierwCzey,

P. Woda przymieszana z winem ,I

czy fama przez fi? n? krew odmienia'

aby mog?o by? z winney latorosli, fi?, Chryftufow? '? I

I
mQC ,Pierwlza Jcft wfzyftko ftwarza- O, Nie famA 'przez fi?, ale prze?

flló1 ..

/

l
"
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. fpó?bytnoS? z winem; alb?wiem. zrnie- ;:' pi?? ?oswi?ci?, ta?ie .w. zmieszaniu

!zawl'zy fi? z winern , ?aJe fi? J8koby b?z zadnego wyd,zl.elema l
,;"yznaczc:

..

Jedna fldadnn?? 11IPOJU.
ma w fzczegulno?ci ,

ten zadney me

P. Jak powinna b y? przytomna ma- po?wi?ca.

tery:L Kap?anowi, do po?wi?cenia na- Racuo. poioszedm«, albowiem forma

gt;:>towana '? po?wi?cenia powinna pada? na mate-

.

O. Tak powinna by? przytomna. ry? pewn? i wyznaczon? w fzczegul ..

.zeby móg?a by? pokazana przez te no?ci,

f?owa : hoc efl, to jeft : &c. zk?d IV. Kap?an maj?cy Hol1yi 20. gdy-

brzmienie, nie koniecznie powinno , by chcia? po?wi?ci? 10. z tych, któ

dotyka? materyj, która ma by? po-

\
reby fam nóg naznaczy?, a fam Ks

?w}?co.na,
a z?tym m??e. by? wa?nie

/

p?an na ?a?ne za?ierze.nia nie?lczy?i?,
poswi?cone wino w Kielichu nakry- me b?dzie Jego ant godZiwe, ani wa?ne

tym, Hoftye w Pufzce z?mkl1i?te; bo po?wi?cenie, Racya ta? fama bo; nie

w tym przvpadlm i W inszych podo ...

\
jeft materya wydzielona od farnego

bnych mofe by? wla?ciw? ukazanie Ka?1ana, i
on?

nie ma intencyi zmi:-
przez t? partyku?? aown?, hoc 11ft: rZ3]?cey do zadney pewney Hof?yl ,

to jeR:: a zatym ani wiedzie? muze I któreby

\
z nich by?y po?wi?co.ne.

? VIII •
• ,'

R O Z D Z I A ? m,

I p?
Co potrzeba zacllOwa? wzgJ?de?

matery? determinowaney czyh o cudownefj Bofoiey robocie przetUJo-
1'zenia czyli przeifloczenia zwaney, tranf

\

\Vyznaczonfy do po?wi?cenia '?

jz?Jbj?antiatiQ.
;"

O. I. Materia. kt6ra ma by? po

?wi?cona, bywa czasem w fwojey
wielo?ci zamierzona w mym Kaptana P. Wiedz?c ju? co powinien czyni?

po?wi?caj?cego, a?eby prawdziwie Ko?ciot przy po?\vi?ceniu Eu-

i wedfug pofpolitego u?ywania i r.baryftyi, teraz ch?e wiedzie?. co fam

obrz?dku Ko?cio?a Po?wi?cenie fta? czyni BCJg przy tym?e po?wi?ceuiu ,
i

fi? mog?o. .
jaka tam jefr Bolka Akcya ?

lI. Ka?da cz?frka ilo?ci pod zmyl1y O, Przy po?wi?ceniu El charyftyi, zai ...

!l,odpadaj?ca moze by? materi? tego fte jeft Cudowna Rofka akcya, czyli

?akramentu. Tudziez ka?da wielko??, robota, a ta jeft nie insza, jak t ylka
l wielo?? przytomn:! z tey?e materyi

\
ftworzonych iftot chleb? i wina prze

..

, -n; o Z e by? waznie po?wi?cona, ale tworzenie czyli przeiftoczenie, wy?

llleO'od
. •

I • , •
• • •

II
ZIWle.'

.
raznley mowl?c: przemlemenIe ns

t' lk
1.

Kapran zamyslaj?cy po?w1?ci? iftot? Ciala i Krwi Chryftufa Pans.

,Y
o

?Zwart? cz??? Hoftyi, albo po-

\
moc? fl:ów Sakramentalnycb. Zoffa-

?w? bez ?adnego wydzielenia, ten wiwfzy dla zmyfl:ow naszych,
farne

?1IC zgola'
I'

T d
. , .

.

r h·11.
.

lb

'b'
!l1e posW'1?ca. u :uez Je- dawmeylzyc luOt poftacJ,

a o Ta-

", l
'J Z dZlefi?ciu Hofi-yi" chcia? tylko c.zey zaftepuie ta? faID:l rzeczywi:fi:a

J?Ji
,.

Chrl"
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CbryJ?afa Pana przytomno?? to fpra- ?': bywa? w ca?o?ci, jak fkoroby Za? na"

wui?ca w zmyf?ach naszych, coby ft?powal czas, lub przygoda, aby ft?
f?ra\vowary chleb i wino; pfowa?y takowe znaki naturalne"

czyli pof?aci chleba i wina f tak zaraz

§? L tam przeftaje Chryf?us , jako k-armi ..

ciel f zaf??powa? powinno?ci chleba i

P. Co jeR: przemienienie czyli przei- wina ? a f?warzaj?c powraca dawniey-
:t?oczenie od Synodu S, Tridentfkiego fzy byt chleba i wina, do' z epfucia
zwane tranfubfranciacy?'? naturalnie fklonne , A to czemu? bo'

O? JeR: cudowne dzia?anie Bofkle tam ju? uf?aje Sakramentalna potrze-

.przy po?wi?ceniu Eucharyf?yi , kiedy ba, ani mo?e by? wi?cey nie tylko
fam Bóg przemienia czyli przetwarza wy?ywieniem dufzy , ale te? ani po-
fiworzone if?oty chleba i wina, na karmem cia?a takowe zepfucie ,

Cia?o i Krew Chryftufa Pana
, który P. Jzali to nie jeft nowy wyk?ad ?

rzeczywif?? przytomno?ci? fwoj? w ?eby fam Chryftus za1t?powal fwoj?
tym Sakramencie zaf??puie poftaci przytomno?ci? poftaci i dzielno?ci

'chleba i wina (prawuj?c ich dzielno- chleba i wina w Eucharyfryi ?

?ci w zmyllach naszych, O .. Zaifte od famego pof?anowienia
P. Jzali? te przeif?oczenie , jeft rze- tey tajemnicy takowe byto rozumie-

ezywif?a zamiana chleba na Cia?o
,

a nie
,

i teraz jef? w Ko?ciele S. Kato ..

Wina na Krew Chryf?ufow?, czy tyl- lickim , jako ?wiadczy (Lucius Ferra-

ko znaczenie domyflne'? ris in Biblotheca 1 de MifTre Sacrifi ..

O .. Zait?e jef? prawdziwa i rzeczy- do Art: I. n, 19.) w ten fpofobr
",.lita zamiana, a nie Za? jakowe do... Item tritam eft Cathoticis, tronsubjian-.
myflanie fi? przez farne znaczenie: tiatione l'eraf(a Corpus Chrifli 'fuf!
i ze w Eucharyflyi je} rzeczy1fJi[?a za- fpeciebus panis, €.:f Sanguinem fub fpe
miana., tak nas .uczy Wiara S. Katolic.. ciebu,s vini, tam diu manere, qnamdiu

?k2, i U L?a wa Synodu S. Tridendkiego' conservcwetur 1laturaliter fubflcmtia pa
..

w Sels: 13. Cap, 4. Can: 2. a wyra?nie nis ,& vini; Clwijtus ert?m in toco pani!
ka?e nam wierzy?, ?e przy po?wi?ce.. E1 vini, ut fupra rctat:?m, eft, fltcced?t
niu cata i1tota chleba i wina ze wfzyft? ex inflitutio'J2e $acramentz. l!t ficut paJ1,??"
kiertii fwojemi cz?ftkami, ju? by? & vinU111;, fi ade/Jent, nutrlrent, Jic &

przeRaje ,
i tylko fi? zoftaj? poftaci fpecies Sacramentales , 1Jeo fupplente id;

wfparte na farnym Ciele i Krwi Chry- quod prcejaretur a pan e Ej vino. Ner-

.ftufowey, a poftaci chleba i wina bez non fi fpecies attercmtztr ad corruptio.,
llatury chlebow?y i winney ? nem, vcrmiumque generationmz, Jinmte

Zk?d wiedzie? .p0trze?a, i? gdzie.. Dco ccmsas fecunias motzts fuos agert!'
lwI wiek te po/bcl pO?.wl?cone znay- ab ipso fUl:Jernatztraliter eodem inj?nnti,
dui1 fi?, tam zawrze ?

me zawoilnie quo ita funt alteratre, ibi creare mate-

jeft prawdziwe ?ia?o 'l Krew Chry ...

j
riam ac in 71'SI1111

eCH.
n introdz/'cere [nh.

:ftufo va, i Chryftus tam przebywa flantialem formam, quce in pemis cor ...

'j>óty rzeczywi?cie, póki n?turalny f'uptione fuijfet genita. .

znak chleba i wina powinien by prze.. .

Tu ..
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" Tudzie? jeft wiadomo dory? zdaw- ?:, zupe?na wieczerza, tym tedy fposo ..

I,n! Katolikom, i? po uczynieniu bem, uwa?ai?c jako j efr wewn?trz

"przeiftoczertia, Cia?o Chryftufowe Chryf?us karmi?cy jeden , konieczni?

"pod pof?aciami chleba, a krew pod tez jeft i pod dw6ma pofraciami jeden

HpoRaciami wina, póty przebywa, Sakrament, a nie za? dwa. tak te?

"pókiby powinny G? naturalnie kon- nas nauczal? wierzy? i Koncy1ia swi?-

"ferwowa? _illoty chleba i wina; Chry- te Florentlkie i Trydentikte. Racya;

,>ftus bOWIem natur? chleba i wina bo te obiedwie poftaci jednego, i te-

"fam zafr?puie Z pof?anowienia Sakra- go ?ywego, a nas karmi?cego uka-

1,mentu. A jako chleb i wino, gdyby zui? Chryftusa.
"tam by?y przytomne, mufialyby Kar. Drugi raz zwaiai?c dwojakie fkut ...

;,mi(?, tak przez poftaci Sakeamental- ki pokarmu zupefnego, i napoju znoi

"ne 'Bóg to wfzyftko dope?nia, coby, 'pe?nego, które fam Chryilus pod po-.

"powinny byty czyni? chleb i wino. fraci? chle ba i wina przytom1!.Y dziel-

"Tudzie? jesliby pot?aci zmierza?y no?cl? fwoi? zaf??pui?c natur? chleba

"do zepfucia fi? ,
a wydania z fiebie i natur? wina, póki tylko trwa po·

"robaczkow, ile gdy Bóg przyczy" trzeba: Sakramentalna, fprawowa? o-

"nom na?uraIn'ym lJlai?c pozwoli?, bowi?za? fi? w zmyl?ach ludzkich, i

I? aby f?vole dZlelnosci fprawo;va?y;
znaczeniem ofobliwfzym i fkuteczno-

"fam pierwey cudownie w tymze tDO- ?ci? znaczeniu przyzwoit?: w tym ?

f, mencie, w którym p ,/?aci powinny mdwi? , dwoiftym znaczeniu uwa?ai?c

"by fi? miefza? i pfowa? ,
tak i?by zdaia fi? by? dwa Sakrl1menta; fkutkf

'" fi? nie mogty nawet naturalnie chleb za? dwojakie te f?, I? pokarm z po-

" i wino dtu?ey konferwow:??. tam?e ftaci chleba, o którym duchownie Da ..

l' fl:warza matery? i do niey takow? wid S. powiedzia?: Chleb Jerce czfo-

"wprowadza form?, jakaby fi? po wieka ttmocni, z.. i napoy z poftaci

Hzeps?lCiu chleba n?turalnego zrodzi? willa, o kt6rym ten?e Dawid S. i

"powinna." Poty L uciufza Ferraris wino rozzf/cseli, a zatym inf?e zna-

?wiadectwo, i? te, i takie jeft, i by?o czenie chleba, jakoby pofilek umac-

rozumienie wfzyfi:kiego Ko?cio?a Ka.. nlai?cy, a infze znaczenie wina, ja ...

toJickiego. koby napóy rozweselaj?cy.

P. Jak ft? ma uwaza? Sakrament Tudzie? i dla tey uwa?i, ?e zu-

Eucharyl?yi we dwóc:h 1"6?ncgo ga- pe?na natura Sakramentu jeft pod

!nnku poJlaciach, czy jako jeden, czy to poftaci? chleba, i zupe?na tak?e na ..

J?ka do/a Sakramenta ? tura Sakramentu pod pofracj? wina;

O. Uwa?ai?c famego Chryf?usa poniewa? mai? fwoie zupe?ne ma ...

llrz:bywai?cego pod oboyg? poltaci- terye i zupe?ne formy; i nie razem

??1 chleba i wina, kt()ry jedne i te fi? po?wi?caj?, ale pierwey chleb, a

Z?pe?ne z fiebie fa'mego czyni Du. potym wino; wCzalt?e te uwagi f?
€?

oWne wy?ywienie, jakoby jeden powierzchowne, przez które c:z?fl:-

gatunek duchownego pofirku, do kt6- kowicie zdai? fi?by? Sakrameo.ta,

re?o koni cznie uale?y pokarm i na- rzeczywi?cie za?, poniewa? ta!n ]eLt

,poy, a z nich dwóyga 1k?ada fi? jedna ?ywy Cllryftus te obydwa ik,utkJ [pra-
WUJ?cy
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wuj?cy , koniecznie' tam tylko jeft ,:. chawa , mie?ci fl? hm , gdzie jey na"
n

P'
ci

co do gatunku zupe?nego wy?ywie- znaczono w fposob peumobytny, to
nia jeden Sakrarnent

, a co wi?kfza jelt.J ?e zapewnie tam jefr, gdzie e.o'

tak jeden, i?-pod ka?d? pof?aci? , i pod o?ywia albo porutza,
'

n

g
f:

ka?d? cz?ftk? pof?aci , ca?y i zupe?ny V Zt?d to jef? : ze i dufza cz ?o ...

Chryftus niepoi?te Ikutki j ?alki fpra- wieka jefr cara w ca?ym ciele fwoim,
wowac mog?cy ,

i tato jefl: uwaga i cala w ka?dey cz?fteczce cia?a rwe
fubtelna wed?ug zdania BelIarmina. go, a to peumovytnie; bo je?eli cie-

r

le?na ifrota ognia nie ma wi?cey z

fwoiey natury W wielkim, promieniu,
ni?eli w ma?ey ifkierce

, tylko zaw

rze tyle? wfasno?ciiftotnych. l. ru-

?. II, ,t

P. Jakim?e fie fposobern ca?y Chry
ftus pod te mi poftaciami mie?ci?

!za? fi?. 2. trawi?. 3. ?wieci?; daleko?

bardziey w ka?dey cz?f?ce cia?a nie ..

mnieyfza jfrota dufzy cz?owieczey,
l. gdy o:l:ywia. 2. 'Pon?rza. 3. czuie,

przenikaj?c ni?eli i w ca?ym ciele; bo
to? famo czyni. A zt?d pewno?? jey
bytu, jey iftoty, i takowy wmie ..

fzczenia duchownego fposob zowie

fi? pewnobytny, czyli iftotnobytny.
Wfzak?e nierozZegly c:?qflkam,i; bo za ...

den Duch cz?ftek nie ma.

O. \ Cudownym fpofobem Sakra

mentalnym i wy?fzodzielnym ; bo

2 wy?fz? fil? nad wfzyf?kie natury,
przewy?fzai?cym wfzelkie zrozumie

nie ludzkie. w(zyftko bowiem, cokol

wiek fi? gdzie zmie?ci? mo?e , jeft
albo j?worzony duch. n. p. Dufza ludz

ka i Anio?, albo ftworzone cia?o.

J1. p. wjzelkle CiatD Niebiefkie iziem

flde, dotkliwe i niedotkliwe, I dalóy,
fi? za? ci?gn?? nie mog? nad fzczere

ich wmiefzczenia; bo nie f? z wy? ..

fz? fil? z??czone.

A za? daleko infzym fposobem zwy
...

k?y byw!? wmiefzcza.ne liaturalne

cia?a, które jako fi? iktadai? z cz?ftek,
tak od mieysca zewn?trznego po?y ..

czai? co raz infzey rozleg?o?ci, dla

ka?dey cz?frki fwoiey; bo i ka?de

micyfce ma fwoie
I

ofobne cz?fiki,
i kl??de ciaro mll [woie ofobne cz?f?.
ki rozdzielne, okre??ne, jako? tak i

mieyfce osobnym pD?o?eniem ka?d?
cz?frk? cia?a okresla. A zt?d wiedzie?
nale?y ,- ?e ka?de wmiefzczenie dal?.

przebywa rozleglym czyli okreslnym
fposobem, tak, ?e fi? nie mo?e tam

pomie?ci? cate cia?o, gdzie jego cz?ft ..

ka zmiefzczona ,tylko.

A zatym Duchi jako nfy o?ywia
-j?ce i rufzeniem fwoim Q?zenikai?ce
infzym fposobem bywaj? w pewnych
Dlieyscach ofadzone, tak, ?e im wol
no wyznaczone fobie "?ieysce, i ra-

.

zem cale napeinia? famemi fob?, i

w ka?dey cz?freczce fwego mieyfca
ca?kiem fi? mie?ci?, I daley za rnie?
{ce fobie naznaczone niero?ci?gaj?

f1?, i takowy to fporob ducho?neg.o
wmiefzczenia, ma (woie ogranIczenIe

pewny byt, ale nie ma ?adney roz

_zielney rozleglo?ci po cz?frkach miey
feowych; bo duch jak fi? nie1k?ada z

?z?fiek, tak fi? nie ro?ci?ga . Zk?d
juJida iftota dU,choWDjl ?ia ?ywa ?

ru ..

A zatym wiedz?c ?e wfzyftkie ftwo ..

rzone n?tury tak Duchowne pornie ..

fzczone na swiecie cielesnym, w rpo
fob pewnobytny, czyli ifrotnodziel ..

nr
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tly, definitive,
,

jako i natury clele?ne ,:, czy Cialo moje, ten chleb :i:nc;czy Ciato

przez .fposob rozleg?o?ci okreflney, moje, jakoby rzek! Chryflu's, to jefl znak

circumscriptive, dla tego' daley za i Figura mojego ciata :>:

tnieyfce' fobie naznaczone nie ro?cl?- Wfzak?e fpytawfzy ,
z którego

gai? fi?-, ani infzym fposobem wmie- mieyfca Pifma S. takie t?umaczeule

fzcza? fi? czyli z' mieyscem 'z??cza? wyczytali, 'oni fi? zaf?ania j?, ?e tak

nie mog?, nad rerr fposob , który w Kfi?gach Exodi cap. IZ
•• gdzie o

ich- naturom przyzwoity; bo nie ma" Baranku Wielkanocnym, mówi fi? t'.

j? z rob? z??czoney wy?fzey flIy nad Phafe efl, id eft Tranfitus Domini.

wfzyfrk?e ftworzone i wmiefzczone . Pafcha jef? ,
to jeft przyi?cie Pa?fkie,

natury.' Albowiem Baranek Wielkanocny nie

A za? Chryf?us Pan b?d?c zupe?nie jeft farnym przyj?ciem Pa?fkim, ale

z??czony z natur? Bofk? , tak cia?em tylko przyi?cie : Tudzie? znowu za ..

r

fwoim ubóf?wionyrn , jako i dusz? f1aniaj? fi? pifmem S, Jana w Roz: 15.

tl.?ÓftWi?n?
nie tylko mo?e

n.atur?l-I
&f.am Je}!' winna ma,:?cf1- prawdziwa. Y

DI?, to JeR:: z naturaln? pof?aci?.mie- Pifmem z Ewangelii u Mateusza S ..

?CI? fi? w Niebie z ca?ym cia?em i z

l
W Roz: II. gdzie o janie Krzc'cielu md

dusz? fwoj?, ale te? .razem mo?e wi Chryftus: Ipse eft Elias, On jeft EHa

przebywa? .i na. ziemi W

saJuamen-1
fzem ,a jako te wfpornnione pifma

talnych pof?aciach', a to cudownie wy?-

niepOW1nny.
fi?- rozumie? w fenfie

fzodzielnym fpofqbem, to jefr: pet- wIa?ciwym, tak te? równie, ani te

l1ornocniey nad wfzyfrkie natury fl'owa Chryftnfowe: Hoc eft Corpu$

I :fi:worzone. A zatym Sakramentalnie meztm, to jeft Ciato moje, niepowin-
ten?e fam p-rzebywa w obydwót(h po- ny fi? 'rozumie? o rzeczywifrym ciele

:fi:aciach Sakramentalnych, chleba i Chryftufowym, wi?c . pówinny fi?
'Wina I, w ka?dey cz?fteczce tych?e rozumie? w fenfie pr?yrównanym,
pof1:aci. czyli w fporobie mówienia meta/o ...

-,.--..:.___ 'Yycz1lym, to jeft : ?e ten chleb, je!?
znak czyli .Figura Cia?a Chryfrufowe ..

go.HI.

\ Wfzak?e na takowe zarzuty ?atwa

JJa(t fi? powinny w?tpliwo?ci heretyckie bardzo odpowied?: I. Niech nam po?
.

'rozbija?.' kaz? tylko, ?e ziedzony Buane1,

Wielk.olloc?y daje ?ywot wieczny
rzeczywi?cie, 2. Tam nie jeft przez
?adne podobie?ftwo mówienia, gdzie

jetl: rzeczy pewney z przezl!'gnaniem,
za?wiadczeniem i pokazaniem odda..

'

nie. A?e przy pofranowieniu Euc11a ..

ryftyi na ofiatniey wieczerzy, jakO
farni wyznaj? Apofh)?owie, ?e W ten

czas ju? Chryftus m6wir jawnie bez

??dnych przypowie?ci i bez ,podQ?

?.'J' ak fi? tnaj? rozumie? ,te 1lowa
\

Chryfrufowe. to jeft: Cia?o moje?

f
O. Zwjngliu?z i Kalwiniftowie po

.P()licie upieraj? fi?, ?e te 1loWa; to

jefl Cia?o moje, P9winlly fi? rozumie?

fi\V fen!ie pr:iyrównanyl1,z czyli meta

or?CZ'l-lY1n, jakoby te ilowa: hoc eft ,

to Jeft, tak':fi? powinny t?umaczy?,
Hoc ejt., h."cjif,1Jiftcat '.

to jeft I to ?nQ-

lnen ..
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bie?f?ws , Chryf?us wziowfzy chleb
,:: ?ywot, przysz?a god1:ina,. kiedy ust'!!"

bfogoi?awH t i fam za?wiadczy t ,to [zq umarli gtds Syna Bo:i:ego i o ?'!J?
jefl Ciatd moje, ta jefl Krew moja, Kró- j?. Wi?c to przez podobie?f?wo Chry ..

ra za was b?dzi; wylana "
i to ?ie ftus móyvi}: ?azarzu wynid? z grobu1

tylko pokaza? mowi?c, to Jej?, ta Jeft: a przecie? w famey rzeczy wftd ?a-
ale jefzcze i upewni?, ?e ta? fama ?arz z -grobu i wyfzedLkrew b?dzie wylana zet was, .niefigurl), JeslimówH: jam jej 'l(Jinna macica.nie zna.?, i te? fam? pi? refkaza? i mówil te?,jarn .fefl .drogd, Mówi{ te?
odda? Apof?olorn, Wi?c tam ani przy- wy jpfle?cie winne latorosi? Be. wyt?u-
czyny nie byto pod podobie?f?wem rnaczy? fam, ie to bylo podobie?,ftwo
mówienia, ani ?adn? miar? .nie przy: wlewa?ia la!Jti. i lUy Apofto?om; bo
.fi o i

, aby?my winem ,Za?l'?laft krWI ?ez?m?ze, ?1Z?W?, nie mo?ecie nic czyni?.'
prawdziwey byli odkupieni • jcsl! me b?dzleCte we fnnie przez mi/o??,Porównanie za? Stów Chryf?ufo- jako winne laiorosli ua macicy. Wrzak ..

wych rzeczywi?cie cud czyni?cych, z
-

?e nie mia? ch?ci cudu W tym uczy ...

fpofobem mówienia wfpominaj?cym ni?, nie brd ?adney macicy w r.?ce ,
n:

tylko, a nie ukazni?cym ?adney rze- nieukazywar , ta winna macica je?? B

fe
czy przytomney, któ? nie poznaje , Chryf?ufem. Nie mówi? ta, a ta dro ..

ze zje uczynione takowe

porówna-/
ga jeft moim cia?em t lubo mówi?:nie. n. p. gdyby kto mówi?, jam jeft jam .1eft droga. Wfzakze i te podo-

re

C
ogie?, upewniaj?c o tym, ?e mo?e bie?ftwo obia?ni? mówi?c: Kto idzie
()gniem zapali?,· ka?dy pozna, i? to za mn?, niechodzi w cienmo?dac!z.
mówi on przez porównanie mocy do A za? kiedy nogi umywa! Apo ..

fKutku. Ale kiedy ten?e fam, który frorom, to nie przez podobie?ftwo.
,mówi?, jam .fefl ogie?, bierze krzemie? jakoby namieniaj?c tylko Rowami
W r?ce, wykrzesza ifkry do g?bki, rwemi, ale to r?koma i wod?, i abyoddaje w r?ce mdwi?c, bierz, to jeft tak czyniono, ukaza?; mówi! bowiem
ogie? m6y; kt()?, prosz?, w ten czas wzmiankuj?c, ale razem j ukszd
b?dzie rozuminI, i? on to mówi czyni?c: P1'zyktad dale911 wam, aby
przez podobie?frwo, i? to mówi o jako ja wam umywam nogi, tak i u'y

'fi
;amey mocy-, a nie o

,1kutku?
I

jeden druaienm umywali?cie nogi. Oto?
- Oto? porowllanie tych f?'ów, jam co innegg ?eft rzeczy nieprzl.tomneyj':i? ogie? w mocy z temi i?owy, wfpomirtame przez podobienfi:wo, a

bierzcie ogie? w ikutku _ Y to? ma C? in?ego rzeczy upodobaney ukaza-
by? w podobit>.?ftwie mówiono, co me z rzetelno?ci? przed Bogiem za.
rzeczywi?cie ukazano i w r?ce dano? ?wiadczenu. A jezeliby tak wfzyfrkie() zdradliwe pr?yr?w??nje przez po- pifmo przt z farne podobie?fl:wa i zna ..

dobie?fiwo! Wl?C JUZ l l.azarz przez czenia przyfz?o t?umaczy?, có?bypodobie?fiwo z grobu na SIowa nafi?pi?o? jedno bezbo?ne wfzelkieyCbryfiufowe o?y?, a nie w farney prawdy wywracanie.
,rzeczy? wi?c i woda W Kanie Gali- Lecz niech fi? pytaj? Heretycylcyfkiey przez domy:a winem ,nazwa- S. Cyrylla Jt>rozoJirnikiego, który wy

..

JlaJ Mówi? te? Cbryftus, Jam. je} ra?nie .mówi: Cathechcfi 4- Cz''f}Z ipse
de



TRAKTAT IV,·
??--?--------?._------- -

de pane p1'onurztiaverit: hoc e/f C:0'J/pus >}

meum , quis audrhit deiucLJDS Cf,mh,gere? ..

Clmz omni certitadin« ea tanouan« Cor ..

111(S & SanO"uincm [umamus , etiamji

guflus ralle1? eJ[? [eniiai, tlil111;tfi .frmfuf
gujlu,s uinun: eJfe oideatu«, I ornewaz

en o chlebie powiedzia?, to jeft Cia?o

moje ,
któ? odwa?y fi? odt?d P,o:v?t-

piwa?... ze wfzelk? tedy pewnoscl? t?

tajemnic? przyimuycie 1 jako Cia?o i

Krew, chccia? fmak czuie by? chle

bem, chocia? fi? [makowi zdaje by?
wino.'

PRZESTROGA
? .

K
o?cio? Katolicki naucza, ii przez
f?owa po?wi?caj?ce od Kaprana

Imieniem Chryftusowym wyrzeczo
ne, zaraz, chleb na Cia?o Chryf?uso ...

we,. a wino na Krew Chryf?usow?

przem?eniaj? fi?, tak dalece: ii po

uczynIOnym po?wi?ceniu, ju? tam w

Eucharyftyi zgo?a nieznayduie fi?'ifto
ta ni chleba, ni wina, ale tylko fa

ma iftota Cia?a i Krwi Cnryf?usowey
pod poftaciami chleba ?

i wina. Te
za? przei.ftoczenie czyli przemienie
nie nazwane je.ft, transubflantiatio, fpo
fob fam przetwarzaiqey ; chocia? go

jedni rozumiej? by? znifzczeniem na ..

tur chleba i wina, annihilatio , a to

przez ul?cle powfzechney Bofkiey
wfpierai?cey firy, uniuersalis tonser

uationis,

Niech te? jefzcze pof?uchai? S. Ja ..

na Chl'yzoftoma, który, tak mówi w

Homilii 46. in Joanllem: Non modo

fecundlun tharitatem, Nie tylko wed?ug
mi?o?ci, ale tez fam? rzecz?, jedno
C!ato z Chryf?ufern ftajemy fi?; po

l\\ewa? to ibje fi? przez pokarm, któ ..

rego wam d4?. i ni?ey· co jeft w

I\ielicbu? jeft toz famo, co wy

P?yne?o z boku, i Jego jefte?my u

cze?nikami.

Drudzy ten fposob przeitroczenia
rozumiej? by?. rzeczywift? Bofk? ro

bot?, affio, ale fi? nie zgadzai? W

fwoim poymowaniu; ho insi rozumie ..

j? robot? przywodz?c? z Nieba Je ..

Zl1sowe Cia?o, affio adduffiva, insi

rozumiej?, ?e to je.ft przetworzenie,
tak jako ftworzellie jeft wyprowa
dzenie, produCtio, tak te? przetwa ..

rzenie przeprowadzenie, reproduf{?o?
a zatym jako B?fl a robota , kiedy
ftwarza? iftC'ty chleba j wina, by?a
robota ftwarzai?ca, aEtio produf1iva,
tak w Sokramencie Bofka robota prze

..

twarzaj?ca, atrio t'ep·roduffiva, która.

za? z nich znayduie fi? przy tym przei ..

ftoczeniu, r6?ni r6?nie f?dz?.

.

A za? S, Cyryl Alexandryifki pirze
h?: 10. in Joan: Trzeba wiedzie?, ze

't,le przysposobienien'l .fil} tylko ( ktore .lift
'Q?ttnzie przez m,i!o??) Chryjlus jejl w

pC?S" ale ,i p?'zez ucze1nictwo natury.
Olllewaz zas przeciwko "tey cudow

l1ey fprawie Bofkiey w przed?oczeniu
.

Bh1E'ba, i wina okazaney wyfilai? fi?
» er?tyckie zarzuty, przeto dla oftró

?n?3ci wiernego czytelnika w naft?

?;?1?YCh zarzutac ?t przydajemy nale

uk ? odpowiedzi, z których fi? ?atwo

teIZ;i ?ak prawda Katolicka, jako
os? i chytro?? Heretycka. PRZESTROGA

Jezt"Ii
te cudowne przeifroczenie cble",

I
ba

I i win a , czyli l'fzeaienienie na
???

Tom lIT. 1\\ Ul:ot?
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Hrot? Cia?a, i Krwi Chryftusowey ,:'
rzecz koniecznie bywa zuifzcaona,

jeft fzczere znifzczenie, tJ'Im;hilatio,

\
krorey materia i forma ca l A

,
razem

albo te? jeft ?wie?e jakowe Bofkie
I

fi? psuj? i gin?, a? e 'materia i forma

dzia?anie? chleba i wina pl'Z)' po?wi?ceniu razem

O. Obiedwie te zaif?e kweftye do fi? psui? i gin?, wi?c tam przeif?o-

Wiary nie nale??; poniew?? w tak l czenie nie 'co infz ego jef? , jak tylko
cudowney fprawie przedwieczna Bo- I fzczere znifzczenie.

I

fka m?dro?? ?adnego fi? dow?cipu

I
Odpowiad: na to, ?e w infzych '

ludzkiego radzi? nie powinna, at?li rzeczach htwo fi? fprawdzi? mo?e;

nie mog?c cierpie? w tey mierze cie- kiedy materia i forma ca?a fi? pfuie

mno?ci, zwyk?y Heretyckie dow?c.ipy, i ginie; przez fzczere uchilenie fi?

czego nierozumiej?, ???zy? ur?gamem, po?fzecl?neg? Boikiego wspierania,
i konkludowa? bluzmerftwem. Zk?d uniuersalis Dei concucsus, a osobliwie VI

zapobiegai?c zgorfzeniu ludzkiemu, ten czas, kiedy ?uden kres gruntowny

odwa?yli fi? pewni Doktorowie kon- z takowego oney 'rzeczy z epfucia
kludowa?: ?e przeiftoczenie Eucha- nie wynika, inaczey za? z daie fi? VI

fyftyczne, zwyk?o fi? czyni? na O?tarzu ten czas, kiedy fi? rzecz jaka pfuie

przez natur? chleba i wina wyni- przez rzeczywif?e Bofkie dzia?anie,

fzczenie. Atoli my odpowiadamy per af{ionem Dei positivam, i kiedy jaki
..

na to nieprzypuftnie czyli sprzecznie, kolwiek dla oney rZeczy zepsowaney.
0"

wegatipe, i tak? k?adziemy racy?; po.. kres rzeczywifty i gruntowny fta ..

niewa? w sprawie znifzczenia nie wi fi?,
marz ??dnego kresu gruntownego,
terminus pojitivus, dwa albowiem f?
takowe kresy gruntowne, jeden od

którego rzecz odchodzi, terminus

a quo,1 drngi za? kres gruntowny, do

którego rzecz przychodzi, por,zu

ciwfzy fwóy dawny byt, terminus

ad quem, ppniewa? znifzczenie, jeft to

ciemna przepa?? niceftwlJ, w którey
?adnego kresu gruntownego, czyli
raczey zadnego jefteftwa nie maiz,

nie by?o i by? nie mo?e. a zatym pyze

ifloczenic; gdy z natury fwoiey znaczy

przechodzenie zj.efleflwa na jejleftwo, t?
jeft: od kresu ]efreftwa chleba, kto

ry to jefr kres gruntowny, do iftoty
Cia?a i Krwi Jezusowey, wi?c nie

fpr3wiedliwe to zdanie: jakoby prze
..

Utoczenie nic ib Izeg0 nie by?o, tylko
farne chleba i wina znifzczenie.

'?. IV.

,
"

Izali przeitloczenie jeft dzia?anie,

i jakie to jeft dzia?anie czy prz?wo'"
dz?ce, affio adduEriva, czy .z{?czal?r?,.
affio unitiva, czy ,7:llchowUt?ce, autO

reproduftiva, czy 'odmieniaj?ce, byt

przetwarzaj?ce, aEtio yeproduffiva'?
Odp': Te w?tpliwo?ci Scholaftyczne

tak ulatwiam: ze bez w?tpienia te

cudowne przeifloczenie Eucharyflyc.zrze
jeft prawdziwie Bolka robota., prze1i
któr? chleb i wino przechodz?, obraca"

j? fi? i odmieniaj? z jedney iltotj

fwoiey natunlney ze wfzyftk? rwo}!

materi?, i ze wfzyfrk? form?, na cU"

down? iftot? Cia?a i Krwi Chry'ftuSo"

wey. na dowod tey prawdy odzy?

wa fi? Syn Bo?y u I...u?afza S. EwalY?lc r?eczesz podobno I wfzakie ta

&e-



?elitty: H/ziowszy chleb ,'li! ,r?ce
i

pr?e? .:, nieb(?zie? tak, w??na mOf?'a Chryflusa ..

Zf!gncHrJ(zy i OYCZt Niebilif!U?11Zzt dZl??l ?a, zeby zamienita ?atztnk? E!e111e?to1J').,
u:t:zy1liwr:?:Y, kt6re to z nak i, oczewi- 1 znowu" tuz, ktory t110gl 2; f'llCZCgo
fi:e f? d{')worly BoikJey roboty, pod z/'czyni? to, co nie byto, Jak?e nie 111O,if?
czas przemienienia, czyli przeifl ocze- tych rzeczy odmient?, ktore s?, na ta

nia chleba na Cia?o. a wina na Krew czym nie byty'? wfzak?» ni. jeft mnicy-
Jezusow?, odzywa ft?, mówi?, i pi e- fza rzecz da? nowe iJl-oty rzeczom.

cz?tuie t? prawd? uf?y fwojemi Bo- ni?eli dawnym odmieni? natury. A z

:tliemi, mchvi?c: Hoc eft Corpus mmm, tego ja?nie li? pokazuie , i? przeifto-
Hic eft calix Saguin,js 11M;. A?e tam nie czenie jeft Bofka robota,
farne dzieje fi? chleba, i wina zni- Na drug? w?tpliwo??; jaka ta jejf

[zczenie , ale te? j prawdziwe czynienie, robota, qualis acHa:

zt?d jawna; przykazule bowiem Apo- Uczony Skotos twierdzi? t i? to jetl:
Ito?om fwoirn : to czy?cie na t?oj? pa· robota przywodz?ca, jakoby Cia?o

miqtk?. oto? tam Bofka robota; bo Jezusowe z Nieba na O?tarz fpro-
to, co. czynil ftwarzaj?c, producendo, wadzai?ca. Atoli, my ufzanowawfzy

. cud?wnie przPtworzyt, przemi:ni?, uczonego Skota, dowodzimy: ?e to nie
przeif?oczy? , reproducendo ,

to jef? : [ef? robota przywodz?ca .z Nieba Je?
na bytno?? Jezusowego Cia?a, czyli zusowe Cia?o: RacyC? temu; raz dl.

ey,
fta-

na iftot? przeprowadzaj?c, farne tyl- tego, ?e przeiftoczenie znaczy obró
'kI) cudowne zoftawiwfzy dawne chle- cenie, c.onversio, .a po?iewa? przypro.
f>a i wina ppftaci, czyli, pie?ufzki, kt6· wa?zeme-:.' addufflO, me

.znac7:cy o?ró
..

remi go, jak fliegdys Maryl1, tak cema, am przetworzema, WI?C mech
teraz Ko?ciof powijr.., fobie wybaczy uczony Skotus, ?e fi?.

Drugi dowod z S):'nodu S. Trydent jego zdanie fprzeciwia S. Synodowi
ikiego: Miv!lbilem & SinguJa1'em lOn? Trydentfkiemu; bo co infzego obróce-
Vl'rsionem totius fubflant;{2 vini in San- nie, a co infzego przyprowadzenie, co

guinem, manentibus duntaxat fpeciebu,s infzego obróci? krupy na kafz?, a co

'Panis & vini: to jeft: ?e tam dzieie infzego j,ey do g?by ?·rzyprowadzeni??'
fl? cudowne, a to fzczegulne ohróce.. Drugi raz dla tego,. by? to nie mo ..

.?lie ('aley iftoty chleba na cia?o, i ca- ?e; Poniewa? przeifioczenia formal-

?ey iftoty wina na Krew, zoftawui?c nego rzeczywifty jeR kres, iflota,fub-
tylko poftaci fam e "'chleba i wina, a jlantia; poniewl!z ruch, motus, czyli

Ttym prawdziwa jeft Bofka robota. przey?cie, bierze fwóy gatunek od
rZeci dowod od 00. SS. z pomi?- kresu do którego d??y, fpecificatu,r

?y których dofy? mi namieni? S. a tennino ad quem tendit, a?e przei ..

Jr?'Ha , kt6ry tak mówi: wad" 'l;e- floczenie, jeft przey?cie od iftoty
f?ds, flhryJlZls za111imil na wino, i nie chleba i wina do kresu formalnego,
li

Z?e? 012 godzien, aby?my nm w.ierzy.. to jeft: do ifroty Cia?a i Krwi JezU"

fi
'

:<:? te? on i wina zamienia 1Za Krew fowey, od którego to kresu bIerze

?o;?t·, ta
S. Ambro?y tak odzywa fi?: fwóy gatullek, ?e ju? jt i? Cia?em i

ftieze l ak,
k El' ?·

•

oJ.
• 'ltJ1e!e do azywczta nlow? l? Krwi? Jezufow?, wi?c by .flle mo.z.e.;J?a, zz .ogun ? Nieba fprowadztfa, t przyprowadzeniem to, co Je1t obr?

Mij •
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zepsowaniem d rugiey , które to fta ...

nowienie jefl: p1"zeifi:oc:unie.
-

teniem. Nakoniec dla tego; bo prawie {,

nie mo?na zgadn??, zk?dby tarn Cia

lo Chryf?usowe bylo prayprowadzo
ne , nie z Nieba; bo go nieod f??puie,
nie zk?d in?d; bo go teraz nigdzie
nie ma, tylko w Niebie. a za tym pró
?ne te przyprowadzenie od uczone

go Skota wymy?lone,

A drugiey znowu roboty, to jef?:
zachowania; continuaiio vel conseruaiio,
która nie pfuie i nowego nic nie fta·

wi , tylko dawn?. rzecz utrz ymuje
na dtuzfzy czas fwoim w?a?ciwym
wyrazem, termino. a?e, mówi?, ohyd ..

wa te wyrazy w?a?ciwe terminy for

malne, to jeO:: wyraz wtal-r:iwy lorze

iftoczeni?, a drugi wyraz w?a?ciwy,
termin tak?e formaln y zachomoni?,
jako ró?ne roboty czyli akcve wyra

..

?ai? , tak i mi?dzy rob? fi? ró?ni?

formalnym wyrazem, te ?adn? miar?
nie f? jedno, wi?c akcya czyli robo

ta Prze?floczenia, ?adn? miar? nie jef?:
akcya czyli robota zachowui?ea.

Na trzeci? w?tpliwo?? tak odpo
wiadam: i? tam nie jeft robota przy

??czaj?ca, afftio unitiua , gdzie jeft

prawdziwe przeifloczenie. Racya; po

niewa? przeiftoczenie powinno mie?

za kres czyli termin, ?eby, utraciw

fzy fwóy byt, na infz? iftot? prz-e
fz?o, a?e robota przy??czaj?ca nie

ka?e traci? pierwfzey iftoty, tylko
1i? ka?e przy??czy? do drugiey, co

nie jeft prawdziwym przemienie
niem, wi?c przeijioczenie nie jeft ?ad-

n? miar? przy??czenie. .

Teraz odpowiadam na pi?t? w?t

pliwo??, to jefl : Izali przeif?oczenie

jeft robota przetwarzaj?ca, ctcrio re

p'foduftiva, za?wiadczal?c fi? zd-aniem

S. Tomafza Anielikiego Doktora. Gdy?
podobnieyfza rzecz jeft do wierzenia,

?e robota przoif?oczenia jefl, akcya
byt przetwarzai?ca na inrz? iflot.?,
na infzy grunt i fposob p.rzcbyw8ma,
to jeft: na infz? matery? l form?. RaJ

cya: raz dla tego, ze jako uczynienie,
prodZ?Jft?o, albo raczey :ftwarzanie jeft
nowego bytu poftanowienie, i no"

wey jakiey iftoty z niczego wypro"

wadzenie; tak tez, reproduffio, przy

czynienie, przerobienie, przeprowa

dzenie, jednym !?owem, dawny byt
na inlzy odnowienie, Tak, mówi?.
w?a?ciwe [jeft w ten czas przetwo;
rzenie, kiedJ jaka rzecz bierze t??

f...nl? b.,?"os?, wed?ug tey?e farne)'

Hczby, co p:e: '?Vey, i wed?ug w(zylt
kich fwoich ;ftopni tal\. naturalnych,

N a czwart? w?tpliwo?? tak od

powiadam: j? nie jeft robota zacno

wui?ca; Poniewa? te fi? roboty ró?.

ni?, których terminy formalne f?
ró?ni?ce fi? , a?e terminy formalne,
czyli wyrazy rzeczywifte Przeif?o

czenia
,

i terminy roboty zachowuj?
cey

'

f? ró?ni?ce fi? , wi?c pr?eifto
czenie ?adn? miar? nie 'mo?" fi? ro·

zumie? robot? zachowui?c?. Racya;
poniewa? wyraz przeiftoczenil:\, term i

nus ?rcmsubflantiOltionis, znaczy poi?a
nowlenie jedney iftoty nieinaczey,

-a?by fi? druga zepfowala iftota. A za?

wyraz czyli termin rzeczywifty, for.
malis, czyli w?a?ciwy roboty zacho

wuj?cey wCpomi'na. tylko na dfn?szy
c?as rzec.zy ju? b?d?cey przeci?gnie
DIe, con?l'I:?tat?o1Zem, a zatym. te ohyd ..

wa wtasclwe wyrazy, czyli terminy
formalne tych. dwóch robot, to jeft:
roboty fttlDOWJ?cey, jedn? iftot? z

I

jako
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jako te? i if?otnych. Racya; tak wiel- ? ny znak zewn?trzny, i zmyf?om do ..

:'

ka bowiem jeft moc RÓw Chryfturo- tkliwy, o którym to znaku dotkliwym

wy ch i fkuteczno??, i? jesliby Cialo albo czutnym {?anowi fi? natura Sa-

Chryfi:usowe gdzie indziey nie by?o, kramentu ,
in quo reponiur Sacramenti

ju? natychmiaft by? zaczetoby , a co ratio,

§. VI.
wi?kfza te? farne, co i W Niebie.

Racya druga; poniewa? ten Iposob

wyk?adu i t?umaczenia, co to fi? zna

czy przeifloczenie, lepiey fi? 'zga

dza ze zwyczajem mówienia SS. 00.

którzy mówi?: ?e Cia?o Chryftuso
we Jaje fif, czyni fi?, flwarza fi?, i ?e

w. Eucharyflyi przeropienie czy!i od

mIana chleba i wina czyni fi? na Cia

P. Izali przeH?;czenie W tym (a

mym momencie ftaje fi??
O. I. Za zdaniem S. Tomafza przy

puf?nie, a.ffi1'mative, czyli niezbronnie

(Qureft: 75. Art: 7. ) który tak twier

dzi, ?e pewna odmiana mo?e fi? fta6

nieodw? d-znie , wrazbytnie, muiaiio

inflantanea. a to trojakim fposobem ,

triptici ratione: raz wzgl?dem formy,
a to w ten czas, kiedy forma nie przyi
muie, ani powi?krzenia, ani pomniey •

fzenia ,
n. p. forma ognia, niemniey

ogie? jeft male?ka ifkierka , jako i

wielki promie?; bo ma fil? iftotn?

trawi?, ?W?eci?, i rufzac fi?. Kro

pla wody, uwa?ai?c j? jako woda

jeft, wodn? ma iflot? , niernniey jeft
wod? jako i morze, czemu; bo ma

form? wody iftotn? pocz?tkowit?;
jef?esf?wo za? pilnuie fwego po·

lo i Krew Chryf?usow?,

s y.

.

P. Który? jeft w?a?ciwy i rzeczy

wdty czyli formalny termin, czyli
wyraz przeiftoczenia Transubf?ancya
cyi?

'.

e

•

O. Wta?ciwy wyraz przeifroczenia,
Jefl Cialo i Krew Ckryjlusowa, ile

przeprowadzona z przerobioney if?o

ty chleba i wina pod przymiotami
Sakramentalnemi, czyli poftaciarni
chleba i wina rzeczywi?cie przytom
ne, ':ea!ite1' prcesentia. otoi wra?ci

Wy wyraz czyli termin formalny

rZeczywifty przeiiloczenia Ellchary-
1?ycznego. Racya .fefl tego; poniewa?
llrzeiiroczenie jeft robota przepro·

?Vadzlj?("a, 'przemieniai?ca jednego

I,

il

cz?tku.
II.

Z frrony rubjektu czyli gruntu, na

kt6rym fi? forma opiera, a to w ten

czas, kiedy grunt albo fubjekt zofta·

je \V naywi?kfzey, a tey oftatniey go.

towo?ci do przyi?cia formy. n. p.

Po?ó?my ifkierk? ognia j?ko form?,

a znay?dmy grunt czy ii fubjekt nay
..

fposobnieyfzy z o?tni? dyspozycy?
tak, ?eby ?adna r?ecz nie by?a j U?

fposobn?eyfza do przyj?cia fO?IIl1
ognia: jaki? grunt czyli fubJekt

znaydziemy fpo!obnieyrzY?,?nie fi?
zdaje, ?e z oftatni? fpQsobno6C1?, czy?,i

y tu
, z pewney iftoty na infz? if?ot?,

a to fposobem Tajemnicznym, Sakra

?:ntalnym i niedo?cig?ym. zk?d m6-

z

l

?? ta robota prze11lieniai?ca; gdy?
? P1erwfz? uwag? przemienienie 0-

f:erl\ "? o jRot?, ternllnat Lld fi?bjlan.
,?(,un, lza drugim wzgl?dem, czyli

C:ug? llw??, 'Poflerio?'i rf'Speftu, te?

me pfzelftoczenie o?lera fi? o rew--
'/-



rte.,

dyspozycy? do przyi?cia formy ognia, ?: czerwon? przywlasacza fobie, kiedy
jeft nie infza materi?. czyli grunt ? l naturalnym fwoim promieniem przez
czyli fubjekt , jak tylko proch f?rael- fzk!o czerwone na ziemi, czerwonym
niczy, fi? by? pokazuie,

HI.

II ..

'

Zftrony mocy czynl?cey , ex parte

l'tgentis, kiedy moc czyni?ca jeft tak

iywa, i dzielna, ?e fw6y fkutek W

momencie pofhwi? mo?e t a ponie
wa? lwzeifl;oczenie wfzyftkie te trzy

przyczyny w fobie zamyka, wi?c o

czewifta rzecz, ?e fi? zwyk?a ftawa?

W jednym i tym farnym momencie.

.•

To tedy rozumle? nale?y o poi?a
CIach przyrodzoney ? przyw?aszcza.
n.ey, k?dre i? obiedwie mo?e jedne
'lato mle? I w jedolm czafle zt?d
tak?e pokazuie:fi?, ze Chry1t:u; Jezus
flo?ca (prawiedIiwo?ci, przy fwoirn

przemienieniu na górze Tabor by?

I
od SS',Apoft?lo? w jafnym, ciele, ja?
w f?o?cu widzlany. Tenze fam, t

tego? farnego Ciala z Maryi narodzo ..

nego ukaza? drug? pof?a? przywra ..

I?ezon? pojta? Pielgrzyma SS. A po
..

§. VII.

P. Jzali c-afy i zupe?ny Chryf?us
Iprzebywa pod oboygu pof?aciami Sa
krarnentalnemi ? fio?om ?ukaszowl i Kleufafowi id?

cym do Emmaus, Ten?e fam, i tego?
farnego Cia?a fwego ukaza? Magdal? ..

nie pof?a? ogrodnika,

0, Przypuflnie, ?I? tak jeft, a to

nayprzód przeftrzegam : i? przez te
?owo pofia?, trzeba dwie rzeczy ro

zumie?: "jeden pozor, który na rzeczy

przyrodzony mo?e fta?. n. p. natural
na czyli przyrodrzona ?wiat?o?? ognia
bia?a: drugi pozer przyw?aszczony,
który oko?o rzeczy mo?e fra?? n. p?
Ta? fama ?wiado?? ognia bia?a, przez
fzk?o czerwone, przyw?aszcza fobie

pofta?' czerwon?, albo przez zielone,
?elon?,

,

III.

Te za? odmiany poftaci przywra.
fzczonr.ch, nie zmieni?y nigdy l'ottacl
przyrodzoney j n?turalney, ale tylko
czynUy fi? w zmyf?ach ludzkich wIa ..

?nip., jakoby cienIe
wychod??ce ?d

ciara przytomnego, a czym fi? me

bez potrzeby, al? dla upomnienia i

przeftrzeienia o odmianach ludzkich

zmy1low, a?eby fi? uczyli ludzi?

wi?cey wierzy? nieomylney praw"
pl?ie Bo?ey, ni?eli fwym zmylloIl},

,

A zatym, jedna poft21? bywa natu

ralna czyli przyrodzona, jak w flo?

cu ?wiat?o?? bia?a, a druga pofta?
przyw?aszczona, n. p. kiedy 1?oneczny
promie? przechod?i przez fzklo czer

wone, ukazuie pofta? czerwon?, i

pierwfzey poftaci flo?ce nie traci, któ
,a jeft przyrodzona, ale z t? poftaci?
,rzebyw?. W Nie?ie I i drug? pofta?

IV.

y ta oll:atnia Sakl1amentalna pota&
?a\Vrze t?vaj?ca z lud?mi, lubo je?
l?rzyw?a.bzc?ona Chryftufowi PanU, ,

0.<1
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?::
czone by?o Bóftwo z Ce?owlecze? ..

f?wem ,
l od farnego Zmartwychwfta ..

oa jego? cia?a , jako cie?, w?a?ciwie

\vychodz?ca, przebywa jednak na

ziemi z przytomno?ci? cudown? Chry

ftalowego Cia?a. 9?yoy tedy o? jedne;
go' cia?a dwa cienIe rozchodzi?y fi?';:

, ?

I

nia Ca?owiecze?ftwo Chryftufo\?e;
jako nie?miertelne naturalnym, a tym

nierozfypnym zjednoczeniem, ?'

Dusz? i Krwi? zawrze fi? wi??e. A

zatym ktokolwiek pod pof?aci? chleba

bierze Cia?o Chryftusowe, albo tez

pod poftaci? wina jego krew ; ten

ca?ego i. zupe?nego bierze Ch ryftu ..

fa.

nie przez to, cia?o fi? pomno?y, ani

?.mnieyfzy J ale, tylko rzeczywift?

przytomno?? oka?e , a tak przef?rzeg

fzy o poflaciach, w ?rótko?oi tak od

powiadam: i.i te' jedne Cia?o Chry
:fl:ufowe, które fi? z Maryi rodzi?o,

jelt i w Niebie z naturaln? poftaci? ,

j?'ft i na ziemi z Sakramentaln? pof?a-

--------.--------------,--------

s VIII.
Cl?·

'

v.
Zarzuty i odpowiedzi na nie.

A. zatyra i w Sakramencie Euchary
ftyi jen ca?y i zupe?ny, i ten?e fam

Chryftus pod oboyg? pof?aci? chleba

ZARZUT l.

i wina utajony ? Co fi? rllZ potwier- N-
ie Moze fi? to z rozumem pornie ..

?za ?wiade?twem S. Paw?a, drugi raz ?ci? w g?'owie, co fi? przeciwi

Synodem Trydentfkim trzeci raz raz- oczewifro?ci, a?e ca?o?? Chryf?ufo

f?dkiem Teolagiczn?m. s. Pawe?

\
wa , w ka?dcy naydrobnieyfzey cz?

mówi: Kto!wJwlek nie godnie po?ywa I?eczce , przeciwi fi? oczewifto?ci;

Chleba, i P ii e Z Kielicha F a?foiego, wi- . wi?c nie mo?e fi ? ta, p ra wda po m i e

nien b?dzie Cia/a i Krwi Pa?Jkiey. ?ci? w glowie z rozumem. Racya;

Sy?o? T?ydent?i mówi: zaraz po bo jedna ka?da rzecz powinna by?

posUJl?cenzu, ftatim I poi? confceratio- wmieszczona na jednym tylko miey"I.,.

?l

l
llem, lorawdziwe Ciato Pa?foie, i praw- fen, ?eby byla zupe?na i ca?a. A?e

d2:iwa KreZfJ jego pod chleba i wina ka?da cz?ftka Sakramentalna ma! oCo·

Poftaci? , razem z :Jego Dusz? i Bd- bne rnieyfce, a Chryftus w Niebie o·

flzfJem przebywa, a zatym cary i zupet. fobne, wi?c albo W Eucharyfryi prze-

PY Chryftus pod chleba poftaci?, i bywa nie ca?y, ale jego ca?o?? zbie ..

po? ka?d? cz?ftk? tey?e pofraci, ca?y rana z cz?ftek, jak mówi fi? n. p.

tak?e i pod wina poftaci?, i pod jego mak po ca?ym placku rozrypa?y,
tZ?ftkami przebywa.

I

albo te? przebywa tylko Duchownie

.P R.?)Zf?dek Teologiczny tak f?dzi: nie ciele?nie, a zatym nie masz tan)

]?tl.lewa? Chryftus nie jeft rozdzie- 'Cia?a.

llt?, lale cO tylko raz przyio?, to Od: I. Nie mo?e H? to z roz\]mem

u? ? ?d fiebie nie \od??czyl, i raz pomie?ci? w g?owie; . Rozf?dzam .tO

fa

ar
SZy, wi?cey nieumieraI, wi?c od zdanie: nie mo?e fi? pomie?ci?, z p"

..

l
?ego pierwfzego momentu W cie- kim rozumem? z rozumem ni?wier ..

en la
, ZWj?z?iem }lierozdzielnyro z??- n)'Ul I który fi<t kun .zmier?y? fwoi"

,

p?
)
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poj?ciem M?dro?? Bofk? niezmier;
??, jef? , a zatym tak filna rzecz, aby nie l

n? , pozwalamy na to. Nie mo?e fi? mogla by? razem na wielu mieyfcach, r

pomie?ci? z rozumem wiernym za- cara i zupe?na * która jef? nad wfzyf?- j
bezpieczonym na Bofkiey 'Prawdzie, kie natury filnieyfza, i owfzem nawet 11
bardziey ni?eli na oczewifi:o?ci zmy- pocz?tkiem wfzyftkich natur ci?le?- ?
:naw, i raczkui?cych fwoich mysli, z nych, w którego r?ku naypierwfza ?
Wiernym, mówi?, rozumem nie mo?e rnsteria ca?ego ?wiata, i wfzyflkie
fi? to pomie?ci?, nie pozwalamy tak cia?a przenikaj?ca, i z mocy jego , ?
rozumie? • jako z k??buszka nici wfzyfrkie miev- t

Na racy? za? przytoczon? tak od- fc? ?wiatowe rozwijaj?ca, ?eby, mó ..

powiada:n: powinna jedna. kazd! rzecz
W1?, .tak nj? móg? by? ca?y i zupe?ny

by? !la Jednym. tyJ.ko m]ey?cu, roz- na )wlelu tn.1eyfcach, nie pozwalamyf?dzam te zdanie: Jedna kazda rzecz tak rozumied,

przyci?niona wymiarem, kresem, Na drug? cz??? tak odpowiadam: J

prawem natury niewywik?anym , a?e ka?de cz?ftka Sakramentalna ma ?
przeto; ?e nie ma w fobie wy?fzey ofobne mieyfce , a Cia?o Chryf?ufo we r

mocy nad natur?, pozwalam tak ro- ofobne mieyfce w Niebie, rozfadza- ?zumie?, powinna ka?da rzecz prze.. my te dwie rzeczy. Scisle uwa?yd 'J

bywa? na jednym rnieyfcu cara i zu- potrzeba, nayprzód o cz?f?kach Sa- j
pe?na tak, ?eby nie mcg?a by? na kramentalnych , jak fi? z Chryf?ufern
drugim, ta? fama ca?a i zupe?na na- ??cz?. Powtóre o mieyfcach tych?e
wet i w tym razie, gdyby nie j? kto cz?ftek: Co do pierwszego, cz???ki
mierzy?, ale ona i z llabego piaiku ??kr?:nentalne cho?by ich by?o tyfi?cnie przef??pne granice morzom poza-

.

iyfi?cy, co do jef?ef?wa Cia?a Je?ufo ..

k?ada?a
, gdyby nie j? ?wiat opasa? i we go , koniecznie f? jedno, ani wi? ..

przycifnot prawem natury, ale ona
cey, ani mniey nie ma ka?da nad Cli"

pozak?ada?a f?o?cu i miefi?cowi kre- tego Chryftusa ,jako ka?da iilderka
f y, nie j? mieyfca obeymowa?y, ale od ognia nie ma nic wi?cey w (obie,
ona jako paj?k paj?czyn? z fwoich jaR tylko fam ogie?, !l

ta caf? ! zuper ..

wn?trzno?ci, na fzerokie mieyfca ro- n? iftot? ognia; p.on1ewa? tez famo
zwija, i kiedy zechce, j?k.o Tkacz nicj czyni, co i ,wieI.kl. plomieii z iitoty,
\" maty k??buszek ZWinIe, tak caf y to jeft: kazda likJerka Z zupe?ney
?wiat, w ma?e ziarko makowe, caty ifl:oty ognia ?wieci, trawi, i rusza fi? ..

korze?, ca?y pie?, wfzyfikie ga??zki, A poniewa? nie ma caty p?omie? nad
i cary kwiat wmidcila, zeby, m()- to, wi?c w ka?dey ifkierce ca?y i
wi?, takow? rzecz zftak wielk?. mo-

Zupe?ny jeft ognif ?, ?e za? te Hkierki
c?, którakolwi?k. ,cz?fika m!eyfca na wielu mieyfcach od jedney ?wiecy
zamkn?? i rozdzJelIc. mogla, Ole po- zapalonych, nie f? ofobnym ogniem,
zwalamy tak rozumie?. co do jeftefiwa, ju? tam jawno, ?e

Swiadczy nam S. Jan Ewang: ze nic nie maj? ofobliwfzego, ani wi? ..

Chryfius caty by? na ?wiecie widzia- cey, ani mniey, jak famo zupe?n?
ny, jako jedna ?wiatowa rzecz, ale ifrot? ognia, pofraci za?, które przy'"
przecie? ?wiat przeze? uczyniony bywaj? do ?wiec ró?ne I i ro?dziele

..

nie
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nie ich na ró?nych mie?fcach, nie
?': if?ot? Cia?a Chryf?usowego. Dufza,lic

:h, rozrnna?aj?' jefrefhva ogmowego ; bo która wfzyfrkie cz?frki n21pe1nia Sa ..

jedne jeft jefte1?wo, i t? zupetne, kramentalne. cho?by ich naywi?ceyi? ..
'

które w pierwotnym (woirn pocz?t- 'by?o po ca?ym ?wiecie, tak jak du

ku, czyli ulo?euiu 'l1atury? od Boga fza nafza
,

która ta? fama jefzcze w'

bierze. -

? pielufzkach nafze cia?o
, które fi?

'et
;

;5 ...

za

.ie N. p. Co w famvrn pocz?tku Hloty

\
w.gar?ci zmi:?ci?. mop;fo ze ,,:fzyfrkie:\

.

erobniuchna mufzka wezmie za H?:o- mi cz.?onkami, o?ywia?a r ta? fama i)
,

t? fwoiey natury, jakie okrvslenia wnayrosleyfzym cz?owieku, które-
y

..

(:zlonkow wn?tr:mych i zewn?trz- go i f??niem nie zmierzyfz, o?ywia?
,

o ..

nych, kt6ra fi? zdaje jako makowe nie przeftaje ze wfzyfrkiemi jego cz?-

ziarko, t?? fam? if?ot? czyli okry- ?ciami i cz?onkami, lubo gdyby go

slenie wnetrzn? i zewnetrzne natu- kto jefzcze male?kiego po?o?y? W

_ ty fwoiey ?mif'? b?dzie z;Wlze, cho?- pielufzkach na ziemi, i odrysowa?l :

by dzban mleka wypita, jednak W mieysce, a nie by?oby wi?eey nad lo ..na

v.e mleko fi? nie obróci, nic ofobliwfze- kie?, a potym w lat 20: potoiyl na

go do niey nie przyklei 11?, rozfze- tym famyrn mieyscu, ali?ci nie ?okie?
,

'fzy jey uiozenie, jako miefzek na- ale ?okci 4. mieyfca zabra?by, i ju?by
pchany, ale nie przyb?dzie ani trze- na ró?nych mieyscach te? farne cia?o

cie oko we ?bie, ani wi?cey kifzek ,
I

le?a?o, by?yby ofobne mieysca, i com

ie

ki

?c

?l\i wi?cey fkrzyde?, ale ta? fama raz infze, ale nie osobne ciaro, ty? ..

litota, która by?a jefzcze W pocz?tku ko te farne, ktpre w dzieci?ciu by?o,

zakryslona, jak w drobnym ziarku tez fam e co do ifroty, cho? nie takie

ro?ci?gn? :fi? jey cz?ilki na ró?ne co do przymiotow.o ..

mieysca, ?e ju? nie b?dzie fi? zda- By?yby te? farne cz?onki, ten (am?-

'va? jak drobne ziarko, atoli 'póki cz?owiek, jesliby by? ?ywy. A?e

t>na ?ywa i ca!a, ni? f? jey cz??ci Chryftus jeft caIy i ?ywy, j ten famka

C)fobne, cho? Ich mleysce ro?ci?glo- co do iftoty, kiedy by? male?kim dzie ..'e,
'

t..
.

?ci pokazuie by? ofobnemi, to? famo ci?ciem, kiedy fi? u Dawida nazywa?
ma fi? rozumie? o cz?frkach Eucha- robakiem: A Syn cz?owieczy robak,10

y, rYfi:ycznych, w których wfzyftkich i kiedy fi? W Ewangelii r6wna? Z ziar-

'\\l ka?dey z nich, ca?y ?ywy Chryftus nem gorczycznym, i ten?e fam jefr,'Y

? .. przebywa jako ogie? mi?o?ci, gdy który wifia? na Krzy?u, ten fam \v

tak
t.nó?i: PrzyJz?dtem .o?ie? mfata? którego !?ku wfzyfrkie ?iey(ca r? takld

i

ki

:'1
n,

:e

fti!o{?i, aby byli jedno, Jako 'l eJa 'je- dle wfzyftkie ftrumyki, jak w k??bku
eWt

Jedno z Oycem? wfzyflkie nici, jak w l10?cu wfzyft-

ch'We wfzytkich tedy cz?fikach Eu- ide promienie, które ft? zwijaj?, i

d ?ryityi, ani wi?cey, ani mniew znay- rozwijaj?, a zawrze jednak te? fame

;le i1? Chryfius, tylko co i w fa- f?, a nie infze, a?e tak fi? ma, io\v ...

clm ihtyftufie, dusza, cia?o i Bófrwo fzem do1konaley, ni?eli rozum ludzki

()
:Y, usowe• Bdftwo, ktÓre jako poymuje ub6ftwione Cia?o Chryllu? -

glen trawi cbleb, i przemienia J)8 we: idzie zatym ?
?e \V owbny 11

Tom lV. N CZ?1t ..
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cz?fl:kach Eucharyf?ycznych nie jef?
Chryf?us rozdzielony; bo jen: ?ywy,
ani dla tego, ?e w ka?dey cz?f1:ce jt?a:

ca?y" nie jeA: rozmno?ony albo u

nmieyfzony; bo jeden byt, jedna
if?ota nie przyjmuje wi?cey ani mniey,

zatyrn te cz?f?ki potn!l'llzai? fi? ro?ci?
gnieniem od mieysc fity i ftotney J e

zusowegoCia?e , przez cudowne [po

foby ,
a nie za? rozmno?eniern natu

ry tey farney calkowitey i zupelney.

,,:'
do nozdrza przychcdz? : i labo nie

w tey pof?acl ,
z kt()1 ? na o zrod zi- li

lia przebywa, i któr? oc?v widz?
w ogrodzie, jedl1"? do noz d rza przy
chodzi w f?tncy if?ocie, w famey na

turze lilijowev, w f .. mych tych Gz?/?
kach, z których G? jey cia?o fk?uda nie

powierzchownie, co do mIeysca; bo'
tak ty?ko w ogrodzie Rei jako k??bu
fzek cia?a

, ale jak wn?trznie i pota
jemnie. !k?ada fi? , co do natury my,
i rozwija fi? jako nici po powietrzu,
a jako ?. k??bku nic ?i?cey nie marz

tylko ntci fam
, czyli naydrobniey

fze wn?trzne cz?ll:eczki i z nich fi?
zwija cia?o g??bkowe, i te? farne nici

nie co infzego f?, tylko if?ota kt?bko
wa, tak i liliowa I natura, wn?trzny
!k?ad f? tez farne drobne wyprawy,
które obijaj? fi? o nozdrze. '.

P. Jak, :fi? to ma rozumie?, zeby
jedne cia?o razem na kilku mieyfcach

by?o i te? farne ca?e i zupe1ne'?
O. Pierwey, ni?eli t? trudno?? u

?atwi?, przypomn? dalekie podobie?
fiwo, z przyrównania do kwiatu, do

g?osu, do ?wiat?a, do gor?ca, które

to rzeczy f? ciele?ne
,

i razem na

wielu mieyscach ca?kowicie by? mo

g?ce, co do iftotney dzielno?ci, a to

przez fwuie naturalne
... wyprawy, z??

czone z przep?ynnym powietrzem,
tak n. p. Lilia jefi: razem wogrodzie
jeft razem i n.a powietrzu, jeil: razem

i w oczach widz?cych, jefl: razem i

W nozdrzach w?chaj?cych, ale co raz

inCt.ym {posobem: jeft w ogrodz;e
fwoi? natur?, jefl: W nozdrzach fwoj?
naturaln? fi??, jeft w oczach patrz?

cych Cwoim objektem, czyli obrazem,

woczach zolbwuie tytko sIad, ale

nie natur?, w nozdrach zoftawuje z

{woiey iftoty wyprawy, effZuuiC?, lub

prawdziw? f WOl? iftot?, przez kt6r?
ró?ni :fi? od infzych ltwiatow, tak

malowanych jako i rodzonych, a to

czemu, tak fwoj? 'H?ot? czyli natur?
w llozdrach zolbwuie? oto dla tego;
ze i fa:na w sobie nic wi?cey nie ma,

tyl?o to, CQ z niey wyp?ywa, jak
nici z k??bka, tak cz?fteczki pacllO?
c:e, i po powietrzu rozchodz?ce fi?

\

Ka?de albowiem cia?o, tak Niebie
fkie jako i ziemfkie , tak twarde jako
i mi?tkie, tak widome jako i niewi

dome, ni. co infzego jeil:, jak tylko
drobniuchnych cz?f?ek zwijanie fi?
na jeden k??bek, na jedn? bry?k? n. p.

we cztery nici, czyli cztery. ?ywio?y
grubCz;e, które ju? zmyfly nam?c4?
mog?, jako to f'l: powietrze? ?)gle?,
woda, i ziemia; gdy H? za? wyci?cz?.

jako wielka k?dziel na drobniuchn?
'niteczk?, nie dla tego f? jnCz? if?ot?
wn?trzn?, ale tylko f.1 infz? p'lila
ci?; bo im bardziey fi? rzecz w)'ci? ..

cZ?, flabfze cz?f?ki zoftawui?c, a

mocnieyfze jako wyfkok z fiebie wy

pufzczaj?c, które tak fubtelne f?, i?

grubych zmyflow unikaj?l, przet
nie jak?? proll:ot? i fzczpro??, tym

bardziey nie jako? ftai? fi? podobne
Duchowi; wl.a?nie jako obraz Kró?

lewfki Królowi.

y zt?d fi? Duchowne dara nazyWS"
j?,
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j? ?
to jef? bardzo fubtelne mocne i

>? r? ka?dego cia?a, z k?d pozna?, ?e
nie

prz enik?e , jako zapach lilii, jako go; kiedy n. p. ni? przez igj?lk? pr?ewle-
u

lz?

?y?

raco?? ógnia' przez
kafle przeclio- czooa tyle fi? razy kr?ci, targa i ru-

dzaca, lub jako ?wiat?o?? Go?ca, przez fza, ile razy kto za igie?k? poci?g ..

()k?o fzkial1l1e przechodz?ca, jako nie.
na-

fpiritus gorza?czany' z farnego dna To? tym fposobem i nici powietrz ..

?{l: ..

alembika\ do góry id?cy, zk?d fpiri- ne rozwite po ca?ym ?wiecie, a
•

me

ritusero czyli duchem nazwana go- przewleczone przez ka?de cia?o, tyle
bo'

bu

It;t

ty, I
zu ,

arz

?y-

rzutka, i wópka ró??wa &c. ,Te razy mufz? fi? porufza? ,
i fwoie po"

wfzyftkie efsyocye czyli if?oty f? od- rufzenie rozlewa?' daley a daley ,
a?

ci?gnione natury, .niby jako nici póki przefzkoda nie zaydzie n. p. mur

zk??bk.v, Co Z&?
ó

grofie, .ró?ni rózne- .albo jaka góra, ile razy którekolwiek

go f? zdania, [edni mówi?: i? tak?e cia?o tr?cone i uderzone b?dzie; -bo

od brzmi?cego cia?a' cz?ftki wycho- jedns cz??? powietrza, z drug? zaw ..

d?? przez powietrze, i tr?caj?

\
fze z.l?czona, a zatym jedna tr?cona,

w ufzy ludzi i bydl?ta, a tak fama drug?. koniecznie tr?ca, a ts trzeci? ifi?
nici

ko

wy

wy,'

natura n: p. aZWOt:la lezle W ufzy tak daley. oio? m?wi?, ?e g?os d,zwo-

bydl?t, Jako i natura fJ'oneczna przez nu, glos cz?owleka, g?os kazdego

fwoie prornienie , gdy jak?kolwiek

\
bydl?cia, i fruknienia w cia?o, jeft

rzecz grzeie, albo 'zapala.
ruzem pprufzeniem tego? powietrza.,

Drudzy zpt? m,ówi?: ?e to fprap kt6re by?o, w ciele, i rozchodz?nie fi?
bie
ako

'wi

'Iko

Wuie t?go?? i slizkos? powietrzl', tego? farnego r,:,chu ,90 powietrzu,.

Elafticitas, przez fwoie porufzenie; po-

\
zatym to falfz JeR:, zcby dzwon do

niewa? przenika ka?de cia?o powie- ucha ?azi? przez fwóy g?os, jakoby

trze, to jeft: przechodzi przez fzpa- przez fwoie cz?frki naturalne; bo lu-

fi?
a.p ..

io?y
H?46

:ie?,
?cz?.

I

ry czyli pory ka?dego cia?a; bo bo odfkakui? cz?frki od dzwonu ra"

nie mo?e znifzczy? dara. co tylko fana zem z g?osem, jednak ?eby w ,tym

Bóg potrafi, który z niczego wrzyLl:? fa ym momencie, przez drewnian?

ko fhvarza, ,j przemienia rzeczy twar- ?cian? przenikn?? mog?y, to jeft

Qe na przeptynne, jako niegdy? Cbry- wielIta nieprawda
'

ftus przerzed? przez ?ywot lVlaryi Zatym podobie?fiwo bardzo {bbc
hn?

rot?.
)fta-

przy Narodzeniu ?
nie rufzywfzy Jey od g?osu do Eucharyftyi, j..f? jednak

Panie?ftwa, pzefzed? przez grobowy podobie?frwo wielkie od fl.owa, któ ..

kamie?, nie rufzywfzy piecz?ci t prze- re b?dzie jedno i w nfrach mówi?ce"
'ci?"

fZedl przez drzwi zamkni?te do Apo- go
ca?e i zupe?ne, i tez farne {?owo

,. a

il:o?ow, nie zepsowawfzy drzwi, a za- W tyfi?cu ufzach razem flyiz?cych, a

wy-

??wnie p,n;?f'rzedt, twardo?? rzeczy to za po:ftug? powietrza, czyli gfoftl
,

i?

rzeZ' /t? na przeptynno?? przemieniaj?c. na powietrzu" Itt6re W ca?o?ci jak()
,

? jt'fl: przenikaj?c, ale nie tak po- przez nitki od k??bka. jcdnc?o ro?-

tytn
)bne

Kr6- illlettze przenika; bo OD? nie ma ",He, wraz pierwotne porufzenie VI

\ Y Bo?ey, ?eby cilto przeroi?ni? l frach w ca?o?ci roznosi do J:6inych

lTl?g!a, albo zni(zczy?, a. .7.atyffi .po- ufzu.

WIetrze tylko przechodzi przf:z fzpa- N akQruec podobichJ?wo
od. z?u

Nij ,or?

" '

"
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g<">rczycznego i pfzenicznego, które
-:::- fzym tedy zdaniem iflota ciota ka?de-

fam Syn Bo?y naypi?knieyfzym wy- go nie jef? rozleg?o?? mieysciowa , tli

tr

f6

tH

razem niejako? do Eucharyfryi S. ale fama ZWi?d?? czyli fklad wfzytt-
przyrówna?: Podobne jefl Krótcwflwo kich cz?f?ek niewidomych w jedn?
lViebieflie do ziarna gorczycznego, któ- bry?k? i w profzek, albo W nitk? z

Te tubo jeft naydrobnieyJze ze w!?;yj?. profzkow ulo?on? ,
i z tych?e nitek hl

?e

ll?

?,

?ic? najion, jednak, gdy wyro?nie, tak niewidomych ka?de zwija fi? cia?ko
''l&telkie bywa, i?ptafz?ta Niebiefoie przy- widome, i znowu rozwija H? przez
Iatuiq. i gniezdz?fi? mi?dzy tisciemjego. (woj.ewyp?awy; bo kiedy którykolwiek
A tu, profz? , kto widzia? ziarno gor- zywio] przewy?(z a fwoim rufzaniem fz

tu

z?

to

pc

?e

z\

Ze:

czyczne w iego wlasney paf?aci ? nie W cia?ku, wypycha W ten czas przez
widzia? nic tylko kl?bufzek drobniu- fzpary przeciwne cz?frki, jako go

..

ehny, nie widzia? zapewnie ani dzb?a, r?czka z ciara wypycha pot.
ani ga??zek, ani lif?kow , ani kwia- Zatym wed?ug nas, if?ota cia?a jef?
tow , wysoko?ci, ani fzeroko?ci ziela, kres pewnego bytu, czyli jefreftwa
ani tey odmienney ro?ci?g?o?ci, któ- zamierzonego dla zgromadzonych
rey mieysca darom po?yczaj?. cz?ftek iftotnych. Ten kres jeLl: fila

Któr? to ro??i?glo?? , extensio , za trzymai?ca cz?ftki wkupie, które fp
m

da

1\,

ifl:ot? ka?dego cia?a wn?trzn? , pro kiedy fi? rozsypui? i od kupy odry-
ejsentia corporis, by? rozumia? Karte- wai? za?o?enie cia?a czyli iftora, czy

..

I- zyufz Filozof i insi raczkuj?cy po li fposob bytu naznaczo?y nifzczeie.
ziemi, i z ?okciem po Niebie biegai?- A tey prawdy dowodz? tak. I. Ko-

ey Aftronomowie rozumiei?c, ?e if?o- niecznie to by? powinno wn?trznym
ta data inaczey by? nie mo?e, 2t?by pocz?tkiem iftoty dla ka?dey rzeczy,
koniecznie mia?o pewn? rozleg?o?? co poftanowiwfzy, zaraz ftanowi fi?
W d?u?, in tongum , w fzerz, in tatum , i fama rzecz. II. A?e poftanowiwfzy
w g??b, in profiend'U'I1J, a zatym jako zt?czenie cz?ftek na jeden

.

byt, za ..

ca?ey planty W ziarku gorczycznym mierzony od Boga, pofranowi!"CzY,1
domierzy? fi? nie mog?, tak i cz?ft... mówi?, za poc??tek ciar? kazdego
ce Eucharyftyi wierzy? fi? im nie iftotny fldad, c.zyli w??trzny kr:s,
chce, ?eby byto w niey daro natural- zaraz frawi n? CJaIo ?azde. III. WI?C
fle Jezusowe; bo nie jeft tak rozci?- z??czenie cz?ftek na Jeden byt natU ..

gte, jak byto na Krzy?u. raIny je1? ifrota cia?a ka?dego, a zt?d
Ale niech fobie w fwoim mozgu wynika: n. p. ?e ka?da odrobina foli,

i?warzai? Hloty, jedtlak dla ich fze- chocia? W bry?ce zoftaie, jak W kr?"
rokiey imaginacyj, drobniuchne ziarko buCzku, chocia? n? od wilgoci r.>fi:opi
gorczyczne od farnego Chryftosa do ?zy1i rozwinie na fwoie nitki, i b?dzie
Eucharyftyi przyrównane nas upew· jak woda, przecie? iftoty nie gubi, ale
ilia, ?e moie by? ciato naturalne co fzczer? fol? jeft: czemu; bo fi?
do fwoiey il?oty, ze wfzyfl:kim

2.a- j
wn?trzne cz?ftki niewidome od fwo"

kryslen:em Datury jak W kl?bufzku ich nitek, od [wego lldadu nie odry'
zwinione, j przebywa? W mocy do wai? i nie rozfypui?.
ro?wij<tuja :fi? .na róine mieys?a. Na:

I .

A?
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A zatym nie odmienia, ani ?ci?nie- ?:: pewnobytnym, modo definiiiuo ,
któ-

Je ..

'a, nie
,

ani ro?ci?gnienie iftoty foli; bo ry to fpofob p:wnobytny z?mykaj??
znowu wyfuszywfzy rozpuszczon? ey rzecz na mieyfcu tak, ze daley

fr?

ról, zpie?ze fi? na bry?k? foli, zwi- fi? nie ro?ci?ga, farnym Duszom jef?:
ln?
!?

ek.

ko.

ez

iek

tl? fi? niteczki H?otne na fwóy kl?- w?a?ciwy, wi?c Chryftas ani dusz?,

buszek ,
lecz kiedy fi? z inszym cia- ?ni cia?em f

nie jeft wmieszczony \V

lem pomiesza i rozfypie fi? z??czenie cz?ftkach Sakramentalnych.

natUl'alne cz?ftek, ju? wl?cey fi? nie Od: ?e w Eucharyf?yi jeft ca?y Chry-

zwinie na' fwoj? bry?k?. To dowiod- f?us Dusz? i Cia?em, a razem i B6 ...

fzy ,
?e iftota cia?a ka?dego natural- f?wem ,

to jef? trzecim fpofobem, któ-

negó pilaule koniecznie pierwotnego rego? nie wfpomnia?, a [posobent Sa-
;ez

z??czenia. cz?ftek fwolch , a nie za? kramentatnym wy?fzym nad fposofJ

rozleglokci mieyfcowey, ?atwo ka?dy cia/a i nad [posob Duszy; poniewa?

porozumie o ziarnie gorczycznym,
tam jeft Bofk? dzielno?ci? przewy? ...

?e w nim jak W k??bku cala planta fza.11c? wfzyfikie zakryfleuia mieyfc;

zwiniona, ca?e W nim cia?o naturalne pcniewa? W r?ku jego f? wfzyftkie

?e wfzyftkiellU cz??ciami przebywa" mieyfca ,
i on fam je przenika i

1pofobem ?ycia iftotnego, a zt?d niech trzyma onych zakryflenia. Wy?fzym

ma pobudk? do wierzenia ka?dy, i? te? fposobem ,
i nad jposob pewfZobyt ..

daleko dziwnieyfzym fpofobem ubó- ny, wfzyfrkim Duszom przyzwoity;

itwione Cia?o Jezusowe przebywa
bo wfzyfcy Duchowie ftworzeni,

Cale \V naydrobnieyfzey cz?fi:eczce tam fi? w pewllobyt zamykaj?, gdzie
.0-

Eucharyftyi S.

\
fi? w kt6rym momencie znaydui?, II.

___ -------- daley fi? fwoj? bytno?ci? niero?ci? ..

gaj?, a to czemU ? Bo nad wymie?

Z A R Z U T II. rzon? fwoj? . fil? nie maj? wi?cey
nic.

Takowa rezolucya wzi?ta od Czcze- Zaczym lubo fi? ich mieyfce ciele?ne

,

rych podobie?f?w nie tylko nie rozmierzy? i okrysli? nie mo?e;

i\anowi rzeczywiftego umieszczenia bo oni fi? z cz?ftek nie {ktadaj?? ale

?ht'yftufa ca?ego W Eucharyftyi, ale ka?dy z nich ca?y w ca?ym mieyfcn,

?eszcze w nowe o prawdzie wprowa- caty W ka?dey cz?fteczce mieyfca,
Za w?tpliwo?ci. co dowodz? tak: ze wfzyftkim zamkni?ty, jako dusza

J\lbo w Eucharyfl:yi jef? Chryftus jako \V ciele naszym przebywa, a daley

C?a?() naturalne, albo jako dusza \V fi? nie ro?ci?ga ; bo jeft zamkni?ta,

k1e1e naturalnym w farnych cz?fl:ecz.. jednym mieyfcem fobie naznaczony

r:lh, a?e nie jeft jako ciato natu- wpewnobyt, Co ciele?nym fposobem

ny??; bo nie jeft [pofobem okryn... ledwie fi? pokaza? mo?e, inaczey

fpof?b
'modo circumfcriptivo, który nad te Rabe podobie?ftwo: n. p. VI

natu.
raln\Vrzyftk? ?iarom, przyzw.oity

I
ca?ym garku okropu je? caty ogie? t.

i 'fi

Dusz
Ytl\, me Jeit tez tam, lako kazdey kropli okropu Jeft ca?y ogle?,

ryft

a w

f:hatnych cz?fteczkach Eucha. tam gor?ca zmierzy? nale?ycie i okrysh'Y'

ycznyc i bo nie jen fporobem nie mozn!; bo w.cale nie 'widno [poso
.

kry-
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'"

\vjokrystonego, ale pewno?ci byto, ?e
,:, to z wielkich drew czyni gar?? po

..

ta"! ogie? jeft i w ca.fym garku i w ?ioru, wi?c jemu ?o przyzwo!t?, co ha

tn?

gd
a

1h

dz

kI!

gr
lo

je

kazdey kropelce ca?y J do?wiadczy? zad nemu f?worzeniu nie nale?y ; bo

r?k? albo j?zykiem mo?na,. UC?\\'y- on fam przebywa w Eucharyf?yi pe
..

eiwfzy cho? kropl? jedn? oleju wrz?- wnobytnie i pc?nomocnie, zt?d jednak
cego, a? ci z s raz ka?dy pozna, ?e nie wnofi fi? ,

ze Chryf?us b?d?c wfz?-
lubo tam ogie? ?adnych kryfek po dzie i nape?niaj?c wfzyftko jako

garku. ni: ?zyni?, .kj?dy fi? w ?a?dey Bóg, .?eby mi,al by? wfz?dzi?, jako
kropli mie?ci? ,

l me by? widziany cz?owIek; bo pko cz?owiek Chryf?us

?ozmiernie, cz,yli okrys.lni?, przecie je? cz?frka .?wiata , wi?c ma pewne

ze tam by? me zawodnI':: ca?y w mlcy'Cce fobie zakreslone
, jako] fam

ca?ym garku, i ca?y w ka?dcy kro- chcial ,

rz

W

do

cz

cz

W

be

pelce, da fwóy dowód na oparzonym ....--- -

j?zyku pewnobytnie •

A zatym mo?e by?, gdzie Cia?o Z A R Z U T III.

fposobem okrestnym 'Yo?c??gnionym n.

p. w trzcinie, gdzie nie ma duszy, Z tych rezolucyi, które obja?niaj?
mo?e te? by? dusza pewnobytnie ,

re podobidli?wa: Eucharyflia nie

ea?a w ca?ym mieyfcu zamkni?ta, i by?aby cudem, i nie by/aby jzczegztlna.
ea?a-w ka?dey cz?f?eczce tego? miey- A tey w?tpliwo?ci dowodz? tak: co

fea
,

cala w cdym ciele bez ?adnego rozum naturalny j??nie poznaje 't

ro?ci?gnienia ,
i ca?a w ka?dym cz?ou- rzeczy frworzonych przyrównania I

ku bez ?adnego ?ci?nienia, ale to to nie jeft cudem prawdziwym, i nie

w fwoim ciele zamkni?ta UJ pewnobyt, jeft dzie?em ofobliwyrn , a?e Eucha-

do drugiego za? cia?a nie ro?ci?ga fi?, ryfri? was,z rozum poznaje z przy"
a to czemu!' Dla tego; ho nad rwo- równania rzeczy doczefnych , wi?c

,., j? zamierzon? fil? nie jeLt z??czona Eucharyftia nie jeB: ofobliwfzym eu"

z insz? wy?sz? fil?, a zatym, tam dem; bo j? rozum poymuie, i onll

cz?owiek profiy jeft i o/L'f'esln?e cia- fama ma wiele fobie r6wnych przy-

tern, i pewnobytnie duchem, nie jeft kladow.

?a? pelnomocnie, ?eby fi? na insze Od: Co rozum ludzki póymuie 't

mieyfca ro?pi?ga? fwoj? fil?, czyli przyrównania ,rzeczy ftW9rzonych ,

natur?, tajemnicznie, Sac'fCJmenialite-r; tak ja?nie, ?e w tym jeft razem i nie

bo nie z??czony z wy?fz? moc?, to zawodna bezpiecznoN izupelna ocze"
.

jt"ft: z Bogiem wiflo??, to nie jeft cudem, pozwala"
A?e Chryftus i Dusz? i Cia?em my tak rozumie?. n. p. ?e dusza cz?o"

z\1pelnie
\ jeft z??czony z Bogiem, wiecza, godnieyfza jeft od duszy by"

wi?c 'wy?fzytn fpofobem ca?y mie.. dl?cey, tak fwoj? iftot?, jako i fw?"
?ci? fi? mo?e razem oa wielu mi.ey- j? robot? w takowym poznaniu t

nIe

fcach; bo w r?ku je?o wfzyfl-kie tylko jeft bezpieczno??, ale te? i oc:te?

mieyfca, jako w r?ku Stworzyciela, wiflo??. Godnieyfza bowiem jeft ?1l"
który i w ma?ym ziarku mie?ci wiel- fza cz?owiecza fwoj? iftot?; bo Je'i
Jt?? natury i zWielIdell. JIliey?c, jako ca?y ?wiat rnatery'lllny podany lclt

W
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\li rz?dy. i j? fam? za Papi? uznaj? j, beymuie, ?e nie)?ft cudem, pozwa
..

-

wfzy/?k.ie bydl?ta, n. P:. ?uhay z bu- lamy ?ak rozumlec. co rOZU111, ludzki

hajem okrutnie fi? ?ab!JaJ?,'
a przed poymuze, przez fam? tylko bezpiecz ..

ma?ym chropczy??
ucieka? .musz?,

no??, dla nie omylnego ?wiadka, ale

gdy wilk niezw,za na ry?zf'?l1e. wolu, bez ? dney oczewiflo?ci, to nie jeft

a dr?y i l?ka fi? na krzykUleOle PI- cudem, nie pozwalamy tak rozumie?.

frucha , gdy nied?wied? drapie?ny A?e Eucharyfti? rozum ludzki poy'"
.,

dzikowi ufr?pi? nie chce, chocia? gO' muie przez podobie?flwo, rozf?dzamy

k?em oftrym porze, a przed Piel- te zd nie:

gr7.ytnem, zafapa'YCzy fi? ,
udziera do Rozurn ludzki poymuie Eucharyfti?

?omU t do tego ze dusza cz?owiecza przez podobie?flwa: co do farnych

jeO: Pani catego ?wiata, nie tylko cieniow i pobudek, pozwalamy tak ro-

rzecz bezpieczrl.a z za?wiadczenia zumie?; poniewa? wfzyfi:kie podo-

wfzyf?kich narodów, ale te? i wi- bie?fi:wa f? nikczemne cienie, zktó-

doczna, czyli oczewif1:a z do?wiad- rych zgadywai?c dochodziemy i fa ..

czenia wfzyO:kich zmyf?ow • kiedy mego data, jak od okr?g?ego cienia

czlowiek przenofi wyfokie góry na na Xi??ycu . domyslai? fi? Geografo ..

wipaniale mury, przeprowadza g??- wie, ?e ca?a jefi: ziemia okr?g?a, lubo

bokie rzeki na fzerokie f?awy , przy- tam.ten cie? bardzo ma?o co podobny

musza i farne powietrze, ?eby mu do ziemi, i nieubezpiecza oka, tak po-
'na.

()bracato m?yny, zniewala bezdenne dobie?ftwa do Eucharyftyi ukazui?
co

? 't

lis,

nie

'ha"

'zY'"

,ri?c

!norze, aby mu ?adowne riofilo oltr?- tylko pobudk?, aby fi? cz?owiek nie

ty, nie lataj?c Z1 ptakiem ?ci?ga go z fprzeciwi-at mo?no?ci Bo?ey ,
ale te

?owietrza, nie p?ywa he. Z3 ryo?, wY.- podobie?ftwa nie wyrównaj? nigdy

prowadza j? z morza, Ole fzamota h? niepoi?tym Bo1kim fposobom.

z nied?wiedziem, ale jak mu czIo- Rozum lu,dzki poymuie Eucharyfii?,

wiek zagra, tak mu nied?WIed? lka- co do oczewiflo?ci, jakoby rzecz równ?

tze, nie fkrzegocze z frokami, a fro- rnogl znale?? na ?wiecie nie pozwa-
eU"

onli 'k? gada? wyuczy,
co w:?ksza nie lamy tak rozumie?. czemu; bo cho-

biega z rydlem po Niebie, a na l\voje cia?by ca?y ?'.viat pojo? i zmie?ci? na

'zy-

2aflewy z Nieba deszcz zprowa- fwoiey g?owie ,I jednak m?dro?ci

ata. Stwórcy ?wiata ?adn? miar? nie poy"
e 't

:h ,

.? tak jawna rzecz. ?e dusza czto- muie, a zatym nie mo?e pOL!nawa?

\Vlecza jeR: godnieyfza, n;?eli bydl?- oczewi?c?e, ?eby fi? to zmidd?o
nic

>cze"

·ala ...

z?o"
.

«:a i z fu'ojey iftoty; bo jeft obrlZ ' oku, co ucho llyfzy w Bo1kim wy"

llaY\vy?szego Pana; bo cO Pan nay- roku, jefr tedy w Eucharyftyi nio:ta-

?i???y fiwa?za, to dusza ?zrowiecz:? wodna bezpieczno??; poniewa% Bóg

bO'??l, godmeyfza. i z Jlf/oJey roboty; nie omylna prawda m6wi. nie mafz
by?

wo"

nie kie 1l1ey tnyll? si?gnie, ni?eli wfzyfr- w Eucharyftyi ?adney oczewiflo?ci; bCJ

o Ztnyf?y bydl?ce,... otoi takowe ?adne ftworzenie niezruwna fi? z Bo·

!z. znan?e, w którym jeft razem bez- giem, a zatym Eucharyftia jeft praw-)c:z:B.?

da"

je)!
jelt

r eczJZOS? .

'fi:
.

?
' d b' fi:' t

lUdu'
l oczeWl os , ze rozum dziwym cu em; o Je

nie pOl?. a,

l
pOytnui?; bo i ca?y ?wiat o" jeft i osobliwizym dzie!em}

bo Jey
? den
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podobie?fl:wo :f" chleba nagotowany do popsowani?
z?borna. takowe tedy Kafarnaitow
cielesne uwa?anie, ocz?wi?cie zgani?
Syn Bo?y, i b??dne ich w tym razu ..

mieni.e a zbyt ci?le?ne z?bów do po ..

?aden przyk?ad, ?adne

nie zrówna.

JJi

ka

te:

tle

Oc

Zr

fa

?.

§. IX.

zyrania Chryf?ufa nagotowanie, temi

1lowy f?rofowa?: dato nic nie pomaoa,

jakoby rzek?: pr6?no gotujecie z?by
ciele?ne, ?eby?cie niemi mogli po?y
wa? naywy?fz? fil? Cia?a mojego,
Cia?o, mówi?, nic nie pomaga, z któ ..

re go miar? bierzecie, jako z innych
mi?s martwych, i Ducha niemaj?cycn;
gdy? to fposob zwierz?ciego jedze
nia, które nie Insczey po?ywaj?: tyl
ko martwe cia?o

, Ducha wyp?dziw
fzv.

Dalfze zarzuty i odpowiedzi,

Z A R Z U T I.

I.
Rzeczesz

? twierdzi? to, ze Chry-
f?us w?asne fwoje cialo dU do

jedzenia, jeft to pope?ni? b??d Kafar ..

naitow , których fam Syn Bo?y f?ro ..

fowa? o takowe rozumienie i wierze

nie, temi f?owy u J ana S. w R. 6,

y, 64' Duch je), który o?ywia, eituo

?-tic nie pomaga, flowa, które ;Jam wam

mówi!, Duchem i zywotem. [q. Co

uwa?aj?c Augus; S. na Psalm 98. tak

ma: Nie te ciato
, które widzicie, macie

po?ywa?, i pi? nie t? Krew, którq met

}q wyla? ci, którzy mnie 1tk'rzy?l?j?, Ta

[emnic? jakow?? wam zaleci/o A?e jako
fam Chryftus zgani? bl?d Kafarnaitow

wierz?cych, i? mieli je?? Cia?o Chry
f?usowe, tak i Auguftyn S. wyra?nie
t?ómacz?c mysI Chryfiusow?, uznaje
takowe wier?enie przeciwne Chryftu
fowemu ??daniu jako b1?d. Wi?c
ka?dy ten bl?dzi, kto wierzy, ?e po

zywa cia?o Chryftusowe.

?Otoz jak :fi? maj? rozumie? te 1to

wa Chryfiusowe: ciato nic nie pomaga,
cia?o uwa?ane bez ?ycia , bez fily,
bez B6ftWSl, i tak fi? nic nie ró?ni od

wfzelkiey bry?y z prochu iklejoney,
zmyf?om ci?le?nym grubym do roz

darcia i zepfowania jako bry?a chle

ba, albo mi?sa ftawi?ce fi? do nat ..

kania tylko wyg?odnia?ego brzucha,
a do wyfsania z niego foku, z które

go clele?ne niedofratki reparui? fl?1
a fame proch i grubfze pozo:l?ale od

foku przez cz?owieka zywego wy
..

rzucone bywl?j?·
Tak tedy grubym fposobem uwa?a'

ne jedzenie jakoby fztuki mi?sa jaw ..

nie ukazuie, ?e cia?o nic nie pomaga,
tylko fila W ciele zatajona, fmak W

chl?bie i w mi?fie, zapach w kwia ..

bch i zio?ach, fok w owocach. je?eHi
te wy{sane rzeczy z cia? tylko llu?ll
do ?ycia ciele?nego, których cz?fro"
kro? zmyfl'y ciele?ne nie widz?, chD"

ciaz z?boma na fztuki kraj?, i co in"

fzego widz?, a co infzego jedz?; ?q
fok 11. p. albo fila foku fmakow1t3

Odp. Ze Kafarnllitowie zJe rozu

miej?c o pozywaniu Cia?a Jezufowe
?o pob??dzili, na to pozwalamy. ROb

e:ya; poniewa? oni rozumjeli. i? Cia

?o Chryftusowe mia?o by? z?bom a

pokrufzone, jako i infze pokarmy, i
na ifro?? jedz?cych Judzi obr6ci? fi?
mia?o. A zatym podlug ich zdania

mia?o by? Jezusowe cia?o nie ?yJ
'We, nie mocne, nie z??czone z Bo?

r:;iem, lecz jako k?wal mj?fa albo
,

tli -
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>}
rzenin zgo?a nie f? przyzwoite, ani

ich nikomu da? mo?e.
flie kr? fr-y fi? z?boma, tylk? fama fztu

ka chleba lub mi?sa, lub Jab?ka, ale

te? fztoki te bywai? precZ wyrzuco

tle, tylko ich farne fi ty , ,kt6?yc?
Oczy nie widz? id? w pozyWlt?Ole

zmjflom, zk?d fi? nazywa pofi?ek od

farney fUy wyfsaney.

Azas drugie dofkonatolci BO/k?e fi!
wyifzodzielne, które Bóg f?worzenic.m

daje, i fam ich pierwey w fwuiey

mocy musi mie?, a potym ich f?wo

r?eniom daje czyli u?ycza, te k dale ..

ce ,
?e przez jego moc wfzy fiko to

Oto? nic nie pomaga do pofitku, ni czyni?, cokolwiek czyni?, 3 on ZR9

do ?ycia bez Ducha, bez fity jakiey- i przez nich i bez nich, i wy?fzyrn

kolwiek : a jezeli? tak jeft, któ? nie fposobem, ni?eli one, uczyni? mo?e.,

widzi, ?e nazbyt g?upie rozumienie n. p. nauczy? kto kogo pifa? ,
nie dla

l

Kafarnaitow, którzy rozumieli, ?e Cia- tego fam ju? nie umi albo lepiey nie

czey, tylko jako cia?o martwe, uwa- litery wyrazi?, co ucze? wyra?a.
:zai?c to, co zewn?trz zmyny widz?, A zt?d Augufl:yn S. mówi: o czto-

z?by kraj?, j?zyk miefza, a niedbaj?c wiec?e Bóg tobie. u.fzyft!o .
jefl: jezcH

na to, co wewn?trz w ciele prawdzi- la lmzefz, chlebem et Jeft, [esli ,!wag1ZieJz,

wyrn jedzeniem czyli pofilkiem jeft, wod? ci .fefl ' jesli nagim jefle?, odzie-

?zyli bardziey Duchem o?ywiaj?cym? niem ci jeJ? &Je. bo je?eli on dat f?o?-

'l\?d aby ich zrnyflow grubych oka- cu, aby ci ?wieci?o, dar zla rnu i m?ce,,

?
?al grube pob??dzenie, i? nie to mieli aby ci by?y chlebem, o jak?e tego on

Je??, co widzieli jmaginui?c fztuk? fam nie ma W fwoiey mocy, tego

tt\i?sa z Cia?a Jezusowego, ale to, co wfzyftkiego, co da? profzkom niemoc-

\V tym?e ciele nie widzieli, to jeft: nym! \V fiyrl? fi?? tedy g?upi rozumie

fil? Jezusowego Cia?a, która mo- ludzki, który koniecznie do fwoich

tnieyfza, ni?eli Duch, bd z Bogiem zl?- fposobow nakr?cafz Bo1kie fprawy.
tzona. Na fl'owa za? Augl1fiyna S. ktd're

A tu profz?, ?eby? wiedzia? jakowe Heretyk nakr?ca, na zbicie prawdy
1

1

b)Qcy przyzwoite f? Panu Bogu; te Katolickiey: /t/on hoc Corp2tS, quod vide-

blocy nazywai? fi? dojkonalosei Bo?e,

\
tis, manducaturi eflis, nie te cia?o, któ"

z
których infze f? jemu tylko. fame- re widzicie, macie pozywa?. Tu S.

Jllu w?a?ciwe tak, ?e ich nikomu da? Augufryn frrofuie zmyf1y, a nie Za?

tli ) ,
.."

f
.

d l"
. .

k 6e nlOze n. p. meZ1111ernosc, WOleyo
-

mys l WIerz?ce, me te CJato, t re

??bytney czyli od fiebie b?d?cey widzicie, co do n3turalncy pc ftad t

lftn.o?ci. n. p. Ujzecll111OCnO?? wfzyfiko z jak? pofiaci? ra Krzy?u r ?d?groio ..

;t\\czego czyni? i przeczyni? czyli ny, i krwi? czerwit'niei?c? wifz?c

fi
rZ?ttlieni? na infzy fposob bytu i zni- by-? oblany, nie w tey pofiad b?dzic'"

t Z??y?. n. p. niezawij?o?? ni od kogo, a cie po?ywa?; bo?cie nie zwierze,

11

a \\re w?asno?ci czyli mocy, tak f? nie wilcy zajurzenI, nie pry rw?ce

.??em? Bogu przyzwoite, ?e ktoby ?ywego cz?owieka; bo f:? natura

? .

mIa? prawdziwie, mufia?hv by? lu?zka iywey nawet muchi p07,era?
ogIem. i dla tl:go ?adIiemu

?

ft Wo- bOl, i)'weE kapluna wzdr .. :g L?
2bm lir.

.

O uk?.
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uk?si? ,
nie w tey pof?aci, o gru pey! {: Ej prodefl phirimusn, Num (z {(WO 7ti.Mt

b?dziecie po?ywa? mi?o?nika fw ljego, jJrodt'O;?t, Ve1-umn caro 1ion' jle'r,'t. Cia-

nie te cia?o, co widzicie, to )eft nie ro nic nie pornaga ,j?ho }(flf<Hnaito.

W tey poftaci ",
ale W polhcl, Sakra- wie rozumieli; tak bowiem oni do ...

mentalney , gdzie fi? wam Bog uka- myihli fi? , jako \V trupie b ywa kra?

ze wfzyftko, je?eli takn?ecie. chle; jane , albo w jatkach przedaje fi?,
bem fi? wam f?awi? b?dzie ,

l fpr.a- llie za? jako duchem bywa o?yw i?-
wo wa? w :va,szych ,z?b.ac? to ??dzJe, n?, tak tedy teraz cia?o nie pomaga

co chleb, je?eli pragniecre , n!e
wo-

Ole,. ale farne cia?o , n.echay?e przy'

d? ,
ale winem wam Ii? pokaze; bp f??pi duch do cia?a, I? bardzo wiele

to w was fprawowa? b?dzie, co w!- pomo?e; bo gdyby tak cia?o nic nie

no z:"ykto, a to przez f?raw? wyz- pomagalo , Stowo nie fialoby fi? cia-

fzodzie ln? ,
aJ;lione jUPC'fe111,Wentl, fpra- tern.

w? zaifte tobie cz?owiecze cudown?, Oto? Auguftyna S. iftotne rozumie-

ale Bogu famemu przyzwoit?, rpo- nie, a tak dowiodlfzy bt?du Kafar-

sobem zaifte Tajemnicznym Sakra- naitow , odpowiadam na drug? cz???

mentalnym, gdzie fi? ?adue zmyf?'y przyrównania, ?e i Katolicy \Vic:rz;?c,

tego uie domacaj?, co wn?trzne fi?y ?e te? fame Cia?o Chryf?nfowe biorl11

i wierne mysli przyjmui?. równie hl?riz?, jako i Kafarnaitowie,

Otoz non hoc Corpus mcmd2?catzwi nie pozwalamy tak rozumie?. ?wia-

eftis, nie te Cia?o je?? b?dziecie, co def.twa za? Pifrna i Auguf?yna S. do'

widzicie zmyiIami; bo nie t? poftct? fy? j?l?nie i dowodnie f? wytluma.'
naturaln?, ale tez !ame cia lo

,
co do czone

,
a zatym i zarzut heretycko

ifloty, którey nie rozumicie, ale w niech ii? wróci, jako itrza?a na ich

inszych poJlaci(Jc/t; bo w Sakramental. w?asn? g?ow?.
l

fZ1jch ? w inszych dzielno?ciar;h; bo

teraz' tylko oczy wasze w!dz?, ale

ferce nie czuie, w ten czas za? serce

wasze czu? b?dzie, ale oczy nie oba

cz?. Oto? cia?o i nie te, i te. nie te

co do pojlaci natztralney, ale tez janze
co do ijloty, rhoeiaz UJ poflaci pt'zywta
fzczoney Sakr4mentalney.

ZARZUT II.

CO fpawuie ur?HPtli:
i z bah,:a?a?i

por6wna.nie,
to nIe przyfi:ol l nIe

gopzi ii? WIerzy? o Chryftufie PanlJl

??e mówi?, ?e w Eucharyftyi jen
prawdziwe ciato Jezufowe, j'eG: tO

wyda? Chryftufa na ur??inie i z b:d'
WCzak?e, aby komu w?tpliwo??

nie urcih o zdaniu Augufryna S. w?arne

je?o flowa tu pl'zyhH'z3m: Caro non

prodpfl quidquam, qUOJllodo ilti Cafcw
'/ll1itce i1Ztt'!!PXffltltt'; Ca1'12e111, qu,ppr: (ze
intellexerltnt t quomodo in Cado,l'cre di

taniatwr, llut in 11lC?ctllo venditur ,
non

quomodo jpi?'itu vepttatltr. Sic etlL111?

nztnC aH o non pyorll'fl qu,id'luam, jed
sola caro l

accedat Spiritus ad carnem )

. wanami porÓwnanie. Rctcya; bu

EHl'h,?ryfl:ia llie mo?e fi? obróni?: r:
Od ztych ludzi. 2. Od gtupirh be1?yJ'

3- Od zgni10?ci i pomieszania Ele'

mentm'v. Wi?c twierdz;?, ?e CiaP

Chryftu fowe jeft W Euchar:yfl:yi, )e/!
to wydawa? Chryftufa na ur?ganIeI

z balw?nami porównanie.
Od:



-----------------------

Od: Ro:?s?d<(,a11ly pierwsZ? .cz??{f za-
;::

N a te zn? racye ,
ze Eucharyflia nie

tzuiu : co fprawui? ur?ganIe.
l po- mozeG? bróni?: r. Od zlYl:h ludzi.

równanie z barwaull. Rowna]?c po· 2. Od g?upich befryi. 3, Od ? pornie-

f?aci
....

naturaln-e, z pof?aci?
znakowi- fz ania Elcmcntow, czyli 'od zgnl?o.

t? czyli S"krameptaltl.?'
to o C?ry:

?ci
,

tak odpowiadal'n: /

finfie, jakoby byi taJ:l. Ch?yfl:.us, Jak? Nie mu? e fi? obrrini? dla fwojey

znak je?o przytom,!10SC1)
hl/t me go.dz}

rzetelno?ci, przez ktc'r? dobrowól-

fl? wierzy?, pozwalamy tak rOZUlnlec. nie h? Chryftl1s oddal cz ?o :viekowi

Racu«: któi bowiem tak fzalony jeft, dla j("?o wy?ywi?ni2, Ro:<::s?dzamy

?eby równa? cie? Z ciarem ,
cie? nie- t? t?umacze'nie: nie mo?e fi? obróni?,

?ywy, cie? niemocny ,
cle{1 podohny to jeft: nie by? przytomny tam, gdzie

ba?wanowi ,
cie? mozna depta?, cie? f? poftaci Eueharyflyczne • pozwala.

podobie?ftws zgola nie ma do ciala, my tak rozumie?. Nie mo?e Ii? obrd-

tytko jeft ?wiadh;ietp oczewiftym
ni? rozumiej?c ,jakoby znowu mu-

rie

fFlr?

,??? J
przytorol1ego

ciala ,
a zatym porow-

fi3t by? m?czony i cierpie? w ten

n.a? .cidl ? cialem ,i pofra? nabyt? czas, gdy poftaci Sakramentalne, jako

CIemow? z pc:!taci? urodzOll? cz1o- fl1kienki, w które go Ko?ciul powi.
??c,

n?,

;vi e,

via

do'

tna/

Tek\

wieka, jeH: to jemu ur?ga?, pozwa? ja, a on ich dobrowolnie przywla-

icm'Ly tCill ro:?umie?. Nie równa? za? fzeza, kiedy, mówi?, te pofraci der ..

cienia z cia?em, znaku z znacz?cym, pi? jak? odmian?, nie pozwalamy taJ?

,lit.ery z pisz?cym,
ale tylko ft? do- rozumie?.

lllysla? przytomnego, jeH: to ft? ur?-
'Bo Chryftus raz umur, i wi?cey

ga?.
z natury, nie pozwalamy

tak ro-

.\
umiera? nie moze, a zatym ani cier·

Zumi€?.
pie?, co do fwojey natury. wi?c nie

ich

Oto? poftaci poniewa?, f? cienie, ma racyi br6ni? fi? w poftaci, Sakra.

f? zaflonki, i
?

jakoby f? litery r?ki l mentalney, w ktorey nie tylko jako

pisz?c?y na zmyflach naszych, f? Zbawiciel Duszy przebywa z fwoj?

uzielno?ci Sakramentalne, które Cia- natur?, ale te? jako Karmiciel wfzyfr-

lo Jezusowe (prawnie w zmyf?ach ikiego ftworzenia podi?? fi? zafr?po ..

\\\dzkich na ?wiadeawo fwojey przy- wa? flmtki pokarmu, to jd?: fprawo ..

,SOli

•
tOnmo?ci niewidomey.

Wt.? znak chltbowy i winny, i jako
nie

tnIJ,
.

Na drug? cz??? zarzutu tak odpo- ilo?c-e rzucaj?c promienie na b?oto

\\7iadam: a?e mowi?, ze w Euchary- nle szpeci u?, nie psuie fi?· de ?amie fi? t

jeG
c tO

b3['
?yi jeB: prawdziwe CialD Jezusowe, tak Chryl?u? przez fwe Ciato fpra-

Jd?: wyda? Chryfiufa na ur?ganie., wui?c poftaci widome chleba i wina

Od rZ7u(il111,'Y tai? bezJI'ozwl1ny WniOSEk.

\
nie pSllie fi?, nie szpeci fi?, chocia?by go

bu

: {,- l{Llcya; bo wyznanie prawdy Eucha- naygorfi ludzie pr7yimowali; penie ..

iyftYczney nie tylko nie szpeci chwa- waz nie mog? z?bami 'dnftJ? tego,
{tyj,
Ele'

:ial°
/ Chryftufowey, ale i owfz€m Z?-

t
co ich cia?o fwoj? fi l? przenIka. Ra ..

c§e?a, ?\) uszanowania wrzyftld?n M?-

\
czey z1i ludzie fatTlych fieb;e nizeli

fu"S?' W lzeclllpocno??, i Dc bra? Bo- j el\ o z. bl ja j?, kiedy i'l(O C alo w ?.-
je?

?. kramentalnych pl fi icia?h ch\,,>yt"J?;
de

•

bo ktoby ogie? w ?anlldrzu t.ht:lal.

Oji
?.du·
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zadufi?, pr?dzeyby fobie, rti?eIi ognio- ,:; ?ey zatt?powa? natury ?hleba i win:t
wl z aszkodztl ,

. fwoim ciarem , tylko póty, póki na" tz?
tu<
tz

nil

\v

b

Sa

Sa

cz

\V

ni

te

Jako? nie mo?e by? gfupsze ?wi?.. turalny chleb i wino wytrwa?by mo-

tokradztwo nad te, kiedy ztodziey gty, a o którym czafie i w jakie),
widz?cemu S?dziemu r?k? z.apuszcZ'a przygodzie powinneyby fi? pfowat
do kieszeni, on zaifte za mieszek, a chleb i wino naturalne, tam nie joft

S?dzia go za Ieb trzyma, ?wl?tokradz. obowi?zany farnym fob? z af??powa?
ca bierze pofta? Sakramentaln?, Jako i [",,"oj? dzielno?ci? Sakramentaln?,od Karmiciela, a pogardza Zbawicie- ale raczey w tym?e momencie pier ..

lem, ?e od karmiciela bierze jako wfzy byt chlebowi i winu przywró ..

chleb, nie wydziera mu fi? chleb z ci. Zk?d jak mieyfce, tak czas, tak
r?ku; bo ka?de bydle ma do chleba przygody nie

mog? daley utrzyma?
prawo, aby to jadi.r, co widzi, a?e gar- Cia?a Jezufowego W' Sakramencie
dzi Zbawicielem tam?e przytomnym, przytomnego, tylko póki i gdzie, i I

S?d Bo?y go za reb trzyma. Ml)wi jak jef? potrzeba Sakramentalna za-

bowiem S. Pawel : kto pol:!Jwa z tego mierzona od Chryf?usa .

chleba niegodnie , S?d fobie je i pot?- A zatym ?atwa ju? odpowied?, ?e
pienie, Nie mo?e fi? obr()ni? UJ tym r04 fi? Eucharyftia nie br6ni od g?npich
zumieniu, ?e tym pof?aciorn Eucha- bef?yi ,

a to dla tego, ?e ten?e Chry-
ryftycznyt1l nie mo?e przywróci? f?us jeft Karmicielem wfzyfrkiego
dawney if?oty chleba i wina, ofobli- f?worzenia ; który bowiem da! byciewie w ten czas" kiedy ?adney potrze- ten?e obmysla wfzyf?kie potrzeoy do

by nie ma Sakramentu, n/epozUJalamy ?ycia. Qui dedit efse, dat & conuenientio
tak 'rozzt11zie?. ad eJfe. a?e Chryf?us dar bycie takie

Jawna bowiem rzecz, ze jako po- wfzyf?kim bydl?tom, i?by to jedli,i?a? gradu przemieniona z wody, co widz? fobie przyzwoito, wi?c
póty przebywa gradem, póki go Chryttus jako Karmiciel obmyslai?c
\V .wn?trz trzyma zimne ?ci?nienie, \ wfzyf?kie potrzeby bydl?tom nie m a

fkoro go za? opu?ci wewn?trzne ?ci- racyi br6ni? nawet poftaci S.kramen ..

?nfenie, do pierwfzey fi? vody czyli taJney, któr? bydl?ta widz?; wrzal? ..

c:hwney llatury powraca; bo !ko.ro ?e im w ten !=ZfI.S ,wed?'u? jej! potrz;
..

tylko wrzucony bywa grad do Cle- by, poniewaz m zn?, ni :fieH .•
tenze

prey wody, ufhtje potrzeba gradu, a fam znak Sakramentalny ludzlOm fta ..

z?tym opuszcza i wn?trzne ?ci?nie- Je fi? bydl?cym chlebem naturalnym,
me, a wraca fi? pierwfza woda, tak Jako bydl?tom, wed?ug S. Auguf?yna:
lozumjey, ?e z"llienioney iftoty chleba rfje1.:eti t'J/miefz, chlebem ci fefl; bo oni
i wina i pofta? i wfzyl?kie funkcye bior? to, co widz?, ? nie za? co wie ..

zaO:?pQie Cialo Chryfrufowe nie \Vi- rz?; gdy? bydl?ta nie maj? Durzy ro"

G\.1nli.e, i te? fame ikurki fprawuje w zlImney, wierzy? nie mog?, zaczyrn
.zmyf?lch ludzkich, co (prawowa?

I
dla nich potrzeba jeft wykarmienia

chleb i wino, ale to P(?ty , póki po? od chleba, a nie za? po?wi?cenia od
trzeba Sakramentalna trwa, ani n? Sakramento)V.
obowi?za? Cbryfi:us lnaczL y, ani dlu-

.

Po ..
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Potrzeba ?a? Saltramentalna nie in- .;. mówl? : i? w Etlcharyfl:yi przebywa-

la" tza jell:, jak tx1ko .po?wi?c,enie,
DuCz j?, przymioty. bez na?ury, chleba i

ó" ludzkich" zaczym IdzIe,' lZ kazdemu WiU a, wCzakze {lrzymlOt jeft, to ten

ey cztowiekowi;-. czy
on wierzy , czy on fposob ,

co do rzeczy przybywa, ale

a6 nie wierzy." d?fy? ?e. on ma m,oc d?
fam In??' jef?

r ,rz:cz?,
i nie ma fw?g(j

(jfr wierz enie- IZ me tylko Eucharyftla, ale l bytu, JAk zgi?cre palca bez paka, Jelt

aQ, ka?dy Sakrament jef? prawdziwym nic, tytko fi? przy. palcu mo?e uwa-

! I
Sakramentem; poniewa? potrzeba ?a? jako fposob palca b?d?cego W in-

?r: 'Sakramentalna W Dufzy ka?dego fzey poftaci ,
a?e z niczego nie mog?

6 .. 1 cz?owieka odzywa fi? , zk?d czto- fl? robaczki rodzi? i popiorek by?;

ak wiek w Sakramencie nie tylko powi- wi?c konieczni? w Eucharyl?yi mufi

a6 nien bra? to, co widzi
?

ale i wierzy? by? chleb i wino prawdziwe; bo zro-

;ie. to, co nie widzI..
dz enie nie mo?e by?, a?by naft?pito

,
i ,

drugiey rzeczy zepsowahie ,- a?e fi?

.a-

nie mo?e pfowa? Cia?o Jezusowe; bo

jeft uwielbione, ani przymioty chle ...

bowe i winne; bo te f? fzczere nlc,

wi?c koniecznie psuie fi?- tam natura,

chleba i wina, a zatym dobrze Luter

m6wit: ?e Cia?o Jezusowe jeft W

chlebie; bo tak Cia?o ?ywe uciecze,

a chleb fi? zepfuie- "

Z A R Z U T III.

/A
le tzeczcJz:: niedofy? na tym? ze zli

. lu?zie' i beftye .po?eraj? i ogie?
palt Eucharyl?Jczne poftaci 1

ale to

?orrze,. ?e wy mówicie, i? w Ellcha ..

ryG:yi nie ma chleba i wina, tylko

fatne cia?o Jezusowe iYWef a zk?d?e

fi? robaczki rodz?, kiedy d?ugo nieo

patrzone le?? ?wi?to?ci '? wfz:k tam

?ldney nie maCz potrzeby ani Karmi ..

cielowey, ani Zbawicielowey; je?eli
'

?owi?m Bóg Swi?tych fwoich i nie

?.ywe cialo do fru lat i daley bez ?a

d?ego naruf?enia i robaczka piafruje,

Odp. Na wfzyfikie te kwefrye To ..

marz S. Anielfki Doktort 3tia parte

quctfl: 77. Art: 5. tak odpowiada: i?

kiedy uftaje potrzeba Sakramentalna,

natychmiatl: Chryftus daley nie zaft? ..

puie fwoj? dzielno?ci? natury chleba

i wina. ale przyzwoit? przyfi:awia

frwarzaj?c materi?, aby fi? za? ro·

baczki z chleba rodzi?y, to i fami Fi

zycy takowe zdanie wy?miej?, któ

rzy dobrze znaj?, ?e iadna rzecZ

?ywa be? twego nafienia rodzi? n? -

nie mo?e, zaczvm idzie, ?e nafiona.

rabaczkowe dla 'fwojey drobno?ci po

powietrzu noszone, kiedy wpadn?

na mieyfce deplo\\tilgotne, tam fi?

zaraz puszczaj? i robaczki zaplun?,

idzie zatym n. p. ze i mi?so wo?owe

trzymaj?c W fzklannym naczyniu ?

gdzie po ;vietrze z nafieniem ro?acz

kowym przey?? nie mo?e, ta? zadn,!

\ a

Jak.oiby dato w?asne na zgni?o?? i

Pokarm robactwu zofl:awH? wi?c o·

cZewifra rzecz, i? tam nie fame po
.f ta ci

, nie pozory,
nIe dzielno?? Je?u"

. Ztsow!=!go Ciala .zaft?powata !kutki'
c 1leba i wina, ale prawdziwy chleb i

??aWdziwe wino, albo przynaymniey

U ?kl1ioty Perypatyczne, to jeft: b?dq-
. nat?r?1b\ oiei bez farnego bytu rzeczy

Gl

ney
rn

ia

d
Jako n' .'

l b l

Rdyb k'
p. zgI?cIe pa ca ez pa ca ,

fam
y to

zgi?cie palca bez palca w

.

ey mysli po?o?y?, Perypatetycy mUl"

1\
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miar? w takowym mi?fle robaczki
,:, zusowe w naturalney poftaci niefka ..

\?

m

11

h,

znaydcwa? fi? nie b?d?.
.

zitelne
, Sakramentalne za? poftaci

Wi?c je?eli W ka?dym chlebie fa. tym farnym f? Ikazitelne, im bardziey
two fi? nafiona robaczkowe znayda , ma j? potrzeb? odmienn?; gdy bo-

a tylko wilgotno?ci i ciep?a powie- wiem uftaje potrzeba Sakramentalna,
li,

trza potrzebuj?. Oto? Chryftns [koro powraca do poftaci 'potrz- ba natural ..

przef?aje zafr?powa? natury chleba, na, to jeft pr zyf?awuje Jezus mate-
n

te

c'
natychmiaft powróci dawnieyCzy byt ry? chlebow? ••

chlebowy, W którym dawniey by?y N?koniec co o przymiotach abso-
\\

C

g
r:

nafiona robaczkowe, zaczym. t? ?a: Iutnych czyli przez fi? bytnych po-
fiona rozwin? fi? w robaczkl ,

l JUZ doba?o fi? Filozofom na Iwoich moz-

nie z cia?a Jezusow:go: al? z powró- gach, rysowa?, kiedy ich nazwali: acci-

coney materyi wymkac b?o?· Co fi? denci« absoluia; przez Matematyczne IV

A

z

za? mówi o cia?ach Swietych Bo- uwa?anie ilo?ci Qncmtitas nazwaney.
iych, to lubo jef? fzczera prawda, z Karteziufzem Filozofem, niechay
ale tu nie potrzebne porównanie; bo fobie rozumiej? o ciele Mate matycz-
tam f? cia?a w naturalney pof?aci fa- nym , ale nie naturalnym, nie Fizycz- b
me przez fi? ,

tu za? jeft Cia?o Chry- nym, niechay fobie przez fen z cyr" \'

ftusowe , w przyw?afzczoney pof?aci. klern po Niebie biegai?, niechay fo"
"

O
o tamtych mówi? Chryfrns: i w?us z bie fwoie imaginacye i rozmiary jako
gtowy wa.{zPy nie spadnie: ]-tko o ci?- Cenne mary na drugi gdzie? ?wiat

J
:fi

?ach w naturalney poftaci wymienia- przenofz?. Tam lic1? odfyia Allgnf?yn
j?c cz?onki, a o tym ciele fwoim w S. zape\vnie ich Bóg nie radzi? fi?, C

Sakramentalney poftaci b?d?cym za- kiedy ten ?wiat ciele?ny ftwarzat, o

dnych niewymawiai?c cz?onkow. po- zadney i!o?d, ja\k fi? mia?y wfzyfrlde
wiedzjar: biet'zcic i jedzcie, to jefl C'hl!O ci?ra rozci?ga? i jak on fam mia? któ"

. moje, piycie, ta jpft J(1'ew mojLl. rekolwiek ciaro przetworzy? albo

O tamtych datach mówi Dawid S. przemieni?.
!wzeze FlJm UJjzyf!kich kolciicJt i zadnct My Z3? tego zdania jel? ?my,. te

z nich for lIjz o na nie bt;.dzie. a o tym Cie.t S. Synod Trydt'nt?d, kIedy mÓWI te

Je ChryfrL1?owym tak powiedzia?: ("J'a ilowo: !pec!e". bardzley, wyra?'? fzczer?

?a? UJ jprawiedllwo?ci WJsy? .Ii?, kiedy l:Jofla?, l1i?eJ 1 przymJOt,
,

przez fi?

,mi {t? okaze Chwata twojeJ, ale ty cz!o- bytny, aCCldeus absolutu112; pofts? al ..

wiecze rówllodu(znY11l, 1'z?dco móy i bOWIem wynika od cia?a; a za? prz)-

znajomy m?y. htdry,? .Ii? 'razem .zemn? miot przybywa do cia?a. poft:.>.? wy

nasyca! ,flodkiclt chlf'bow, chodzit/,';nzy UJ nika pr7.:f'z dzielno?? cia?a, pr7.:ymiot
Domu PaJ?fkim 1f) je?f?lO1llyshLO?ci:, ato przyt?cza fi? zk?rl inn?d do ciata, pO'
mówi? o ciele Chryfrus-?wym W po- fta? by? moze jako ogief1 od ciafa,

??:aci Sakramentalney; kiedy za? mÓr przymiot Z'1? przezjifbytny, j. kiego
wi? o pofiaci Ilaturalney Jezusowego chc? Perepatetycy ni? b?dzie nic; bo

Ciata, nawet \V Grobie le??('ey tak ma fw6y byt osobny od Chryftus?1
powiedzia?: albowiem nie dajz Swi?tt'- nie b?dzie. chleb maj?cy wrzyft?:e

'11m twojemu jkLl?enia, Owi cia?u J e- w?asno?ci chlebowe, nie b?dzit ?Wle"
.

i?



t.t?

Za dzielno?? Chryfiusowa;
bo 'nie za- ,:, jeft fzczera fpofobno?? albo. dzielno??

\viil od Chryftusoweg? cia?a., t:rz?- palca, ktd?a zgi?t? ?ofta? daje, oto?

miot przez fi? bytny nie zaWlll 1 me tak rozumle? przymlOty, Jedno (? ? co

nale?y do Ci aIa JezUsowego a fpó] i pof?aci przyw?aszcz!ne, czyli nowe

b?.d?cv z Cia?em Jezusowym: Conci- fpofobno?ci okazywania H?, albo

li7tln ," za? S. Tridellt: W Eucharyf?yl dzia?ania., W takowym tedy rozu-

nic wi?cey
nie ftanowi, jak tylko Cia- mieniu o przymiotach nie absolutnych

lo i Krew Jezusow? pod poftaciami nie przezfi?bytnych, i które nic do

chleba i wina, ale i fam Chryf?us nic Chryftu? nie przy??czaj? W Eucha ..

wi?cey
nie wfpominat, tylko: to jpfl ryf?yi, ?atwo zgadzamy !i??

Cia,!o mo?e, ta }eft KreUJ moja', ?adne':' P. Ju? tedy zapewnie Eucharyfl:ia

go przymiotu absolutnego nie f?wa- S. jeft zawsze Sakramentem?

rzu?
, kiedy fi? w pof?aci ogrodnika O. Tak jeft zaif?e , jeft ona praw

..

Magdalenie, w pof?aci za? 'pielgrzyma oziwym Sakramentem, czemu; bo jeft

Apofl olom do Emmaus id?cym uka- znak ?wi?ty, widomy i trwaj?cy od
,

zywat. .'
Boga poftanowiony na po?wi?cenie

Wt?c takOjW'e 'przymioty je?eli nie nasze.

byty W ten czas potrzebne; bo to

w.ynika?O
z

dzielno?.
ci Cia?a JezuCo-

\\Vego: to? ani teraz W Echaryf?yi.
IV.ZARZUT,

..

Oprócz pof?aci ,
które umie i mo?eo

lt

n
Jezus przytomny czyni?, podjowfzy Wfzakze podobno rzi!C,USZ: Sakra ..

:IJ?, jako Karmiciel zafr?poWa? natur?
menta Nowego Zakonu Ikladaj?

chleba dzielno?ci? fwojego Cia?a ? i fi? z rzeczy, jako z matervi ,
i z flów

: ,

o

le
natur? wina, dzielno?ci? fwojey Krwi jako z formy, a?e Eucharyftia po

t1bóftwioney, mo?e, mów:?, i umie po?wi?ceniu nie fk?ada fi? z fl6w ,

dofkona?e to fam pr?ez fi?uczyni?, wi?c Eucharyftia nie je? Sakramen ..p

)"

co czynI przez drugich, zaczym nie tern.o

llotrzebny jemu do pomocy przymiot
Od: Pierwlze zJanie rozf?d?aj?c:

fJrzez{1?oytlly. Jdzie ZlItym, ze po..
Sakramenta fk?adaj? fi? z rzeczy- i z

trzeb', fzanowa?by.
naydrobnieyfze

\
f?ów pyzy

onYC.h
Jprawowani1L, pozwa

..

-

cZ?eczki Eucharyftyczne, jako praw- lamy tak rozumie?. Sk?adlj? fi? z rzeczy

dZ1we Cia?o Jezufowe, nie jako i z 11.ów, p6 onych zupetnyr/2 ztozenh?,'

przY1uioty pr:l:ezfi?bytne rozrzuca?. niepozwalamy tak rozumie?.

Racya: Poniewa? Eugeniusz. IV.'

w fwoim Dekrecie nie rzekt, ?e

wfzy!?kie Sakramt'nta ze trzech rze

?zy fldadaj? G?, ale przez trzy rzeczy.

bywaj? [prawowane ? wyzupdnio
..

ne, a za? za materi? Eucharyfi:y? po"

fpohcie Teologowie llaznaczaj? po

ftaci, za form? za? farne Cia?o i Krew,

Chry?usbw? ; 'poniewai poftaci f?

Jezeli przez te fl:owo , Accidentia,

?O:Utfliej? Filozofowie przymiot jaki,

t?l? zapewne nie co inszego, jak

fobio ?o\'ve jakowe? rzeczy przyfpo-
?:n\e k' k'

.

wynika) .

tore onleCZOle z rz:czy
o

li p
.' lna rzeczy przebywa, Jako

11?
•

f?l??ie palca, z palca wynika, i

. pa CLl
,Przebywa ,a tym fatJlym

cz?
..

/
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M

r?
k::

ki

t

ez??ci? mniey z,cn?,
i bywaj? za- i Chryf?ufow? , jako j woda przy Krzcie

mierzone ,

a.by
?naczyly duchowne

\
zamierzona bywa przez forrn? , aby

wy?ywienie, przez Cia?o i Dusze znarzy?a lalk? odrodzenia.

'CZ?SC II.
o euch4ry.ff'J? S. J'ako J'es't PjJiara c? li O JUj?,

§. I.

O ofterze UJ pOUJszec!trw?ci.

p, Co jeR: Offiara W powfzechno- ? Libamen, Offiara z rzeczy pitych n. p,
?ci? z wina. IV4 Hala caufi1l m

, ca lopalenle,
O. Jeft akt zewn?trzny Religii, prze;z a ta by?a offiara naydofkcnalfza, w któ .. ,

II

ti

n

?tóry rzecz jaka pewnym ob- rey ca?a rzecz offiarowana w ogiell
rz?dem j ceremoni? Ko?cieln? Bogu obrócona, czyli fpalona, w gór?
offiarowsna bywa i rozsypana, do wznofi?a fi? do o?wiadczenia, i?
okazania naywy?fzego Bufkiego Pa- wfzyftk Le rzeczy od Boga dawane
nowania i wyznania -nafzey f?u?ebni- by?y. V. Hojtia pacificct, Offiara po"
czey powinno?ci, koyna, która by?a offiarowana Z$

P. Które f? nale?yto?ci ?ci?gaj?ce dobroazieyftwa odebrane w fzczegul-
:?i? do offiar?. no?ci na dzj?kczynienie. VI. Latrew

O. S? te: l. A?eby Offiara by?a rze- ticum, Offiara pak/anna, która przez fi?
czy ciele?ney, czyli pod zrnyf?y pod- czyniona by?a na cze?? i honor Bo'

padai?cey , to jeft widomey. II. Aby {ki. VU, Propitiaiorium , Offiara b/a:
ta rzecz farnemu Bogu by?a o:ffiaro- galna, któr? offierowano za grz?chf
wana ; albowiem fam BÓg ma nay- przefz?e. VIII. EzechariflicUl1'l, OtIJarA

wy?fz? 'YIa?z?. III. aby rzecz offia- dzifkczytma za dobr?d;ieyft'rl'.a od ..

rowana jakim fposobem rozprofz ona bierane w powrzechnOSCJ. IX . .mzpetra-
.by?a ; jako wiadomo jef?, IV. aby te torium, O:ffiara uprolna, któr? wyrz?-
J'ozsypowanie czynione by?o na oka- dzano na otrzymanie przyfz?ych dóbr,
2anie naywy?fzego panowania Bo- albo z,fych odwrócenie.

,

:f1dego, oraz na wyznanie Ruzebni.. Wnie?. te i inne Sakramenta ftare?o
,zey nafzey powinno?ci.. .

Teftarnentu ufra?y w Prawie laild!
-,

P. W ftarym Tef?amencle Jak wiele idzie zatym, i? ani f? godziw?, aIl1

by?o offiar?
. waine, i by?a by rz?cz zabobonl'1s,

O. By?o wiele, osoblIwf?e za? by- którego?kolwi?k z niph u?ywa? gatun"
?y te: I. viETima, offiara z

rzeczy ?y- ku.

wych, a ta by?a z zabitych zwierz?t, P. Offiara jak ii? ma wzgJ?de
albd po?ywanych. II. it11n101atia, oftia- l\1fzy? ,

ta ? rzeczy nieczufych i twardych. III. O. Oroara jeft rodzay wzgl?de?
Mfzl



lilr-zy: Mfz3. za.? gatunek of?ary. Zk?d ;:, Ottarz?, od pocz,?tk.u; az po przyj?ciu

wfzelka M fza Jeft offiara, Jednak me Nayfwi?tfzego Clala 1 Krwie Chryf?u-

wfzelka offiara jeft Mfz?. Dla tego fowey Ko?cz?c. .'

Mfza jeil: Offian nad wfzyftkie offia- P. O:ffiara krwawa na Krzy?u uczy-

ry prawa; tafk? dof'konalfza" zamy- niona, czyli by?a w?a?ciwie nazwana

kai?ca w fobie doikona?o?ci wfzyft- offiar? P

kich Sakramentow ltarego Tef?arnen- O. By?a w?a?ciwi e o:ffiar?, W któ-

tu.
rey fam Chryfl:us byt Kap?anem, i ten ..

__ -----

ze fam Chry(?us_ byt offiar? , w-edtug

tego: ad Ephes: 5· Tradidit fe ipsum

§. II. pro nobis in Oblationem 8e. wyda? fam

fi ebie za nas na offiar?. Zk?d jawna: ?e

o Offierze MJzy. w ftanie ?afki jeft dwojaka offiara ,

krwawa, Cf'uentum, wkt6rey wylana

P.
CO jeft Mfza?'

\
jeft Krew od Chryftufa Pana na Krzy-

, ..

M fza , Mi/sa, co do fwego ?u dla zbawienia nafzego, i bezkrwa-

Im1ema bierze Imie od posytania, a mit- wa ,
ineruentu11't, W kt6rey nie bywa

tendo ,
bo przez ni? czyni fi? pory ta- Krew wylewana, i tak? offiar? jefl:

nie, Legauo, albo offiara Bogu, za?

\
fama Mfza.

.

co dg ,rzeczy Iamey mo?e fi? opisa? P. M fza czyti ma lmie w?a?ciwey
,

tak,: jef? offiara nowego Prawa, w offiary?

ktorey Cia?o i Krew Chryftusa pod o. Rzecz pewnaf ?e ma; Racya, cz?-

poftaciami chleba i wina ()ffiar9wane

\
?ci?: i? tak poftanowiono na wielu.

bywa i po?ywaue.
Koncyliach, a osobliwie na. Trydent

..

P.' MCza czyli jeil: cze?? nazwana fkim Sefs: 22. Can: T. cz??ci?; ?e

_poktonna, Latria, to jeft farnemu M fza ma wfzyftkie nale?yto?ci wIa. ..

Bogu przyz';V0ita?
,

\
fney offiary, I. Jef? ceremonia S. od

O. Jeft zalfte cze?? Latryi: bo czy- Chryfrusa poi?anowiona w ten czas?

lllona bywa farnemu Hogu na oka- kiedy Eucharyftia jeft poftanowiona.

?anie naywy?fzego Botkiego pano- II. po po?wi?ceniu naft?puip zepsucie

Wania, i na znak l1u?ebniczey nafzey

\
rzeczy widomey do cffia.ry doftatecz-

pow'nno?ci. ney, to jeft: chocia? rzecz o:ffiarowa-

Mrza c?yli poi'hnowiona od Chry- na fizyczniet P"ysice, niepsuie fi?, ato ..

iUfa Pana'? li psuie n? moralnie, mora/Ue'r, ile

,

.

O. Mf?a co do iftoty, quo ad fitb.. ftaje:fi? llap6y i pokarm dnchowny z

fla.ntiam, pofl:anowiona jeft na ofratniey Cia?a i Krwie, Chryfrus3. III. Ta cara??o ,

Od,

ani
lOS,

u n..,

?\eczerzy Pa?ikiey; co fi? za? tycze fprawa odprawuie fi? 11a wyznanie

l1???onii czyli obrz?dow, te poi?a- naywy?fzey Bofldey w?adzy i naCze ..

(e''Il\!{.ne f? od Ko?cio?a Swi?tego go k u niemu podda{l!?wa•

P. riden: Sefs: 2,2.)
_

\
P. O?ara Mfzy czyli jefr ,hi fam?,

.

O
Co fi? rozuml przez Mfz?? .Ib" róz la od Omary Krz)"zowey?

ob

. Przez Mfz? rozumi fi? cary ten O. T. JeR ta? fama liczb?, '1lUnUYO,

rz?dek, który Kap?an fprawuie pr?y co do osobliwey Uloty rzeczy offia-

Tom lY. p.
[owa-
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rowaney i co do .osoby pryneypalney ,::-
Od: II. Rózni? Pec za? w tym: T. ?e

-

offiarui?cey. RacYll; albowiem w oby- Sakrament zamyka w fobie niektó ..

dwóch tych offiarach jeft te n?e fam, re rzeczy. n. p. pol?aci chleba i wina,
Chryf?us, rzecz osobliwa offiarowana, które nie zamyka offiara, IL ?e Sa ..

i pryncypalna offiarui?ca. Tak?e co krament z dz ie?a udzialanego, ex ope'f'c
do pobudki czyli ko?ca przednieyfze- operoto , farnemu tylko po?ywaj?ce-
go i wewn?trznego, te obie offiary mu jef? po?yteczny , offiara Za? nie
f? jednegoi gatunku; albowiem obie- tylko po?yteczna offia?ui?cemu, ale
dwie zmierzaj? do jedney?e czci Bo- te? i inszym, chocia?by oni nie byli
fkiey , ani offiarui?cy, ani przyimuiacy. Il l,

H, Co do fposobu i obrz?dku, 11ZO- ?e Sa?rament przednieyfzym fpofo-
dum et rituni, te dwie offiary f? ró?ne, bem 1 fam przez:fi? bezzailuznie ?

lt

f{cz??ci?, i? na krzy?u by?a krwawa, immediate , zmierza do
naszego po-

we Mfzy za? bezkrwawa, cz??ci?, ?ytku, to jeft: do po?wi?cenia ludzi,
!(

ze na krzy?u offiara by?a pod w?a- offiara za? przez fi? bior?c fama z fiebje
n

?ciw? poftaci? Chryftusa, we Mfzy jef? poftanowiona, ku czci Bo?ey, i
c

za? pod chleba i wina, cz??ci?, ?e na ku wyznaniu naywy?fzego Panowa- F
vkrzy?u offiarowany by? Chryf?us nia Bofkiego, powfzednim za? Ipo- :f:

t
umar?y, um?czony, ro?ci?gniony &c. fobem wyrz?dza fi? te? i dla nasze ...

we l\t1fzy za? offiaruie fi? nie?mier- go po?ytku, to jeft: na u?yczenie
teIny, niecierpi?cy i nierozci?gniemy Ialld.
&c. cz??ci?, i? na ?rzy?ll offiarowa? P. Co to jeft fzacunek Offiary
Chryftus fam przez :fiebie farnego, Mfzy S ?
a we Mfzy offiaruie przez Kap?ana, O .. Walor albo fzacunek, jeft to
jako przez inftrument.

zwyczayna czyli moralna godno?? i
P. Wiele jeft cz??ci iftotnych ofUa- ufzanowanie, albo te? tak, jeft fama

ry M fzalney 1? !kuteczno?? offiary do dania jako
..

O. Znayduie ii? trzy: po?wi?... wych dóbr, tak inszym, jako i fam -

cenie, Consecratio, Offiarowanie, mu offiarui?cemu.
Ob/atto, i Kommunia czyli po?ywa- P. Co jeft po?ytek ze IVlfzy $wi?·

l1ie Eucharyftyi, & fiunptio Ez{chctri. tey ?

JUce. O. Pozy?ek jelt toz, co i !kutek
P. Offiara Mrzy W czym G? zgadza o:ffiary. i zapewnie f? te dobra, które

z Sakramentem Euchary1tyi a w czym Bóg dawa? raczy, maj?c wzgl?d na

fi? ró?ni? o.ffiar?. fobie oddan?, to jefr: f? bOd
Od: I. Zgadzaj? fl? ;v tym: L odpuszczenia grzechow.

.

Albowiem tenze fam rzeczywi?cie, P. Które? f? po?ytki, czyli llmtki
t'ea/der, jefr .ikt t

to jcf?: ta? fama z offiary ?wi?tey?
..

Konsekracya czyli Po?wi?cenie. II. o. Te f? naft?pui?cf>: 1. ?atki aktual ..

W oboygu jtd? jeJen t?rl?1in oftatni ne czyli pofi.lki tak uprzedzaj?ce,
czynno?ci, to jel?: ten?e fam Chry- jako i fkuteczne. II. Odpuszczenia
ftus 'pod poftaciaJhi chlebl\ i wina. grz('cho\V tak ?miertelnych, jako

J

'pow1??dnich 1 CO do winy, i co dO

kary

"
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lary, /ale to dzieje fi? pewnym tylko :::

-

qz ,o ad affuCllem applicatiollem, jeil:
,

?e

po?rzedniczym fporobem, mediaie Iko?czony ,
i zamierzony, efl [mitus ,5 ..

tant'lt11't; poniewa? dla tey offiary Bogu Racyct: tak dla tegoJ ?e Chryf?us Pan

przyniefioney, daj? fi? ?atki aktual- chcial , aby ta offiara cz?fro by?a po-

ne i po1Hki do wzbudzenia w grze- wtarzana, a zatym przyzwoito je-ft ,

fzniku

fkruchi..
do milo?ci Bo?ey i

\
aby zailugi i zad )fy? uczyu'enia Chry-

do poknty, przez
które grzech i oczy-

f?usowe do ka?dey Mszy przywi??e-

fzczaj? fi?, y takowe ?sfki Mfza S. ne nie inaczey byty pozyteczne, jak

fama przez fi? (prawnie i wyci?ga. tylko wymierzonym
i fko?czonym

III. Odpuszczenie kar doczefnych

\
fposobem, jako i dla tego, ?e jeiliby

ludziom ?ywym i umar?ym, w Czy- walor i po?ytek ze M fzy by? niefko? ..

feu zatrzymanym. IV. Uproszenie czony ,
UJ akcie d1'ugim czyli przez.

?

) ..

:i,
je

ró?nych dóbr i dobrodzieyftw Bo- wzgl?d posledni, tedyby Kapfan móg?

!kich, tak duchownych, jako i do- za jedn? Mfz? wiele ftependyow

czefnych , je?eli one zbawieniu do-

\
czyli ja?mu?n przyirnowa?, móg?by

pomagaj?. Rarya; bo Ko?cio? O to przez jedn? Mfz? wie10m legacyom i

wfzyftko we Mfzy S. profi, a zatym fundacyom zadofy? uczyni?, która.

f?dzi ,
?e Mfza S. to wfzyftko upr?- to odwaga jeft pot?piona od Ko?cie-

fi? i otrzyma? mo?e,

\
la Bo?ego.

'

,e ..

P. Walor

.all'lO
po?ytek, ze Mfzy S. P. Wieloraki jeft po?ytek ze Mfzyie

tzy jeft zamierzony, czyli nie jeft Swi?tey'?

Zamierzony'?
O. Trojaki: l. Po?ytek ogulny ,

Od: 1. Walor i pozyt?k, ze Mfzy

\
fruf(us genefatis ? kt6ry jefi po?ytecz-

Wynikaj?cy,przez pierwfzy wzgl?d, ny i bywa applikowany ca?emu Ko-
:0

aazi primo, i cO do doikonato?ci" q'ltO ?ciorowi, a za? Ko?cio! applikuie

Cld fi?lJicientiam, jeft nieiko?czony, nie wfzyftkim Wiernym wedfug ka?dego

2amierzony, in.finitus, ale to moco- przyfpofobienia fi? czyli dyfpozycyi.·

ci?gle, fyncathegorematice.
II. ·po?ytek fzczegulny. !ruf(us Ipe ..

Racya: Dla tego, ?e na M fzy fam cialis , który fi? applikuie farnemu Ku-

oil1aruie fi? Chryfius, kt6ry jeft nie- planowi offiarui?cemu. lIT. Po?ytek

:fko11czoney godno?ci, i reprezentuie

\
nayfzczegulnieyf;y,

I albo ofobifiy,

i1? m?ka jego i zailugi ?
które f? na- fruffus fpecialiffi'l11us • który fi? appli-

Z?yt wyftarczaj?ce do zgladz?nia kuie temu farnemu,. za kogo bywa

?llefko?czonych grzechow ludzkIch, offlarowana Mfza SWI?ta.

? zatym ta offiara jeft dofiateczna, P. Walor albo zacno??, albo moc l\1fZl

?eby mógia wydawa? co raz wi?k- wieloraka jeJl: '?

fuY: a wi?kfzy po?ytek, a? na nie- O. Dwojaka, to jeft: walor z dzie ..

d

()?czonno??.
ta, 1?dzicttanego , ktc>ry wynil a z fa ...

ka.
Ó: II. Walor li po?ytek wynika- mey?e Mfzy, to jeft:' z offiarowan·al ..

in J?Et Ze Mfzy S. przez drugi wzgl?d,

\
zaf?'ug Chryflufowych, i walor z dzie

,a. u fecundo, czyli co do fkutecz- ta czyli z{1.P.ugi dziataj?cego, ' czyli

nogn!ft
quo ad 1Jicacia111. i co do rz.- Mfz? odprnwuiucpgo •• ten wyni a

CZYWl ego przyftosowania komu,
\

z famay dobroci i' poboiJ1o?ci Mini-

,

ia

J

o

Pij'
fi a

/ .



o SAKRAMENCIE EUCHARYSTYt S.
-

.ftra i w?a?ciwych zallug jego. Tu
;:. aby fi? nawrócili. III. Po?yteczna jf'?

wiedzie? potrzeba: Mfza Duszom Czyfcowym. IV. N ..

l. Ze orliara Mfzy chocia? bierze honor Swi?tych Mfza fi? offiaruie ,

walor fwóy z zaj?ug Clzryflusowyclz i jako offiara chwaty i dzi?kczynienia,
jeft po?yteczny wfzyfrkim dla tych?e Chwal?c Boga za ich uwielbienie, i za

zaf?ug , prócz wfzelkiey z'aRugi i wlzyftkie rafki im wy?wiadczone, &c. tl

lidyfpozycyi. Wiernych! z. w?li jedn?k P. Za kogo Mfzy nie godzi Ii? offia-
Chryftusa 1 pof?anowienia ]ego, me rowa?? .

wfzyfcy ze Mfzy równy odbieraj? O. r. Mfza za pot?pionych, ani I
C

po?ytek, ale nie równie; bo wed?ug u?ytecznie, ani godziwie , nie mo?e
ka?dego wi?kszey, lub mnieyfzey fi? offiarowa?; bo z piek?a nie masz

pobo?no?ci i ftarania fi? o t?? offia- ?adnego wykupienia. II. Za wykl?-
C!

"

fi

r? tych, których nakazano wyf.hzega6II. Aby offiara l\Irzy by?a jednemu fi? , pro excommunicatis uitandis , nie
wi?cey, ni?eli drugiemu po?yteczna, godzi fi? Mfzy offiarowa?; bo takbJ,

d

kkoniecznie potrzeba, aby Kaptan offia- Kap?an czyni? przeciwko ci??kiemu
rui?cy applikowa? , czyli przyf?oso- Zakazowi Ko?cielnemu, który to Ko-

n

(,vat bardziey do tego, ni?eli do ?ciol karze ich utrat? wfzyf?kich po
..

owego: RacyCI; bo ta offiara jef? po.. ii?kow Swi?tycb , mi?dzy kt6remi nay?
f?anowlona na dobro pofpolite i Cama zacnieyfzy pofi?ek jef? Mfza S. Suffra"

r

? fiebie jef? oboj?tna: a zatym po- gium nobitiffimum, za tjlkowych' jed-
trzebuie, aby j? namierzy? Kap?an nak, trzyma Lakroix, godzi.fi? pry'
\v fzczeguJno?ci do tego, lub do watnie modli?, i we Mfzy myll? mó?
owego przez intency?. wi?c, memento.

III. Mfza chocia? przednieyfzym III. Za wykl?tych, których nie ?a"

,,,zgl?dem, Prinzario, jeft poftanowiona kazano chroni? fi?, Tolteratis, mo?e fi?
na oddanie czci, czyli' pok?onu Latryi offiarowa? Mfza S. albowiem, Concil'
przez wyznanie Naywy?szego Pano- Conflantien: pozwala fpoleczno?ci i

\.vania Bofkiego, jednak poilednim wykl?temi znoJ(nemi we wfzyl?kich
wzgl?dem, Secu,ndario, mo?e by? ?wi?to?ciach.
o:ffiarowana i zapewnie offiaruie fi?

I
P. Dok?d n? obraca pozy tek ze

do innych flmtkow pollednich. N. p. Mfzy, który by? appIikowany nie
11a ?odzi?kowllnie Bogu za wfzyftkie zdatne?l1?

•

!a?l, na uproszenie darow doczefnych
.

O" Nlek?órz? DoktorowIe trzyml"
I Wiecznych, na odpuszczenie grze- J?, ze takI pozy tek iklada fi? w ikar'
ehow, na uwielbienie Swi?tych &c. bie Ko?ciora. lnfi za? rozumiej?, ??

P. Mfza Swi?ta- Z1 kogo mo?e by? jell: po?yteczny famemu? Kap?anoWi
o:ffiarowana ? offiarui?cemu.

O. Mo?e I. i powinna by? o1?laro.. P. Od kogo Mfza by\va olliaroWJ'
\vana za w'fzyO:kich \Viernych W tym na ?

2Yciu b?d?cych czy to oni fprawie- O. T. Chryl?us przednieyfzy Kapts6
c1liwi, czy grzeszni. ll. Moze by? jell: o:ffiarui?cy ka?d? Mfz?.· ,

of1' arowana ZA niewiernych i pogan, II. Ka?dy l(ap?an ctlebrui?c,y Jeft
takzc
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tak?e offiarui?cy, ale poslednieyfzy.?:: III. Nie mo?e Kaptan wi?cey flipen ..-

Ill, Ca?y Ko?cio? powinien fi? na- dioUJ za jedn? i t?? fam? Mfz? wy·

2ywa? offiarui?cy t?? offiar? przez ci?gll?, i zaciofy? nie mo?e uczyni?

Kap?ana.
przez jedn? Mfz? za wiele flipendiow. ,

IV. Katoiicy, kf6rzy t? przytomni IV. Kap?an wziowfzy flil'endium

na Mfey ,
albo fkutecznie fi? przyto?y... znaczne, cho?by za jedn? Mfz? ,

nie

li i pofrarali
o MCz?. tno?e drugiemu poleci? M Czy ,

a fobie

P. CzemU Mfza jedna tylko je!t cz??? podarku utrzyma?; bo ktoby

Offlara w Zakonie Chrze?cia?fkim'? fi? na to odwa?y?, podpada kl?twie od

9 ..
Bo przyzwoito by?o: aby W Alexandra VII. Papie?a.

--------.-----------------?-
Kosc!ele Chryfrusowym jedna tylko

czyni?a fi? offiara; ta bowiem jedna

wyl?arczy ku wfzyf?kim ko?com i

fkutkom; poniewa? zamyka w sobie

§. IIt.

doikonalo?? wfzyfikich frarych offiar,

\
o Obrz?.dkac!z tey?e Naylwi?t: Offiary.

któ:ych fama jpft dofkona?ym wyko ..

narnem i fpe?nieniem. a do tego ?e i
I.

Chr'yfrus pofianawiai?c offiar? Mfzy
zdaie fi? znofi? wfzyftkie infze offia-

I MiZ:l s, Miisa, od i?owa ?..aci?fkie'"

rYt
go Mitto posytam, tak rzeczo-

,J

P. Co trzeba zachowa? oko?o po
..

\
na; bo przez ni? modty, pro?by, ?? ..

'lArku wzi?tego na Mfz? Swi?t?'?
dania ludzkie i owfzem farne nawet

.

O. ?. Kap?an godziwie mo?e wzi?? Cia?o i Krew Chryfiusowa bywaj?

fttpendlZmt za Mfz? S. nie jako zap?at? pofy1ane do Boga. Jak S. Grzegorz

Za rzecz offiarowan? ,
ale na kfztalt mówi lib: 4· Dialog: Cap. 58. m6 ..

fu?en.tacyi ?zyli wy?ywienia fpra- wi fi?, Mifsa, posy?anie jakoby prze
..

za-

?ledhwego 1 przyzwoitego celebru" fytanie, zt?d; ?e lud wierny przezdi?
zeW

i ?

ich

J?cemu. Racya; poniewa? ka?'dy po. ullug? Kapra,na, kt6ry fprawnie funk ..

winien by? wfpomagany od tego, na cy? posrzednika po mi?dzy Bogiem i

'zyiey godziwey u11'udze bywa za· lud?mi, pro?by, mod?y, ??dania prze
..

?a\Viony ,wedtug przyi1owia: godzim

\
ry?a naywy?fzernu, fama za? Offiara,

?efl robotnik nadgrody jliJoiey. Zk?d to jeft: Hoftya poilana Mi/s alboze

nie

tak nic niewzbrania : ?e i bogaty ro- przeilana nazywa fi?,

t ()?nik godzien jeft nadgrody fwoiey,

na te? i bogaty Kap?an mQ?e wzi??
II.

Urznie flipendium fwe je.
?

ty\?' Nie moina wyci?ga? jlipendiu",. U Grekow zowie r,? Liturgia. to i_fu

taki() a?y by?o fprawiedliwe, to jeft Du publiczny, ll'lyflagogia:. fprawa

zwe, J.akie prawem Bifkupim
albo Tajemnicza. u S. Dyonizyufza lib: de

je?cz?]t;m mieyscowym otaxOwane

\
F.. cclefiaA:ica Hierarchia Cap: I. Tak?.(J

fpie?
prQcz jesliby Mfz. mi.! •• by? Sy/lMcis' zebranie: Anaftaziufz Syn .. o

•• u
?n •• lub W oz.fie. lub n. miey- t. oratio!!e de Syf axi naz\v'? Pro?-

nIewygodnym, albo odleg?ym. phora to jen: offi rat S. BazylI '!!
L,-

turgu
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turgii na:zwa?Anaphm'a, to jeft: wzgó- ?:? rego Odkupiciet na!z na ziemi !prawo
re podniefienie; albowiem i offiara wa? r{}czyt, wyra?a bowiem: I. Po
wzgóre podnofzona bywa do Boga, i f?anie Syna Bo?ego na ?wiat, Hó ..

przytomni Wierni podnofz? ferca w ry przyjol na fi? funkcy? Po?rzed-
ten czas do Boga, Liturgia tedy jeft nika, aby pojedna? narad ludzki ?

\..Dar publiczny, który bywa Bogu przy- Bogiem przez przyj?t? nie fiebie ilu?- 1.'
nofzony Imieniem carego Ko?cio?a, b?. 2, Wyra?a Wcielenie, i z Panny
na pami?tk? ?mierci Chryftusowey, Narodzenie. 3. Obrzezanie. 4. Chrzci?, k?krdra jeft publicznym dobrodziey- 5· Pokut? na puf?yni, i te to pi?6 ,je!:l?wem, i Kap?an zafi?pui?cy pawi n- Tajemnic wyra?a cz??? wft?pna, cz??e

1'0;no?? Miniftra publicznego, ?adnego L wfl?pna, albo introit, Prolkomydya ne:tego, ktoby tylko chcia? i godny by?, nazwana . 6. objawienie Tróycy na te?Jlie odp?dza od Kommunii. Jordanie i otworzone Niebiosa, i we"
t>.yfele Anlolow , kiedy Chryfius z aczo]

11iaIll,
przepowiada? Zbawienie pokutuj?cym, WfI 'V Wfchodnlm Ko?ciele- znayduj? 7. Cud w Kanie Galileyfkiey pierw" ni«ti? W powfzechnym u?ywaniu te Li- fzy. 8. We?wanie Apofrolow i wy? he:\

turgie. I. S. Bazylego Wielkiego, który fy?anie po dwóch, Cz??? 1L na7tCZa? wiMfz? S. Jakóba Apofro?a krótfz? [qca przez Psalmy, Lifty, i Ewangeli?, , tek'Uczyni?. II. Za? Liturgia S. Jana Z?o- 9. Opowiadanie Ewangelii i dawanie \Vitouf?ego, III. S. Grzegorza z S?u?b? o?miu Blogoaawie?ftw. ro, Uzdro- fudla farney tylko Komrn,unii, zk?d nie wienie chorych. II. Nakarmienie ludu
jeft Mfz?; bo nie ma ani konsekra- pi?ciu tyfi?cy pi?ci? chlebami. l?f

cyi , ani offiarowania. w S?owie?/kim cz??? 111. Blagatna przez Kollekty czy"za? Narodzie ta? Mfza S. zowie fi? ti\zgromadzane rwo?by, w!krzefzenj?fluzba Boza: I. S?u?ba za? Bo?a zo- ?azarza. I3, Wieczerze z UczniamI
wicfi? zt?d; ?e Chryftus przy polhno- ,fwoiemi i omycie nogo 14. Modlen;l
wieniu tey offiary ,. pofta? f?'ugi przy- fi? w Ogroycu. IS. poganie Anio!'
jol, umywaj?c nogi Apofrolow, z Kie1ichem. 16. O:fl'iarowanie fi? ?

zk?d poprzedza oczyfzczenie furnl1ie- woli Oyca na ?mier? Krzy?ow?. 174
nia przed omyciem r?k. 2. Zt?d, ze WypIacenie.za grzechi ?wiata OyCU
W tey offierze wfzyftkie zailugi Chry- na Krzy?u. 18. cz??? l V. o./JiaruiqcrJ
Rusowe przez jego cale ?ycie czy-

I

?Zic krwC?w? offiar?, Modlenie fi? Z?
nione dla nafzego zba\vienia Oycu nieprzyjaciol na Krzy?u,' 19. Skona.
Przedwiecznemu offiarowane bywa- nie. 20. Przebicie boku. 21 Z?o?enie
j?· 3· Ze tym fp?sobe? ludzi? wyzna- z Krzy?a, i zfr?pienie dufzy da
j? fi? by? okuplO?eml KrWJl} Cbry,. Otch,?ani. 22. Zlo?enie do Grobu. 231
ftusa Pana f?:ugaml, cz??? V. Konzmunia', Zmartwychwftll'

, Wyk?ad obrzqdkow Liturgii S.
nie. 24· w Niebowf??pienie. 25. Zei1a;

!
nie Ducha S. 26, Przyi?cie na S?

Nayprzód! ?eby? wiedz}a?, ?e ta S. Bo?y. 27. Oddanre ka?demu zap?atyOffiara .1efl widok kratko zebrany pod?ug uczynkow jego ?

la/ego interesu odkupienia najzego1 ktd.

CZ?SC L
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..

..

:. N' wl1:?pney cz???i Profoomydya l>. tego Saranka na 'offiar? ,
t?k mówl e

?

zwaney:' Nayprzo'd wfpomina fi? jako Izaiafz Prorok: jako owca na za

? poihnie Syna Bo?ego na ?wiat : gdy bicie byt prowadzony, i jako Baranek

?6 i ?a plan k?ad?c na Patenie l!aranka, to przed. flrz?g?cym go,. by! bez gto?,U,

n,
Jen: chleb pfzenny wyrzm?ty czwo- tak nie otunerot ufl [wozeh, a w poncze

..

r? rograniaf??: figur? na pozor w?giel- niu jego l?d flanol, zrodzenie za? jego

nego kamienia, który znaczy pocz?- któ? mo?e wymówi?; poniewaz zgta-
18

tek wfzyfrkich rzeczy, Alpha nazwa- dzony jefl z ziemi ?ywot jego. Oto?

?i 'rIy, albo 'fundament nafzego Zba wie- znaczy Chryftusa ?a; ?wiat poganie.
l1!a, na którym fi? ugruntowa?y

I II. Tu fi? ju? wyra?a Wcielenie je ...

nIl \V.rzy?kie cztery ftrony ?wiata; przez go temi f?owy : Zretjia Ahnec Bozy

;: 1l1.ego, bowiem wfzyflko fi? fialo, a wzemtay hrichy mira za mirjki ?ywot

?.
b?z Ulego. nic; i on fam o fobie md- i [pasenie. Offiaruie fi? Baranek Bo?y,

WI?: Jam jef? Atpha i D,mega, Poezq- kt6ry g?adzi grzechi ?wiata" za ?y

l?
, tek. z koniec. i Apofrot Pawe? o nim mó- wot ludzki i zbawienie.

?. '\Vi: ?aden nie mo?e infzego potozy? ,nI. Narodzenle za? w tych ll???ch?
fundamentu nad ten, który jeft potozo- Pryfzedfzy z'leJlzda,j?a we?dlu, zdzze bt

la
'?Zy Jfjezus Chryflus. i DatJiel Prorok- otrocza. A przyfzedfzy gWIazda, ftan?-

?.
przewidzid: ze' iento kamlf;? odkroi! fi? fa nad wierzchem fzopki, gdzie by,lo

r; od góry bez r?ki ludzkiey &c. Zk?d Dzieci?tl<o. i zaraz dodai? fi?, te ilo

ni Grecy czasem troygr,aniafr? jako Alpha, wa: Kady to ty prynosy11tt Chryfle Bo?e

i.{ Za.wfze za? czworograniaft? jako ka- nafz: Kadzid?o Tobie offiaruiemy Chry-

ra,
tnle? w?gielny zald:adai? Hofry?: /1'0- fte Bo?e nafz, jako trzey Królowie

t
.zumiei?c przez ni? od wieku nazna- . offiarowali zloto, Kadzidto i mirr?·

?()nego?Baranka
na zabicie i zowi? IV. Obrzezanie wfpomina h? rrzez

? Ol?y? tako?? Ahnec. rozpocze?cie Królewftwa tym ,Psal-

;?
. ?acinnicy za? okr?gt? fignr? czy" mem: Hospod wocaryfia; poniewa? cza-

:l
lll? Hofi:y? J> jako. Omega, przez co ra- f Y panowania Chryftusowego rachui?

l" ?'l?iej? wieczno?? n?e prze?yt?. Tu? fi? od obrzezania jego.

ie 1{ Zl;Z wyra?ai? Niebiefk? monet?, na V. Chrzefl ?spomina n? w tych

O ??rey Obraz rodzony Oyca Przed- flowach: Wozdwyhofza Riki Hospody,

In?cznego, Syn Bo?y, i któr? to wozdwyhofza riki h/asy ftfJoja, dywny

;? .

-

ta ??t? ?wiat ca?y odkupiony jefr, i wysoty morfoia. podniesli, rzeki Panie,

l" pOdJ?d nas oddaie jako idanina od podniesli rzeki grosy fwoie t dziwne

& Oycu
a:t\itwa nie Cesarzowi ale Bogu nawatnp?ci morOde &c. i na tey?e to

)' r K? Proikomydyi na osobnym dltarzyk?,
? ?p?a.n tedy RuIki kiedy zak?ada gdzie zwyk?o fi? czyni? namierzeme

, offia-



o SAKRAMENCIE EUCHARYSTYI S?·?o
I

......

offiary czyli intencya ', zwyk?. fi? te?
?::

nie fi? Chryfl:ufowe, które byto na r?kll
wspomina? dobrowolnie przyl?ty De-

r
Symeona Kap?ana, kiedy Symeon po-

gd:

gd
UJft

rnó

RO'l

Sw

kret ?mierci Krzy?owey od Syna Bo, wiedzia? o intencyi Chryfrusowey:
?e go za nafze zbawi.enie w:tych.llo- Oto ten polo?ony jefl napowflanie, j
wach: ?edy1Z od uun« Koptem Jemu upadek wielu UJ Izraelu.

f'ebra probode , i abie i?y'?de Krow, i Ta za? cz??? wft?pna . czyni?ca
f.lJoda &e. a jeden z ?olmerzow w?o, przygotowanie Darow ziemfkich, ca

czni? mu bok przebi? i zaraz wyp?y- ta jeft [ekreina; znaczy bowiem nay"
le"
Du
dzi

Ani

tro

we

ne?a Krew i woda. cichfze ullugi Nay?wi?t: Maryi Panny,
'Tudzle? gdy fi? przypomina lnten- o kt6rey ii? mówi: Predjia Caryca

eya Chryfrusowa, z któr? na ten ?wiat odesnujzt Tebe 1.fJ Ryzach poz!aszczen-
przyfzedl, przy??cza te? Kap?an in. nych odijanna i prettkraszei'ma. Sta>

tency? ca?ego Ko?cio?a i tego cz ?o- nera Królowa po prawicy Twojey VI
,

wieka, za którego Mfz? S. offiaruie ubierze wyzlocony.rn odziaua i ozdo-
hy
tniE

wie

je
patl

dzc

w tych f?owach: Hospody Isuse CJzry- biona.

fle pryimy ?ertwzt fyju too oflawtenyc
hrichoto Rabu Bo?omu N N. Panie Je ..

zu chryfte przyirni t? offiar? na od- ??
pufzczenie grzechów f?udze Bo?emu

NN. gdzie fi? uwa?a one offiarowa ...

?==?:====??????????????????

C Z ? S C II.

:;Vaucza?jrtca przez J!.falmy, "e;.ft,y i cwan,jeliq.'

2 bJizenie fi? za? do Ortarza Kap?ana ?:? czyni?ce?o, i jako 2al po?uty o?'y?
m6wi?cego Pfalm 50. czyli Pfalm dwa koncz? nadziej? InJlofierdzH'

pokutny: Zmi?uy fi? nade mn? Bo?e, Bofkiego, Kap?an Rzymfki m6wi po
Gdzie Rzymfki Kaptan zwykt m6?i?, Grecku, J{iryC eleyso,,!, P?nj.e Zmi!n1
Confiteor, wyznaj?c grzech fwoy, fi?, a Kap?an Rufkl mOWI z Mm!"
mea Ct?tpl1, moja wina, moja wina, aftrem, Ho/pody Pontyluy, Panie Zm1'
Rulki mówi: C!-;'ako bezzakonye. 111C!je luy fi?.

• .

tez zncr.j'lt y lwich moy rwedonmoJ1t Jeft VII. A Jako Kapfan Rzymfk:I oglasz'
wynu, poniewa? j21 niepraWQS? moj? rado?? Aniotow i ca?ego Nieba nad

...

?nam, a gzzech m?y przedemn? jeft pokutui?cemi grzesznikami fpiews'
zawfze. j?c: Gloria t"n Excetjis Deo, Chwal'

VI. To tym {porohem obydwa wy- na wyfoko?ci Bogu ? tak KapfatJ
razaj?, tak Jana Krzriciela przepo- Grecki oznaymui?c, objawienie {alti

wiadaj?cego Pokutl(, jako te? j fa- Tróycy Przenay?wi?t: nad rzek? ?"O(r
1I1ego Chryftusa Cztyrdziefiodniowy da?foq, gdzie g?os Boga Oyca bJ

Poft na pu1?yni po Krzcie Jorda?ikim .ayfzany: ten jeft Syn móy 111u! iony'

gdzu?
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gdzie Syn Bo?y od Jana by! Krzczony, ?:: przed obliczem Ludu ?piewaj?c: Pre

gdzie Duch S. w poftac: go??bicy byt mudroft profly! jakoby oftrzegf Dya-

tfJfdziany, i Niebo otworzone, tak kon: Oto 'Przedw;ecznet IH?d1t'o??, po-

mówi?, Kaptan Rufki fpiewa ? Btaho- wfla?cie ku f?uchanht. A W erri na ten

"o'wmno Carstwo Otca, i Syna, i pJos odzywaj?fi? w Chórze: Poud?-
:1

Swiataho -Ducha: Blogo:f1awione Kr6? cie poklon oddaymy Panu i upad1iimy
lewftwo Oyca ,

i Syna, i Swi?tego przed Chryflusem Zbtnoicielem naszgm ,

Ducha. a jako ró?nego gatunku lu- zbaw nas Synu Bozy &Je.

dzie do Krztu S. ei?neli fi? , tak ró?ne XI. A potakowey muiryszey Pro ..

Antyfony z Pfalmow mówi? po In- eeffyi z K.fi?g? Ewangelii, jako Chry ..

troicie Rzymfcy, a Rufcy Kap?ani ftus dzi?kowa? Oycu Przedwieczne-

wed?ug Swi?t Uroczyftych. mu, ?e t? Tajemnic? utait od m?drz-

VIII. A jako Chryftus przez pierw- cow ?wiata tego, et odkry? j? malutkim,

hy cud w Kanie Galileyfkiey prze- i razem profit Oyca Przedwiecznego
lllieniwrzy wod? w wino za wf?a- mówi?c: Oycze wflaw Syna twego

?rieniem ii? Maryi Panny, pokaza? rwo- chwal?, któr? mia?em u ciebie p{erwey,
Je Bóflwo , tak Kap?an Grecki na t? ni?eli ?wiat byt. Któr? niegdy? chwa-

:pami?tk? mówi Antyfon?: ;]ednoro- I? 1?yfza? Jzaiasz Prorok Serafinów

?Z?1ly Syn, Stotoo Bo?e, b?d?c nie ?piewa j?cychs Swi?ty, Swi?ty, Swi?ty.

SI1Zlertelny11't raczy! Ciato przyi?? dla Tak Kap?an i Chór na pami?tk? te·

? ...IllOszego zbawienia, i z Blogoflawioney go, w przemiany ?piewaj? Tr?ifte.
,JJoga'rodzicy zawsze Pcmny Maryi pienie, Trifag?um zwane: S'LI'Jzatyt

?lie zmienionym [pofoben« j?a?{tfl Czlow;e- Bo?e, Swiatyi Kripki, Swiatyi bez

kiem. o ktory? na krzy?u by! rajpi?ty [mertny pomytuy nas.

?hryfle Bo?e, et lmierci? ?mier? zwy- XII. A jako Chryfius wyfy?at Apo-
Cl??yte? b?d?c jedynym Z pomi?dzy ftolow pierwey po dwóch, na przepo-

1'róy,cy i maj?cy r.ównq chwali? z Oy. wiadanie Nauki fwojey, Tak przy
Cem ? Swi?tym Duchem Zbawicielu zbaw Ortar?u i Rzym:lki i Rufki Kaptan nay-

?lOS. przód czyta Epifro!y, to jt'ft: Lifty
1X. A jako' po tym przemienieniu Apofrolfkie, albo inn? jakow? CZ??9

\\1ody na wino w Kanie Galileyfkiey Pifma S. a jako Chryfrus przed Ewan ...

llczynHa fi? wielka rado?? na godach, geli? fwoj? upomina! iluchaj?cych do

tak Chór wzywa wfzyftkich Wier- pilney uwagi mówi?c: Kto ma ,'Uszy
llYch do rado?ci ?piewaj?c: Pryidite ku fluillaniu, niechay flucha , jam jej!
2t1.0:?;'radn?e117jia Hojpodewy EJc. Póyd?- ?wiat/o?? 1wiatct. Tak j Kap?an Grecki
tl?

, raduymy fi? Panu &c. przed Ewangeli? przefrrzega wfzyfr-

W ?. Y jako od tego czasu Chryfrus kich g?o?no mówi?c: l/"onmim, q/wa-

R; ??d? przepowiada? Ewangeli?: tak :faymy, pre111udrofl wOlInim : Oto

S ?
al)

ogiaS7.aj?c m?dro?? wiekuiil? Przedwieczna m?dro?? mówi, uwa-

Jl
y / Bo?ego, Wyc110dzi od O?tarza ?aymy: Pn?11?ldrofl profty rtflyS!ym

A? i{Y l)a pierfiach Ewangeli? przy ?wiatallo Fu:anlulta, Oto Przeowlecz:

J
y :t1Cli dwóch Akkcllitow z zapa- na m?dro??, powflawfzy profro l

onern!
swiecami i Z kadzidiem, po W fzczero?ci lluchaymy Swi?tey Ewan-

TOm IV. Q gelii
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gelii? T 0? famo i ?vci?fki Kap?an ,:, pochodniach na znak ?wiat?o?ci. kt(l

jako Uczniom Chryll:ufowym Lellcy'?
I

ra o? wieca Duszne OCZV, i z Kadzi-

czyta z Eurangelii , przy zapalonych drem woni Chryi?urow?y.
:f!M;)??

IIi.CZ??C

xnr'A jako Chr,y{?us po fwojey ?::
teraz nie ju? przez Anio?y, ale przes

Apofto?y, i ich Nafi:?pce Kaptany Sfo

goilawlen!?wo f woje nawet W ziem"

Ewangelii upomina? Uczniów

twoich, aby profili Oyca Niebiefkiego o

pomno?enie robotnikow, Tak i Ka

ptan ?aci?fki czasem dla rozszerze

nia Wiary po ca?ym ?wiecie ?piewa
Credo, czasem Kollekty, czyli zgro
madzone Wiernych ??dania; Kap?an
za? Grecki zawrze czyni modry nay

pierwey za wfze lk? Zwierzchno?? ,

a potym za Rozfzerzenie Wiary po

wfz? f?kim ?wiecie, aby fi? l1iewierni

fkich dobrach fprawuie ,

A gdy do takowych h?o?oG'a"
wie?frw fporobi? fi? Ludzie Wierni,
Chór i Kaptan Pie?? Cherubiczn?].

powtarzaj? w ten fpofob: My któ

rzy Duchownie Cherubinew wyobra
iamy ,

a o?ywiaj?cey Tróycy troiile

pienie offiaruierny, odrzucaymy wfzel
kie doczesne f?aranie

, poniewai
Króla wfzyf?kich podeymuierny, któ

ry nie widomie AflieUkiemi otoczo

ny jef? Chórami , i to znaczy ona.

Pie?? Cherubiezna : cifie Chernwi111l)

tayno obrazuiem zywotUJQ1"aS?!cRiOI'
Tróycy Try?wzatnjzt PieJ/" f'rylloJia:"

czsee. IlJzakztju nyni ,.J,!fteyj7Ut7u otiaet- ,

?ynz peczal, ?')'t1k<:, GIiH'a wjick podfe"
mlZt.s:u:?'!Ii Anhelflzmy llf1fJydymo dory

'no/1fT/la czy/bzy, 'Attyt1dcz.

,

nawrócili do Wiary , a grzeszni do

Pokury.,
Zk?d Kap?an Rzymfld zaraz po

Ewangelii ?piewa Rai?o Apoll:olfkie:
Credo in Umo» Deum. A za? Kap?an
Grecki chc?c ludzi prof1:ych do tego
przygorowa? , przypomina im cuda :

kiedy wielkie Rzesze Ludu uwierzyli
\V Ch ryftusa , to jeft: w ten czas, kie

dy iluchaj?cych Nauki l hryfttlsa na

puilyni pi?ci? chlebami Chryftus pi??
tyfi?cy lud.zi nafyci?, kiedy

/

Lud

wfzyi?ek ufladl na ziemi i Apofroto
wie tam:tny chleb ludziom roznofili,
kiedy Cbryfrus. za? ,upo!'ninat, aby
doczesne it-ar:,nte O JedzPl1lu i napo

ju ludzie Anielfkego Cbleba zada

j?('y z myfli wyrzucilI; poniewa?
?('n?e Stwórca, który przez Cht:l'u

biny rozry?a! dary ludz!lom I teuie i

A tak gdy fi? ta pie?tl ?piew! alba

czyta, Kap?an chc?c ludziom przy'

pomnie? Cbryftllsa, od tych dw<)ch

naywi?kfzych curiow za prawdziwe'
go Boga pozn:lOego: 1. Raz ze pi?c
ty{i? y ludzi gtt)dnych pi?ci? chl(:'b?'

mi nak'\rmi? na puszczy. II: t'az.;.e

um<trtych o?ywiat, jako i ?o.Iz r,y,;
Fd'zed m?k? 'woj?, grly wOuze(i.? l

grvbu do lud?i wyprowadzl?, ,?;ra1'
}

lnU

/

\

I
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\llu wrzyf1ka rzesz? i ozieci ?are pu- ??, w,i:, Orate !1'Cltres, l\t.ódlcie.f:? Bracia.,

l to-

bliczny wjazd" jako Krf)I:)WI 3.zrael: 10z farno 1 Karlan. Grecki C'zY,ni po
..

:?zt·

!kiemn do Jeruzalem z spiewaruem ,
l kazawfzy figur? Wiecz: rly Pal fkiey,,

Za prawdziwego ?ywota Dawc? uwie- mówi cicho 00 Dy8?OTlCW: P011Joly-

rzv!t ,
t1fia Bratia i Joflz??yteli. Pornddlcie

'Te tedy dwa cuda Kapran wfzyf?- fi? za mnie: Bracia j fpó?flu??cy .

kiemu ludowi ukazul?e , aby ich do XV. A jako Chr;jlus i [asn "bIlfnic

zywey Wiary wzbudzi?, bierze na fi? modli! i Apoflolow b?ld:?'i1 w Ogl'oy-

fJebie Obraz Chryf?ufa Pana, i to cu do modlitwy, Tak i Kap?an Rufki

chce czynj?, co Chryftus uczyni?; wota, dope?niaymy modlitwy naszc:y
"

a?eby za? te cudowne Bofkie fprawy Panu: tJ!J0olnim 1110tytwy '?lC1SZa He/po-

Wiernym Cbryftufowym przypomnia?: dewy. Mi?dzy którerui pr o?barni wy-

wynof oary ziemfkie chleb i wino liczywfzy doczefne potrzeby, zaczy-

}ako Melchifedek pobudzaj?c nay- na o wieczne profi?, o zycie Chrze-

prz6d do po'dzi?kowania za wfzyfr- ?cia?fkie i Ikonanie fzr'z?sliwe-, i
/

kie fzczodroty Bofkie Stwórcy Bogu, \,'ey?cie 00 Królewftwa Niebiefkiego ,

)11'a"

rni ,

?zn? (

któ'

bra

)ifre

zel

wai
któ'

?zo

ona.

/i71Zy

?zoJ'

?fia?

n powrore do uwierzenia Zbawicielo- do którego bramy, CI bramy nie in ..

wi
'\ który jako Wfzechmocny te? fa- fze f? otworzone , tylko bramy m?-'

mt Dar,y Ziemfkie na Niebieflde za- dro?ci: Dwery dwery rrcn7udt'ofly ?

Imeni, zach·?ca te? wfzyfikich, a by ,
to jeft: uwa?anie Halla A pofloHkiey

\Vfpominali Zwierzchno??, Papie?a, Wiary.

Rró!a, I }3ifkupa i Xi?zat: których Pan I, XVI. Tu fJ? wyra?a Tajemnica

Bóg fzafarzami poczyni? tych?e da- Prz?mienienia Pa?fkiego ; kiedy Dia ..

row ziemikith, profz?c oraz, ?eby kan upomniawIzy wfzyfikich do zgo-

im Bóg za te ziemfkie fzczodroty, dy i ml10?ci zach?ca wfr?pi? myfl?,

Uzyczy? Niebiefkich darow, gdzie jakoby na gór? Tabor, gdzie (bry-
razem wfzyfikich Chrze?cianow z?- ftus wziowfzy Piotra, j Jana, i Ja-

dania Bogu polecl?. kóba, i uchy liwfzy bram Niebi<,l1ich,

Co niejako? wyra?a Offertorium przemieni?:G? prz?d nit mi, bivr?\ infz?

\vznowione, a razem Pafch? Starego pofta? na fiebie, gdy? oblicze jebo
ver- ,

,dic

rory

!'eframentu ju? przemij2j?c?, a Wie- jako( f?o?ce zaja?nia?o, a fzaty Jego

?Zerz? Chryftufow? nafr?pui?c?, jako ?nieg wybiela?y, gdzie fi? uka·

?dzie Ziemfki? Dary na Niebidkie miar zsr Moy?esz, którego K2p?an wyra
...

Cdtnieni? Chryftus. ;Laci?1ki za? Ka- za przez zalkn? twarzy, i Eli3sz
,

dba

:zY'
ócb

hl,lIn uczyniwf"?y O.fjertorium ziem- który llowem ogien fprowadz'? na

ll,lC,h darow chleba' i WiI?8, wyra?a
I O?tarz, gdy? i Kaptan ilo", ami (hry

\)\E:'la\o? Wjeczerz? Ctry:fillfo\\ ? i fiu fa na O?tarz [prowadza.
we;

l';?lcie nóg Apo:ltolfkich, kiedy daje
.

Kt6re to wyzllawanie i uW?7anie
pi?c

Xll1myw:\?. aby by?o jednomyflne, 'i W m t( ?ci,
?ba'"

'(, ?e

I r)/,i?
0(;

V. 1?zfdzie? l1'yi!.cie. Clryfl1{Sa do czynione, npcmina Kap?an Wf rzód

;(j
;:-,roycC!: i rofblzanie Uczniom, aby wo?aj?c: 1?lu1clzqy111'1j jeden d?'ugil';O,

t? T
od \l li

, o'bródv<'w(zy fi? tedy aby?my jed'lzo111yslnie' wyz'1Uw'(:li O! ca,j?

ap an Rzyrr.flu do l\dl1if1rant(;w m(?.. i, ,syna, i fjU'i?tego ]juch". TróyClraZ
'

Qij Swi{t'l

;
.
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Swi"tq, jednoiflotnq i nierozdeielnq. A
;:< Ludzi; bo ?aden nie byt równy Bogu

to czyni terni f?owy : Wozlubim druh pokrzywdzonemu, zeby mu rów?Y .

druha.da wo jedyno myslyi ispowhny Otca, honor powróci? mógr, tylko fam
i Syna, i Su/iataho Ducha, Troucu stoia- Syn Ho?y, jako prawdziwy Bóg, ale
tuju jedynofuszcznuju z nerazdilY111,ltjU. Bóg· nie .by? winien, chocia? móg?;A tu lud wfzyfrek wyznaje Wiar?, bo fam cztowiek byt winien, ale
mówi?c: WiruJu u/o jedynaho Boha erc. nie móg?; bo czlowiek nie mo?e ..i

f

I

?
.J:

XVII. LI jako Chryflus w Ogroyc'U na by? równy Bogu.
Modlitwie trwal W{zyl?ek w podnie- Wi?c potrzeba by?o, zeby Bóg zoo
:fieniu ferca, a? do krwawego potu mo- :f?:a? cz?owiekiem, któryby jako Bóg
dl?c fi? ufilnie, Tak Kap?an upo.min? równym fwoim Honorem wyp?aci?
wiernych, a?eby fiali w dobroci fer- móg?, a jako cz ?owiek winy ludzkie (

(
ca

, ftali z boja?ni? i uwa?ali S.Offia- na fiebie przyio?, na co gdy fi? of?at-
r? , podnofz?c ferca w zgór? do Pana, ni raz Chryftns determinowa? mó-
mowi bowiem: Stanim dobri, flanil11t wi?c e nie moja Oycze , ale Twoja

lo flrachom, wonmim ?wiatoje iooenofee- wola niechay fi? franie: natychmial? l

tnyie: Hori imijem [erca. jako Baranek dobrowolnie oddawfzy
XVIII. A jako Chryftus uwa?ai?c , fi? fprawiedliwo?ci na zabicie, otwo- 11

(?e wielura z?osliwym ludziom nie rzy? t? kfi?g? zapiecz?towan? fpra-winna Jego m?ka i Krew, a ofobli- wiedliwo?ci; Y ukaza? fi? Anio? z kie- 1

r
wie niewdzi?cznym mia?a by?' na lichem pol?any od Oyca ciefzac go,
wi?kfze zawf?ydzenie i pot?pienie, ?e ju? nie tylko Starcowie czyli Pa-
zk?d i wyprafza? H? u Oyca Przed- tryarchowie w Otch?aniach poznaw"
wiecznego mówi?c: Oycze, jesli moze fzy to W Duchu, upadli na twarzy
by?, niech odeydzie odemnie ten kielich. fwoie sciel?c Korony fwoie i mówi?c:Tak Kap?an Rzymlki i Rulki wzbudza godzien jefr Baranek wzi?? Chwa?? 1

wfzyftkich wiernych do powinney moc, i B?ogo1l'awielltl:wo, i króleW"
wdzi?czno?ci mówi?c: dzi?kuymy ftwo. ale te? i Anio?owie w Niebie,
Panu, Gratias agamus Domino, Bla- których fi? ruina duCzami odkupione'
Iwdcwim Hospoda, a lud wfzyfi:ek od- mi mia?a nape?ni?, okrzykneli mc)wf?c:
powiada: godna rzecz i [prawiedtiwa; i wolai?c: Swi?ty, Swi?ty, Swi?ty
Dignum & juftum eft, Dofloyno i prC?- Pan Bóg zafr?pOW.
wedno jeft· A tu Kap?au tak Rzymlki jako i Grec"

XIX. A jctko Chryftus zako?czynit ki oznaymuje podzi?kowania od car?-rnodlitw? twoj? w Ogroycu ofratnim go Narodu ludzkiego m6wi:}c: vere dl'
rozeJwowaniem fi? na m?k? i ?mier?

gnum & jufrum efr, Dofloyno i pra-krzy?ow? dla zldo??uczynienia fp.r.a- wedno jeft wo yflynnu: a potym imie
wiedliwo?ci Bo1ki?y za

gr?esznikow; niem wCzyfrkich Aniolow \V Nieb?i jako Baranek offiarowa? tl? na zabi- pie?? zwyci?zk? offiarnie Chryfru!'owl:de, aby otworzy? t? K0?y;? fiedmi? Pobid1ZUju pi?? pojufzcze, tfJOpij7t[zc?epiecz?ciami zapiecz?towan?, k«)rey i Hlaholufzcze: Swiat, SU/iat. Swiat f/tJ"
?aden otw.orz)? nie m6?J, ani na fpod Sawa oft. SanEtus San Etus, S?n"
Niebie z Anlo?ow, ani na Ziemi z teus Dominus Deus Saba oth.

CZ?SC IV.
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NgY·
fam

OJfiarulCf:ca czyli zado/jcczyniC[ca.ale

gt ;

ale

lO?e A wtym razie Chryfrus od Judafza ;:, minay grzecbow moich! bo? Ty za

poca?owany, a od zgrai Zydow- grzefznikow umar? ; Ty fam wiaday

fkiey pochwycony na m?ki daje fi? fercem i uftami mojemi, jako? przy-

prowadzi?, na offiar? jako Baranek bez obieca? Apoftotom Twoim: 'lLie wy
ZO"

g?osu. gdzie i Kap?an f?anowfzy u- b?dziecie mówi?cy, ale Duch Dyca wa-

Bóg
:acic
zkie

ltat'

-milknie ,
i w mysli rozwa?a m?k? fzego, ktot·y jeft w Niebiejiech, Albo-

Chryftusow?, I
i przypomina roska? wiem i my z temi Niebiefkiemi filami

Chryfiusow: to czy?cie na moj? pa· &c. t? to intency? w mysli czyni?c

?i?tk?; ile razy bowiem b?dziecie po-
a nic uftami nie mówi?c: ale w mil-

,

mo-

?Ywa? z tego chleba, i pi? z tego Kie- I czenin i w i?danill ferce do Boga pod-
voja
nialt

vfz,!

licha ?mie? moi? opowiada? b?dziecie. notz?c, fko?czywfzy, daley czyta Ka ...

U?zyni tu Kap?an intency? , czyli na- non S .. od tych nów: So symij i my

mIerzy chceuie fwoie do chcenia Bta?ennymy fy!amy. Cum quibus, &
wo

'pra'
kie-

Chryftusowego, profz?c aby go Chry- nos &c.

flus uczyni? inftrumentem fwoim i fam A W tym czafie rozmyslai? wierni ja-

raczy? jako obieca? przez ufta Ka- koby przy m?ce Chryftu?owey .byli,
go,
Pa

.aw

'Hzy

vi?c:
ar? i

leW"

?bjet

one"

vr?c:

·j?ty

pta?ikie mówi?: a to Kaptan uczyni. wfzyftkie Tajemnice tey?e m?ki Je-

?. p. tak podnioilfzy mysl do Boga zusowey.
A gdy ju? Kap?an bierze w

??dai?c mówi? b?dzie: Naywy?fzy r?ce Paren? z Hofty? i ?egna, uwa?a

Kaplanie Chryfre Jezu! oto ja naynie- fi? przybijanie Chryftusa na Krzy?u, I

?t{)dnieyfze ftworzpnie twoie, zmifo- a Kap?an wymawia form? Eucharyftyi:
,

fierdzia tw?go Kap?anem i twoim in- Pryimite,jadytf,jye jefl Tito 11zoje.Bierz-

Itrumentem uczyniony, przyft?puie cie i jedzcie, to jeft Cia?o moie. Hoc

do Nay?: O?tarza twe?o, abym wed- ej? Corpus nzeztm. potyrn zaraz Kielich,

??g woli i rozkazu twoiego obrz?d- Ind l\:tórym Kap?an mówi form?: Pyi-

?lem Ko?cio?a twojego Swi?tego two- te od neja 1/Jsy,fyjajefl Krow moja, ;Ja-

lerni za? Wfzechmocnemi flowami po- ?e za wy i za mnohych iz/ywajemaja.

S\?i?ci? ten chleb na Cia?o twoje, a te Piycie z niego WIZyscy, ta jeft Krew
eree"

'are

edi"

{-']fa'
mie

ebj?

)Wl:
zc%e
po"

san·

\?!no na Krew twoj?, na pami?tk? moja, która za was i za wielu b?dzie

l\tewinney m?ki twoiey i podzi?ko- wylana,

?an?e za '?v[zyakie Dobr?dzie?ftwa Aikoro doko?czy formy, ju? tam

\\\role &c. ? na przeMagame MaJ efta- przeiftoczenie czyli przemienienie na-

???\V'ego za grzechi moje, i ca?ego ft?pHo chleba w Cia?o, a wina w

1k??t?, i na uprofzenie raik twoich Krew Jezusow? i ju? tam rzeczywi-

Ko? I:?znych ,
tak mnie jako i caiemu ?cie jeft Chryftus, a niezofiaj? fi? chle-

NN Cl??Wl twemu, a osobliwie za ba i wina tylko fame poftaci, które

P?n? Nl?Qdrzucay?e mnie dobrotliwy przytomny Chryfius fprawuie w zmy-

Je Od
twarzy .twoiey, nie przypo- flach ludzkich jako Karmiciel w zyft.

kiego
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kiego ftworzenia zaft?pui?c powinno ..

?::

?ci chleba i wina w przywtafzczoney
grób nowy: ferca fwoie gotowali do
zro?eni? Chryl?usa 'z Krzy2a czyli 'Z

O?tarza. a zatym
.

naf??puie uwaga
fiedmiu llów Chryfrusowych przed
flwnaniem' wym6wionych, zamiaf?

których mówi fi? Modlitwa Pa?1ka:

po f?aci.
.

Dopiero Kap?an przypomnlawfzy
Kr'zy?, ?mier6, pogrzeb, ;;martwych
wf?anie i Wniebowf??pieme Chryfru
sowe, mówi?c te ilowa: Pomniafzcz e

ubo &c. Podnosi razem cia?o i Krew

Chryf?usow? 0ycu Przedwiecznemu

offiarui?c temi i?owy: Twoja od two

ich Tebi prynosym o tosicli i za uisia. ?wo
je dary z Twoich Tobie. offiaruierny

-o wfzyftkich i za \?fzyftklC!l. a w tym
momencie przypomina fi? offiara krwa
wa na górze Kalwaryiikiey, kiedy byI
Chryf?us z Krzy?em podniefiony do

góry, offiarui?c fi? Oycu Przedwie
cznemu za wfzyftkich.

(Oycze na/z &e. a potym gdy Kaptan
umilknie znaczy ikonanie fzcz?sliwe. r?

b{
A gdy Grecki Kaptan r?ce umywa,

znaczy w?óczni? przebity bok Jezu ..

fa Pana po ?mierci, z którego wy
..

p?yne?a Krew i woda, gdy za? dopel ..

ma obrz?dku offiary , to jPft: chce

czyni? rozsypanie rzeczy offiarowa
ney; bo ka?da o.ffiara powinna by?
rzecz clele?na od Kap?ana Bogu pre
zentowana i znak ludzkiego podda?- I
ftwa, a naywy?fzego Bofkiego Pano

wania, powinno to
, co fie offiaruie,

by? rozfypano, gdy, mówf?, Kaptan
dope?nia ju? nie krwawey offiary, a

przyf??puie do rozIamaAia Hofty;, u"

pomina nayprzód, aby uwa?ali Swi?"
to?? naywy?rz? tey Hofiyi i do przy",
i?cia jey Swi?temi fi? ftawali. Zk?d
jakoby z KrZy?a zdi?te Cialo Jezu"
sowe prezentuie, i aby ferca czyfte
jako grób nowy na zro?el1ie tego
cia?a nagotowali, wora z?&tym uwa""

?aycie, J{/o?tni11l; Swi?tosci te Swi?"
tym nale??. Su:dat01jCJ Swiatym. a Lud

odpo\.viada. (>Jedyn ?wiat,,,. jedyn Ho,

In

ta

12

fz

Z?
,

c;>

fz

D

Ol

A po Elewacyi czy1i podniefieniu i

I
oddaniu o:ffiary nie krwawey; bo nie

ju? bole?ney jako na Krzy?u, aie milo?

pey jako na O?tarzu.która przypcmina i

b

k

. ,

reprezentuje Oycu Przedwiecznemu

I
o:ffiar? krwaw? na Krzy?u, któ,ra lu

bo ju? przeminela co do Ciata m?ki
i ?mierci, Lecz zawrze jednakowa
co do mocy i zaf1ugi, dopiero cZYlJi?
Kap?ani wzmiank? ??dania SS. Pa

tryarchow, Proro]ww, Matki Boikiey,
SS. Apoftofow i innych SS. za1?ugi,
j f?cz? fwoie ??danie j przyjaciof, i

, tych, za których fi? modli? obowi?za
li. Jpod, ISl?S Chryjlos, wo flawu Boht1

Otca, Llmi?.Wzywaj? Ducha S. aby ich godne:
mi uczynil ucze?nikami Ciab i KrwI

Chryftusowey, aby to, co H? im zda-

je jako chleb i ,,?jno dla
pozol?a!y.ch

poftaci, które W!?z?.' yt'zylmowa,h Ja-
ko prawdziwe CIa?o 1 Krew Chryfru-
fa Pana, i którego niewi?z?, ale wie

rz?, aby doft?pili fkutku tey Nay':
Offisry ,

a tak uczyniwfzy modry rpo ..

fobi?ce do Kommunii, w?a?nie jakby
CZ?SC V.

.

....
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v.CZESCdo
'

'Z ..,

aga

zed

ia{?

tka:

Gdyl za? l\:aptan rozdziela 'Ho{tY?, ;:\-
A za? Rzymfld ){'aplart po K911\mu ..

?an I ,w ten czas fi? uwa?a, jako ?o lnie- nii, gdy, obr6ciwfzy fi? do ludzi, mó ..

we. rze podzielili fobie fzaty J ezuso we ; wi: Dommus Vobiscum? Pan z wami,

.va?

I
ho i te pof?aci, chleba i wina Sakra-, znaczy tak?e ukazanie fi? Apof?o?om po

z u- ttrenta,Ine znacz? jakoby za f1::o n? , któ- Zmartwychwftaniu; gdy za? drugi
vy.. ta fi? rozdar?a przy Ikonaniu jego, i raz ohróciwfzy fi?. mówi ': JJominus

) et.. fzaty,- które f? podzielone, ? gdy wpu- Vobiscu11'l" :Jte Mi{ja eft. Pan z wami,

hce tzc?a jedn? cz?ftk? ytofl:yi w Kielich, id?cie, ju? pof?ana jeft offiara, Zna ..

va- znaczy, ?e

DUfZ?ryftUsowa
roz ??- czy oraz Chryftusa przy Wniebo-

'y? '?zYWrzy fi? od Ci a. ale nieod??czyw- wft?pieniu pofy?aj?cego Apof?otow

,re"/
lZy fi? nigdy O Bóf?wa ,

tak mówi?, na ?wiat.

au" Dufz,? Chryftusowa o dl?czywfzy fi? Kiedy za? tak Grecki jako i Rzym-
rIO" od CIa?a zst?pi?a do Otch?ani dla wy- fki Kaptan daje Benedykcy? Ludowi,
iie, 'bawienia Durz Patryarchow i Proro- zegna i blogof?awi ; to 'w ten czas

?an kow SS. czekai?cych z otch?'a?, wyra?a z ef?anie Ducha S. na Apofto-
,

a Kiedy za? Kap?an tak fam fi? kom- Iow, Kiedy nakoniec Rzym{ki Kap?an
I ,

, u" rnunikuie , jako i k omrnunik ui?cyrn po Mfzy czyta Ewangeli?, znaczy

ri?- rozdaie, W ten czas fj gUl'uie Nay?w: pizyfz?'y S?d Bofki, gdzie wrzyfrkiclt

zY", Mary? Pann? z lona. fwoiego oddai?c? fprawy b?d? czytane? a za? Kap?an

??d Syna na po:?rzebienie. Gdy z-a? Kap?an GrecKi, kiedy po Mfzy przy pocalawa ..

ZU? Gr?cki po Kommunii obraca fi? do niu Krzy?a pozdrawia Ludzi i rozdaje
·Jte !udzi. z Kielichem, :v. którym jefzcze im Eulogi?, czyli Chleb iegnany
'go Jeft 1 cz?nka Hofty! l Krew Chryftu- z,amiafr Daru, to znaczy zap?at?
va'" sowa, w ten czas wyra?a zmartwych- ka?demu IJa S?dzie Bo?ym, wed?ug

·j?" \vihmie Chryfrusowe i objawi?nie fi? zafiug ka?dego cz?owieka. Oto? wy
..

,ud A,poltotom twoim po zmartwychwfta? k?ad Tajemnic, które Mfza S. czy to

fOl lllU. Liturgia, czy to S?u?ba Boza W fa-

)!ltf Po chwili, gdy:G? znowu obraca, bie zamyka.
znaczy w, Niebowft?pienie

\ Pa?fkie i P. Ten ca?y wyHad Mtzy S. jak fi?

;a wfzyfiek. ?wiat rozeflanie Apot1o- w kr6tko?ci podzieli? mo?e ?

Qow. G?dy potyrn Kap?an uczyniwfzy O. Latwo fi? ta wfzyftka uW?f!&

ftz ?ki .zaczyna profl? lHogof?awie?- Mfzy S. (wed?ug nauKi Tomasza S.

B??1h wfzyty:kiemu Judc>\yi mówi?c,: 3· p? 9' 8?·. a. 4·) podzieli? mo?e

Hos o.f?aUJl(itJay blv7JlOf?owzafzcz'ljch tUT, na pl?C CZ?SCI: I. Wt1?p'n?. II. Nau-

jujz'PQdy i oSwiaf.<:czajcty na tia uJOowa- czaj?c?. HI. Btagaln?· IV. Offiaru ?
..

mad?zYch: znaczy Apoftotow zgro.. c?. V: KommunikUl?f?, które to ,"z?·

?' j ,?tM1YCh profz?cych razem z Nay- ?ci. wfzyfi:kie ju? f? wy?ey
. wyrazo-

W ?t. ary? Pann? ze1?ania D ucha S.
ne

......
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?.y
ne, zoftaje tylko opisa? fame przy" r.: fiach jako w grobie b?dzie fpoczy
gotowanie. wa?, ? b?dzie??e ty cz?onkiem pie

Czczonym u tey g?owy cierniami !kM ..

?'ad
We

Kap
pier
bo .

Opisanie fwzygotowania do Mszy S. tey ? widz?c Chryf?usa w powrozach
potrzebnego. i ?a?cuchach, ty lepCzy od Paw?a S.

chcefz by?, boj?c fi? kateny? Widz?c
Cbryftusa w?osy fpl?tane z cierniem,
Ty na po?miewifko jego b?dziefz
g?Ow? fryzowa? i pudrowa?'? wi

dz,c Chryftusa pod Krzy?em do??

? Jedney ?zacie id?cego, Ty nogi
pl?kfzy?, mI?tko fi? ftroi? b?dziefz,
Jako Cefarz Herakli do Krzyza? wi ..

dz?e Chryf?usa fpragnionego, Ty po"
ftem nieuprzedzifz i pokor?? i jaki
ty jego cz?onek b?dziefz?

ko\?
?ciel
?ow

wo?

/

Potrzebne jef? do Mfzy przygoto-
wanie. I, Osobo 2. Rzeczy. 3, Miey

fca. 4. Czasu. 5. fposobu, A nayprzdd
przygotowanie osob to jeft Kap?ana
I. przez palt od pu?nocy ,

II. przez

czyfto?? Cia?a od zmazy. III. przez

uwolnienie fumnienia od grzechu, al

bo Spowiedzi? Sakramentaln?, jesli
?atwo mie? mo?na Spowiednika; albo

jesIi nie marz Spowiednika, to przez

prawdziw? fkruch? , i zado?? uczynie
nie ftronom pokrzywdzonym; bo ina

czey do O?tarza przyft?powa? nie go
dzi fi?, IV. Tudzie? przez wzbudze

nie w fobie nabo?e?f?wa róznerni akta

mi wiary, nadziei, mi?o?ci, pokory,

jesli
ty
blat,

dem
Ka?e
xa-,

Wie(

ora2

-

II.

Przygotowanie Diakonino przez
czyf?o?? fumnienia, trzyzwo??, j _

ch?dofi:wo cia?a, przez akty wiary
nadziei i mi?o?ci, przez pokorne u

f?ugi , przez wzi?cie na fiebie Aniel

!kiey poftaci, co bywa przez oso ..

hIiwfz? modefty?, czy :f]uomne u?o

?enie zmy:llow: przez wczesne przey"
rzenie ceremonii, i potrzeb chleba,

wina, wody, kadzid?a, ?wjec i Ry?
tuatu, co b?dzie nale?a!o czyni?, czy·

-

odprawul?c Kanoniczne Pacierze. V.

przez uczynienie intencyi generalney,
:ftawi fi? poi?em od ludzi do Boga.

I.

?rzygotowanie ma by? osohy Ka.

plana takie dp Mfzy fprawowania ?

gdy nayprzód z fiebie famego catopa
lop? Bogu powinien uczyni? offiar?;
bo widz?c Chryftusa fm?tnego W O ..

?roycu , powinien i Kap?an na Mo
-dHtwie mie? duch l?rapiony, za (wo

je i cudze grzechi. Widz?c Ch ryfiusa
:krwawy pot, powinien i Kapfan ja?
kiekolwiek zmartwienie cia?u fwemu

lIczyni? ; poniewa? mówi S. Bernard:
",on decet lub jpinoso capite membru11'Z

tffe -delicatum. Chryftus twoim j?zy
Jdem b?dzie mówi?, twojemi r?koma
J>?d?ie fi? o:ffiarOwa?, W twoich pier ...

I
ta?, ?piewa?.

III.

Przygotowanie AkkoJitow, czytel
nika, i ?wiatIono?cy, i Psaltyftow
czyli ?piewakow. za? co do Akkolitow

nale?y odmiana odzienia; powinni
bowiem, jesli f? ?wieccy, okry ? fi?
fuki?k? Kleryck? czarn?, a na wi erzch

wzi?? kom?? bia??, jako jefr z wy'"

czay i w Rzymie; jesH za? f? Zakon"

nicy, dofy? im na w?asnym habici4

i.na kom?y biaIey, do nich tedy, nale"

zy
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i? ai1yltowa? z ?wieca?i! gotowa??: mil?zen!u, zdr0wi. kr?czy? lub Ita?
...

?adzielnic?, nofi? Kfi?gl, dawa? znak f?abi zas przyf?oynie fiedz'e?, nieroz-
We dzwonek, ukl?ka? wiele razy pieral?c fi? po ?awkach, nit>

pogf?(?a-
? ..

,

Kap?an ukl?knie, r?ce mie? przy' j?c po ludziach i k?tach, niew taj?c
, ...

Pierilach z?o?one, oczy w Oltsrz al- fi? z nikim, ani przechadzaj?c fi?. nieh
bo w ziemi? wlepione. A do ?piewa- plui?c , niecharkaiac

, bef?yi z rob?
kow nale?y Hymnow i tonow Ko- ?adnych do Swi?tnicy Bo?ey nie wpro-

.c

?cielnych wczesne wyprobowanie, gro- wadzai?c,
?ow zgodzenie, och?dóftwo, trzez- VI. \

\Vo??, pilno?? i przyftoyne u?o?enie;
jesli za? przy wielkim O?tarzu ?wiec ..

ey ?piewaj?, tedy by? w kom?ach

bIa?ych powinni. Czytelnicy prze
..

dernr?? odczyta? powinni przed ludem

.ka?dego ?wi?ta HiJlorj? czyli ,syna

A za? niewle?r-ia Ple? powinna \'1]

Ko?ciele mie?ci? fi? ofobno: nie z

m?fk? PIcl?. I. Powinny Niewial?y
r?bkiem g?owy i twarzy mie? pokry
te: jako naucza S. Pawe?, dla ufza
nówania Anio?ow, na pokor? Matk]
Bofkiey zapstrui?c fi?, II. Niepowin_
ny czyni? fi? Boginiami t ?eby Iudz ..

kie oczy na fiebie zwabi? mog?y; bo
tam jeft Bóg utajony, S?dzia fprawie ..

dliwy zna'?ey ferca ludzkie, który za

nieufzanowanie domu (wego ,
i do

cze,?nie i wiecznie karze. Hl. a zatyrn
je?eli nie mai? oliwy do lamp, jako
Panny m?dre, anI ?wiec j'?k zwyk?y
czyr.i? Greckie j Rzymfkie Confratpr.
nie, niech?e nie wy?wiecaj? fwuiey
urody. jako pi?? Panien g?upich. bD
ta? farr·a uroda, j ftróy, które ich

wfz?dzie zdobi?, w Ko?clt-Ie ich bar
dzo fzpec?: oczym ?wiadlzy S. Lug
garda.

?

:i
.

"

i ..

;i - X?r. Tudzie? modlitwy przed Spo-
\Vled?<?, Kommuni? ,

i po Kommunii,
oraz l Katechizm.

I
IV ..

?
Przygotowanie osob profz?cych o

I?{'z? S. albo Kommunikui?cych, a
o

tych ju? h? tam powiedzia?o. gdzie
?

r

O fkutka?h Eucha ryftyi S. mowa.

v.

?. Przygotowanie osob !tuchaj?('ych
?Vlfzy S. które powinneby fi? na ?y

?? wi:u? zdobywa? przez nabo?t?

.d
??), wdz ?' znoU Bogu za Dobro-

zleyfiwa o?wh.dr:za? przez przy-bo/...
ffi

r
il.k· Przygotowanie rzeczy do Mfzy S.i C.?nle o ary ze WIZyll lego ma-

p?tku fwego: jako czyni? Italianie

?lrzYno?z?c oliw?, ?wiece, chleb, wi

d
c, i kadzid?o, rozfy?Jj?c jedzeuia

\lb f?pitalow, j napoje, i odzienia

fo??tll\, a Tajt'mni ? m?'d Chry(fu

c:zes?? h\Va?. ?. A od wf'zyftkich du

dal ?
c

rzeczy myl.li i serce od ..

13(/gi;m'" flll')korze podda?ftwa przed
tWOJ t? ihwi?, prn?by j ??dania

Rzeczy do niekrwawey Offiary ns

le?y te jedne f? dla potrzeby, drt gie
dla wygody. trZecie dla ozdoby.

Rzeczy dla potrzeby, wygody' i ozdoby
Te f?: bez których ?adn? miar!!

Mfza S. by? nIe m"? : l. chleb przen
ny czy I?y. u Rzymi?n prza?ny w opIat:e

;
n tt

n<;\< ? Kaplana ??czy?, W
-I.om lI?

I kz?, al U Glekow 'W Prospborze czyli
R

.
.

W bu-



TRAKTA'l? IV."
_________ .J

w bu?eczkach rozczynionych i pie- ,::.
nie jeft potrzebny do Mlzy Team ie?

czonych.2, Wino czyfi:e nieprzypraw- Portale! zwany, jakoby O?tarz po?
11

ne z winney Macicy. 3" Kielich i pa- nolny: czyli Portatel tak, jako i An'
p

ten a ze frebra albo ze zlota po?wi?- tymis Grecki, od famych Bifltupow

cone od Bifkupa; Kieli?h bowiem
z/n

a- zwyk?y by? olejem S. namafzcz.ane ,

czy na Pt"ojJwmydyi zywot Naysw: a po Cerkwiach i Ko?cio?ach rozsy-

Maryi Panny, Patena Jzopk? Bet?e- Iane ; poniewa? do farnych Bifkupow b

emflu?, wyzlocenie znaczy offiarowa- w?a?ciwie przynale?y, jak farnych o

r:

11

11

ne od trzech Kr6low zloto. 4. Ka- Ka??anow, tak Krzy?ma S. i infze S.

dzenie, które w pocz?tk!l Mfzy

ZWY-l
<?leJe, tak Ki,elichi i Pateny, pu(z!d,

klo fi? czyni?, zn?czy catoralon.?
of- 9ften.soria i

Bo.&ono?ne
u Grekow ?y,'

flar?. Grecy do Ka:l'cha u?ywaj?. 5· zeczkz .do dawania Kornrnunii, jako te?
'1'1

s

b

n

S

Gwiazdy z/ote,!!, co prz?pomma: Jako na?onIec ('a?e Ko?cio?y, O?tarze, tak

Poga?fkie llarod? GWIazda prowa- ?01?ce? gd?l J?? Cibarium
, jak?

dzHa do pozna.nIa Boga, Chryf?ufa z ponosne Portatilia ztoane kM1'ljenne: I

narodzonego. 6. Puryfikaterze czyfre Antymisy Greckie przy zasadzeniu He-

2 ptocienka. 7. Korpora?y. 8. Obrusy. 9. likwii po?wi?ca?. Kamienny :r.vs? te»
z

I1

,

i dwie Tuwalnie Ottarzowe , znacz? O!tarzyk. znaczy kamie? grobowy,

pielufzki i powicie Chryf?usa Naro- przez który Chryftus przy zmartwyc?r

dzonego.
wftaniu fwoim, nie rufzywCzy ,pie-

p Z E S T R O G A cz?ci, przeCzed?.
12.

Zaczym", Puryfikaterze zabrukane i Potrzebne Jq 'J'nensy cZ1jti floty cZY'

l\orpo.ra?y nayprz6d (am Kaptan, al- [te, Obrusami czyli Tuwlalniami bie'

bo D?akon we trzech wodach wymy- luchnerni okryte, któreby wyra?a' i

l\va? powinien, a potym oddawa? p,od ty wieczerze Pafill{?·

znakiem t. i pod liczb? do praczk1, a 13· "

wyczyfzczone odebrawfzy znowu ich Potrzebne Jq na OltC:'l"zac!z SS. Ol

Qdrzytanym Ritualnym, prze?egna- brJtzy, a nadewfzyftko Wi:urunek 11'

niem j wod? ?wi?con? pokropieniem krzy.zowanego Ch1'yflltSa Z t? przeftro'

?przymierzy?, czyli powróci? do g?: i? Grecy rzni?tych flatzd Z k9.

pierwCzey godno?ci. mienia albo Z drzewa, któreby przy

10.
miarkowa? fi? mog?y do ofoby iy

•
Potrzebny jeit: Grekom Antymis pfu- wey cZlonkow, wyftrzegai? fi? Iti

clenny lub kitaykowy, na którym dowi proftemu fi:awi? przed oc?)

wydr?kowany. pogrze!> Chryfi:usow, obawial?c fi?, aby im fi? nie zdawa?:

i na srzodku Jego maJ?cy wfzyte re- i? to nie obraz, nie fama Pami?tt\

likwie SWl?tych, od Biikupa po?wi?- którego Swi?tego, ?le wla?Ciwe ciJ'

eony. Ten to IIntymis znaczy one
I

to jego, a naybardziey nigdy fuycf:!dkiei,
ptze?Liradlo, W które przy pogrzebie ani kamieniarlkiey roboty, ofob? 1:30,

byto uwinivne Cia?o JezufQwe. ga Oyca jako ftarufzka, ani ofob? /)0
-

11. cha jako gol?bia,. ani Anio?ow, któr1J

Rzym!kim ?a?. O?tarzom koniecz-
:nigdy

.
\
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• I

uen .....
--

lligdy ciala'.?adnego nie mie,l?,
nie do- ?::

na Swi?tego, fzanuie fi? Obraz jego.pO?

pufzczali na ,ottarzuftav.!Jc. ,?5·.,An'

oow

.ne ,

zsy"

pOW

lych
e S.

fzld,

,
A zas farne S. CIa?o Izanuie fi? czsci?

A to dla t1?CIZ tYJrzyc.?:yn: l' t' l l t
.

:J I' zupeln? zwan?, CU·l'US a?SO u us, l ta

to cze?? zupe?na wed?ug ró?t1('Y god

no?ci
,

ró?na jeft, n. p. dla naywy?Gdy? wtarntych krajach lud by?

bardzo {kIC/nny do batwochwalftwa i

od ?ydowftwa chrze?cianie mieli za

rzuty,
?e fi? chrze?cianie od Poga

now nie rd?ni?; poniewa? kianiai?

il? ba?wanom 1
to jeH:: .f?atuom I

ka

miennym i drewnianym. Za? w prze

slad o waniu Obrazów na ci?kich ma

terx ach bywa?y Obrazy, aby Iatwiey

rnógty by? fchowane- zaczym Obrazy

S. l?tóre tylko farne cienie oso b uka

zui? ,
dla ?ywey pami?tki wzbudze

nia ludowl ftawiali przed oczy malo ..

wane, jakoby farne cienie.
'

fzey godno?ci oddal- fi? cze?? nay

gf?bfza, cuiius Latria, Ta za? jd? nav ..

wy?fza godno??, która jeff naywyi-

\
fza moc, i kt6ra wf.zyfi:kie rzeczy

z niczego flworzy?a , zk?d chc?c j?

uCzanowa? poklonem, trzeba fi? przed

ni? przytomn? poni?a? ca?ym fob? ,

?y
Ite?

tak

jako
ne: I

I Re"

\
a? w przepa?? nikczemno?ci, k?aniaj?c

fi? na wyznanie: ?e ta moc ma pa..

nowanie nad ?yciem i ?mierci? nafz?,

A?e tylko taka moc i godno?? nay
...

wy?fza jeft famego Boga, wi?c czo?o

bitne pok?ony zwane cze?? nayg!?bfza
famemu Bogu, i Obrazom jego nale

??, zk?d przed Eucharyfty? zawrze

nale?y kolana Ddania?, i czo?em da

:z;iemi bi?, a przed Obrazem Tróycy,

przed Obrazem ukrzy?owanego Zba

wiciela Boga, taki? poldon nale?y.

telZ

IWY'

'ych',
,pie' 14·

Atoli w tych krajach Chrze?cia?.

flt.ich, gdzie jeft lepiey lud o?wiecony,

a pl"zesladowanie Obrazow SS. ju?

uft:ato, bywaj? ftawione na O?tarzach

i ftatui kamienne j drewniane wizerun

ki SS. byleby od BiHmpa approbowa ..

ne; gdy? wfzelkie malowanie i wy

rzynanie nieprzyfi:oyne l
a do Swi?·

tey osoby niczym nie?odobne ? ??ad

ney Swi?tey cnoty me wyrazal?ce,

't\igdy niegodzi fi? ?wi?ci?, i ku wzgl?

uney czci wyfrawia?; albowiem wzgl?d
?Za cze?c i ulzanowanie • cuttus respefti?

tJus, jeft to znak uznania przed po

dobn? twarz? cia?o zchyJai?c, jako
przed zO'?kiem, a wiar? i mysI? te?

lli"':anowanie nie do roboty ludzkiey,

filJ do
samey, osoby Swi?tego ?dn?

n

' to jeft dotyka? znakow cleles

,r.yL 1), ciele?nemi' zmyflam i, a czci?
Jaml'

l'z
.' ,

wie' n
e?zy znaczone, paml?tsJ?ceml

c:t?'
l bie'

raza'

16.

Druga za? godno?? zacnieyfza nad

inne fhvorzenia, jefr pewna frworzo ..

na i blilko?? do farnego Boga, a?e ta

kiey bliiko?ci iadne ftwor:z;enie mie?

do Boga nie mo?e, jako nayzacniey

Czym fposobem ftworzona Nay?wi?t:

S"O;:
ek ?t'

eftro'

z k9'

przY'
r zJ

c
Iti

oc1-)

wall

li?t.l\
e ciJ1

dkiey

Marya Panna Matka BoDu; poniewa?
z jey natury cztowieczey Syn Bo?y'

raczy? fi? urodzi? cz?owiekiem i j?

fam?. okaza? by? prawdziw? Matk?

BoiK?, przeto Jey nale?y jako

nsygodnieyfzemu i naybli?fzemu d?

Boga ftworzeniu, nadewfzyftkie {lwo ...

rzenia cze?? zacnieyfza, cultus Hyper

d'ldilE, która to Cze?? lub niezmierniC'

jeft mnieyfza od Boga, jednak nie po ..

równanie. jeft wy?[za, n?4 wfzyft.kio

1301
?

I)tl'
l?

tÓrt'j , et'l\l tnys]ami przez fam wzg1?d

rozumny, zk?d fi? nazywa cze??i ufza?

no
.

.

wllme Wzgl?dne; bo dla wzgl?du
Rij SWi? ..



TRAKTAT IV .

.

Swi?te ,
i nad wfzy.ftkie Chory Anio-

;:, przylt(ryne, b?d? to z lamp oliwnych,?ow.

)1
lub ?ojowych. b?d? to z ?wiec wo'

J7· fkowych ; to bowiem znacz?:Trzecia godno?? jeft niejako? wy- I. ?{. zwieczernik Cbryf?ufow.Qu?ona za Iafk? Bofk? po?wi?caj?c? i 2. Raz wfriominaj? za?mienie JlOllca
przyiaciolami Bo?emi ludzi czyni?c?, I przy ?mierci Chryftufowey.a ta godno?? wyf?u?ona jefl- , Cultus

3. R:1Z przypominaj? nam Oycadul?m, ufzanowanis j .cze??, jako ulu- ?wi:.t? ?ci, Boga ?ywego i przy?biouych gug i Domownilr.ow BoJkich, tomnego.
których fam B6g ulubi?

,
i cudami

4. Raz przypominaj? Iafki po?wi?-uwielbi?, i fam w nich bywa czczo-
caj?ce przy Sakramentach.

ny i uwielbiony za fwoje Dary im 5. Raz
znacz? czytan? prawd? m?"uczynione, a ta cze?? wi?kfza jef? dro?ci wiekuiftey.

nad wfzyftkie honory Kr610w i Ce- 6. Raz znacz? Chwal? Swi?tychfarzow Ziemfkich; bo oni Niebiefkie Bofkich W Niebie.
Krc)Iew{?o otrzymali, którego im nikt 7. Raz znacz? Wiar? ?yw? Chrze-
nigdy niewydrze. ?cia?Jk?.

18. 8. Raz znacz? moc S?ów Sakramen ..

A tak tym wfzyftkim trzem godno- talnych.
?ciom wed?ug ich ftopnia daje fi?
czel? ZUpftl'tC?, a za? ich Swi?tym
Obrazom, i Relikwiom daje fi? cze??

ffJzg!{dna, wierz?c to, ?e oni ju? fa

rnego Boga na ka?dym mieyfcu b?d?
cego i wfzyl?kie rzeczy nofz?cego
widz?, widz? te? W Bogu, jak we

zwier?. iedle wfzyftkie te rzeczy,
które fi? do nich jakimkolwiek fpo
fobem ?ci?gaj?. A zatym widz? i

ufzanowania i flyfz? modlitwy narze.

2T.

Potrze{my jefl, do O/tarza i dzioo ..

nek : I. Na znak Trybunalu Chryftufa
Pana przytomnego dla f?uchania wy"
rokow Bofkich. II. Y na znak tr?by
S?du ofiatniegn. TII. y na znak Haf?a

wieczno?ci
, z którym lud zie z tego

?wiata id? do wiec zno?ci,

p:
C

22.

Potrzebue jefl kadzid?o, kt6r..-
T. Znaczy c???palo?? ,o?ar? '. kiedy

I
cz?owiek.

ognIem mIl )SCJ Boikley za·

paloQy, trawi w sobie wfzyftkie na"

miei?tno?ci ziernJkie, wfzyftk ie fpra ..

wy fwoie ku upodobaniu Bofkjemu

obraci?, nic fobie nie ??da, tylko fa"

memu Bogu chwa?? pomna?a. 2. 1\a ...

19·

Obrazy za? Swi?tych i onych Re
likwie nie dla tego fi? na O?tarzach
1?awiaj?, jakoby irn kto czyni? Mfzy
Swi?tey Offiat?, kt()ra tylko farnemu

Eo?u nale?y. ale tylko t?awiaj? fi?,
2?dl1j te teh przeW'l}tle;r u Boga przY4
(7)'ny, aJ. by dla >rh sw>?tyrh zallug

dzenie znaczy tlodk? woni? Swi?tych
Apoftotow, których nankR po wlzyt1

..

kim ?wiecie roz1hwita Chryftus" 3.

znaczy Swi?tych M?('zen Ikow k rJrzj
w r<??nych m?czHniach ello fwoie n"

fpalenie dla Chryftusa wydali. 4. zna·

czy kadzenie: ?wi?rych Wj zna?4-0WI

'i.nJ'::' ?lzc:f.('.ldhf \V nie oJrzuca? B,óg
()d twarzy I"W "je. t j pr?l1Zty wyllu

',hal pru?o) lIa::;zt'.

20.

POl.rzehnc f.1 do M,fzy i ?wiat?a
I
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iw Niebie i na ziemi b?d?cych, fpo- s-: Dla famego zas' [(a'lll'ana b
.

t

? NI dl'
.

h
.,..

?'.I'
1.1 iti .,

a y WZIO na
l1ych,

WOj et
zneo, ?twy

I poe w t?y rmienrem fi" Obraz Chryflusow: te J? rzecz ..

ca?ego KoscJola. Bogu offiarowane. 'trzebne do O.ffiary S.
y po

Do J(?e!?cha Pot:?;bne .fefl 17e'!um za-

Powinien mie? odzienie codzienne.
o?cs

nona po f?owie?fku wozduch, z któ- r., C?arn?fukni? na spod dtug? a? do

rego Grecy jakoby z karty jedno-
ziemi, aby przez to wyra?a? f?an

)yca
Irzy? ftayn.e po ?a?ym ?wiecie czytaj? wy.

?llch?wny nie odmienny ?? do grobu,

znanre
.

\Vlary podniof?fzy te Velum Ja?o Jeft czarny kolor nigdy nie od-

?a po:vletrze, przed oczyma trzyma-
mienuy.

i?c : Jakoby ucz?c ludzi, ze nauka
2. Koro?? klet'y?k? na g?owie wy-

Chryfrusowa nie potrzebnie widzenia
goJon? mle? powinien , aby przez to

oc.zu, które fi? omyli? mog? ale wyra?a? ubogie na ziemi Krdlew-m?"

:ych ?vlerzenia nie omylney prawd?i; Bo- ftW? Chryftusowe W cierniowey Ko ..

z?y \V Ikrytych tajemnicach, które f? ronte.. . •

nieomylne ; wiara bowiem jen ftau
?. Kledy,(t? JUZ wybiera na ]l/JfzC?

r?eczy fpodziewanych i dowodów potrzebny 11ZZf, Bumera! naramiennikrze-

nre widomych.' czyli okrycie ramion: co jef? odzia:

2+.
ni; fi? fil? Chryf?usow? , jako mó-

Do kielicha potrzebna jeft Bursa, ?'t Chryfrus Apoft?rom: Pr.ze?yway
..

lZworogra1:iajta: jakoby Pafterfki za-
CIC u: ;jeruzalem as: zoflamecz? o?le-

pas; bo tez znaczy dobrego Pafterza
czenz '/1;oC? zZfysoka, (l.Bogu tez PIS-

?h.ryfrusa. Jezusa,' który nie tylko m? r,n0wJ:
ze wybawzl Izraela ra-

?yl?cym ]eft wyzywieniem , ale te?
mlenzem ,fi1nym: zk?d ten Humera?

1

unli,p,rai?cym je? wia?ykiem czyli ?nac..zy Kap?ana oblecze?ie ? fil? Bo-

p<?dr?)Zn.yln pofilklem du Oyczyzny
z? do tak cudo?ney Ta]emmcy.

?leblefkley.
4· Potrzebna Jrft Kaptanowi albo

25.
Jzata biala po flowie?fouJ ftycltar, która

k I!0 Kielicha potrzebna te? jeJl Palka,
zna' zy Ko?ciol oblubienic? Chryfru-,

tora zr.aczy I mie Boga naywy?fze-
sow?; bo Kap?an Imieniem Ko?ciota)re

dy

:0, który j. fr Alpha i Omega, po,.
S. fraje przy Chryfrufie do fprawo-

z?tek i kon1t:c wfzyfrkiego.
wania z nim tey Tajemnicy. Zk?d te??a ..

la ..

ra ..

nU

ra"

?;'
26.

khdr?c na nebie alb? te Rowa mÓwi:

11 Ciakamee
00 Ortarzl\ potrzebna jpft n:OZflldowa.fia D:tJza moja ° Hospo-

\\Ta
lrekow Kfi?ga Nay?wi?tfzych E-

dl, obt?czet bo mla UJ ryzlt fpasmia i

aft??eliy, do którey fi? lud Chrz??ci.

1

o?e?dolu, Ufeselia odia!llia, wto?y my

fzr; ?? ?rzyftkich potrze bach du.
wznec Jako zenyclm, i Jako newij?u u-

\Ve??
l cIelesnych udaje jako do ?y-

krasy m;a J'rasotojZt, rozradt wab fi?

ta 111 t?d
q"wa ,C?ryfru.s.: d"znai?c Z

durz. moj. W I',,,u; poniewai oblo' l

roby i
?dtowla 1 poclechi, a od

ChO_\
mi? w fZ<t? zb!wienia, a odzieniem

2wykli. PC'us ,u?o!nieni., i dl. tego
weselnym okry? mi?. wt-ivl mi wie-

pod t? Ki!
hrZeSCllnle zchyla? g?owy

niec jako obll1bie?eowi, j?k? vblubie-

,ll?g?.
nic? przybra? mnie \V ozdob?·

Ja-
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Jako? tym farnym przypomina to:
?:: pof?awil mnie. znaczy tez ten pas

jako Ewangeliczny Kr6l fprawiw- poymanie Chryftasa w Ogroycu i

(zy gody,· gdy tam znalaz? zwi?zanie. v

cjednego nie mai?cego weselney 6. Potrzebna te? Kaptanowi f?u?a,

fzaty
-

u f?o?u ,
kaza? go wrzuci? do b?d?c dwoifta, frzodkiem jefi: {pi?ta l

ciemno?ci zewn?trznych. znaczy te? W jedno, ale niezmiefzana, tylko z ??- J
J

ta alba obleczonego Chryftusa na u- czona, a to na wyznanie dwóch na-

r?ganie u Heroda W bia?e .odzien?e: tur. c?a?kowitych z??czonych, a nie-

5. Potrzebny Kap?anowi pas mera- ztnIeizanych W jednym Chryftufie Pa-

ny, który znaczy wil:rz.e?ie::lhyo?? i nu, ?o j:fr: natury Bofkiey z lu?zk?,
drog? niepo.kalan?: czyli zycIe l oby- a w nich Jedn? osob? Syna Bozego,
czaje l<aptaMkie niepokalane; albo- którego ?atk? obleka G? Kapran Obra-

wiem i w {hrym Tnfl:amencie Bóg za- zem i podobie?f?wem Chryftusa; tak

kazywa? Kap?anom trunku pijanego bowiem mówi: B!ahof?awen Bok izti,
,

l

pija? dla wftrzemiezliwo?ci. Numeror:

I
waiay btahodat fwoju ?za ?ereja fwojl1,

6. M?? czyli Niewiaf?a je$liby uczyni- jako myro fochodiafzczeje na htaie», jo'
li fzlub, aby fi? po?wi?cili Panu, od

l
chodiajzcze na brad« bradze Am'oniu,

wina i tego wfzyf?kiego ? co upoi? fochodiajzczeje na omety odzeidy jeho.
mo?e , wf?rzymywe

?

fi? b?d?. a zno- B?ogof?awiony Bóg, który zlewa ta

wu w Kfi?gach KapIa?lkich Leuiiici 10. fk? fwoj? na Kaplany fwoje, jako
przykazuie Bóg Kap?anom: V?nu1Jt &1 olejek wonny fplywai?cy na G?ow?,
omne, ouod inebriare potej?, 'non bibetis fpty'wai?ry na brod?, a brod? Aarona,

tu f:j filii tzti, qu,a.ndo intrabitis in Tct- fplywai?cy na kraje (zat jego. znacty
bernaclllum Teflimollii 9 'tle 1?orict11zinf. te? ta ftuta, i ?a?cuch, na którym
Wina i tego wr?yftkiego, CQ

I

upoi? Chryfrus u gupa byJ przywi?zany. z?a'

mo?e, nie piycir, aby fna?, kiedy wcho- czy i Jarzmo Chryftnsowe Apoftoro?
dzi? b?dziecie do ?wi?tnicy przymie- przykazane: l!7ezmiycie ?irz111o m?,t
rza, niepomarli?cie. na, jiebie i nt'tnc:aie fi? ode111-n?e: ?en'J .7r?}

A Swi?ty Paw!:'? pifze do Tytusa. cichi i poko?'llego Jerca. fiu?a po Grec'

Y. ze nawet potrzeba, aby BiJ?up byt ku EPet-rCLchel.
bez winy, jako Bojki fZlilf,a'r;?, niepy- 7.

pot1'zebne te? fq, Kaptcmowi i NU!'

fzny, nie gniewliwy, nie wi170piym. nip7tII?1'ze ? 1lar?cznice, jakoby maneflt
y lam ChryftllS upomina Apofto?ow: ?bhtblenicy Chryflusowey. gdy bowietTl

nieclzay b?d? biad'ra. walz: przepasaue. Kaptan zaft?puie fllnkcy? Nay?wi?t:
a Kaplan przepaSUl?c il? do, Mfzy Maryi Panny Matki Zbawiciela, gO'
mówi: JJflJhoflowe,n Bah propo.7C?suiay tui?c fi? do piaftowania Syna Bo?e'

m?a .fy!oju, polozy
. nep,oroczen put go, przyf?oi mll r?ce ozdobi? zna'

moy fowerfzqjay nozz mO,l jako ?e!e- kiem niewinno?ci i dobrych uczynko?V
,zy na wysokich poflllwlaJaymia. Blo- i jako 11iegdy? pokryta Matka Jk(}?

goilawiony Bóg, który mnie opa?uie reczkalJli, kozl?t Jak6ba Patry:Hchj
fil?, ro:zrz?dzH drog? moj? niepo- r?ce nagie, aby' otrzyma? bto?of1a:
kalan?, wydofkonalit nogi moje jako wieMtwo Oycowfkie dla pierworod: ..

Jelenia, który na wysokim ftorniu twa, oraz ?eby Kaptan odebr?r o,
fitos?

'



o SAKRAMENCrE EUCHARYSTYI S.

flto?? fily Bo?ey i po?wi?cenia na j, ludzk?. Tudzie? ?e ta fzata wyra?a

d?onie fwoie, jako gdy pod CZ:lS pofla- Purpur?, w kt6r? Chryftus przy m?-
--

?10wienia na ftopie? Kapta?ftwa Bi- ce by! obleczony.
paS

u i
fimp nowo po?wi?caj?cemu Kaplano

..

wi nape?nia d?onie Darami, to jeft: Przygotowanit mieysca do Mfzy S.

dai?c cz?ftkie Nay?w:, Hoftyi mówi:

Pryimy ;]ereju czaft lwu; oney'" ima- Mieysca, na których G? ta N.y?w,uta,

i?ta
z??- f:<:y daty ouoi: na flrafznom Sztdy- Offiara fprawia? mo?e, naywia?ciwfze

.rzezy Chryftowi. Przyimi Kaptanie t? f? ?wi?tnice Bofkie czyli domy. l.

cz?ftk?, za któr? marz odda? rachu-

\
ku famey chwale Bofkiey. II. ku fpo-na

nie-

nek na ftrafznym S?dzie ChryftusO" Ieczney zgromadzenia Chrze?cia?fkie ...

wym .

go narodu modlitwie. Il l. u?ywaniuPa·

?k?,

?go,
brs-

8. Potrzfbn1j 1lakoniec Kaptanowi Swi?tych Tajemnic. IV. wed?ug Ka-

.Appct't'at, które nowo Bo?e zdaje fi? nonow SS. V. za pozwoleniem. VI.

?
wynika? od ctppcwencyi czyli od wido-

\
lub po?wi?ceniem od Bifkupa miey

htt; widok ten za? zdaie fi? by? 0- fcowego zbudowane. VII. Przy nale-tak
izti,

braz Niebiefkiego cztowieka, to jefr: ?ytym dozorze Minifrrow Ko?ciel ..

loja,
,ja-- Chryftusa Naywyzfzego Kap?ana wed- nych, VHI. maj?cych nale?ycie za"

?ug upomnienia Paw?a S. ApoO:ola:ja-

\
fundowane dochody ku uczciwemu

mht,

ieho.

l ta?

jako
w?'

ona,

ko?my noflli obraz ziemfkiego czlowie... pozyciu. IX. fpokoyno?ci. X. i ozdo ...

ka, to jefr: Adama, tak powinni?my no- bie Domu Bo?ego. XI. Pod naywy??

fi? obraz Niebiefkiego cZlowieka, to fzym prawem Stolicy ApoftoHkiey

jeft.: Chryfl:nsa. ?e za? to jefr widok przebywai?ce.
XII. Ko?cio?y albo Cer-

Nicbieild, zt?d go u Rzymian nazy-
kwie zwane. XIII. albo nakoniec Ka-

wai?, Planeta: a to dla tego; ?e Plet,- plice uprzywilejowane.
o czahe i fpo-

neta ?adnym fwoim ?wiat1em nie sobie offiarowania .dosy? mówi Sy ..

1C1.j

Iryt1l,
zt1;a'

)t ot!l

moie

?wieci, ale po?yczanym obrazem od nod S. Trydentfki.

flo?ca. T;lk i Kap?an nie fwoj? moc?

cudowne Sakramenta fprawuie, ale ,. .

.

u' '. fil' r fi< d Ch' i?
Nauka o teyze Sw/?tey OJfierze wy/?ta

zyczo.n?
l ? 1

,a ? o. ? y ?s? z 5ynodu S. T1'ydmtfkie?o z Sesslfi
z ,if}
irec' Pa,na t pko od f.?:o'()n?a fpra ?Iedlrwoscl.

\
Dwudzieftey drngiey', która jeft r! 1.

Apko Planet NlablefklC? JeR fiede?, pod Piusem II'. Papie?em Na.ywy?.-

k -l h
> d?" h JZY111. odprawlOna Dnla 17, 7br:

takte? Apparaty bywa?? w iiedmlu r.
'

? 111(1'

tnlJ!!t

vietJl

?j?t:

o orac ,u?ywane
we 1Ug roznyc Ru MDLXlI.

Greccy za? Kap?ani u?ywaj? Appa-

\
N ay?wi?tfzy Ekumeniczny po··llroczyftosC1•

ratow otaczai?cych ca?ego cdowie" wfzechny Trydentfki Synod w Du-

1\a, co Rzymianie n?zywai? Kapp? chu S. nale?ycie zgromadzony za
gO'

oie'

zna'

ko\v
fk(J"

jq !lowa ?_ci?fi<iego, capio, obeymu- prezydencyi na nim \Jchie Stolicy

?b zt?d ?e kappa carego cz?owieka

\
ApoftoHkiey Poil'ow, aby da\Vniey?

2
·Y?uj. i pokrywa, po Slowie6fi<u fza zupelna i ze wfzech miar d"fi<o-

O\Vl? fi? Ryza, fzata n. wyra?enie te- nala ° wielkiey Tajemnicy Eu, h?ry-

1;0, Z.
Syn Bo?y odzial Ii? natur? ftyi w Ko?ciele S, Katolickim :Vlara

l

.rch1
dla"

'oM"
ob" •

I



TRAKTAT IV.
'

i nauka utrzymywana by?a i w fwo-
!? j? pod pofl:aciami chleba i wina Boguiey fzczero?ci odp?dziwfzy b??dy i Oycu offiarow. ?, i pod tych?e rze ..

nerezye zachowana, oney tedy jako czy znakami Apoftolom, których W
jeft prawdziwym i ofobliwfzyrn Sa- ten czas Nowego Teftamentu Kapra- Ap,

?ze, ?
Ze fan

krwnl
wa

, k

nte?o
fila ?()\1
ta offi

?e pr?
fzczer

kramentem za o?wieceniem Ducha nami pofl:anowi?, aby po?ywali, po-S. wyuczony, t.f ch rzeczy, ktore na- dal, tym?e i onych W Kap?a?ftwieft?uj? naucza, za?wia?cza ? wierne- naft?pcom aby tak offiarowali, rolka-mu ludowi do przepowiadania ftano- ?aI terni 1l'owy; to czy?cie na moj?wio
patni?tk?, jako zawrze Ko?cio? 1\ a ..

R O Z D Z l A ? I. to!icki rozumia? i naucza?,

Poniewa? odprawiwfzy Staroas

ko??? Pasch?, któr? na pami?tk?
WylSCJa z Egiptu mn6ftwo Synow
Izra?llkich offiarowa?o, N

ow? pof?a
nowi? Pasch? famego iiebie, a?ebyod Ko?cio?a

przez Kap?anów pod
znakami widomemt by! offiarowany,
na pami?tk? przey?cia fwego z tego
?wiata do Oyca, kiedy przez wyla.
nie Krwi fwoiey nas odkupi?, j wyr ..

wat z mocy ciemno?ci, i do Królewftwa
fwciego przeniof?, y ta to zail?e ona

czyfia offiara, która .??dn? niegodno
?"i? 3lbo z?o?ci? offi:uui?cych skala?
fi? nie mo?e, ktur? Pan przez Ma?a.
chiafza Imi?niowi fwoiemu, 1 tóre
wielkie mido by? mi?dzy narody,
na w(zelkim mieyfcu, ?e mia?a by?
czy:l?a o;ffiarowana, pr?epowied2itl?.
y któr? na, ukrycie Apol?-v{ Pa wel

pifz?c do K()rynto? namienH, gdy
mówi: i? nie nlVg? CJ, którzy ucze

snictwem .ftofu Djabelftwa zm:lzani f?,
fta? .fi? ucze?njkami fiutu Pa?1kiegu,
przez l?ó[ na obóch rnieyscllch Ol ..

tuz rozumiel?c. Ta to nakoniec jeft,
która przez ró?nych offiar w c2afie

uatury i prawa podcbie?fiwa wyl"
bra?ona by?a, ile ta, którll wfzyftkie
dobra przez nich znaczone, jaki ,by
ich ,'\'fzyftkich dop{ ?. ieniem iwydo,
1konaleniem b?d?c zamyka,

Poniewa? pod pierwfzym Tef?a ..

mentern, jako ?wiadczy Apofto? Pa ..

wet dla llJbo?ci Lewitow Kap?a?
ftw? zupefno?? nie by?a , potrzeba
by?o za zrz?dzeniem Bofklm Oyca

mi?ofierdzia, aby infzy Kap?an wed?ug
porz?dku Melchisedeka powtla? Pan
D'\fz Jezus Chryftus, który by mó;.:!
,v;zyfikich, lleby ich byto ??daj?cych
po?wi?cenia, wydoikonali? i do zupe] ..

no?ci przyprowadzi?. Ten tedy Bóg
i Pan nafz chocia? ra? farnego fiebie
na Oftanzu Krzy?owym ?a pofrzed.
nictwem ?mierci offiarowa? mia?, aby
tak wiekuifte odkupienie fprawowat,
'?e jednak przez ?mier? jego Kap?/l?
ftwo nie mia?o by? zgafzon?, na 0-

ftatniey tedy wiec?er4Y w nocy, w

któr? by? wydany, aby mile)' oblu

i?ienicy fwoiey Ko?cio?owi widom?,
j'\ko natura }odzka potrzebuie, zo

ftawiI offiar?, przez któr?by krwawa
ona, która raz tylko miala by? na

Krzyzu fpnwowana, reprezentowa-
la fi?, i oney pami?tka ai do ko?ca

"?wiata przebywllI?,· oraz j zbawien.

na oney moc na odpufzrzenie onych,
które od nas codziennie bywaj? po ..

pdnione, grzechow byb finsowana.
Kap?anem fi? wed?ug porz?dku Mel
chiseoeka na wieki by? poftanowio
?ym zaiwiadczai?c, Cia?o i Krew fwo-

1a?ui?"
j)okutt
InitOUf

lezli ,

Tey
,gany

-

Czaj?c

:vi?I?fz
l ta? r.

teraz (

ktc)ry
l\rzyz
fabe

. ?o t

ROZ-

/

/
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,:,
nie cnym fi? ta offiara offiaruie, aleR O Z D Z I A ? II.·

w

ta-

.

Bogu farnemu, który ich ukorono-A poniewa? w teyto Bofldey: Otfie-
wat Zk?d ani Kaptan zwyk? mawia?:

o" rZe, która fi? na Mfzy fprawuie, ten,

offiaruj? tobie offiar? Pietrze a1bo'ie ?e fam on Chry1tus zamy l.a fi? i nie-
Pawle, ale Bogu za ich zwyci?zf?wa.a- kr\V?wym fposobem offiarowany by-
dzi?ki czyni?c, onych za 1t?pftwa u-

j? wa
, ktc)ry t:a Ottarzu Krzy?a raz fa-

zywa, aby. oni za nami \\frawia? ii?a ..
I 11Ie?o fiebie krwawym fposobem ?- raczyli w Niebie, których my parni?t ..

filarowaf. Nauczi tedy Synod S. ze
I

k? czyniemy na ziemi.
!. ta offiara prawdziwie b?agalna jef?, i

t?
I ?e przez ni? to f?aje fi? , i? ?dyby?my

w '!zczerym fercem i prof?? wiar? z bo

a- 1a?ui? i ufzanowaniern fkrufzeni
,

a

Iy Pokutuj?cy do Boga przyfr?powali,
,d tnitofierdzia doft?piliby?my i lalk? zna

'{, lezli \
POlVocy potrzebney.

R O Z D Z I A ? IV.

A gdy ?wi?to?ci ?wi?tobliwie fprs
wowa? przyftoi, a -za? ze wfzyf?kioh
to jeft Nay?: ta offiara, wi?c Ko?ciot
Katolicki a?eby godnie i z ufzano
waniern offiarowana by?a jako j przyi ..

mowatra S. Kanon d?ugiem! wprzód
wiekami poft1inowi!, tak od wfzelkie

go b??du czy1ty, i? nic w nim nie za

myka fi? ,
co by naybardziey ?wi?to

?ci? i pobozno?ci? ofobliwfz? niedy
fza?o, a umyfiu offiarui?cych ku Bo ..

?u uie podnofilo. Ten bowiem zrozo ..

ny jak z farnych llów Pa?fkich, tak z

Apoftollkich Tradycyi, oraz tez i z po-

O

Tey bowiem przynofzeniem ubla

?: J,;an,Y Pan ?afki i daru pokuty u?y-
cZ,aJ?c, winy i grzech i nawet nayra

?\ll?kfze odpufzcza ; jedna bowiem
la l ta? fama jef? H f?ya. Ten?e fam f
)..

teraz offiarui?cy Z3 uf?ug? Kapbnow,? I.

I\t()ry farnego licbie w ten czas na
l"

l\rzy?u offiarowat, farnym tylko fpo'e
fabem oHiarowania ró?ni fi?, kt6re-

, ,9;0 to zaifte offiarowania, krwawego?
tn(hvi?, przez te niekrwawe jak nay- ftanowienia Papiezow.

'

t.
{)btitfze korzy?ci bywai? odbierane. ja-t
l\,.J? zgo?a by? to nie mo?e, a? by R O Z D Z 1. A ? V.r

?ney ,przez t? jakimkolwiek fposobem
\V?OCZOllO byto, a przeto ?ie tylko A poniewa? natura ludtka taka jen-,2a

?ywych wiernych ,grze?hi, kary, i? uie fatwo mo?e bez ?rzodkow ze-
.

\

2?dos?czynienia, i za inne potrzeby, wn?trznych do uwa?ania rzeczy 'Bo ..

;.
e

te? i za umar.?ych, kt6rzy zafne- {kich podnofi? fi?: przeto li,o?ciwa
:) '"

ChryftuJJe, nie zupe?nie jefzcze Matka Ko?cio! obrz?dki pewne, to

ft?i1{?-cz'eni, nale?ycie wed?ug Apo- jeft: aby niektóre rzeczy cichfzym
lego podania bywa effiarowana. {!:.tosem, inCze za? ja?nieyfzym DS

f Mfzy wymawiane bywa?y, pofrano-R O Z D Z I A ? ?II., wi?. Ceremonie tudzie?
przy?al: jak,!

.

A h' I

\
to duchowne benedykcye, swiatr:l, 1

lliekt, ?Cla% ku,
czci i pami?tce SS. kadzenia, fzaty i infze rzeczy tym ?o:

pl'
Ol e

cZnsem Mfzy Ko?cio? od- dobne
, wed?ug Apof?oIiJdey naukI l

a?o?a? z\Vykt, upomina jedllak, ?e Tradycyi. Czym by i .Maje?at t?k
Om IV S

. WieI ..

, /
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wielkiey offiary bardzicy byt zaleca-
,'.

ny ,
i l1my!ly wiernych przez te wi-

.?

dome Religii i pobo?no?ci znaki do

uwagi rzeczy naywy?fzych, które w

tey offierze f? utajone, by?y wzbu

dzane.

R O Z D Z I A ? VIlI.

Aczkolwiek Mfza zamyka wielk?

nauk? dla ludu wiernego: jednak
zda?o fi? Oycom, i? nie jeft potrzeba,

a?y fi? powfzechnie pospolitym j?zy
kiem odprawowa?a , przeto utrzy

mawfzy wfz?dzie ka?dego Ko?cio?a

?a.wnieyfzy i od S. Rzyrnfkicgo Ko'

?ciota wfzyf?kich Ko?ciotow Matki l

R O Z D Z I A ? VI.

Z?dat by zaifle Nay?w: Synod, a?e

by na ka?dey Mfzy wierni przy tom

ni nie tylko duchownym affektem

ale te? i Sakramentalnym przyi?ciem

Eucharyfi:yi kO,mmunikowal,i; ?eby do

nich tey Naysw: Offiary obfitfzy po

?ytek do?cignot ani jednak, jesliby to

nie zawrze bywllto,dla etgo Mfzy one.na

których fam tylko Kaptan Sakramen-

+V1iihzyni utwierdzony obrz?dek, aby
sna? owce Chryftusowe nie Iaknety, l

aby, gdy malutcy profz? o chleb nie

by?o sna?, ktoby im u?ama? Przyka
zuje S? Synod Paf?erzom d?zor dur?

mai?cyrn , a?eby cz?f?o wprzód od

prawowania Mfzy, b?d? farni przeZ
fi? , _?d? przez innych, z tych?e rze"

cz.y,
które fi? na M[zy czytaj?, cokol'

Wiek wyk?adali, a mi?dzy innemi rze'

czoma tey N"ay?w: offiary Tajemni'
c?, któr? obja?niali we dni niedzielne

i uroczyfre.

I

talnie komrnunikuie, jakoby prywatne
i niegodziwe nie tylko nie pot?pia,
ale i owfzern potwierdza i zaleca; po

niewa? one te? Mfzy prawdziwie
fpoleczne rozumie? fi? powinny, cz?

?ci? ?e"na nich lud duchownie Kom

munikuje, cz??ci? za? ?e od publicz
nego Millifrra Ko?cielnego nie za

fiebie tylko, ale za wfzyfl:kich wier

nych, krórzy do Cia?a Chryf?usowe

go nale??, odprawowane bywaj?·

R O Z D )Z I A f... IX.

Przedmowa o Kanonach nafl?pui?cycltt

Poniewai
za? przeciwko tey d avl'

ney na S?j?tey Ewangelii i na A'

pofi:ol1kich
I radycyach, a Oycow SS,

Nauce. ugruntowaney wierze w czaft?

terazmeyfzym rozmaite f? roz{iane

bl?dy i wiele rzeczy od wielu bV\v?
nauczano i dyfputowano, przeto N?.\(I

?wi?t: Synod po wielu i powazny,b
naradzeniach G? mianych oko?o tyc\1

rzE"czy za j?dnomy?ln? Oycow wfz;Jl1:'
k.ich rad? to wfzy ftko, coby tey osY'

czyfi:l?e? wierze i Sw"?tey Tl?\.l.c?
fprzp.cI ?"alo fi?, pot?pi?, a od KosctO

la S. odd, Ii? przez podanie tych
K?'

R O Z Ó Z I A ? VII.

Upomina tudzie? S. Synod, ?e jeft
przykazanie od Ko?cio?a Kaptanom:

ab? ;-vody do wina przy offiarowlln!u
.KIelIcha wmi?lzali, tak dla tego ze

bywa wierzono: i? fam Chryftus Pan

tak Ilczynif, jako te? dla tego, ?e z

boku jt go ?v0(ia raz;m z.e krwi? wy

pt{neh, ktora to TajemnIca tym przy·

IDlefzani;m bywa czczona; i gdy wo

dy wobJaWlenlu S. Jana mianuj? lu

dem. Zk?d farnego Judu wierneQ'o z

g??w? Chryftulem z??czenie re'pre?en.
tUJe ll?. nonow po1?4D.owil.

KA ..
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?? ;;:t?:: ???
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K A N'O N,? t

,k

o Offierze filjzy Swi?t9".
,

???--????

K A N O N l. "rk. bluznierftwo Nay?w : Offierze ('bry.
.

'-' "

'1
f?usowey wykonaney przez offiar?

Jesliby k,
to rzek?, ?e we Mizy nie

-

Mfzy "
albo ?e fi? jey przeto, uw?o-

bywa offiarowana Bogu prawdziwa czy ? niech b?dzie przekl?ty.
i w?a?ciwa Offiara ,

albo ?e offiarowa? I

I
,

nie co infzego to jeft, jak tylko ?e _K A N O N V.

??m Chryft.us daje fi? na poiywiepie,
Jesllby 'kto rz.ek?, ze to jeft o (zrr

kanie celebrowa? Mf,Zy ku czci SS. i

dla pr,zyczyny u Boga otrzymania, ja. ..

ko ??da Ko?ciol ,
niech b?dzie prze

..

niech b?dzie przekl?ty,
.

\

KANON II.

kl?ty.

'

,

Jesliby kt? rzek?, ze temi flowy: to

tzy?c.ie na moj? pami?tk?, Chryftus
nie pof?anowi? Kaptanów albo ?e nie

rofkaza?, aby oni farni l i insi Kap?ani

.Qffiarowali Cia?o i Krew jego, \ niech

;K A N O N VI.

Jesliby kto rzek!', ?e w Kanonie

Mfz? ?znaydui? :u? b??dy ,
a zatym ie

p0,'V1men by? zniefiony , niech b?",:b?dzie przek I?ty..
'

dzie przekl?ty.
.

-

K?NON Ul. K A N O N VII.

lesliby .kto rzek?, ?e ceremonie, (za".

ty, i ze?n?t:ztie znaki, ktrirych przy
odprawowaniu M fzy Ko?ciot S. Ka

tolicki u?ywa, bardziey f? pobudki do

niezbczno?ci, niztli dt:wody pobo?no,.

. JesHby- kto rzek?, ze offi(?r? Mrzy

?:Q tylko offiara chwaty i dZl?kczy

?J1enia albo profta pami?tka oney offia

ty, która by?a ,na Krzy?u fprawowa

?a, a nJ? za?. b?agalna, albo ?e tylko
.a?lletnu pozywa,i?cemu jeft p(lzy
teczna, ani za ?ywych i umartych

???("?hi ,
za kara,nia i zadosy?czynif'

by?
1

.za itme potrzeby offlarowana

ty.
t\lepowin·na. ni?ch b?dzie prz?kl?-

?ci, niech b?dzie przekl?ty. .

K A N O N VIII.

Jf'sliby ho rZf'H, ze Mfzy, na któ-

rych fam Kartan S8k raO'('ntalnfe

J< A N O N IV, .

\
Kon n unj? uje. f? niegodziwie, I 7!?t? IQ

, :". powinny by? zn)eiione, llie(.h b?dzie

JesHby kt.o 'rztM,' ?e fi? wyrz?oza
...

pr.zek?lty,
Sij ?.
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KANON IX.
{:. frwa i uCzanowania poftaci? fprlwo' dOl

Ka

po?

na.

by\
to

wl

fpr
a?l

tor

fi?

j
wana by?a.

, .Jesliby kto. rzek?, ze ?bl;z?de? K(}? Poniewa? tedy wiele ju? wyfr?pkO\??ciela -Rz:ymOuego, w kt?rym cichym czy to dla' czasow zepsowania, czy teZ

gtosem cz??? Kan?n.u l 1?'owa po- dla ludzkiego niedbalfhva i niezgoe
?wi?cai?ce wymaw,laH fi? , ma. by? n o?ci wmiefzano by? okazule fi?J
wzgardzony! albo ze tylko ?? J?zy- ktdre od godno?ci tak wielkiey ofthr)
kiem. pospolIty? Mfza

po?mna
.

od- dalekie f? , aby wi?c Oney p owinnj
prawla? , a.lbo, ze woda. nie

p?w?nna hon,or i cze?? ku chwale Hofkiey pa'
by? przymle(?ana do

w?na w.
Kielichu

',Vrocona by la, Stanowi S. Synod, a'

na offiarowanie, przeto; ze to Jetlprze- zeby Prze! ,? ni mieyscowi, Bif1{?lPl te'
ciw Chryf?uso wernu po f?anowienru, go wCzyftkiego zabrania? i ze zwy' ca

?efJniech b?dzie przekl?ty. czaju wy nofi? ufilnie I? ra li fi? i obo-

wi?zani byli, cokolwiek albo lakom' (

frwo, iluzba balwochwalfka ,
albO

ni-uczc. wo??
, ktdra od niezbo?no?ci

ledwo kiedy od??czona hyC: mo?e, al-

?d?
Ide

go
kl?

ch

D E I( R E t
",

bo zabobonno?? na?ladownica farfzy'C) Przeftrzeganiu tego, czego nale?y wa prawdzrwey pobo?no?ci wpro'chroni? Jifl przy odprawowaniu MJzy wadz i?a,
'Swifltey. A zatym aby te mn6ftwo, uwag "v

Jak
w?elka pilno?? powinna by? du

ktadana, azeby Nay?wi?t: OlEara

M(zy ze wfzelk? czci? Religii i, llCza

nowaniem odprawowana byfa, ka?dy
?atwo zt?d porozumi?? moze', ktoby
tylko rozwa?y! jako wpismie ·S. ten

nazywa fi? przekl?tym, kto czyni dzie

ro BoJkie niedbale. je?f;,li bowiem kQ
n·ecznie przyzna? mufiemy, ?e zadne
iJlfze dzido Bvfkie tak Swi?te, tak

J

krótkich 1?'owach zamkn??, Nayprzód
co do bkomftwa ?ci?ga h?: wfzeI

kiego rodzaju zapIaty, kondycye, urno'

wy i cokolwiek za odprawowanie no'
J

,
•

wych l\tlfzy dawano bywa, jakotez I

uprzykrzone a poniewolne jdmui?
wyci?gani'! raczey,. ni?eli prof-:z?nip

1

infze tym podobue pofr?pki, kt.óre od

fzymoiiiat;hey- zarazy. aroo ?ad?e od

nieuczciwego zy?u ll1(;dale?le f?, ko

niecznie zabJ;oml1.

.1

/

cudowne od wiernych Chry:ftusowych
nie bywa (pra,wowatle, jako ta fama

f!:raf?liwa Tajemnica, przez któr? o'

ZyW1aJ?ca ona H oftya, dla którey z

Eogiem Oycem pojednani jefte?my, na

O?tarzu przez Kapbnow codziellnie
offiarowana bywa, dory? te? jawnie

zt?d H? dowodzi, ?e wfzelkiego fra,
tania i pilno?ci W tym dok?ada? po?
t,rzeba, a?ehy z jak naywi?k fz? by?
mo?e wn?trzfJ? ferca czyfto?ci?, i

fzczero?ci?, i zewn?trzn? naboit:?-

Tudzie? aby nieufzanowanie hy?o
pniknione, po ka?dyC'h fwoich Dye'
cezyach niechay zaka,z?, aby zna? kt6-
remu bt?kal?cemu fi? a niezn'\jome
mu Kaptanowi M Izy odprawowa? nie

godzi?o fi?, Nad to ,?adnemu, ktc)rybj
publicznie i dowodnie byt znany za

zbrodnJa, albo S. O?tarzowi i?" ?\ (O,
' [

bo pr?y Mfzy S. by? przyto?nyrJ1
niech zgola nie dopufzai?, oraz nit.·(,'?

tei nie pozwalaj?, aby w prywatnyClt
domach

)

)
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'.WO' domach a zgo?a za Ko?cio?em i oprócz ,', Niektórych za? Mfzy i uwa?ania

Kaplic ku jedyney tylko czci Bofkiey
.. ,

dni pierwfzych Miefi?ca pewney licz-

Po?wi?conych, które od tych?e Ordy- by zwyczayney, który bardziey od
,kO\V

narlufzow wyznaczoue i wizytowane zabobonney czci, ni?eli od prawdzi-f

?vteZ

by? ppwinne., ta Nay?: Offiara b?d? wey R?ligii wynaleziony jeft, konicez-

;god'
fi?,

ffi, f)

to od ?wieckich, b?d? od którychkol.. nie od Ko?Cio?a ma by? oddalony,

wiek Zakonnych Kapbnow nie by?a Niech te? nauczaj? lud, jaki jefl: i od

fprawo?ana, a co wi?kfza nie inaczey, kogo nayprzyzwoiciey wynika tey
'ino)
.

po'
j

,
s'

P? te'

'-wy'
obo-

a?by'.plerwey ci, kt6rzy by byli przy- Nay?w: Offiary tak kofztowny a Nie ..

tomn!,. przyiroynie przybrani okazali bietki po?ytek? Tudzie? niech uporni-

fi? ,
ze tez i umyi1t"m i pobo?nym fer- naj? ten?e lud, aby cz?fto do fwoich

ca affektem, a me .?a? farnym tylko cia- parochyi przyDay?n?ey
we dni N?e:-

Iem f? przyn mm. dzielne i uroczyfte ?wi?ta przychodzIlI.
Od Ko?cio?ow za? muzyki one, Te tedy wfzyftkie rzeczy, które W

gdzieby czy to Organem, czyli ?piewa. krótko?ci tu wyliczone f? , wfzyftkimalbO

]O?ci

e, al

trzy;

lliern co lubte?nego, albo nie czyf?e- Ordynaryufzom mieyscowym tak ii?

g? przymierzano by?o, tudzie? wCzyft- podai? , aby nie tylko one farne, ale

kle ?wieckie zabawy, rozmowy. prze· i którekolwiek i infze de: tego nale-

chadzki, Iz elc ft, wrzawa, niechay fi? ?e? b?d? zdawaty fi?, oUl wed?ug d.l-

'pro'
precz wykorzeni?, aby D6m Bo?y ney fobie od Nay?w: Sy?odu wlad.zy

g "V, \)rawdziwle dóm modlitwy by? oka- oraz jako Delegaci Sw!?tey Stohcy

rzód la? G?, i tak nazwan? by? m6g?'. na Apoftol1kiey powinni zabrania?, przy
..

fzel!' koniec aby sna? zabo?onno?ciom ta- kazywa?, poprawowa?, ftanowi?, i,

kowy nie by? dawany wi??p, wyro- do zachowauia tych rzeczy nieprze-

kiem i poftanowionemi karami nie- ft?pnie ceusurami Ko?cielnemi i in·

chay obwaruj?, aby Kaplani nie in.. fzemi karami, które wed?ug ich roz ..

.

fzy,ch godzin jak tylko co naznaczo.. s?dku poftanowione 'b?d?, Lud wier ..

ne czasy odprawowali , ?eby te? in· ny niechay przynaglai?,' niezwa?aj?c

fzych obrz?dkow, albo j·n (zych cere- na ?adne przywileje, wyzwolenia, ap-

?oniy
i modlitw przy odprawowaniu pelacye i jakoweikolwiek zwyczaje.

fzy nie u?ywali, oprócz tych, któ-

fe.
od Ko?cio?a f? approbowane, a

>yro .. cz?fiym i chwalebnym zw.yczajem
)ve' przYi?te zoftaly.
ttó'

TRAKTAT V.

I
I



T v.
OS?KRAMENCIE POKUTY.

fi

Z

\\
R 'O Z D Z I A ? I?

,Ko NATU?ZE y POTRZEBIE SAI'-RAMENTU POKUTY, n

P .. Co jen: Pokuta przez n? rozumla- ?:? i insze akty za pobudk? ?ywey Wia ..

na'? ry w umyfie fwoi m wzbudzone t

O. Jeft przeb?aganie fprawiedliwo- albo te? przez umyf? zmyj?om i daru
?ci Bo?ey grzechi karaj?cey uczynic- nakazane.
ne w franie ?ycia doczesnego. razem P. Czym fi? ró?ui Pokuta jako cno-

z odmian? z?ych obyczajów na dobre, ta, od Pokuty jako Sakramentu ?
i z nadgrodzeniem krzywd, które O. Ró?ni fl?: T. Bo cnota pokuty
cz?owiek grzefzny uczyni? przez grzech by?a od pocz?tku ?wiata, jefzcze
Bogu, bli?niemu, i fobie farnemu. przed przyj?ciem Chryftufowym,

P. Wielorako ma fi? rozumie? Po- zaraz po grzechu Adamowym, a za?
kuta'? '

pokuta jako Sakrament
, nie by?a od

O. Dwojako: Pokuta jako jef? Sa- pocz?tku ?wiata, ale zacz?ta i po"
krament

,
i Pokuta jako jeft Cnota. f?anowiona jeft od Chryf?usa Pana.

P. Có? jef? Pokuta jako Sakrament? II. Cnota pokuty mo?e by? mian.
04 Jeft Tajemnica Nowego Zakonu bez Sakramentu; przeciwnie za? Sa ..

od Chrvf?usa Pana pof?uncwiona , na krament Pokuev , ?adn? miar? nit

odpufzczenie grzechow po Krzcie S. mo?e by? miany bez aktow cnoty
pope?nionych, a dobrowojnie przed pokuty; poniewa? akty pokutuj?cego,
f?dem Ko?cielnym wyznanych, i od f? cz??ci' if?otne pofianawiaj?ce Sw
Kap?ana wyznaczonego rozgrzeszo- krament Pokuty.
nych . P. Sakrament Pokuty czy jell: po'P. Co jef? ?okuta jako. Cnota ? trzebny 40 zbaw ienia '?

O. pokuta jako cnota, jefi to: gla- O. Jeft potrzebny, 1zecp(fitate f17fdi/,
ktonienie JfYCfi1, i um'jjflzt nCl?rwzyrodzo,. potrzeb? oflatniego rarunku

, czyli
ne do Jzczerp.{!.o ?aln R:01

zmewag? Bo- frzodku; tudzie? jen p( trzebny ,
tlCI

ft?, i do obyzydzenia grzec!/(Jw. N. p. c?{ftate pracepti , potrzr b? ?('ifl('?o
?al za grzechy, mocne poflanowie ..

I przykazania, a to ? lbo w rz?"Czy
f,'

nit> w fobie w;?rey niegrzeszy? ,i mey, albo W ??daniu prZVll?} o'nit,!
?adofy?uczynienie za grzechy; tud?iei

{;
zawi?ym, aby ci koniecz?je' pukllt?

S?w
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Sakramentaln? czynili, którzy tylko ??
O. Jeft cz??? iftotna; bo zadofy?-

po Krzcie S. zgrzeszyli ?miertel- uczyn.ienie W ??dzy jeft to? famo, co

-nie.
i przedfi?wz i?cle zadofy?uc?ynienia.

P. Kiedy jelt pof?anowlony od Chry- P. Grzechy czy f? CZ??CI? iftotn?

fhisa Pana Sakrament Pokuty? pokuty'?
O. Pocz?tkuj?c, inchoative t przed O. Nie f? cz??ci? iftotn?· Ra?ya;

Zmartwychwftaniem, consunuuive ,
a bo grzechi tylko f? matery? dalek?,

wyzupeiniaj?c po Zmartwychwftaniu,
oko?o którey za?awia fi? pokuta, nie

\ Kiedy tchn?? na Uczniow fwoich f? za? matery? blifk? ,
z któreyfi? po·

mdwi?c : Pr.<:yimicie Ducha S. a któ- ftanawia P?kuta.
YtJch odpuJcicie grzechy, b?d? im od- P. Jaka jef? forma pokuty'?

'Puszczone, & J oan: 20.
O. S? te f?owa: Ego te absolvo

P. Na ?zym z'tle?y iftota pokuty? a peccatis tuis , ja. ciebie rozgrzeszam

O. Celkowita il?ota pokuty zale?y, od grzechow twoich,

c?yl? ju? z upelna jeft na rozgrzesze
mu J.ako na formie, i na aktach po

kut?l?C?gO. cz?owieka, jako 'na ?a-
R O Z D Z I A ? II..

, ,

tu

tery t btifley? Akty bowiem pokotni?- O Materyi dalckiey 5akramentu, pokuty.

?e?o f? .tr?y: za!, Spowied?, i zado

Jywczynzenze. P. Wieloralta jeft Materya daleka

pokuty?P. Wieloraka jeft Materya Sakra

lnentu Polmty?-
O. Dwojaka materys koniecznie

potrzebna, necelJaria ,
i materya do ..

flarczaj?ca fufficiens. Materya neceJfaria,
czyli potrzebna jeft ka?dy grzech

??ierte]ny po Krzcie S. pope?niony,
a nie fpowiadany. Materya fufficiens
dofrateczna f? wfzyf?kie grzechy

powfzednie po Krzcie S. popdnione,
i grzechi ?miertelne, chocia? fpo ..

wjadane.

O. Duiojaka: Materya daleka Poku

ty; a te f? grzechy ofobifte po Krzcie

S. pope?nione, i Mate'rya btijka pokuty,
a te f? akty pokutui?cego, ?al, Spo
wiedz, i zadofy?ucz?·nienie.

P. Zadofy?uczynienie aktualne

czyli jeft cz??? iftotna pokuty?
O. Zadofy?uczynienie w ch?ci, jeft

c???? iH:otna, ju? za? zadofy?uczy

rI?nie aktualne jefr tylko cz??? oca- Zt?d wno?: ?e grzechi powfzednie,
gdy f? matery? woln?; mog? fi? 0pu"

?CJ? wfzyftkie, albo niektóre, tudzie?

mog? fi? opu?ci? grzech i smiertelne,

które el'o? raz ju? fzczerze byty

fpowiadane. N. p. na Spowiedzi gene

ralney, takie je} zdanie po'ipolite Do

ktorolv.

aJ?ca. Racya; Albowiem Sakrament

pokuty bez zadofy?uczyni enia wrze·

tzy wykonanego z iH:oty ma fwoj?

c?lkowit? natur? przez wzgl?d na

?elwf?y akt czyli na farne ??danie

t?Ofy?uczynienia, i czym fw6y Dm

?ci
' .chociai nie ma carey zupe?no

ce

'
lalto bez fWl?jey cz?H:ki ocalaj?- P. Grzech pierworodny i f!rzech

ofobifty przed Krztem popdniGny czy

f? matery? zdatn? do Sakramentu pa

kuty ?

y.

n'1:'· Przed{j?wzi?cie zadofy?uczynie
la, czy Jeft cz??? litotna 'j

O,

./
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O. Nie f? ::gora. matery? zdattl? ; ;:, miro?ci
rzczer?y dla farnego Boga nadbo f? pope?nione me pod wiadz? 1\0. ",,:rzy1?ko umI?owanego, albo dla

?ciola.. . •

m: flw?czonpy jego miIo?ci. Zk?dP. Same nledofkona?o?ci czy f? ma- [kru; ha Qoflwn,ata w ten czas jefl: :
tery? zdatn? do Sakramentu poknty? K'edy grzesznik ?aiuie za grzechy nieO. Nie t? ; b? niedonwna?o?ci. r,- dla fwego po?ytku, ani dla fweyme przez:fi?, a111 f? g?zechem srmer- fzkody, albo dla wieczney zaci?gnio ..

telnym ,
aru

.P??fz:dntm. .
Dt>y ka,ry" ale z fzczerey mi?o?ci kuP, Grzechi ?miertelne bez przewi- ?ogu zatule za grzechy, ile ?e grzechnienia opufzczone, cz.y f? matery? Jelt zniewag-? BoQ{? •

I

konieczn? do Spowiedzi? Pecca?(t In.
.

I Tudziez
znay: ?e dofkonafa -lkruchaculpobilite» omiJla ? cm [usi: materia 'lZe- J?ft ak? wzbudzony z daru mHo?ci, aeeJlqlrill couj4Jionis? .

.

me zas z daru
pokuty,; ? zatytt1 ?a.O. 'S? matery? konieczn?: poznaie myka zawrze akt ml?osci zawile,fi? to zt?d , ?e Alexander VII. Papie? implicite. Tak rozum: Bonac: i infi

pot?pi? t? propozycy?: ?e grze.chi pofpolicie, ' -

na Spowiedzi .opufzc.zone dla niebe- Skrucha, attritio, ·niedoflmnda czylifpiecze?ftwa ?ycia, albo dla jakiey raczey ukrucha jeft zal nadprzyrodzo-
'

;nfzey pr.zyczyny, niek'Oniecznie m?- ny , który fi? wfzczyn! z in(zey po
..

j? by? na naft?pui?cey fpowiedzi budki
nadprzyrodzoney, a. nie za? z

I

wyznane. pobudki mi?o?ci, n. p. dla fprofno?ci
grzeChtl, z boja?ni piekla, i m?k wie;
kuiftych, albo dla

utraconey wiecz ..ROZDZIA? nI.
ney fzcz?iliwo?ci, ,

O Materyz' btijkiey.Sakramentu Pokuty, P. Czy wyftarczy ukrll('h? dla ufpra ..

czyli o flrusze. wiedJiwienia i odpllfzczenia grze
..

chow?
P.

CO jeR: !lu'ucha ogulnie rO?tlmia- O. Wyftarczy, a}e W Sakrampncie
na'?

.

Pokuty Uk'fltcha, byJf.by t? ?ku wl'zyft-O. ?efl ial za grzec!t popekjony z kie mia?a nalel?yto?ci, tak pospolicie
przedJz?wzi?ciem wi?cey nieg1'zes:unia, IJokt01'owie.
Te opifanie jeft zgr.dzaj?ce fi? z S. P. Do!1wnaIa flcrucha czy mo?e
Synodem TrydentHdm (Sefs: I4. C. +) ufprawiedliwl? bez Sakramentu poku ..

zk?d jawno jeft, ?e do kazdego zal.u ty '?
za· grzechi dwie rzeczy konieczme O. Mo?e tifprawiedIiwi? 113wet beZ
potrzebne f?: I. Jlienawi??, i

ob.rz?- Sakramentu Pokuty ,

z zamykaj?cymdzenie grzechu. 2. Przedfi?wzl?Cre fi? przynaymniey ??aaniem dd przy"mocne wi?cey niegrzeszy?. j?ci? tego Sakramentu.
P. WieloraJ{a jeft ikrucha ? Contri. P" Jaki powinien by? ?al, czytatio.

I
jefr [krucha, czy kiedy jef? uk rucha,o. Dwojaka: Skrucha doflmnaJa

J i ?eby zmogt by? dof?ateczny do 'od
1krucha niedofkonata. ikrucha dolko- pufzczenia. grzechow?
Jla?al jeft ?al wzbudzony z pobudki

O,
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O. Potrzeba koniecznie, aby byt ?al,:, ratunku dufzy fwoiey cz?f?o, i owfzem
nad

dla

k?d
O: :

fO''Imalny, czyli it?otny wn?trzny nad- 'ufrawicznie, a to nay,fkuteczniey: aby

przyrodzony ? ?owrzech?y,m .

wzgl?- ta l\rew .;Je:f.usa '.
ktora .?a zbawienie

dern na wfzyftkJe grzech t ?miertelne, tU/Ole wylana, nie by/? et na pot?pie-

IJmtec,,?\ny, i w fz:?c1mkz,t nayuJy?fzy. w,Y-1 nie, ale na zbawienie pomocna i jTlutecz-
nie

?ley
ktadariil tederrmny: potrzeba tedy, aze- nCC.

'by bSJ. L Zal iflotny, to jeft powi- Zk?d jak naypobo?niey: 8· M f7Y S.

nien by( aktualny, czyli rzeczywifry 1l.ucha?,9 i cz?fto kommunikowa?, 10.1io ..

ku

-ch za grzechi 'pope?nione, razem z przed- ubogim ja/mu?ny z ferca
'

fzczerego

/fi?\'vzi?ciem wi??ey nie grzefzy?.'" I1;- 1 dawa?, II. pollem Swi?tym nam??t-

Zal powinien by? aki wn?trzny, czyli no?ci w ciele burzliwe ukraca?. 12.I

?ha
'Jmut?k ferdI!?zny, w umysle rozwa- pró?nowania fi? i wielomówftwa wy-

?aj?cym fwriy upadek', i 'Bofk? ?nie- itrzega?, Y3. na Boga wfzyfrko wi-

wag?; .nie jeft za? koniecznie potrze- dz?cego zawrze pami?ta?, 14· na ka?-

bny ?al zewn?trzny. III. ?al powinien dy- dzie? pollanowi? farnemu Bogu

by? powfzechny, pot?pi?j?c wfzyllkie ?y? a nie fobie; i dla tego wfzyfrkie

?!,rzechi ?miertelne, jako fwoje Z?e zmyfly fwoje pojedynczu wfzyfrkim
yJi

,

fprawy za przekl?te uznaj?c ,
i ?e nie zmyfl:om Chryf?usowym co dzie? 0-

r? godn? [afkawych ,oczu Bofkich, fiarowa?, IS-, z powfzechn? Spowie-;0-

przeto wftydzi? fi? ?eh jako wino- dzi? rachunek, (umn:enia . czyni?, lp.

'Wayca. IV. ?al powinien by? nad- akt fl{ruchi cz?fto wzbudza?, 17- na

,wz?JYodzony, to jefr uczyniony z po.. r?fzt? tey krótkiey Regu?y ca?ym ?y-

budki ..- nadprzyrodzone'y przy
wfoo-

\
CIem fi? trzyma?:

I

magai?cey i wspótczyni?cey lasce Bo.. I. Myst pobozn;e. II. Mów oflróznit.

2ey, o któr? pokornie, i nfi.lnie wprzc5d III. Czy? pfzykladnie,
.

a pbtym te

profi? potrzeba. lta Trzdet: SeJs: 6. fposoby zachowa?. 1. Milcz dla, cnoto

Canon: .3.
V. ?al powinien by? ./ku. bo bez milczenia ?adney cnoty ni;

teczny z zUIJetny,' to jefr: powinien nab?dziefz. II. Mdd! flit dla laik; bo

?yrzuci? z uebie wrze lki affekt, czy· ,bez modlitwy land niedofi?pifz, i nic

h ?b?? do grzechu ?miertelnego, i po- 7.bawiennego uczyni? nie rno?efz. 111.

W.1uien zamyka? w fobie pofrano.wie- Pracuy dla Niebcl; bo bez pracy dar ..

?le mocne, zachowa? wfzyftkie przy- mo fi? fp()dzieW2? zapIaty w Niebie.
le

kazania, i do?o?y? wfzelkich frzod- VI. Grefznik powiniert mit-? w nie-

o;v i Jlarania, do unikania od oka- nawi?ci nad wfzyfrko z?e, nad nie-

2yl ?rz("('hoWych., fzcz??cie i zgub? fwoj? wfzelki

t
Srzodhi za? czyli fposolJY unikan.ia g:-zech i powinien by? gotow utraci?

l;. ??: t: ,popsowa? przyczyny bl:fkie wfzymde dobra dorzefne, powinje?

pOr dd?l\? ,fi? od ,z?ych przYJa'fnt, 3· by? gotow rarzey wfzyflkie r?dze I

t,,/?('l« fzkudliwe interefsa. 4. umar- utrapiema cierril ?, ni?eli zgrzf'fzy?

ka/fi ZU1yf?y, i pnz?dl\vo? ..

ci, 5· acie- ?miertelnie: tudzie? powinien prze""o

6
?? /0 poni?enia fiebie, i pokory nofi? j WY?f'V fzacowa? fobie przyja??

",:.
1T1Ie

Przed Of'7vma nieuchronn? Bofk? nad wfzyH:kie rzeCZ)'
1h\ orzo-

'vleczn '/.
.

?s\. 7. proi1? pokornie u Boga ! ne &c.

7{,Jm' lV. T VII.
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VII. Nakoniec ?al powinien by? ;:, danych, czy powinien mie? za nich
ztqczon.y z nadziej? odpufzczenia grze- ?al ferdecz nv?
chow, 0

..
Ile razy daje ii? nowa absolu-

p. Skrucha i ukrucha w czym fi? cya, tyle razy powinien G? wzbu-
z fob? zgadzaj?, a W czym ró?ni?? dzi? nowy ?al za grzechi ; bo bez nie .. J

.o. Zgadzaj? fi?. I: ?? obyd\vie ba- go byfby Sa!uament niewa?ny z nie-

wi? fi? oko?o uwazanra grze<'how, dofiarku cz??ci i1?otney potrzebney
brzydz?c fi? niemi; poniewa? f? ?nie- do waloru Sakramentu.
wag? Bofk?. 2. obiedwie wyrzucaj? P. Czy powinien ?al uprzedza? przed
ch?? do grzefzenia, 3. obiedwie po- absolucy? i Spowiedzi??
winne by? nadprzyrodzone, wzbu- O. Pewna rzecz jeft, ?e ?al pawi ..

dzone z pobud?i ?adprzyro?zon?y nien
uprze.dza? absolucy?. Racya je}:

za pomoc? taOu Bozey. 4. obiedwie gdy albowiem absolucya jefr forma,
powinne by? zrz?dzone przez wiar? powinna przyftosowa? fi? materyi
Bofk? z pobudki od Boga objawioney jftotn?y, to jeft: tak fpowiedzi, jatr.u
Ko?c.olowi Katolickiemu. i fkrnfze

, wi?c jako Spowied?, tak i

A za? ró?ni? [t? (kYltcha i uhntclza dla ?al powinny uprzedzi?. o Spowiedzi
tego: I. ze fkrucha wynika z dofko- za? czyli t? ma uprzedza? ?al , ró?"

nalfzey pobudki, to jtdl:- z pobudki ne w tey mierze Awtorow jeft zda."
mi/o?ci .

Bo?ey ,
a za? ukrucha nie, z tym wfzyf?kim radzi? potrzeba

Z boja?ni fwoiey fzkody i m?ki. 2. ?e Penitentom, aby czynili przed I Spo-
ikrucha dolkona?a j i? doftateczne wiedzi?; gdy? tak poft?powa? rzecs

przysposobienie do ufprawiedliwie- jt-ft bezpieczna,
nia nawet i bez fpowiedzi ; byle --------.----------

tylko mie? ch?? fzczer? .fpowiadania
:fi? grzechow: a z?? ukrucha nie jef?
doftateczna bez fpowi?dzi.

R O Z D Z I A ? IV.

P. Przy fpowiedzi czy dory? jefr
mi, ? ukruLh? naturaln?. n. p. ?eby
Bóg nie k'lra? chorob? lub fzkod? do

czesn? za grzechi; bo to rzeczy wi
domt'Y

o Spowiedzi.

P.
Co jefl: Spowied??

O. Jefr fekretne ofkar?enie grze"
chow fwoich przed Kap?anem aprl)"

bowanym do otrzymania odpufzcze"
nia grzechow przez absolUt y?. Mówi
fi? przed Kaphnem aprobowanym. to

jefr: przed takim Kaptanem , który
ma juryzdykcy? wtasn? albo zlecon?.

O. Nied ofy'? ml('6 ukrurh? natural

n?; bo ta pobudka nie wynika z wia

ry, ale od zmyflow .. Pobudka za? z

wiary dla tt'go nadnaturalna; bo wy
nika z ?wiadt'ctwa Bo?ego O rzeczach

niPWJdt my(h, a zarym tak!ey rotrze
ba do Spowit dz' ukl lIt hi, to jd?: nad

przyrodzoney: zeby wynika?a z wia-

J
ry o rzecza<.h niewidumych.

P. Wiele jeil: kondycyi do w:d ..

ney Spowiedzi?
O. Znayduje fi? onych 16. W tych

wierfzach wyra?onycb:
P. Kro fi? na IOWO (powiada grze

..

ch"w dAwniey jiji nal??icie [ilowia"
,Sil
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('l'L I' ... In"" 1 .,. rrtMrp({jio ""ura p n" "'T",? ... on ?-ow· d
• • t.

()Z? f!mr-,?r"N,
.!:?!???.?;. W_''',r,l:''. :: ? ;:? - ? --" vvc<,.,""'y 0V Je Z? jakowa

ich
,

ftdelis, I ••

jeA: potrzebna c?to??'? .
,

Atque frequens, nuda, dIscreta, llbens, O. Przf'? G? 1 z\?ryczaynle mowi??:lu ..

vereczt"nda. potrzebna jef? calo?? materya lns kto-

Jntegra, fecreta, lachrynzabitis, acce- ra zale?y na tym; a?eby na "powie ..iu-

[tratl1,

\
dzi wfzyfikie grzech! ?miertelne, któ ..i e"

ie"

ey
Fortis ,

EJ accusans , & fit parere pa- re przychodz? na pami?? nie tylko

ratiJ.. byty wyra?one fp(\wi?d?:?c fi? CO do

Spowied? prof?a , pokorna, czyfta, liczby, co dorodzaju, ale te? i W oko ..

ed
wzór z Dawidem,

\
liczno?ci fa m? e gatunek grzechu od

Cz?fta, tayna, ochotna, odkryta, ze mieniaj?cych: jesli jefzcze nigdy nie

?i ..

'fi: wftydem. by?y fpowiadane ? takie ie.ft Fospotit?

Rof?ropn-, cala, pr?tka, z p?aczem mle- zdanie Ko?ciola.

fza flowa,
Mów! fi?: per se €i ordinarie, przezla,

yi
Odwa?na fiebie fkar??c ,

uf?ucha? go.. fi? i zwyczaynie mówi?c; poniewa?

?owa. by? mo?e przez trefi·mek, ?e dofy? b?-
r.u

d

zi

? ..

Zwazay: ?e z tych wf?yl?kich kon- dzie na ca?o?ci formalney, w niektó-

?ycyi trzy tylko f? naypotrzebniey- rych przypadkach. Racya; raz dla te-

rze do waloru Sakramt'ntu, to jeft: go: ?e Spowied? materyalna cz?fto ..

Jzczero??, ca?o??, i zat, infze za? ko?- kro? jel? nie mo?na, tak obyczayniea."

.dycye· wfzyftkie dopomagaj? tylko jako te? i naturalnie, drugi raz

do pozytecznego przyi?cia Sakramen· przeto: ?e tak trzymar i trzyma Ko- ,

ta; f? bowiem bardzu u?yteczne i

\
?cioI S. trzeci raz przeto: ?e jarzmC? J

,

profitne. Chryfrusowe jeft przyjemne i fiodkieJ'

P. Spowied? Sa'knt'mentalna wielo- a zatym je?eli nie mo?e by? Spowied?
.

-

fako H? mówi? mu?e cara '? ca?a materyalnie, koniecznie powin ..

O. Dwojako: ca?a materyaloie, i Cla- na by? cara formalnie, i dosy? jeft
la ,formalnie .. ?aro?c materyal?a inte- na tym.

,

grztas n'taterzatzs, w ten czas Jeft: kie. P. Ktore przyczyny wymawiaj? od

<iy ?adne.go grzechu nie o-pu?ciwfzy, ca?o?ci materyalney?

'Wfzyftkie grzech i na Spowiedzi by- O. Pospolicie naznaczaj? fi? trzy:

\Vaj? wyra?one. CO do liczby, co do J. Zapomnienie nieprzekonane, oftlivio

€,atunkow czyli rodzajow, i CO do oko- invincibitis, albo bezwinne, i1tcu[pabilis.

IZC:?!no?ci.' 2. niezmo?no?? naturalna, inzpotentilJ

Ca?o?? formalna. integr;tas fonnalis, phyfica, 3. lliezmo?no?? obytzaynll,
'W ten czas jeft; kiedy fi? w zyftkie impotentia l1wralfs.

?l'?e:hi ?miertelne na Spowiedzi wy- Niezmo.irio/? naturalna, w tych przy",

i-:?a]? te, ktc)re w tym razie fumnienie padkac1t bywa: I. Jesliby by?o zapom-

:ni? w{k;zu!e? ?hoci3? .. niektór; z n?enie
nie pr;ekonane, urzyniwf.zy

tl.ie
f:b?zwlnrue', zncuJpabztlter, to Jt"ft:

\
PIerwey natezyty rachunek fumnJe-

o t atnoch?r., i nieUtllyslnie bywaj? nia: zk?d wa?na hy by?a Spowied?,

dfU ?('?one, albo z zapomnienia, albo jes\iby kto przez zap(>mni?nie
bez?

a
.

U
zney przyczyny.

winne opu?ci? na Spuwiedzi jakowy
r Ij "rzecb.
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orzech ?mi€ftelbY. H. S? wymowie- ?:: ka; jesItby jednak Penitent ??da? tego,?i wfzyscy niemi, albo bardzo j?zy-
;

?pu\vieunik z gorii wo?ci ca?ey Spo\"ka fzepetliwego tak: ?e nie mog? wiedzi f?ucha? ma.
I

wyrazi? wfzyt?kich grzechow, ani Trzeba wiedzie? nayprzód: ?e wieI ..

przez gef?a , ani przez infze znaki, ki konkurs ludu w dzieli odpuf?ujednak f? obowi?zani wyra?a?, Jak

I
albo uroczyfto?ci n. p. Wielkunocy, by

li{

g(
V

t2

g<

tylko mog?. HI. Ci, ktc)rzy zoftaj? w nie wymawia od ca?o?ci Spowiedzi.bliskim niebezpiecze?ftwie ?mierci, Racya; porilewe? InnocellCY'Ifz XI.
tak, i? trzeba koniecznie przyspierzy? Papie? pot?pi? t? propozycy?: godziabsolucy?; a W tym razie wyf?u- fil!. 8l;lkyamentatn?e absolwowa? UJ pólchawfzy kilku grzechow ?mietrel- lpowiedanych Penitentota dla wielkiegonych, nale?y absolwowa?. IV. Je- nacifku Spowiedzi potrzebuj?cych. ,Z?
sliby albo Spowiednikowi, albo Pe

nitentowi zachodzi?o niebezpiecze?- Trzeba wiedzie? powtóre: ?e kiedy
kol wiek bywa opufzczony grzech
?miertelny dla 1?'ufzney przyczyny.
albo njemo?no?ci, zawrze zof?aje
obowi?ze? fpowiadania fi? grzecllOW
opufzczonych, jak tylko fi? uprz?t

...

nie przeCzkoda, ale nie tych grzechow,
które ju? f? fpowiadane, inaczey
za? je?liby opu?ci? nie dla f?ufzney
przyczyny, ale tylko z boja?ni, albo
z niewc?esnego wftydu; bo \V ten

czas nie tylko opufzczonych, ale i

wfzyfrkich grzechow obowi?zany
jef? fpowiada? fi?; gdy? w tym razie

Spowied? ona by?a ?wi?tokradzka i
niewa?na

, kiedy za? dla ilu[zney
przyczyny, w ten .czas byia Spo ...

wied? wa?na i nalezyta.

I

ftwo iycia. n. p. Po?aru, utopienia
:fi? z Okr?tu lub ?odzi, lub woyny. V.

Bywaj? wymówieni i ci, których j?
zyka ledwo po cz??ci Spowiednik mo

?e rozumie?, a nie maj? infzego Spo
wiednika lepiey rozumiej?cego, a

zin?d przycilka potrzeba Spowiedzi.

pc

g'
z

k

n

11
Niemo?no?? obyczayna, impotentia

moratis
, w tych przypadkach. 1. Jesli

by zapewnie mog?o fi? to przeczu
wa?, ?e Spowiednik wyjawi fekret
Spowiedzi. fI. Potrzeba i obowi?zek
zachowa? fekret cudzey Spowiedzi.

1J. p. kiedy Kapran nie mo?e fi? fwe
go grzec?u fpowiada?, bez narufze
nia fekretu Spowiedniczego. III. Kie
dy Penitent boi fi? ci??kiey fzkody
fwoiey albo ,bli?niego n. p? z?ego

0-/
1?awienia. IV. Je?eli Penite,nt boi fi?"
aby od Spowiednika nie by?, do grze
chu pobudzony, albo nie dar okazyi
?powiednikowi do upadku duCznego.
V. Jeze1i chory cz?owiek b?dzie
znaleziony w tym razie: ?e wiele
Spowiedzi uczyni? nie wa?nych, a

ci??ko?? choroby nie pozwala od

W1C)CZy? absolucyi. VI. Je?eli czasu

pcwietrza niebezpiecze{lf?wo zacho
dzi zarazy, 1. dla. famego Spowiedni-

n

S

P. Examcn conscientice, rachunek
fumnienia czy jefr koniecznie potrze
bny przed Spowiedzi??

. O. Koniecznie jefr potrzebny, jefzcze i pilnie uczyniony. QJta Tridm:
Seft: 14- cap. 5. Trofkliwo?? za? W

rachunku fumnienia niepowinna by?
zbyteczna, ani fzkrupulacka, ale
mierna i ludzka, j'l.kowey zwykli?my
za?ywa? w rzeczach, i W interefie
wi elkiey wa?i: Ta za? trofkN\Vo??
PQW inna by? obyczayna, doftarcza'"

j?i..a.

?
\
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??ca do nc::?:!:??!:! wf?yrtkich grz??how ;:? H. ??a Spowiedzi za? generalney

?rniertel'ny ch popet?ionyc?. dobrowolney bez obowi?zku Peni-

P. Izali SpoWledz powmna fi? czy- tent powinien wprzód fpcwiada? .fi?

ni? przed .Kapt?nem przytC?mnym? grzechow po of?atuiey Spowiedzi po-

O. Konleczme tak powmno: zk?d- pe?nionych, potym powinien fpo-

by niewazna by?a Spowied? przez wiada? dawnieyfzych czyli wfzyf?-

li !l: Y ,
albo przez pof?a , chocia?by w kich , czyli niektórych, jak fi? podo-

godzin? ?mierci; poniewa? Klemens ba. Na takiey Spowiedzi bez oho-

VJlI. Papie? przeciwn? fentency? po- wi?zku, nawet za ci??kie grzechi

t?pit, jako falfzyw? , zuchwa??, i dawniey nale?ycie Spowiadane, nie

godz?c?, a jey, naucza? pod kl?tw? powinna fi? ci??ka naznacza? poku-

.zakaza?. ta, jesliby za? grzech i byty ?wie?o

P. Kiedy nale?y czyni? Spowied? pope?nione i pierwfzy raz dopiero

generaln?? fpowiadane, powinna fi? naznaczy?
y
:h O. Ni?eli na to zupe?nie odpowjem, pokuta proporc;,r0nalna

do grzechow.

potrzeba, aby? wiedzia?: ?e Spowied? III. Spowied? generalna bez obo-

generalna [ef? dwojaka. I. Spowied? wi?zku nie ma by? pozwolona fzkru-

z obowi?zku, Confejsio obligatoria, pulatom ,
ani tym, którzy ?ycie nie-

k?óra koniecznie by? powinna czy- czyf?e prowadzili, a?eby w gorsze

mona dla if?otnejro jakiego niedo- niebezpiecze?ftwo i pokuty nie za-

v,

fhtku, propter efsent?ale111t dejef1um,· brneli.
y

na
poprz?dzonych Spowiedziach •.

2.

Spowiedz dobrowolna bez obow1?z- I

ku, Confefsio libera ,
która fi? zwy

k?a czynie dobrowolnie z famey tyl
ko dewocyi i dla wi?kfzego po?ytku

Dufzy. Obiedwie jednak Spowiedzi
generalne f? jefzcze dwojakie. l. kie

dy bywa, fpowied? grzechow categ9

?ycia. 2. Kiedy bywa Spowied? od

)e?nego roku albo od wielu lat oso

bhwie od generalney Spowiedzi. To

WprZód uwa?yw(zy, od powiadam?

'!
R O Z D Z I A ? V.

o

O zadofy?uczY12ieniu, de fatisfa?tione.II

i

, P.
CO jeft zadofy?uczynienie, fatisfa

?tio ?

O. @t'f? wyp?acenie kcwy doczesney

przez dobre uczynki, naznaczone od

Spowiednika przy &Sakramencie Poku.

ty,
Mówi fi?, fatisfacrio Sacramentalis ,

.
zadofy?u,czynie'?tie SaJwl1n1entc:lne; bo

te? czafem bywa zadofy?uczynienie
nie Sakramentalne, to jeft te, kt6r?

fam fobie Penitent zadaje, albo przyi?
mQie z porady, n. p. ?wicz?c fi? W

dobrych dzidach. i w pracowitych
uczynkach, cierpliwie 7nofz?c utra..

'

pienia ?yda docze?nego.

L Spowied? z obowi?zku general?
na

Powinna fi? czyni? w tych przy

?adka?h. I. Kiedy na poprzedzonych

b PfWledziach Z zawodem fumnienia

t?ll),oPufzczony który grzech ?mier

?ahr 2. Kiedy nie by?o fzczerego

Spo,}a ?rzechi, chocia? by?a cara
•

wIedz
'

K' d
.

by?o fk uczynIona. 3·
le y me

P. Jakowe dobre uczynki ,m?g? fiC2

naznacza? na zadofy?uczymeme
?

o.
cey nie Utec?nego poftanowienia wi? ..

grzefzy?.
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O. Mog? fl? naznacza? wrzy?lkie ?:< go broni?a od powr6tu do grzechu. re

Da
dobre uczynki i zbawienne, które P. Czy fpowednik powinien nazria ..

wed?ug SS. Oycow f Koncylium Try.. cza? zadofy611czynienie?
dentfkiego znosz? fi? do trzech ro- O, Kont!!t: Tryd= Sejs = 14. CCf.j=: 8. de

\\I:

to

dzajow, a te f?: Modlitwa, Poji , i jal.,. Kaze naznaczsd temu, kto mo?e wy
..

ffluzna. kona?: ju? to, ?e taka jef? tra ..

Do modlitwy nale?? dobre uczynki dycya, i zwyczay K??c:ob, ju? to,
te: Modlitwa uf?na, albo myslna , ra- ?e fatisfa?ya przynaymniey w ??da ... to

de

kt

l.

chunek fumnienia codzienny, lluch?- niu , to jeft : w poftanowieniu oneynie Mfz;y S. nabo?ne rozmy?lanie o wype?nienia, jeft cz??ci? if?otn? Sa ...

czterech rzeczach oftatecznych , i o kramentu Pokuty, gdy? jef? matery?
m?ce Chryf?usa Pana, &c. C?ytanie blifk? , ju? za? w wykonaniu jeft

n:

n:

re

W

Kfi??ek Duchownych, f?uchanie Ka- cz??ci? ocalaj?c?, wi?c Minifter oba ...

za? cz?f?a Spowied? i Kommunia ; wi?zany jeR: ftara? fi? O wa?no?? i
ucieczka od pró?nowania, i od okazyi ca?o?? S!kramentu ? a zatym powinien
grzechowey, cz?f?e Akty Wiary, naznaczy? zadofy?uczynienie + (
Nadziei, i Mifo?ci, &c. ?ywa pami?? P. SpowIednik jakie powinien na ..

na przytomno?? Bofk? , fzczegulna znacza? zadofy?uczynienie ? Z:

c:

n

'\\

d,

? ucieczka do Matki Naywi?t; i Swi?- O. Obowi?zany jef? wyznacza? za ..

tych Bo?vch - dofy?uczynienie zbawienne: ju? to
Do Poflu ?ci?gaj?ji? te dobre uczyn- karajace , ju? to lecz?ce proporcyo

..

hi: umartwienie fi? fzczerym g?odem nalne ci??ko?ci grzechow, i mo?no ..

przez pewne dni, nosze?fe w.rufi??- ?ci Peniten,ta: @ta Triden: Sefs: 14-
t

nicy ? lub kateny, dyfcypll1Ja, na Zle- cap. 8.
..

mi leganie, pielgrzymowanie, niefpa- P. Które f? przyczyny, dla kt6rychpi?., do pod?ych ui!ug i prac fiebi? mo?e fi? pokuta mnieyfza w?o?y?,
poni?enie, i ihsze jakie?kolwiek cia?a ani?eli fprawiedliwo?? wyci?ga?
?111?rtwienie . O. Oiobliwfze przyczyny f? te:

Do jatmu?ny nale??: wfzyftkie mi- T. Wielka {krucha
t jesliby Penitent

lofierne uczynki 1 tak ciele?ne, jako bardzo by? {kruszony. II. S?abo??, lub
i duchowne, a te f? r z wygod fwoich utompo??, jt':l11by obawia? fi?, i? Pe"

odiowfzy, dawa? ja?mu?n? ubogim, nitent nie wype?ni pokuty. frr. CzaJ
przyimowa? Pielgrzymow,. j przycho.. Jubi?etls?u, Ju? odpultu. zupe?nego.
dniow, uf1ngiwa? chorym, &c. IV. Jesllby PeOltent w WIelu dobrychP. Wielorakie jeft ?adofy?uczynie- uczynkllch 6wiczy? fi?; zk?d mniey"nie? fza pokuta wk?ada fi? na Zakonni ..

Dwojakie jedne jeft karaj?c?, Pin- kow i Bogoboynych, ani?eli na ludzi
dicativa, a drugie lecz?ce. f?tlsf.'?kcya proftych i ?wieckich. V. Je?eliby Sp O"

karaj?ca jefl: ta, kt6ra l1? nazn!c.za wiednik fam przez li? chcia? zadory?,..do ?niefipnia kary do?zesney zaci?- uczyni?, j:-tko czytamy, o niektórych
gnjoney przez grzech. Swi?tych.

Satisfakcya lecz?ca, mediCinatis, P. A?eby Sakrament wa?nie f ?oo#
.tóra p? na:znacza Penitentowi, aby dziwie by? przyl?ty, od dorol1ych

rozU·/
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ROZDZIA? VI.
rozumem rz?dz?cych tl?, które f?;:<

nale?yto?ci '?
o Pormie tzgti absolucyt Sakramentu,

Pokuty.
O. Na tym mieyfcu nie tylkowzgl?-

dem Sakramentu pokuty; ale te?

wZl2,l?dem wfzyftkich Sskramentow

to potrzeba uwa?y?: P.

Jaka jeft forma Sakramentu Poku

, ty.Nayprzdd do przyi?cia Sakramen·

tow umar?ych, mortztorum, to jeft :

do przyi?cia Krztu ,
i Sakramentu po

kuty w dorof?ych , nale?yto?ci f? te:

l. A?eby mieli intency? przyi?cia,
naylepfza za? jt'ft aktualna j wIrwal':
na

?obra, pofpolicie, jednak Dokto

rOWIe trzymaj?, ?e przyimui?remu
Wyi?arcza habitualna, czyli na?ogowa,
(?ta Lacroix, Herzig, & alii)

O. Forma zwyc?ayna przynaymnie1
z przykazania jeft ta: Ego te ubsoivo

a peccaiis tuis ,
in nomine Patris , &

Filii, e Spi1"ltus Sanffi. Ja ciebie roz

grzefzam od grzechow twoich, Vi

lmie Oyca, i Syna, i Ducha ?wi?te-

go.
Wiedz: czyli wfzyftkie {.?awa wfpo

mnione nale?? do if?ory i waloru Sa ..

kramentu'? ró?ni Doktorowie ró?nie

ucz?; bezpieczniey jednak trzyma?

fi? tego zdania: ?e potrzebne f? do

wa??o?ci i?owa te: absolvo te a pecca
..

tis tuis ,
uwalniam ci? czyli rozgrze

fzam od grzechow twoich.

II. Potrzeba ?alu nadnaturalnego
za ?rzechy, .przynaymniey ukr?chi!
czyh. ?ttrycyl. III. Potrzeba WIary l

nadzIel, przynaymniey wirtualney

wed?ug tego: ad Habr: przefi?pu ?cy

do Boga powinien wierzy ?: Acceden

tem ad Deum opo'rtet credlJ1'c.

,

P. Pro?by i modlitwy tak poprze.

dzai?ce, jako i nafr?pui?ce po abso

lucyi czy f? do iftoty formy nale??
ce?

Powtóre: do Sakramentow ?ywych,
Pivorum, nale?yto?ci f? te: 1. Inten

cya, ( jako wy?ey) II. Wiara i'

nadzieja przynaymniey wirtualna

i zawi?a polegaj?ce na woli onych
przyi?chl. III. Potrzebny jeft ftan la·

il?.i. l V. Do przyi?cia Eucharyfl-yi,
lla.\e?y poft naturalny dla fzczeglllnego

rt!wiltju.
V. ,Nie tytk.o do przyi?cia

O. Nie f? nalet?ce do Hloty formy,

jednak nie puwinny fi? opufzcza? bez

potrzeby.
P. Czy potrzeba koniecznie f aby

forma pomieniona by?a uity, g?osem
i llowami formalnemi wymowiona'?

a

ratnentowJ zywych, Vivorum, ale

?raz do przyj?cia Sakramentu pI,ku- O. T'ak jeft koniecznie potrzeba;
tak wfzyscy trzyma ? twierdz?c, wed..

'

y nale?y Chrzeft, j:iko d?zwi

\ fug Sy",!odn .Flo?ent: in I?ec?eto Unio n:

zk?d SpowIednik utracIwIzy mQw?,'
'Wfzy1lk.ich Sakramentow.

I ?adn? miar?, chocia?by ?ad nego ?\'a

prana nie by?o, nie mo?e rozgtzefzy?.
\V ?adnym przypadku P niteota. ani

Pismem, ani ikmienietn ,ani rnyslne
mi tlawami. Tak PospoU&ie trzymaitj

Doktorowie.
P.j
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P. S?owa .abfolucyi jak fi? powin- .. ', dney potrzeby, osobliwie jesliby byt kc

ac

cy

Ily wymawia?? ?al prawdziwy.
O. Powinny fi? wymawia? temi P. Czy wa?na jefl: abso!ucya pod.fposobami: l. Powinny fi? wymawia? kondycy? ? ,

......
z powag?, autharitativt, ?

nie z pro?- O. Oko?o takiey absolucyi kondv-
b?, naft deprecatiue. II. Powinny fi? wy- cyonalney dwie rzeczy trzeba uwa-
mawia? g?osem, to jeft: przez 1lowa for- ?a?: I. absolucya pod kondycy? dana
majne czyli rzeczywifte. ?II. Po- przez wzgl?d na przytomny czas, albo ?.
winny fi? wymawia? nad Penitentem na

przefzfy wa?na jef?. n. p. Ja ciebie
przytomnym obyczaynie, czyli mo-

:ozgrzefzam, jesIi jef?e? dyspazyt, to
raInie, tak jako ludzie mi?dzy rob? Jeft przysposobiony nale?ycie, albo
pofpolicie zwykli f?zmawia?. IV. jesl? jeA:e? go.dzi.en ;bsolucyi, albo
Forma 8?folucyi powinna ?? wym?.. jesli )ef?;ze nle,J?ftes absolwowany;wia? znizonym g?osem, a me krzykli- albo jesli? powroclI cudz? fzkod?, ja ..

wym, przyftoynie, z z ?ozonemi r?ko- ko rnówifz &c. P.
O.

gr:

f?c

ma, fkromnie i nabo?nie. I{acya; albowiem przez tak? abso ..

A tu trzeba wiedzie?: ?e nie jeft lucy?, ani Sakrament, ani fkutek
/' I

wa?na absolucya ?adn? miar? dana Sakramentu niebywa zawierzony. z tymnie przytomnym, ani przez, l?{t, ani wfzyflkim je?liby Spowiednik ró?grze
..

przez poi?a, cho?by mieli bez abso- fzal pod kondycy? bez potrzeby,
?ucyi umiera?, kiedy nie mo?na do- zgrzefzY'tby ci??ko, przeciwko. nie ..

biedz, i nfinie przytomnym da? abfo ufzanowaniu Sakramentu i przeciw
?ucyi. Tak Klemens /7111. Papie? za- zwyczajowi Ko?ciob. II. AbsoJm:yattazat.

pod Kondycy? o przyfzfych rzeczach.
P. Jesliby Penitent po wzi?ciu abfo... n. p rozgrzefzam ci?, jezeli jutro \1"

lucyi przyda? nowy jakowy gt,zech czynifz rertytucy?, jesJi b?dziefz czy"
jeden, albo i wiele. co z tym czyni?? nit pokut?, nie wa?na jeft; bo zawie"

O. Jesliby by? grzech ?miertel- fza flm?ek Sakramentu.
Jly albo okoliczno?? natur? grzechu .

P. Absolucya pod kondycy? O przy"
odmieniaj?ca, albo znacznie obc1?- tomnych lub pr7-t'fzfych rzeczach, W

2si?ca, powinna fi? powrót·zy? .abso'! kt6rych pr:y?adkach )cft ?odziwa??ucya, i przyda? jakow? w ?kfz? fa- O,. OsoblIwIe godZIwa Jeft w na"

tysfakcy?, czyli pokut?. Racya; bo R?pu]?cych trefunkach. I. KIedy Spo
..

jefzcze materya potrzebna niezof?a- wiednik roihopnie w?tpi, izali Peni'"
la poddana pod klucze Ko?ciota. tent jefr dyspozyt, czyli fposobny. If,
Wfzakie te p,owtt;r2.enie absolucyi Kiedy w?tpi, czyli Penitent w rzeczy
ma by? ofhozne l cIdle

, aby zt?d farney zgrzefzy?, i czyli ma zdrov.:)'
,

nie wyniknefo jakowe podeyrzenie al. rozf?d('l?. HI. Kiedy watpi czyli je"bo zgodzenie. fz(,ze ?yje. XV. Kiedy Spowipdnik m!

M{wiJi'l. ,.1eslihy byt gr:uch ?mierte!-

i
fam o sobie w?tpli\V??? czyli w cltle

rly; bo jE'sJiby by?y grzechy powfze- wymówif 1?owa iftotne. U?'edz: kiedy
.lnie niE'powinn& fi? powtarza? abfo- absolucya daje fi? z potrzeby poo
?ucya; poniewa? nie mafz tego ?a- kondycy?, nie jefr potrzebno. a?eby

.

kOlldy-
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kOndycya wyra?ar? fi? for?a.lneml ?'f: wrnren Perurenta naucza? rzeczy, bezbyt
i?owy, lecz dory? jeft mysl? l inten- których zbawionym by? ?adn? miar?

pod,

ndy
rwa

Jana

albo

ebie :

t, to

albo

albo

any;

cy?. nie mo?e, tak?e j tych, kt6re z przy-
___ ?- kazania wiedzie? i umie? powinien;

na koniec tych wfzyftkich., które f?
potrzebne do Sak ramentn Pokuty i

i Eucharyflyi. 111. ;Jako Lt:kCir:?:: obo-

R O Z D Z I A ? VII.

? IVliniflrze pokuty czyli o ?f]oUJiedniku wi?zany jeft dawa? fpofoby i ?rzodki

ijego nc:tezyto?cicsch. Penitentcwi ,
do zwyci??enia pokus

i uniknienia grzechow , i do popra

wawy ?ycia.§. I.

P. Czyl! tylko fam Kaptan jeft Mi ..

nif?rem Sakramentu pokuty ?() Spowiedniku.
, ja .. O. Sam K?plan maj?cy w?adz? urz?-P.

CO je:A: Spowiednik? du i juryzdykcyi. ita Triden: Sefs: I4.O. 'Jeft Kap?an maj?cy w?adz? roz- de Panit: Sacra 111: zk?d Kleryk i
bso ..

itek

tym

, grzefzenia Wiernych od ?rzechow W ka?dy, który nie jeft Kapfanem , 'w
f?dzie pokutnym.'

. ?adnym przypadku nie mo?e rozgrze-
.

P. Mocy czyli w?adzy rozgrzefae- fza?.rze ...

-by ,

nie ..

ciw

Icva

ach.

ms
, jakie inne imie daje fi?? P. Które f? nale?yto?ci, aby Spo ..

O. Nazywa
\

fi? inaczey: 'Ino e klu- wiednik wa?nie fprawowa? Sakra-
eZaw Ko?cielnych; zt?d albowiem Spo- rnent pokuty'?
\viednik, gdy rozgrzefza Penitenta, O. S? naJl?pztiqce: l. Potrzeba

, aby
1?6wi fi?: i? Niebo otwiera, gdy za? Spowiednik byt Dprobowany, i maj?cy
n;;_daje abfo.lucyi, mówi fi? ,

i? zamyka juryzdykcy? ordynaryin?, lub zlecon?.
) \1"

?zy"
;vie"

'NIebo. Zt?d grzechy podd:lwa? pod II. Potrzeba i1ztencyi aktualney, albo
klucze, nie co innego jeft: jak tylko przynaymujey wi'rtualney rozgrzefze-
\\'yznawa? grzechy przed ?powit:dni- nia. III. Potrzeba, aby nzatc'rya i.
kiem. forma by?y w??ne. ."zy"

,w P. Jaki jeff urz?d Spowiednih? P. Ktdre f? nale?yto?ci, aby Spo-G. Jelt Spowiedzi Penit?ntA [tacha?, wiednik godzh\ ie fprawowa? Sakra ..
a?

rOZf?dzi? go, i rozf?dzonrgo, wyzna- ment pokuty?
na"

;po
..

?:y'j':. fzy zbawien,n? pokut?, roz?rze- O. S? naft?puia('e: 1. aby nie zbY4
eni'" \:

wa?o nie do u'a?llo?ci; zawrze bo-

? ?k' Wleloraki jeft urz?d Spowie- wiem niegcdziwy jd? akt uczyni?'
.n.

C7-'J

1\'1/'1

tI\ .\?
Sakrament rdewaznv.

}\J? Jeft trojaki, ? o jeR: S?dziego, II. Aby Srcwiednik miat umitj{tno.?!
f)O\N???t'iela i l.el?arza: 1. (!'}ako S?dzia fobie przyzu oitq.je"

rnS

:-ale

edV'

poi?
eby

ot' It\\? ".

?' d
J'

III P
•

? !
,.

tr?de
II

roznlC? uczynI mI? zy . 0\\ inien mu cnot lU'I! :rycl!.

\"l'f'd'? ',i tr?,dem. to jefr: powinien a?eby f,? hm nie ofzpecil infzycnZlec k' f: h
I'

11)e i kt:
tore a grzec.y smJerte -

oC7yfzczaj?" •
.

'l\a?l' .

()re
PO\\ fzponie, jalw rd?ey 1\7. Powinien mie? roztrop'lto?? do.,

lH;l,l(tny. 11. ?ako Rauczyciel: po- fl011 Citq,.'J0111• lV U
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V. Powinien wiedzie? nCftnr? lek'retu ?:? powinien by? c?yn woli, przez kul ...

?r

beSpowiedzi, i fwoj? obligacy?

zacho·1
ry zwier?ch?o?? chce da? i W

rz.eczJwania nienarufzerue onego fekretu . farney daje juryzdykcy?. ty
?tT

On

pa
bli

ho

P. Do rozgrze.fzen'ia ?wieckich, czyli
r koniecznie potrzebna jef? approba

cya '?§. II.
O. Koniecznie jelt potrzebna , ab'

by?a approbacya Spowiednikow nawe'

i Zakonnych. Ita Triden. SeJs! 23

G1p: 15. de Reform.

o approbacyi Spoieiedniho-
ga

P.
Co jeft approbacya ? I

P. ?zy approbacya potrzebna je?
od Bifkupa do f?uchania SpowiedzI
Zsk onnikow ?

'

O. ?efl awtentyczne za?w?adc,unie

o Kaptana Jposobno?c,i do jluchania
Spowiedzi.

O. Nie jeft .potrzebna ,
ale dofyC cP. Wieloraka jeft approbacya?

O. ;je) dwojaka: wyra?na, i zdwytll.
l. Approbacya WY1-ct?na, która I?aje

mie? od Iwoich. Tak po.{Jaolide Da'

ktoroioie . Wfzak?e' ta approbacya za' P.

le?y od Prowincya la
,

lub Genera?a.
fI? przez f?owa wyra?ne , lub odpis

awtentyczny. Zk?d approbacya wyra

zna zamyka W fobie dwa akty z f?ro

ny approbui?cego . (,'Jeden wn?trzny,
to jef?, rozf?dek dowodny o zdatno

?ci i defkona?o?ci Spowiednika.

P. Spowiednik od Bifkupa approbc'

wany do f?uchania ?wieckich, czy ty{l1

farnym jef? approbowany, i do ilu'

chania Mnifzek?'

O. By naymniey, ale potrzeba
ofobliwfzey approbacyi do I?uchanit

Mnifzek Spowiedzi. [ta decreuii Cle'

mens .X. f3c.

Drugi akt zewn?trzny, to j eft: pew

ny ?nak tego zdania, czyli rozf?dku
f?owern

,
lub pifmem wyra?ony.

P. Kap?an nie approbo\V3ny, czy

mo?e rozgrzefza? w godzin? ?mier'
II. Approbacya ukryta jeft ta, kt6-

ta farnemu uczynkowi, albo uczynku
przyzwoito?ci daje fi?, n. p. czyni G?

pobta?anie, albo niefprzeciwienie fi?;
bo jesliby Paroch odbiera? Benefi

cium dozor Dusz maj?ce prawnie i

nale?ycie, tym farnym approbuie fi?:

•

2
'

CI •

O. Pewna jen: 1
i-.e moze. Rac11{f

Albowiem w tym razie Ko?cior S. (if

I je wfzyftkim Kap?anom moc rozgrze'
fzania nawet heretykom, i KapW

no.m exkommunikowym. &c. i to

daje moc rozgrzefzania tak?e od pr1-.\"
padkow, czyli grzechow zwierze'!'
no?ci do rozgrzefzf:'nia zaC'howao},c!J,
i od cenfur ; albowiem w przygoJtle
?mierci ?adnego nie masz Zatl:zyf11a'"

P. Approbacya i juryzdykcya czyh

t? jedno?
O. Scisle bior?c nie f? jt:dno.

Racya: jZt? to dla tego, ?e approba

cya. i juryzdykcya f? oddzielne;
mo?e albowiem kto of?dzonym by?
za fpofobnego, i zgodnego bez od ..

. nia, i rezerwy. lta Triden:
I

•

Wiedz: 1. Godzina ?mierci, wIa5Cl"
_ daney juryzdykcyi. g]l/;:l: to dla tego,

i? approbacya jefi c;zyn, czyli akt

rozumu; jeA: albowiem rozf?dek o

zdatno?ci, oddanie za? juryzdykcyi

wie jeR: ten czas, W którym ?rJ1ier./
pewnie bUika jef?, i nie flcbr?n?:!?
U. Wiele Doktorow rozumiej?,

ze
1

ici?-
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y rit

?ri:l,ga do rJodziny [mierci, blifkie nie-
,:, niezupe?na ,

i tylko przez wzgl?d

bezpiecz' ?ftwo; te za? jeft to, W i. t C).. pierwfzy rozumiana, a za? w?adza j1'"

rym nie ju? zapewnie nafr?puie rysdykcyi, czyli S?dz.iowfka jef? bJitka,
czyli
.obv

?mier?, ale jednak w?tpliwie bojaz? zupdna i przez wzgl?d wtóry, jako

oney przychodzi dla cz?ftych przy- jeft w flmtku farnym uwa?ana zt?d, ?e

pad kaw , jakowe f? : daleka podró?. j? dope?nia i ?wre?o u?atwia z wyzna-

lab:
'

awe\

blifka woyna, zarazliwe choroby, czeniem podleg?ych osob S?dziow ..

boja?? rozboju, niebezpieczna ?eglu- fkiey' w?adzy; wfz elk a bowiem ju ..

ga, W ci??y niewiafta, &c, rysdykcya wyci?ga koniecznie fobie23

podleg?ych ofob.

jen
riedzl

P, Wieloraka jef? w?adza jurysdyk
cyi?III.§.

O. Jefi dwojaka: urz?dowa? ordi

nario , czy li prze?o?e?fka mieyscowa;
i Namiesnieza albo wlewkowa , dele ..

gata. WJadza urz?dowa jefr ta, która

komu przyzwoita jeft z jego urz?du
n. p. w ?adza Bifkupa.

c?ofyc
Do'

o wladzy czyli ju,r'ljzdykcyi Spoinie-
l

- dnika.

?
P.

Wielo,rak.
a jef? wladzs W Kapla?-'a za'

rata.

robc'

y t y [11

o ilu'

f?:wl? 'fama przez fi? ?
O.

I!WD.7rJR1a: 1(J?otdza jtopnio Kapla?
flU'?Cl, z setadna jUf'ljzdykcyi f?dowey:
?1adza Kapfa?f1:wa, potefias Ordinis,

]e? t?, kt?ra bywa dana przy ra?y?
pOsw:?cemu Kap?ana. Poteflas jurisdi
crlouis, w?'adza S?dziowfka jefl: ta,

hóra na poprzedzoney w?adzy Ka

ptat'1ftwa gruntuj?c fi?, bywa dana od

Superiora, a ta fi? tak wyk?ada:
jefl wlctdzCl S?dz;owfta do wi?zania,

A za? w?adza Jurysdykcyi wlewko

wa czyli Nasnie?nicxa , jeft ta: króra

moc? pozwolenia fobie od urz?du jeft
poruczona, atakow? w?adz? wlew

kow? nad ?wieckiemi maj? Zakonnicy
approbowani. od Bifkupa, którzy zad:
nego Bene;ficlum dozoru dufz nie ma,.

j? &c,

rzeb?
:hani'

t Cie'

, czy
imier'

i rozwiqzania pokutuj?cego grzesznika
w Jqdzie, in foro confcienti?, fumnien
?nYm, czyli wn?trzny111,.

P. Któ? ma Jurysdykcy?,uf'z?dow??
o. 1. Naywy?fzy Papie?, ma or·

rlynaryin? f?dziowflr? w?adz? nad

ca?ym Ko?cio?em. H, Pofll- wie od

Boku, i Nuncyufzowie Apoftolscy #

Legati Il tatere, w opis!ch fwego po
felftwa. nI. Biikup i jego \Vikary,
nad fwoj? Diecezy?. IV. Paroch nad

fwoj? Parochi?. V. Superiorowie Za

konni nad fobie podlegtemi Zakonni ..

karni, n. p. Protoarcqima'1dryta czyli
Genera?, nad wfzy1tkiemi Zakonnika ..

mi w Rufkim obrz?dku, \V któreykol ..

wiek Prowinr.yi, a za? Prowincya?
nad fwoj? tylko Prowincy?, i na?

Superiorami ,mieyscowemi.
-

Superior

?ac1f?'
S. cW

:grze'
<apW

. 'f/jedz: ?e przy po?wi?ceniu, cho

Cla? Kap?anowi .daje fi? znpdna moc

?()Swi?ca? Cialo .i Krew Ch ryftu fa

ana, h?dnak nie daje fi? zupe?na moc

?)?zgrzesza? Wiernych Chryftufowych

?7\ grzechow, chyba tylko w go
.

?? fkonnnia.

i tO

pr:r,j"
erZeJ!'

\oyc?'
TtJJ?le
.,

p1:l" r(;Z?lW?adza JurysdylH?yi czym fi?
O

od w?adzy Kapla?frwtl.
zy

Kapia??%ni? D? przez to: ?e w?adza

CbryJl.
\\ra, ktc5ra fi? nazywa11a Ciaio

vrll?ciJ
'.fI1iert
?onli'
-

?eM

I(
usuw 'fi:

. Jl..

Wiern h ? mI yczne, to Jen: na

lc , Jeft w?adza rozpocz?ta,

Vji n?
?

..
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na koniec na ? ca?y-n
\ fwoim Klafzto-

?:? fi? rezerwowanym. Ita Reinal: Lib: I. h

Zrem i jego Domownikami. 8' alii,

P. Kap?au nie maj?cy w?adzy Ju- P. Czy ka?dy exkommunikowany
ryzdykcyi, czy wa?nie rozgrzefza? Kap?an traci J uryzdykrya? k

P
lV

O. Oprócz godziny ?mierci niewa?- O. Nie ka?dy, ale tylko exkommuni-

nie rozgrzefza. zk?d aby wa?nie Ka- kowany nie?cierpiany. non toleraius,

plan m6g? rozgrzefzy?, koniecznie exkommunikowany za? zno?ny, tole/ iz

potrzebna jeft juryzdykcya urz?do- ratus
, wa?nie rozgrzesza, chocia? p:

tewa , albo przynaymniey Namie?nicza, niegodziwie, prócz chibaby o to byt
pozwolona od urz?du, delegata, raz dla pro [zony , a Ikrufzonyrn fercern to

tego; bo tak Koncylium Tridentfkie wykona?.
pof?anowi?o, (Se/s: '-I-. c. 7. de Ptznit:

. Sacr: ) drugi raz przeto z ?e Sakra

mentalna abfolucya , jeft [entencua, kt§.' IV.
j akt S?dziowfki ,

akt za? S?dziowfoi
z ftrony S?dziego iftotnie w fobie za

wierac powinien J uryzdykcy? , czyli
w?adz? nad p\ldleglemi; Ientencya bo

wiem wydana na Ofob? fobie me podle
gt? daremna jeft, i ?adnego nie ma

o u111,iejlltno?ci Spowiednika.
de

kt

f\\

ju
P'Jak?

umiej?tno?? powinien mie?

Spowiednik ?I
•

O. Powinien mie? przyzwoit? fwe"

mu urz?dowi, a przynaymniey mier ..

n?; poniewa? Spowiednik, b?d?c S?
..

dzi? , Doktorem i Lekarzem, powr
nien to wfzyf?ko umie?, co do jegO
funkcyi nale?y, aby i fiebie i fwujc?
Penitentow nie zaprowadzi? w ci?zkl
b??d, w tak wielkiey materyi, jak
wielki jcft interels Zbawienia Dus1

Ludz.i'ch; inaczey fprawdziloby fi? O

nim to, co Chryftus mówi?, M'lt!l:

15. jesli jlepy jlejOego prowad:<:i, obi

wdalI wpadaj?: A zatym pilno potrze'
ba zwa?a? te nale?yto??:

waloru.
_

P. Kiedy przef?anie w?adza S?dziow
fka , czyli Juryz.dykcya'?

O. Traci fi? i uftaje wfzeIka Juryz
dykcya czyli w?adza S?dziowfka: I. I

Kiedy fi? traci urz?d, do którego
przez fi? Juryzdykcya by?a przywi?
zana. n. p. Kiedy Paroch rezygnuje
Beneficium Parochialne. II. Kiedy by
wa exkommunikowany , albo fuf'pen
dowany od urz?du; chibaby ta /uspen

fa by?a tajemna, w ten czas dla po

fpolitey omy?ki wa?na b?dzie abfo

lucya z Wiary Penitenta; bo Ko?ciol
fam dope?ni lliedofratku, czyli raczey

g?owa Ko?ciota niewidolua Chryfl:us
JezuS, który przyobieca? by? z [(0-

??iolem fwoim, a? do (ko?czenia ?\via

ta, nie dopufzczaj?c Wiernym takClwey
omy?kI, zeby mieli mie?, z ftrony

KO-j
?cio?a przyczyn? pot?pienia. HL Kie

.dy grzech jakuwy_ pierwey nfereze r

,vowany od SuperiQra, potym fraje

r

1. Umiej?tno?? przyzwoita Spo'
wiednikowi jeft jedna przewy?rzaj?1
ca, fcientia emiuetls, je:lliby umiar \vi'
bornie Prawo Kanoniczne, Teo1o:

gi? Muraln?, ró?nych Kaziftow,
J

ró?nych przypadkaw fumnienia tr?d:
nych rozwi?z?tnie, i z nich fpt·a \vle?
dJlwe wnolzenia, i dowody: ta ?s?
umiej?tno??, chocia? jeft nayp.o?? ..

tec?nieyfza, jednak nie Jen: konlC(;

lue

,
\
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h1e' po\rzebna; gdy? tak maro by fr? ,:? matery? dalek? i bli lk? Sakramentu

znalaz?o Spowiednikow., pokuty.' -

II. Druga umiej?tno?? mi?rna;, jem ,'VHI? Powinien umie?, cnoty', tak
n1

kto umie rezolwowa? ?atwieyfze Teologiczne, jako i Moralne, '1l nade

przypadki, dowodz?c .tak z Teologii wfzyftko powinien umie? Akty Wiary,

?oralrJey, jako i z Kaziftow, tak: Nadziei, Mi?o?ci i '{kruchy, jak

Izby przynaymniey c?ry zbior przy- maj? by? czynione, i z jakich pobu ..

padkow cho? jednego Doktora KaJ dek, aby m6g? naucza? fwoich Peni ...

tolickiego pilnie umiar J rozumia? i tentow •

'

ICZ?fro czyta?., IX. Powinien mie? wiadomo?? o ta. ..

P. 'Co, powi.nien Spowiednik umie? fce Izabituatney po?wi€caj?cey; i o la-

W rzczegulno?ci '?
'

.

.

Ikach aktualnych.'--

k
9· Przynaymniey te XIV. Rzeczy; X. Powinien wiedzie? przypadki

tore nafr?pui?: ?atwieyfze i cz??cieyfze.
XI.' Powinien wiedzie?, izali Penl

tent jef? dobrze przygotowany..

.

L Powinien rozezna? mi?dzy tr?"

de:.?, la trz?delll, to jeft: Wiedzie? ?

ktore f? grzechy ?miertelne z rodzaju
fwego , a które pawfzednie z rodza

J? fwego.

Xl1
-,

Powinien wiedzie? Ipofob ad ...

minif?rowania Sakramentu pokuty J

wa?nie ,
ualide ; godziwie, licite i po

..

.
,

m1Ce

iytecznie J j1"uElttOse.
I

f\Ve?

ajer"

: S?"
o?ti

jegO
wic1t

i?iki

XIII. W trudnieyfzych przypadkach,

aby umiar dobrze pow?tpiwa? ,
to

jef? ; aby boj?c fi? omy?ki. udawa?

fi? do Kfi?g i ucze?fzych ludzi: tru

dnieyfze za? materye trafiaj? fi? oko ..

lo przefzkod rna??e?f?wa ,
okolo re ..

ftytucyi 1 okoro cenfur rezerwowa·

nych, &c.

" ,II. 'Powinien wiedzie6 okoliczno
SCl grzechow obci??aj?ce , aggrauan
ies , jako i rodzay odmieniaj?ce, fpe· I

tiem muiantes ,

III. _Powinien wiedzie? cenfury ?

czyli kary Duchowne, irregularitottes,

ufi:al1owion? na Kaptanow, j te grze

chy! ?a ktore zwyk?o fi? popad.a? ,

W ,Jakle cen(ury czyli w nieCpofob
bos?, nehlucZYln/i'WO rzeczone Poflo-

,

ja? '.

Dus?

fl? O

Vi ath:

,
obi

)'trte'

XIV. Powinien wiedzie?, kt6r? zha ..

wienn? poknt?. naznaczy?, których
lekarftw, i gdzie ich przyzwoicie
u?y?, &c. oguIem m6wi?c Spowie?
dnik 'powinien to, co do Spowiedni ..

ka, co do Penitentow, i co do grze
chow nale?y, wiedzie?.

w.
, 'JV

1/??11fkll, niefpofobno?? do fprawowa-
la

funkcyi Kap?a?Odch.
·

h?.tV. Powinien wiedzie?, jaka jefr
1 ta

okazya do grzechu.

kt y. Powinien wiedzie? te grzechi ,

t?nre n1aj? do' fiebie przywi?zan?

fliy??uCy? nawy, albo dóbr dacze-

P. Jak grzefzy Spowiednik, kt6ry
nie ma przyzwoitey umiei?tno?ci flu

chai?c fpowiedzi?\;
.

?er?' Powinien wiedzie6 kazufy re ..

\V(zc?\Vane Papie?owi,' Bifkupom " i

konuy;;?lno?ci Zwierzchno?ciom Za-

O. Grzefzy ?mierteln ie, Je?eliby
znacznie fzkodowat na umiej?tno?ci.
MÓlfJiji?: jezeliby znacznie Izkodow?t;
bo dofy? jeft, ?eby miar miern? WIa ..

domo?? tych rzeczy, to jeft: ?eby
VII.' Po\"," . .

? ?
?,y lluen \?Il'lle .l.orm? 1

zna

roftro ..
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oB

ch

po
tal

O)

roftr?pni.e o ka?dym. przypadku p?. r:, do do?il?ow?nia durz konaj?cych,
w?tpiwai?c , cz?fto l fzczerze radzi?' czyta ?wieckich rezydentek, czy to

fi? kfi?g, i ucze?fzych ludzi, Mnifzek , wrzyftkie za? infze okazye
Wiedz: ?e mnieyfza umiej?tno?? wchodzenia zabronione f?,

potrzebna jeft na profrakow i pobo?

nych ludzi, wi?kfza za? potrzebna dla

----------------------

Ze!

ku
GZ

ni:

fzr

dn

1V?

k1t

Jllrystow, S?dz iow &c. s V.

P. Spowiednik Zakonnych Panien

jakow? mie? powinien urniei?tno??? o Cnotliwo?Cl Spowiednika.
.

O. Powinien k?niecznie mie? umie-.

I?tno?? znamienit?, j ?wi?tobliwo??

obyczajow f?anowi fwoiernu przy

zwoit?, to jeft, procz wyzey wspo

mnionych nale?yto?ci, jefzcze powi
nien wiedzie?: I. Regu?y, i obowi?z
ki tych?e Mnifzek. II. Powinien wie ..

dzie? Konftytucye tegoz Zakonu w

ka?dey materyi i przypadku. III. Po

winien wiedzie? obowi?zek Mnifzek

do zachowania klawzury ,
i kary

pofranowione za zgwalceuie klaw

zury. IV? Powinien wiedzie? przy

padki rezerwowane i censury na

p? Co jef? , i wieloraka dobro?, albo

cnotliwo?? ?ycia'?
O. Jefi: lafkawo?? niby wrodzona ';?

jeI pobo?no?ci? i roftropno?ci? z??czona,

?
ta jeft dwojaka: obyczayna, moralis,

l Prawna, lf!galis. dobro? obyczayna,
probitas moralis. w ten czas jef?, kle

dy Kap?an jeft w Ranie ?atki ?adne ..

go nie mai?c grzechu ?miertelnego.
Dobro? prawna, probitas legalis , VI

ten czas [ef? , kiedy Kap?an ?adne)'
nie ma przefzkody Kano niczney, n, p,

Exkomrnuniki ,
niezdatno?ci &c.

ro:

gu

pl!:
je
wi

fek

zac

je d

P. Spowiednik jak? mie? powinien
cnotliwo?? czyli Dobro? ?ycia'?

Mnifzki.

V. Powinien wiedzie? Iekarf?wa

przeciwko fz.krupu?orn ,
i pobudki do

of?odzenia Zakonu. VI. Powinien wie

dzie? fwoie obowi?zki, to jefl : ?e

powinien by? oboj?tny, nie powinien
przyjmowa? upominkow od Czczegu!,.
nych osobo nie powinien ni o czym roz

mawia?, tylko o tym, co do zbawie

nia nale?y; nie powinien by6 frogi i

nierozs?dny \v gorliwo?ci okplo po

prawy obyczaiow, ale powoli i po

cz??ci poprawi?i?c ich, nie razem i

catkowicie, aby razem wfzyftkiego
piepopsul, niepowinien cz?fto w cho

dzi? do Klafzkoru, oprócz tylko w

przypadkach, w któryc? pozwala S.

?tolica A poftolD,a, to Jeft: dla admi-

11iJtrowania Sakramentu pokuty, Eu

cbaryfiyi, oft?tnie?o namafzczenia, i

O. Powinien mie? obydwie, oby

czayn? i Prawn?, to jef? : powinien

by? w f?anie tatki bez grzechu ?rnie r

teinego ,
i zeby nie byt W Exkommu?

nice i niezdatno?ci &c. Potym: aby
fwoim z?ym przyk?adem nie gorfzyf,
nie gromi?, albo wf?r?tu nie' czynil
penitentom do zbawienney pokuty.

P. Spowiednik a?eby po?ytecznie
I

przyk?adnie f?ucha! Spowiedzi, jak?
jefzcze powinien mie? dobro?, czyli
jakie przymioty i cnuty?

O, Mi?dzy innemi przymioty pO'
winien mie? cnoty naft?pui?ce. L Spo?
wiednik powinien mie? dar modIit\"Vi

ullIny i pilny, to jeR: uczyniw(??
intency? do rozgrzefzenia, przy??Y
ml1iey uiech h:r6tko uczyni modlIt\V?

offi?·
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offiarui?c te ?wi?te dzido na fam? ;:, telnym absolwuj?cy druglch czy tyle

chwal? i uwielbienie Bofkie. II. Mie? grzechow ?miertelnych pope?nia, ile,

o

'e powinien milo H, aby z pokutui?cerni Penitentow absolwuje'?

tak fobie pof??powa?' jako z Cynami O. Dwojakie zdanie jef? wielkich

Oyciec. lIT. Powinien mie? gorliwo?? ludzi o tey kweftyi; bo jedni trzy-

zelu,f1It, o durze Krwi? Chryftufa od- maj? C ja.ko to Efkoba», Owjed, PaJse.

kupione, inaczey bez gorliwo?ci b?- ryni,. Platel, Klasodiuse , Lacvoi»: L.

Gzie niedba?ym i leniwym. IV. Powi- 5. c. r. Dub: 3· art: 2. n.I7I. & Lib:

nien mie? M?lhvo, [ortitudinem, zno- 6. p. I. C. 2. dnb: I. 17, 93. Rosggno-

fz?c dla mi?o?ci Bo?ey wlzyftkie tru- lus de Sacr: parnit. q. 4· art, II. num.

dno?ci
,

i uprzyl r?enia. V. M?e? po- 29') ?e tyle grzechow ?miertelnych
?viuien lagodnoS?, i duchown? 111ilo?? pope?nia, wiele penitentow rozgrze-

??t '{Jokutz???cym , aby tak wiernie fwo- fza; gdy? tyle Sakramentow czyni.

Je grzechi wyznali. VI. Powinien mie? WCzak?e godnieysi Awtorowie do"

rOzeznanie i roftropno?? wed?ug re- wodz?: ?e tylko jak jeden urz?d

gur r?,zs?dku. VII. powinien mie? cier- S?dziowild, z jedn? z?? dyspozycy?

1!tzU'Josc, <:>sobliwie aby penitent rwo- fwoj? zaczyna,
nie co raz inn? pona"

]e, g.rzechl. n?le?ycie ;vyrazir. VIfI. P?- wiaj?c, tak jeden tylko .grzech ??ier
..

wioten mi ec wierno?? w zachowanIU

f
telny, ale co raz bar?zley obci?zony

?ekretu Spowiedzi, jigilluJ1n confeJsionis, pope?nia. Tak ttz?maJ? !{OdT?q. Cards

?adn? miar? nie wyjnwi!'lj?c nikomu, de Lugo. de Panii: Disp: 16. Secti

Jednym flowem Spowiednik by? po- I4' Reyfmfl: TIz. Mor?

winien dobry i dla fiebie; aby mia?

\
..

zailug? u Boga, i dla penitenta, aby
iell

go na dobr? drog? newr6cit wed?ug ?. vr,

lliekt6rych nauczycielow zdania przy-

mioty jego te mi fi? wyra?aj? wier- b Roflrofmo?ci Spowiednika.
fzami:

Jakiey
rofrropno?ci rpowinietl by?

Spowiednik?
Spowiednik ma by? f?:odki

, przyf??p- P

ny do fprawy,
O. Mie? powinien przynaymniey

miern?, mediocrem, Racya; albowiem

Spowi.ednik razem jeft S?dzi?, Dokto·

rem, 1 Lekarzem, ktore urz?dy ?ad

n? miar? nie tnog? by? fprawowane
bez rofrropno?ci.

?v{hopny, baczny, cichy, ?wi?f-y i

C
?afitawy.

on/eJsor dulcis, affabitis, atque sva-

p.
vis,

'

1udens, Discretus, mitis, pius, atque

ben;g'ilu,s.
P. Rofrropno?? Spowiednika do

których osob zmierza? powinna'??.'Iyl:\ Spowiednik w grzechu ?miertel.

? zoftai?cy czy wa?nie absolwuje?

wie: Wa?'nie absolwuje, ale niegodzi
.

fam' RtzeCzr bowiem; nieuczyniwCzy

WzbUd?przod Spowiedzi, albo nie

O. Zmierza? powinna do trzech

os ob. 1. do w?asney osoby; aby fam

Spowiednik wa?nie, godziwie,
i po

?ytecznie (prawowa? ten Sakramenr.

11. Roftropno?? zmierza do wCzyftkiehp S
lWfzy w fobie ikruchy.

?

•

POWiednik W grzechu ?roier-
bez
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bez braku osob ,
to jeft: a?eby rów?

n ca?, po {ko?czoney za? fpowiedzI,
-

nie pofr?powa? tak z bog??emj ? ja?o we?t?g potr?e?y zmiIo?ci?. i ?afka"
i ubogiemi. III. Roftropnosc zmIerza? wosci? zbawienne da? upomnreme. o j

p.
I

/

powinna do osoby poautui?cey; a?.y III. Niech fi? ftrze??, aby prof?ych
nic z tych rzeczy nieopu?,:H, które i m?odych nie pyta? o grzechi mo?e

nale?? do ocalen?. du;zy, .1. naw'"1w ?m nie
wi"a?,:?? '. ?e?y tal: nie-nauczy]

cenia oney ,
.tore SCl??ti? fi? o ?.ch grzefzyc l nie dar przyczyny do (

\Ve

?y
hie

rZe?

kra1

.calo?ci fpowiedzi , I;tóre do wyzna- grz fzeaia.
'

czenia zbawienney pokuty, b d.. IV. Jako Duyofrr6?niey ma poft? ..

re do dania rady, do uczynienia ?ci- powa? w itlMeryi o czyf?o?ci , aby pe
..

Jlego ex.aminu. nitent niezgol1zyl fi? z tych rzeczy,
o k.tóryc? nie

;wie, i nie by? nauczony
z niebezpiecz nftwein potym onych
chwycenia fi?.

} A"

P. Spowiednik czyli jefl: obowi?za
ny sxaminowa? penitenta?

,

ln:
ohcO. Obowi?zany czarem, jako b?- V. Je?eli penitent rzeczy pró?ne

i nienale??ce opowiada, rof?ropnie
niech przerwie mow?, n. p. mówi?ca
ju? zrozumidem &c.

,

dzie ni?ey ,
- (

P" Spowiednik, gdyby wyci?ga?a po

trzeba, o które rzeczy pyta? fi? po

winien'?

wei

Bo)
zdaVI. Je?eli penitent b?dzie pami?ta?,

powinien wynz ? pewn? liczb? grze"
chow , j?sl i za? nie mo?e fpami?ta?,
dofv? jeft, aby powiedzia? ljrzb? po"

dobn?, docaj:ic te partyku?y: wi?
c?y, ,lb.o mniey., ,

.

I
V1I. Aiy nalezycie 2fwazyI, czylt

m ,d!l? ab?oIuc? ?, albo uchyli?, lub

na cza-s illfzy odfozy?; która prze
wlcl?.a osobJiwj? zdarza ft? w Jl:rzechU

ttniewu, w ?rz;ch? lubje?no?ci. j ,?
m i'eryi powrocPnla czy lt refryturyfl

O. Obowi?zany jef? examinowa? F

\)ro

lleg

.

,?zgl?dem gatunku?, liczby i okoli

czno?ci grzechowych, wzg??det przy

czyn, na?ogu, ??azyi bliikicll.! ile
r?

zumnie wnofi, 1Z te rzeczy ntoi'ZUp"t
nie onemu f? wy?ufzczC?ne, albo o tym

w?tpi. Takze' : jesliby penitont ni?u

czony i proftak. nad to pawi ie j :fi?
?>yta?, izali umie Tajcm.nice wil?rY,
przykazania Bofkie, i Ko?cieln?, i fta

nu fwego obligacye czyli obowi?zki'?
Przeftrzegam: VnI. Gdy przyft?puje penitent,

Spowiednik niech nie poziera 11'

twarz jego, ale natychmiaft, dawf?1

b?ogoQawie?ftwo, niech twarz f",'?

za}?ryje, aby tym ch?tniey [pOWiA?
dal fi? &c.

l. Nie wfzyscy Penitenci jednym
fposobem ma j? by? pytani, zk?d
mi?dzy innemi b!lrdzi?y powinni by'?
examinowani rozwi?z?ego ?ycia, anI

?eli bojazliweg?, ,hardzi.eJ'. kt?rzy
:fi? rzadko fpow]?daJ?, antZt 11 k,torzy
cz??ciE'y do (powIedz] ucz?fzczaJ? &c.

II. Spowiednik bez. przyczyny nie

ma przery\'va? fpowiedzi, przed ko?

cem, nigdy nie powinien ftrofowa?, i

gromi?, ale f?odkiemi flowy i tagod

?lem? do wyznania grzechow zach?-

$, VII,
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z1, s VII. :.',
czona, !V. Niepowin?o fi?. wyjawia?'

.. a- _

uchylenie rozgrzefzema.V. NH' powinny
O Sekrecie Spowiedzi Sakramentatney? fl? wyjawia? pokusy, fzkrupn?y, niedo ..

ch fkona?o?ci naturalne, VI. Nie powinny fi?
I?e p.

Co jefr fekret Spowiedzi Sakra- odkryw?? grzechi wfp,ó?ucze?njk?.
?yl

I
mentalney'?

\
VIII. NIema fi? odkrywa? ofoba, kto ...

do O. Jeft nay?cisleyfzy obowi?zek, ra: j"f'?: objektem, albo przyczyn? lub

\Ve wfzelkim przypadku obowi?zuj?" powodem do grzechu, &c_

n? .. l ey do zachowania powierzonych fo- P. Z jakiey fpowiedzi zaci?ga i1?

pe.. hiE1 przypadków fumnienie w tych obowi?zek fekretu'? -,

zy, tzeczach, które f? ?yj?wione na Sa- O
•. Zac.i?ga fi? z wfzelkiey i z farneJ

my kl'atnentalney fpowiedzj, fpowledzl Sakramentalney , czy to ta

rcb
P, Spowiednik do zathowania fe- Spowied? b?dzie przed Kap?anem

lretu Spowiedzi jakim prawem jef? approbowanyrn, czyli przed nieappro-
zne OboWi?zany? bowanym, gdy penitent przez dobr?,
inie

O.
Obligowany jeft trojakim pra- wiar? rozuml

:

by? Spowiednikiem

i?ca wem,: P?awem naturalnym, Prawem prawnym, czyli od zwierzchno?ci

Bofoz,m, z Pr?wem KCJ?cielnym: jeft Ko?cic?a poftanowionym.

?tat,
?danIe pospolite

-

Doktorow, P. Którzy zaci?gai? obligacy? fe.

P. ,Spow}ednik czyli mo?e o rad? kretu?
•

'..,rze

;ta?,
po"

wi??

'Profic wzgl?dem grzechu fpowlade- O. I. ZacI?g, SpoW1edmk me tylkQ

llego'? prl1wdziwy, ale i zrnyslony i przez

O. Mo?e godzjwemi rrzodkami, je. omy?k? za aktualnego poczytany. II.

sliby byla potrzeba, to 'jeft: Spowie- Zaci?gai? wCzyscy ci, którzy grzech

?zyll
dnik Kiedy.koI?iek profi :a?y od inn:.. penite?ta,. gdyfi?. fpowiada?, flyfzeli.

lub gO,?P?wlednIka, ?OWlnIe?1. pro!l? czy .wl?nIe, czylI niewinnie, czy to

)rze o?roznle, opUfZCZli]?C okoltcznoscl obOl?tme, czy godziwie, Jub niego ..

ecbll lU.teysca ? czasu; osoby, tak, aby nie dziwie, Racya; aJbowiem takie wy
..

j \'1/ .

powzio? wiadomo?ci o Penitencie. jawienie uczynitoby fp0\;yied? uci??-

nrs,jf 2k?d jesliby zachodzi?o niebe-zpie- liw?, nienawi?n?, ? od tey?e ludzi od-

tentl ??e?ftwo -odkrycill oboby, jeft rzecz ftrafza?oby.

l v' lllegodziwa fzuka? rady. P. Sekret S?owiedzi wielorako ma.

wf'tj
p. Które rzeczy nale?? d? fekre- ?e fi? zgwatcic'?

f'W?
tu Spowiedzi? O. Mo?e fi? zgwa?ci? dwojako:

:)\?"ia' t
O. Do fekretu fpowie?zi wfzyftkie zr?cznie, direae, iwybocznie ,

indi-

: ,rzeczy nale??, które na fpuwie- reffe. zr?cznie w ten czas gwa?ci fi? t

,11'1: f? wyra?one, i odkryte.· I. Zad· kiedy gr?=echy poproftu i bez ?adne ..

'\Vfz?tzechi tak ?miertelne, jako i po- go okryslenia objawiaj? fi?. Wybocz ..

'czyl?<1tlie nie mog? by? wyjawione, nie zas w ten czas gwalci fi", gdy 1:

blic;n by te by?y tajemne, czyli 'pu- jakiego flowa, albo uczynku Spo
..

jaw'
e, II. Zadne nie mog? by? wy- wiedniko mo?e kto pozna?, lub do

;l?je
IOne okoliczno?ci grzechow. III. mniema? fi? grzechu" albo u?omno?ci

. 1l1? H? odkrywa? pokuta nazna- pokutuhce?o.
Om lV. W
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P. Co powinien Spowiednik czyni? .;:' znacznym dobrem penitenta. VI. abJ
gdyby by? pytauy o rz.eczy te, któl'e

I Spowiednik nie przyimowa? tego po
na Spowiedzi f1yfza? '?

I
zwolenia ,

ani penitent onego nie da-
O. Powinien odpowiedzie? nie \'Yi??, wal bez Cpl'awiedliwey i f?ufzuey przy.

nescio , nawet pod przyfi?g? . gOOZl" czyny.
wa rzecz jef? przeczy?. negare , ani- P. Kap?an gwa?c?cy fekret wiele
by w ten czas nie wynis nelo zt?d grzecho.v pope?nia?
klamftwo, mendacium , racye daje de o. Trzy: 1. Pope?uia grzech ob

Lugo; albowiem wfpomniona odpo- mowy, uymuj?c Rawy bli?niemu. II.
wied? ma ten fens: Nihil sc[c? scien- Popelnia grzech nienawi?ci, niez a-

tia tibi communicabili. vel: .ne,sclO pec??- chowul?c fekretu. UL Pope?nia ?wi?-
tum, ttt homo, &1 in his clrc!"mj?antus, tokradztwo

, poft?puj?c przeciw ufza-
scilicet quod jubiiciatzw, t'gtbu,s huma- nowaniu tego Sakramentu.

?(E [ocietaiis, nie wiem z wiadomo?ci
do ciebie nale??cey , czyli, kt6raby
fi? 'tobie odkry? mogla; albo: nie wiem

grzechu, jako cz?owiek, i w tych
okoliczno?ciach, to jeft: coby pod
padale prawom ludzkiey fpoleczno?ci,

ROZDZIA? VIH •.

czyli towarzyftwn. p dk" ?(,
P. Spowiednik za zezwoleniem pe-

o rzypa tac l zatrzymanyc1t ZfJyzi?ey
, zwierzchnolei do rO?f!.'rz·erzeJZia.nitenta , czy moze godziwie co z fe- .., 'J'

kr?tu Spowiedzi wyjawi?? P.

]zali
ma Ko?ciot Bo?y moc za'

trzymania przypadkow grzechv
O. Pospolitfze jeft zdanie: ze mo

ze, pod kondycyami naf??pui?cerni.
l. Al>y byto pozwolenie penitenta wy
ra?ne. II. Aby pozwolenie byto dane

?

od penitenta dobrowolnie i bez przy
musu, III. A?eby Spowiednik nie

poft?piI nad zamierzone zezwolenie,
zk?d Spowiednik zgrzefzytby ?mier.

teInie przeciw fekretowi, jesliby wi?-
.

cey grzechow, albo wi?cey olobom

odkry?, ani.2eli penitent wyra?nie po
.zwolU. IV. Dla uniknienia zgorfzenia
ten grzech niech wyjawi Penitent

mimo Spowiedzi, aby dar zezwole

nie na pismie, i Spowiedl11K maj?c
pozwolenie nigdy.niech. nie. mówi: ?e

llyfza?ern to na SpoWIedzI, ioa,czey
te odkrycie by?o by nienawi?lle, i

bY?oby grzechem ?tl1iertelnym. V. Aby
te objltw1euie by?o z oc?ewH?y1U i

ZU

jak
wych? _ 4·

O. Rzecz pewna, ?e jP.ft w Ko?cl«
le Bo?ym w?adza do zatrzymywa?\a
nieltt6rych grzechow,

\

aby od Olch

pomnieysi Spowiednicy nie mogli raZ'

grzefza? Penitentow fwojch.
P. Co jeft przypadek zatrzymany!

casus reservcttus?

O. Je!t grzech ?miertelny, z ktc)regO
rozgrzefzenie ?adnemu Kap?anowi nie

bywa pOi?wolone, cho?by approho'
wanemu, ale zuftaje przy S'uperiorz?'
albo przy Delegacje czyli namieftI1V
ku od niego poftanowionytli. ?

P. Jakie f? nale?yto?ci do tegO'

aby grzech by? zatrzymany? j

9·. Pospolicie i wedtug, pr?I\?Yt
KOSC10Ia 1 f? te trzy ;nalezytoSc1•

Aby

,

"
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Aby grzech by? ci??ki i ?miertelny, ;:, cia?by i znalezione na którymkol ..

1?: A by grzech byt zewn?trzny; ro-
wiek brzegu lT"lri1dm.

ab1

po?
1,1ew?i grzechi wn?trzne , chocia?by V. Wkradaj?cy nowe podatki, ie da?

mogIy by,? rezerwowane, zt?d ?e t& wyderkafy, albo Ich / pomna?aj?cy ,

rzy· I

rezerW:i\Cya jefi pomocm? do dobrego wyjowfzy nie które przypadki z pn . .,.

.

I
t

rZJ1dzenia, durz
'/ pospolicie je/dnak fa- wa , albo z osobliwfzego pozwoleniaVle e

1)1e tyl?o grzechi zewn?trzue vdla przvpnfzczone.
tey?e przyczyny rezerwni? fi?, VI. Fa?fzuj?cy lifty A pof?olfkie, al ..

ob

?. II,

iez s

lwi?'
ufzs-

III. Aby by? grzech [kurkiem wy- bo ich podrabiaj?cy. .'

konany, eonsumatum L a nie dosy? na VII. Poddawaj?cy br6? albo inne

tYm: ?eby tylko by? ufi?owany ,
at- rzeczy wojenne Turkom albo i;nf?=ym

te?ta!um, chybaby co innego w pra- nieprzyjacio?om Imienia Chrze?cia? ..

\Vle
byto wyra?ono. ROIcya; bo za- fkiego i infze maj?tki do f?anu Rze-

t'?'zY111anie czyli vezerwClcyCt, gdy jeft czypospolitey Chrze?cia?fldey riale ..

l'Ze,cz, ?llienawi?n?\, i ud??liwa,' rna ??ce , albo rady Chrze?cia?fkle na

?yc SClstego tlumaczen?.. Zk?d goy zgub? Chrze?cisnow nieprzyjacio?om
,J'eft rez?rWOwane zabóyf?wo, nie by- oznaymuj?cy.

wa rezerwowana wola wn?trzna do _ V1II. Przefzkadzaj?cytym, którzy, '

Zabicia cztowieka.
-

'

wy?ywienie i rzeczy potrzebne do
.

P. Jakowe f? przypadki ,
i exkorn- Rzymn wioz?. "

n:uniki rezerwowane do roz?r?efze- Ix. Tych, którzy do Stolicy Apo.

JlIa Papie?owi in Bulla Crenre? froHkiey d???, albo fl? od niey wra.

O. Oto ci wfzyscy wpadaj? W ka-. caj?, fwoiro R-aranif'm, albo cudzym

zusy Butla CcenlE, i w exkommunik? , i bez jurisdyk(,yi ucifkaj?cy.
jako fi? pokazuje ex Bullario Tom: X. Pielgrzymow, którzyfi? w Rzy ..

4. & 6. któr,zy fi? tu wyliczaj?: role bawi?, albo odchodz?, r?ni?cy,
}?cie"

v?U\a
nich

raZ'

L Wfzyscy Heretycy, Syzmatycy, odzi:nj?cy, zatrzymuj?cy ?
i bpaj? ..

i onych przyjaciele, Kfi?iki Here- ey
t?ckie czytai?ey, albo drukui?cy. IJe? ·XI. Zabjjaj?c? rani?cy, obcinaj?cy,

!'t:. 7.y a bowiem farnemu Papie?owi bij??y" ?'apaj?cy, do wi?zienia wtr? ...

)eft rezerwowana, ale formalna i ze- caj?cy, albo nieprzyjsch·lfkim fposo-
'Vlletnma. bem naft?pui?cy na Kardyna?ow ,

Pa ..

TI. Ci, któt'zy appellui? ,od Papie?a tryarchow, Arcybifimpow i Bifkupow.
?() yrzyfzfego Synodu i onych przy" Legatow, albo Nuncyuf:zow Apofiol ..rre1r(1

vi ?e
'obo'

orze,

?il:tJi'

Jaflel?. L !kich.

lt\
IIl. Rozbc;ynicy czyli ?otrowie XII. Tych, którzy do r?du Rzym ..

'\V?t:?cy, na \ morzu Papiezkim os obli- lkiego za fprawami fW9jemi udaj? fi?,

Ily?'
od góry frebrney, a? do l?aracy- al bo fam przez fi?. albo innych', 0-

l\?t\ych przechowacze i przYJaciele. bra?aj?cy, bij?cy, zabij?cy, od?iera,.,

rz D Chwyt::li?cy maj?tki tych, któ? \ j?cy i onych pomocnicy.egOI

;J.1JY k1? ?

'Z okr?tem rozbili, Chrze?ci-

\
XIII. Przefzkadza j?cy, aby ljR-y A ...

k?Y?: ? toregokolwiek rQdzaju, chop' po:f?olf1de nie przyfz?y do {kutku
II

, tu?zie? przefzk?dzaj?cy, aby po tako-ci.
J-

I' WiJ. we
?

-,
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be

we pisma ?aden nie odwa?a! fi? do
;:? munikowanaml od Papie?a i dobro-

Scolicy Apofrolfkiey udawa?. wolnie przypufzczaj?cy ich do fun-
VIV. Przywlafzczaj?cy f?d przy- kcyi Ko?cielnych i wfzyscy, którzy

zwoity Ko?cielnym ??dzi\J?n. wchodz? do zbrodni exkommunice -

XV. S?dziowie ?wieccy, którzy podpadaj?cey.
waz? fi? Duchowne Ofoby przeciw IV. Wfzyscy ci, kt6rzy otrzymaliPrawa Kanonicznego rozrz?dzeniu. uwolnienie od exkommuniki Papie?o-'do fwego Trybuna?u poci?ga?, albo wi zachowaney pod kcndycy? zado-
uftawy wydaj? przeci wne wolno?ci fy?uczynienia f?ronie pokrzywdzo-
Duchowney, albo oney?e upadek przy-

J
ney, jednak?e kondycyi nie wypeh

nofz?ce, niaj?; ci bowiem powtórnie zaf?ugu-

}.I

XVI. Przeszkadzaj?cy, aby S?dzio- j? na now? exkommunik?.wie Ko?cielni urz?du fwego fprawo- V. Wfzyscyci,którzyby'w kazaniach,
wa? nie mogli. Tak.ie, którzy pogar-

I albo w infzych publicznych aJ{tacb,

ba.

d7.aj? f?dem Ko?cielnym, i udaj? fi? jako to czytaniach, albo ko?kluzy-
fw
0[\

li.

by

do ?wieckich, wfzyfcy tym poma- ach twierdzili: ?e Nay?w. Panna po'
gaj?cy, radz?cy, wftawiaj?cy fi?, Iprzy- cz?ta jef? w grzechu pierworodnym-
iaj?cy. VI. Daj?cy albo obiecuj?cy W f?-Ol

XVII. Przywlafzczaj?cy dochody dzie Rzymikim jakie podarki, a?1Ko?cielne. tego, O co profz?, ?atwiey dof??pil!
Wa

XVIII. Wltladaj?cy pobory, dziefi?- VI. Wfzyscy M?lzczyzni wft?pu-
dny, &c. na Ofoby Ko?cielne, Prze-

I puj?cy co Monafteru Mnifzek, i prze-
j?c
ey
cz

?o?onych, MonaRery &c. bez wy- ciwnie wfzyilkie Niewiafty wil?puj?-
ra?nego Papiefkiego pozwolenia. ey do Monaileru Zakonnikow.

XIX. S?dziowie ?wieccy, którzy vnr. Wfzyfcy ci, którzy zros1iw?e
i

fi? mieszaj? W fpr2wy sryminalne plfz? hG??ki, trzymaj?, lub drukul%
przeciw Orobom Ko?cielnym, one fa- paszRwilul?ce, ZaKo,n S. Dominika 1

paj?c do rozprawy przycifkaj?c, czyli :Frandszka.
\vyroki przeciw nim ftanowi?c, albo IX. Symoniacy rzeczywj?ci wzgtf'
gn?bi?c, bez wyra?nego pozwolenia dem Kap?a?ll:wa albo Beneficium.
Stolicy Apoftol1kiey. X. Pogrz?bow pozwalaj?cy Here' -

XX. Pofiadaj?cy dobra, albo zie· tykom lta mieyfcu ?wi?tym.
mi? Ko?ciofa Rzymfkiego i Jego ju- XL Mniszki po uczynioney pro'
ryzdykcy? pr?ywrafzczaj?cy. fef(yi bez llufzney przyczyny wycho',

P. Które f? przypadki i exkommu- dz?ce z Monaftyru.
niki Papiezowi do rozgrzeszenia za- XrL Czytaj?cy albo trzymaj?cy
Ghowane, extra Butlam CcentX. kfi??ki zakazane (gdzie nie jefl motJi?
,

o. Ex Buzembau eJ Wigant: w o kfiq?kaclt heretyckich)fironach naszych pofpolitCze f? te: Xnf. Gwa?c?cy zakaz Papie{kj;1. Bij?cy Klerykow, .jesliby bicie xrv. Nauczaj?cy, ?e fpowied? mO;by?o zbytnie. ?e by? w nieprzytomno?ci, ale pr?e
II. Pojedynkuj?cy i pomagaj?cy. lifty czyniona.
III. Klerycy towarzyfz?cy z euom-

,xv.
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XV. Parochowie gwatc?Gy przyfi?- ,:, Czym fl:opniu. IX. Zgwa?cenie Panien,

?? uczynion? wzgl?dem mieszkania

\
X. Pochwycenie jakieykolwiek Nie ...bro

'fllO-
&c. wiaf?y i co wi?kfza ?ony cudzey, XI.

órt1
lwice ___

- __
_' Zabóyftwo dobrowolne, i do niego

pomoc i rad? dawaj?cy. XII. Bij?cy
I

Exko11'ln4uniki Papiezowi nierezerwo-

\
Rodzicow. XIII. Zapalaj?cy, i daj?cy

UhH'LC pospolite fq te: ex Wigant in
-'

w tey mierze rad? i pomoc. XlV.ymaU
ie?o' I
zado

zdzo

ypetl
?ugu'

Compendio cap. II. Grzech Kleryków pobo?nym zapifom
/, zadosy? nieczyni?cych. XI. Beneficia

1.
Zaci?gaj?cy

M???€?ftwo w ftopnisch ordynaryjnie poruczone opufzczaj?cy
.

zakazanych, albo z Mniszkami. bez pozwolenia Bifkupa.

II. Przymufzaj?cy Niewiaf?y do Mo- P. Kto mo?e rozgrzefzy<1 od przy·

?ati:erll, lub do mat?e?ftwa • padkow Bulla: (anet'?
l1iacnl

?tacb,

luzy'
l pa

nyll1·
W f?-

III. Panowie ?wieccy zakazui?ey O. Ordynarylnie rozgrzefzll P:t--

,fwoim poddanym, aby duchownym pie?, jesliby jednak te przypadki by.

?fobom rzeczy fwoich nie przedswa- ty tajemne? mo?e rozgrzefzy? Blfkup

11. a.?bo od nich nie kupowali, albo ?e- (juxta Trirlent: S?fs: 24. de Refor. c.

by infzych ?nug nie: czynili. .•

6. ) lub fam przez fi? ?
lub przez Wi ..

IV. Zaniedbywaj?cv adauD1ftro.. karego; lub przez tego, kto ma wy·
aby

t?piJi.
??pu'
prze-

wa? fprawiedliwo?? Ko?cieln?. ra?ne na pifmie pozwolenie.

.

V. Drukuj?cy, drukowa? rozkazu- P. Czyli mo?e Bifkup w jakim przy-

)?cy, przedaj?cy ,
u fiebie 'trzymaj?- / padku rozgrzefzy? od przypadko,V

ey, wydaj?cy / kfi??ki wzgl?dem rze-

\
Butlce tamce publi'cznych'?

czy Swi?tych bez imienia Autora, i O. Mo?e? je?eliby zachodzi?y tru ..

:puj?'
i approbacyi&

dno?ci 1 dla kt6rych penitent osobi ..

:liwie
ukuj?

VI. .P?rywocze Niewiaft, pomag::;,j?cy, ?cie, ani moze doft?pi? do Nuncyu ..

fprzypJ?cy; fza, ani do Stolicy Apoftolfkiey. Ra-

nik' i
VII. Wez?cy fi? rozgrzefza? od cya; bo l(o?cio? S. jako Matka na to

przypadkow Butlce ecence ?c. &c. pozwala. ita Wigant & ati!.

P. Które f? trudno?ci czyli prze-

fzkody?Pr?YPC?dki rezerwctnt Bij1mpowi lP?

le?jkiemu na Synodzie Roku Paltfoie- '0. S? nafl?pujqce: I. lesliby
.

bytof-Iere'

niebezpiecze?ftwo ?mierci w drodze.

II. Jesliby by?a d?uga choroba1 cho

cia? bez niebezpiecze?ftwa. III. Jesli ..

by byto ub6ftwo, tak, i?by by? przy'"

mUlzony ?ebrze?, który przedtym

niezwyk?. IV. Lata ftaro?ci, i mtodo#

go 1613'

r

I. Herezya. II. Czytanie Kfi?g He ..

?tyckich, które traktuj? wzgl?dem

fI rflkurow wiary. nI. Krzywoprzy

fi.} :VO publiczne w S?dach. IV. Zmy ..

fze;le piecz?ci, i fkryptow. V. Fa? ..

lub i ?wiadectwo w S?dach, pismem

?ci. V. PIci u?omno?? ? czyli f?abo??,

gdyby Niewia!ta by?a pokutuj?ca.
VI •

Jesliby Penitent nie by? prawa fwego?

jako fyn wzgl?dem Oyca,. fl'ng?
wzgl'tdelD Pana. VlI. Dozor Durz.,

.

Belty Qlnem
dane. VI. Sodomia. VII.

krew
a

wo. V III. Kazirbdztwo z

,

n?, l\?b powinowatym W pierw- VIlL

/
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VIII. S?abo??, dl którey przykro?ci n p,zywr?za"'?.y cx."ommuniki. H. i hó'
podró?y znie?? fi? nie ino

?.
IX. Sb.. re> m?j? przyw ?,.'tt't? exkorarnuaik?.bo?? cz?onkow h. p. jes1i?y bY? slepy, Takl:e jx?ommu ltla iflfz? jeR rezer-

kulawy &c. X. \Vfzelka przefzkoda, wowan I, • infza, nie.

któraby za zds nie l rof?ropuych fpra- P. Na jtild toniee grzechi bywaj?Wiedliw? by? fi? rozumi-I,a. Wigt:tnt rezerwowane?
, Zer',

fol.
112 Compend: C. IL de Panit: O. DI? tycP ko?cow: T. Ahy przesP. Czy maj? moc rozgrzefzenia Za- tak? rezerw? Chrz??cianie lepiey fpo- p

konnicy od przypadkow Butla CrEna? [obili fi? do poprawy ?ycia, i bar- tnni

alb<

poz
albl

O. Superiorowie Zakonni, którzy dziev l?kali h? pope?nia? grzechow,
maj? jurysdykcy? iakoby Bifkupi? nad których tak trudne obacz? odpufzcze-fwoiemi

, n. p. Ge'?tera!ol!J)e i Protoin- nie. II. Poniewa? rezerwa nale?y do
c1jalowie, maj? t?? fam? w?ndz? nad dobrego rz?du, i do dobra pofpoli-

(

fwojemi Zakonnikami, kh)r? Bifkupi tego, do pow?ci?gnienia od fpro?nych
\V ta

jeft
WIZ

nad tobie podleglemi. Wfzak?e jednak i ci??eyfzych grzechow, (. Ita Tri.
trzyma Felix Potfj?as: ?e ci? Pra?aci dent : S fi: 14. C. 7,)Zakonni od infzych rozgrzefzaj?c Ka- p. Kto ma moc rezerwowania Ka- p

ZUSO\V, od tych :fiedmiu na:ft?puj?cych zusow? pad'

rozgrzefzy? nie mog?. to jeR: l. He- O. Rezerwowa? przypadki mog? ci C

gaj?
bo\
ju

retykow znowu odpad?ych W Here- wzyscy , którzy m::lj? urz?dow? ju-
?y?· 2. Syzmatykow. 3. Fa?fzuj?- rysdykcy? farni przez fi?: zk?d Pa?
cych lifty Apo:fto;flde. 4. 1\hj?cych piez mo?e Kazusy reurWOW<2? l1a?

fpiknienie W dodawaniu pofitkow nie? ca?y Ko?ciol. B'ikup na ca?? Diecez) ?,
przyjacio?om Chr?e?t·;af1fkim. 5. D"V'()y- Genera?.na caty Zakon &c.
ie?cow. 6. Zahc)ycow famowoJnyc'h, Mówi fi? przez fi?, pn' se; ponie-
7· Knuj?cych zdrad? przeciwko Pa- wa? \V Zakcnach nie godzi fi? Snperj-piezowi Rzymfkiemu. orom Zakonnym mieyscC'wym re?er-

P. Co potrzeba zachowa? tym, wowa? Kftzusow; gdy? wYadzy, ja"którzy rozgrzefzaj? od Kazusow Pa? koby Bifknpiey nie maj?, oprÓcz Ca ...

piezfkich? mych Genera1'ow i Prowi? cyalow,O. Absolucya z:\wf,7,e by? powinna

I
ktcfrzy to czyni? z naJe?y t) m roZ'

po uczynieniu zado?? frroni e po-

trz??nie.niem
j zezwoleniem y n pitufykrzywdzoney, albo przynaymnif·y generalney, ?tlbo ProwincyaJNy, a?yd?wfzy doftateczn? na to par?k?, al- fi? zbyt Kazusy reZtrWO\\'Mle nIebo opis. albo zaprzyfI??cnie, ?dbo rozmna?aty, a takby wzgardzone by-oowod jaki niezawodny, kt6ryby wy- ?y.

,

fiarczyt wed?ug upodoba,nia' fironie P. Kaptan chc?cy Mfz? mil"'? jt's/lt>okrywdzoney za rozs??j\lem r< flro- nie ma Kap?atla approbowaf1epo!lapnego Spo", iednika. IF7{!,cm: ibidem rezerwowane Kazufy, co pOWillietlP. Przypadki rezerwowane wielo.. czyni??takie f?? O. Powinien Spowiada? 'fi? ml1ieY"
O. Dwojakie: 1. Przypadki rezer? fzemu Kaptanowi 1 aby tak byr .rot:wowane, które nie maj? do fiebie gl'ZefZOl'ly wzr?cz, d?1'CcrC, od nJCre

?er",
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2erwowan?ch? a wybocznie , indirei?e, .;? pC??ku nierozgrzefzatby ur?alciioie
, pro ..

od rezerwowanych. W tym jednak ra-

.

prl e
,

ale by tytko znasit rezerwacyq,.
zie ma obowi?zek i przyci?nienie fu ...

hó'

'aik?·
ezet-

tnnienia, aby fi? koniecznie fpo?iada?
potvm majacemu w?adz? tychze re

zer?vowany"ch ( [ta Bonac. Tom. 1.

fol. ?7?. ):

R O Z D Z I A L IX.
waj?

De remediis contra relapfum in pecca
..

ta.,rzeZ

fpo
bar

how,

zcze

y do

pali
nych

P. Penitent , który przez zapo
mnienie jaki grzech rezerwowany ?

albo
censur? opu?ci? na fpowiedzi,

poznawLZY, ?e tu rezerwo\,\any grzech,

O frzodkach przeciwko ponowieniu :gr'ze ...

chote,

Srzodki
dla niepowtarzania grzechow

pope?nionych mog? fi? wfzyfrkie
wetprze? na modlitwie i czynno?ci;
wed?ug tego dwojakiego od Chryftu
fa Pana upomnie nnia: (Math: 26 )
Viaitate & oraie, ztt non iutretis in ten"

tationem: czuycie i módlcie ??, aby
?cie nie weszli w pokutzenie •

albo
censura, co ma czyni??

.

O. Powinien ftawi? fi? maj?cemu

?tadz?, czyli jemu fpowiada? fi?: nie

Jeft jednak obowi?zany powtarza?
WLzyftkich grzechów (ibidem fol: 279. )

T1'·i·

p. Zakonrlicy czyli podlegaj? przy
padkom od Bifkupa rezerwowanym'?

I Ka,

? Zakonnicy niewy??czeni podle
gaJ?, wy??czeni za? niepodlegaj? ,

al

?Owiem wzgl?dem tego nie nole?? do

Jurysdykcyi Bifkupiey. C0111mu1Us DD.

g? ci

1 ju?
Pa?

na

ez)?,

Srzodki nale?qce do modlittog:

I. Cz?f?o fpowiada? fi? , i Eucha

ryfti? przyimowa? z wielk? pokor? i

nabo?e?ftwem.

P. Superior czy mo?e, rOZhrzefzyw

fzy tylko od przypedk.ow ?ezerwo
\Vanych, z nierezerwowaneml odeila?

penitenta do infzego Kaprana?
1 L Codzielmie, pokornie i gor?co

módli? fi? do Boga, ?ebrz?c rafki i

pomocy do prawdziwey pokuty i po

prawy ?ycia.

onie'

'peri'
e7-ef'

"

jtl"
Z (a?

O. Niemoze. tak Bonacina, Buzemb:
i inni. Racya; albowiem Spowied?
wfzyftldch grzechow ?miertelnych,
'k\()re penitent w tym?e farnym razie

wYzna? mo?e, jeft przykazana Pra

\Velll Bofkim do rozgrzefzen ia (zd eon

?? ex Coneitio T'riden?: S:efs: ? 4·.
c. s,)

HI. Gor?ce, przynay?niey krótkie

zanofi? mod?y do niewinney m?ki
Chryfrusa Pana, do Nay?wi?t: Maryi
Panny, i infzych SS.

io'" ,

roZ'

liwry

, aby
nie

IV. Cz?fto mie? parni ? na obec

no?? Bolk?, mysl?c, ?e B6g jeft wr??:
dzie przytomny, karaj?cy grzeclu ,

l?c rozdzieli? Spowledz, nIe Jeft w

lIl.ocy SUperiora. Zk?d jesliby Superior
'tze

móg? absolnt?Zie fluc1ul? grzec!wUJ

?e??1Jftkich, 11l<J;ye, w1j(?nf1zalf}J?y Ja11lych

i1if?Y-'Lf)oUJa"'l'1Jth, odeflac pellltenta do

gr;;?O KCl/p/etna, aby od niego by! ,,'oz

r. j'?'OllY od wJzyjlhich g'fzeclzow tak

e bY'

p?ac?cy za dobre uczynki.
.

jesl1
o

na

V. Rachunki (uronienia cZynI? n. p,
rano uczyni? prz.edfi?w?i?c.ie unika

nia z?e y okazyi, 1 cl1fomema fi? tegO

wyft?pku. w wieczor uczyni? radIu"

ntk, czyli dotrz?ma1 [wego przed ..

fi?wzi?cia •

ipie!3

ezcru) 1. .'

IJt !. ?lfJa1lyCl't, Jako l '1uerozeYWOWCl-piet
roi' ;l:!fG

l. ,SUperior zc/,.)!, jesZiby cllcia!, mo-
e

1?a?1Z?c?y? pokut?, w htóryw przy-liere-

VI.
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VI. Kfi?iki duchowne czyta?, ofo- >? da? odpór, od zezwolenia by? da.
bliwie ?ycia Swi?tych Pa?fkich, o ich lekim

, ale raczey o?wiadcza? fi? z
pC'\

pracach, umartwieniach 1 m?cze?f?wach S. Kazimierzem: Mato mori , quam ja" (
j Ul

Cnij

by?
prz
Zn l

?\'3(

&c.
.

dari , wol? umrze?. ni?eli zgrzefzy6,
VII. Zatwardziali grzesznicy niech

---

zawfze przypominaj? fobie krót?to??

?ycia, i uciech jego, ?e rofkofzy f?
doczefne i pr?tko przemijaj?c ; kara

R O Z D Z I . ? X.

za? przez ca?? wieczno?? nie ma ufta? O Jzkrupulach i lekarflwaclz przeciw nim,
w przepa?ci piekielney. _

l

ter?

dz.i1
WjE'

VIII. Niech rozwa?aj? okrucie?ftwo

nad fa me mi rob?, i? opufzczaj? Bo

ga, i wieczn? fzcz?sliwo??, ?e wy?

daj? farni fiebie na wieczne m?ki pie
kielne, gdzie wieczno?? bez, ko?ca

,

?mier? bez ?ycia, niefzcz?sliwo?? bez

?adnego powrótu z bezdenney prze

pa?ci.

P.
Co jeft fzkrupu??

O. Jef? bojaz? o grzechu, gdzie VI

rzeczy famey nie masz grzechu. Prze'
citonie Jummenie rozwi?z?e, jeft w ten

czas, kiedy kto z pobudki lekkiey {

niedofkona?ey f?dzi to za rzecz do'

br? i i godziw?, co rzeczywi?cie jeft
z?ym.

glo?
ttla

O?.1f'

da r

?ci?

llJ0,
Srzodki ?ci?gaj?ce fi?, do

czuyno?ci .

P. Szkrupuly z jakich przyczyn po'
chodz? ? .

?y?
LV.

POPI

J. Przez czulo?? , rozumi fi? unika

nie okazyi, wed?ug tego: Eccl: 3,

Qui amat periculusn, peribit in illo , kto

kocha niebezpiecze?ftwo, zginie w

nim. Okazye za? mog? by? te: rozmo

wy podeyrzane, przeftawanie z nie.

wiaf?? , ciekawo?? oczow, niewfty-

O. Z ró?nych. I. z Zfey konflynr
cyi cz?owieka , to jeft: z natury bo'

jazliwey, mel ncholicznev &c. II. ? srl'
bo?ci

, osobliwie z bolu g?owy. nI.
z D?ugit>go fmutku, zkad fi? poczt
na melancholia i miefzaj? fi? imagiJJil"
cye, IV. Czasem ft?j? fi? fzkruputy1
dopufzczenia Bofki?go ,aby cz?owiek

cierpia? te udr?czenie, dla kary grt:"
chu ofobJiwie hardo?ci, czafem takZe

fzkrupuly przynotz? wi?ksz? zaaug?

jako wiadomo z ?ycia niektórych sS

d1iwe biefiady &c.
,

II. Rozumi fi? pami?? na rzeczy
oftatecze, wediug tego: Ecc!: 7. Me·

?11O'I"fiWe novijJima tua & in ceternum

'/Zon peccabis. Miey w pami?ci ofta

teczne rzeczy twoje, a na wieki nie

?grzeszyrz •

P. Które f? Lekarftwa przeciw fzkrJJl

purom?
nI. Zwaza? potrzeba ci??k()?(? grze

chow, jakie fzkody przynofi dufzy. o. I. Szkrupufy wezm? koniec, jel
sli fi? b?dziefz ucieka? do Bog'·
prz?z modlitwy przeciwko pOkuSD?
Szata?fkim. II. we wfzyi?kim fzl<rtl'

pulat powinien aucha? r?dy fuperio;
ra, albo fpowiednika, po,"inieJJ ?,1
byd? pof?ufznym, wiecziawfzy ?WIll

IV. Strzedz fi? pró?nowania, któ
re jeft przyczyn? wielu grzechow,
wed?ug tego: Otia. da1d vitia. Ch??
pr6inowania, do grzechow nak?a.

Jlia.
V. Je?eliby fi? zdarzyfa jaka poku ..

f?, 'w pocz?tku. farnym potrzeba oney cza, ?e ten jeft m?dry ,i poh()$?Y'
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da

l? Z?

'flfrt.,

ROZDZIA?P. Sp0\\'i(;dnik j:?lf fobie ma pofl?- ;',

Pr\V:i? z rZ'\rupt:?nt?mj ?

AT

Podaje , 'J1ic!-tr'pyrTt rrzrrCtdf:ow albo

/; .zusoto dcflateczne utaiioienie,

0, \\'itlJrie\ rof? ropno?r i, rozf?dku
j un h':?tn( ?ci nale?v by? Spo vie

cn;kc wi ; inaczey jesliby Spow iednik

byt nie u
, zaont>go duchowns p o r ie

przyni! f?bv r07ytku, bardziey by
2n it szs?, 'f?rapi?, i w refpacz wpro
\V3chil pe ni ten ta.

rzy6,
-

P.
S pcwlednik (,7? li jelr obowi?zany

....
e: a n- nr \\':'? ren tenta?

(I. SrC'w:err>ik n:cK:rdy (1 Jif(1"'ao1'

?Y, jt fi r? trl fi? t?r i?( ntn., Re,et'a .i?/!:
Dla czego , aby Spowiednik pO?YterzniE.> ratowat fz kruj-ulatow ,

II,f·

d?ie? 111(J r:uczy rlafl?puiqce: 1. Spo ..

Wiednik n ie ch ma \\ iadon o??, i bie

g?O?l? \v' gl? dem rzhupt.l,ato,:V, II, ?byttJ al frz( lik: W pogotO\' m. l bez zad.

O{lf'Y zv,'toki i zafranowienia fi? niech
(la nau? ?, co l'l'3 C'zvni? a co opn

..

JlIZ to dla t'go; IZ ?rou aonK wie

dzie? po vinien Wf7yfikit> ?'z(,( hi pe
r it enta

, je?rby za? nie Pj ts ? fl?. i

r ie fC01sgaf, rz?flr} rc? t'it pczr??bl
wfzyfikich jfgn Wy{jHlh w. r1;? to

dla tego, ze j(slihy ?'P( ,.\'i( (hl i!; 1 a

j?c ""ucz 'li iadcmo/ci, nje 7.az.' vr.?

Orf'go, wit>le by fpc wic czi byto ? ;\':? ...

t('krad7?jch, dla wrodzcney wfiydH ...

wo?ci j niewiadomo?ci •

ie VI

'Jrze'
, ten

iey {

; do'

e jeft
, "

lIT 'T'
?,

SC1C. ,NIE.>( h fie nie rozfzerza w
L pO'

tytll'

nH'wie, ani ponnaia racvi, aby nie

?y? pr?yczyf"? wi?k fzych fzkrt'pilfow.
IV, N ec? rozraoz • j .zobo'\vi?ie c?o

ponu rzeldtwa, aby. opll?ciwfzy fwoje
fozl rr-ien1e, pofzf'c? ZM zdaniem Spo ..

\\.' ednilc3; fzk rupulat albowiem nie

?l10ze falT'ym rob? r7adzi?, ale ko

ilinznie powinien by? rz?dzony od

kORO inJ1 ego. Jta O 117 'n f S DD, V, Po

fp \\ le('zi niech nic P0Z\' ala prz) ft?
\l(),,?? z pvtaniarr; w?tplivo?ci tv

r?e, m' il?: VI. N'e! h nif' p( 7-w?la

P. Spf wied1'\ik jak powinien po1?? ..

pi? \vzgl?dcm rn'ateryi o czy:fi o?ci ?
bo'

? sr,'

", III.

O. Spowiedllik wzgl?dem grzechow
nieczyfio?d ofc bliwie z p?ci? ni ,.

w' dci? i mIodziE'lliaszl' ami bardzo
oftrd?nie pofl?powa-? PO\\ inien, aby
nie uczy? grzeszy?, i ?t'by zgorfz ..

nia, albo podeyrz( n:a fam o fobie nie

da?. Z?ad jeslihy potrze' re bylo py"
tanie. nif'ch uzyje krdtkich 11ów i

uczciwych, w ten fpnfob=

)czy?

giJlil"
,u!y1
wiek

gri:"
takZe

lug?
h sS

zkr?1

?(;\"j, ozi po",tHZ? ? i gf ller3111f> C7?'.n ?, cl\iba hv b\ ta wi(·lka i oCZ'f'w:f?a

T. Pyta? fi? nayprz(')d: ;zali 1de mia?

ja?'ity /zl,eb f Y mysli ? i:u!li mysI?, ?

'li.'o!? '11[1. co rr:Nt'hnzt'fo {?'yflo!ei 'Jt,'e

:rn,'u'olit? J! z< li t? kowvch ?I \'?Ii ni?

mia?, albo el ociaz rn?3t, j dt1ak fi

onym fprzerh\,'?. i na. nie nif' Zf z '0_

lit: UC!t H fi? do Bog • j c?o n'! dlit T,

, Potrzf b:'l, \'11. 'iep( wir na by? ?po-\v d "l
' .

Jl'?
ni {O\\, rzdb cclmi:w:,, VTIr. 'zkru-

\\ atom
llPon ri(-nie ?a?1od? e

, mirt> i
..

I'

l\\,,(>
"

r.
'

b dt,ir<t" r7.? nIC lIr pl WInno, a y o

dar\}()kn\f\,?c,j i lIdre(?7;fnia n'f> prz
y.

bu ?'i)krz( go llor?r zenia ,
atoN 7es"i- o nic wi?c{y pyt:!? nie t1:?ttzy.::J ?()?1',

b n"l
'

U Z'\7 c'
1('( ?1/a ula -not,-:uba. lI' Cl2t> h?7.eliby Zl'? wyZt1!r: ze mi?r zfe

mvsli i tych nieodrzucH , porz?Jkiem
da'ley 1T'1 1>y? pytany, ato przez fto?

",\'a oflrÓzl e i wf?ydliwe, rofl?puj?c
od mys'i, UD Dl 'sInego z zwol'ni

?

ol ll"," 'r

by oddal:ar1w\V:lney furowo?ci, a?e-

'=2;aYl ? tJpor lzkrllpulatom 'Lwy-
ly. !Urn apztd authores.

lP; X on h,
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onych, od zezwolenia do fl'ów, do ;:, pierwfzy, kiedy fi? ofkar?a 'o grze?hy f F

•

dotykania, do ca?owania, pogl?dania, fwoje zwyczayne, chocia?by jefztZe
d:

j do innych okoliczno?ci, z których ?adna niepoprzedzi?a popra WI, byle
..

I

\P?

je?eliby fi? jaki do tego przyzna?, py- by j? nfilnie f?anowil i' obiecywa?. in- ?(
tay: izali nie uczyni?e? czego gorfze- nemi atoli razami, nie powinien da6

?i
go?' ahfolucyi , chocia?by twierdzi?; ?e ma

P., Co Spowiednik ma zachowa? ?al i poftanowienie t EJl communis

oko?o Spowiedzi dzieci, Panienek
,

i DD.)
,

?CMlodzieniafzkow? P. Co Spowiednik wiedzie?' ma ?
kc

'0. ?iel,u M??ow rofi'ro?nych ?o- f?rony fkazanyoh na ?mier?? •. , ?:
zumiej? : ze w tym nay?l?kfza J.eLl: O. Nal??puj?ce rzeczy. l. Radz?

rE

trudno??; daleko albowiem Iatwiey Awtorowie
•

?

aby Spowiednik tef.10,
f:1

jeft flacha? dorof?ych, ani?eli dzieci. który ma by? ikazany na ?mier? pr:ed ft
Racya; albowiem cz?f?o W?tpliwo?? wypad?ym, i publikowanym dekretet11

, bl
zachodzi, izali maj? Jata rozeznania? nieprzypufzczs] do uczynienia fpowie-

/

izali w rzeczy fa?ey zgrzefzyli ? iza- 6Z1. RlJlcrya;t albowiem zt?d wynikn??
li maj? zgodne Akty do absolucyt ? mo?e niebezpiecze?f?wo niewa?neJ, ?
z tey przyczyny wiedzie? i zachowa? .Spowiedzi , ledwie bowiem zechce 11
nale?y te rzeczy:

I

winowayca dof?atecznie fpowiada? h?
,b:

l. Dzieci, chocia? nie f? zgodni do cz??ci? dla boja?ni, a?eby do' S?dzie-
absolucyi , jednak przypufzcza? onych go nie by? doniefiony , cz??ci? dlg

potrzeba do fpowiedzi, aby fi? uczy-' nadziei obrony od Spowiednika,
li i przyzwyczajali fpo1Viads?. Zk?d gdyby wyzna? fi? by? niewinnym.
obowiqzany jefl Spowiednik onych mi- II. Spowiednik obWInionemu nieeP
mo Jpowiedzi naucza?? pytajqc Jift nay- nie radzi ucieczki, ani do niey ?adnych C2

przód o'pocz?tki Wiary, potym, które frzodkow niedaje ; albowiem c1??- M
rzeczy nalez? do Spowiedzi i do S. cia? to móg?by godziwie uczynIC,
Kommunii.

,
z tym wfzyftkim tego czyn!? nie trz:

II. Je?eliby Spowiednik w?tpi?, czy- ba, inaczeyby, S?dziowie Spowied!1;' ?:

p
li d?ieci fiedmioletni maj? zupeiny kom tak ?atwego przyf??pu do WI'

rozs?dek'? powinni by? absolwowani nowaycow nie pozwalali.
.

pod kondycy?; albowiem ?aden pn- nr. Spowiednik fam nie p()winJe?
wa fwego traci? nie powinien dla ja- obwinionemn fentencyi ?mierci op?'
kiego pow?tpiwania , nie za? abfolut- wiada?; albowiem ten Ul'z?d naleti

, nie ; uf?a.nowanie bowiem Sakra,rot·n. do minif?row fprawiedli\yo?ci. IJ
tow wycI?ga, aby wydawane me by- IV. W dni poprzedzaj?ce wprzu'
ly na niebezpiecze?ll:?o nie/wazno?ci. ni?elt wyrok ?)af??pi i ogtof?;ony b?, J

jIta Gobat Ej atzi commzmiter.
.

dzie, codziennie niech :!ta rll fi? Spij f
,

P. Jakim fposobem Spowiednik ma wiednik dochodzi? 00 win .. wa:'?;
poft?powa? z grzefznikiem w palo- przez fi?, lub przf'z innych dla c?}

2

f:gach b?d?cym'?' nienia rozmow duchownych W /? ;

O. Spowiednik moze rozgrzefzy? Ilych ,materyach do zba\vi? nnego.tlEb
W 'na?ogu b?d?cc?o Penitenta ra:Z; cia ?ci?gaj?cych :fi?, tak go

oJe
,

fJ?o"

I
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:hy: tposobi do prawdziwe?o ?alu, i praw- >:?
e pprobcwany, O. 3· Gdyby Heretyk,

tze dziwey fpowiedzi. Nakowec

p,o,
wy-

\ tYlkO"
byt m,l1teryalny zewn?t"'zlzy ? tak,

(le""! 'pad?ym Dekrecie niech wCzyfikiego i?by wewn?-rznie wierzy? we wtzyf? ...

,in-
fi: -rania do lo?y w rzeczach tycz?cych ko, W co Ko?ció? Rzymfkl wierzy,

da6
I fi?- Spowiedzi, i ?(id rwgo przyi?ci?. taki mo?e by? rozgrzefzony od Spo ..

? ma Nay?w'?tfzey Ewcharyftyi, ,wiedn ka approbowanego od Bifkupa,

u,nis
V, \\1 przód d niem i w fam dzie? Matheuc: ibidem,

ex(-kueyt ofobliwie wfzelkiey ufilno- P. Ja?ie kondycye maj? by? zacho ..

la ?
?ci dolo?y do dania ?ó?nych frzod- wane ,

i które ceremonie z Herety-

?ow, prz'ek ladai?c
onemu,

' aby

zwa-I'
kiem

f9rmalny,
m prawdziwie pokutuj?, ..

ldz? zat, ?e ju? przylzl<d? dzie? ,
od któ- 'cym?

rego z1willa (zczesliwo?? ,

lub nie- O. Naf??puj?ce: t. Spowiednik niech

ego, f" ?
.

"zeO zcz?sliwó?? wieczna, i? ju? ju? na- uczy Heretyka nawróci maj?cego

'tet1l ft?puje zycie wieczno?ci i tym pod 0- fi? Artyku?ow Wiary potrzebnyclr,

Nie-
bne. tak tych, które wiedzie? powinien pod

O1?6
VI. G?y ju? do mieygca ukarania utrat? zbawienia, jako i owych, które

?ne?, prz?ft??l, ma rozkaza? Sp?wiednik umie? powinien pod grzechem ??ier.
"hce ?rzy!r?.lm przytomnym' na kolana telryym. Niech go .naucza, w. których

6 fi?
,

ttpasc, I Boga za tego? winowayc?- Artykutach zgadzaj? fi? Katolicy Z He ..

zie- ,blagl\?.
\

retyki. i w ?tórych ró?ni? fi?· niech

dlg ,I, VII. Nakoniec przed fam? exekucy? mu okazufe pe1!'Jno?? i n,iezawodno?? na.

ikal
rHerh mówi z obWinionym Akty: \Vla- fzych wfzyftkzch Artykutow, z pobu ...

r?, Nadz:ei i ?jro?('i, Wzb?ldzaj?c?.w de? podobie?frwa Wiary Katolickiey.

?'ecb ,tllm ferdt:'czy z l
z,a grZe(?I" dla Je- Niech fi? pyta, izali jefr okrzczony?

lyCh
dynev tylko mitosd

.. B.ozt'Y. Potyn? n? którym mieyCcu, i od kogo'? &c.

cho-cz?f?? wZY' ?wan e .Imlon J.?zusa. 1 II. Heretyk nawrócony na Spowie-

ni?, M;,iry?. O 'rozgrzejzenlu onychnlzey wy- dzi, chocia? wielkie i ci??kie grzechi

:rze'
zyta/z.

. .
'

pope?ni?. nie m? ?o fi:rofowa?, i gro-

?dni' ? .. S,pow·ednlk z Heretykiem praw- roi? frogo, ale ta?'odnie i mile, niech

?Z1w:e, p ,kutuj?cym jak fi? obey?? chwali jego zwyc'?frwo W odkrycia
PO"llhlen?' grzechow fWOlCh. ani pokuta ci??ka

nieP fi
O. T, Jt ?e!iby Herezya by?a, przez naZfla'( za? ,fi? nie powinna.

•

JpO'
? tnyslna, l,wewn?trzna, moze roz- Hl. Taki Heretyk pokutUl?cy, po-

}ei1
, ?Zefzy? Spowiednik ka?dy approbo. winien by? publicznie abfolwowany,

C
any ( lta Augujtinus Matheuci in tudzie? powinno by? wiadomo Kl!-

\?"'t,t: C?nfifs: t. I, C. 3. ) Racya; bo tolikom autentycznie: ?e ju? jeft

ptt.)?nlOna herezya nie ?a.
do fiebie przy??czony do Ko?cio?a Katolickie-

Cm?:l?zaney exkommunlkl Bulla go.

forrt\?l C? 2do: Jt-sl1by herezya by?a IV. Publiczne wyznanie Wiary od

z exko
tl.le zewn?trzna je?t 'z??czona Heretyka' nawróconego powinno fi?

fzer--u rptnunik? Bullce Camce, naywyz- czyni? tym fporobem: Spowiednik

tego
.apie?uwi rt'zerwowan?, i dla odziany 'w kom?? i fint? wrozywfzy,

me Illo?e ,Spowiednik nawet przynaymniey z iednym Minii'trem W

Xij d?ie?
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,dzie? jaki Swi?ta UroczyL?ego przed ;:. fi?, Ma fi? rozumie? o tym heretyku,wielkim O?tarzem" przed którym który nigdy nie by? Katolikiem; gdybynowy Katolik przynaymniey mi?dzy albowjem wpadl w herezy?, i tey H?dwoma ?wiadkami blilko ftoj?cemi z fpowiadal, nie jeft potrzebne publicz-?wiec?' zapalon? ukl?knowfzy, powi- ne wyznanie, ani publiczna abfolu-nien mówi? jafnym i wyra?nym gro- eya , ale dory? jef? , ?e z prawdzi-tern wyznan.e Wiary rodoWltylll j?- wy,n ?alem
, i po!?anowieniem fpo-zykiem; przy ko?cu za?

trgo wyzni1- wiada G?, i \v f?lzie fumnienia raz.nla powinien po?o?y? dwa palce pra- grZesza fi? od Spo wiedn.ka maj?cegowey r?ki na Ewan?eli? n. p. S. Jana, m re
roz?rzesz::nia od herezvi, C2

i powinien p rzy f?? d z
, ze, h?.dzie ?r,;"ar P. ?powledn'k co, powinien czynie

B
?aw ze W' Wierae Katolickiey az do z Schlzi.u ·tykiem prawdziwie pokutu-

o.J

?mierci.
j?cym "(

Potym Spowi'ednik tego? famego O. l. Schyzm?tyk
.

je?eli razem i
pulicz ie we HJg forny przyzwoitey heretyk, to? arno czyn? nale?y, co l

(od1u6wil;\"Jzy wprzód Pfalrn 50. z heretykl?m, jako fi? wyzey. powie"Misert:rB mei Deus, czyli Po:nyttt1j mia dzialo ,

Bo?e , wierfzyk.i, i t? modlitw?, Deus, O. 2. Je?eliby fchyzm?tyk nie ?y?qni cutpa ojJmderis) niechay go roz- h -retyxie 'l, -iech zwa?y: iZ(;lli Je}
grzeszy od exkomnniki przez herezy? u.m?trzny, i t.lk mo?e· by? rQzgrze"
?aci?gnil)ney. Co u.:zytlfwfzy nowo- [zony;' alboWiem w tym przyp8dk?wyznawaj?cy Katolik niechay fi? fpo.. cenCura nie za .. l?ga fi?. ;Je};eliby zClS
whda, któremu zechce Kaptanowi , byt /chy:?matyk ZelfJ?t?tr:?:?ly, Spawie-nawet i nie maj?cemu mocy abfol- dnik nie mo?e rozgrzeszy?; albowiedl.

,vow nia od exkomuniki przez here- zofraje w exkom,nunice Bztltce Ccen(J
1\

\V

W

g:
z'

f;

zy? zltci?gnioney; bo od tey jn? jeft Papie?'.)wi n:zerwowaney.
/

jawnie rozgrzeszon'y, li:tóre to roz- P. Spowiednik jak ma pof??pi6 't
grzeszenie wa?ne zailte jeft W f?dzie Apoftat? pra.vdziwie pokutuj?cym?fumiennym: A zatym niech k?dzie - O. Po"v:nien ?l<;zyr?i? tak, jako i '/J

rozgrzeszony, i od inszych cenfur ,i Heretykiem, to Je 0:: .1e.i:eti Jefl wn?trZ' l

J

od wfzelklch grzechow. Na koniec z ny, moze by? roz!.;rzeszony ud Spo'Jlaboze?ftwern niechay przyimie Nay- wiednika apprvbowant'go. rfjestiby z,jJ{:. \vi?t: Kommuni?· byt forma/nie zf'lrm?trzny, nIe
. moi?

?l
?

t
..

Na kVBJec to wlzy?1:ko wykon.aw- by? rozg ze?Z(}ny. Tak?? Qloze bj?.fzy no vemu Katolikowi. powinno fi? rozgrzes7.J Jy ,je?eli
-

Ap )fratu obi'
c

11

l
t.l?? td?yqlOllium p,fane, o przyi?ciu tylko materyatny zel?:m'ftr:?Jl.y. trt.k !ib!
Wi?ry KatoJi kiey, ma by? zap' lane Pen 'tent rozumem twoim dobrte t

t

,

jego na,vrócenie \V Archiwimn Kla- trzyma? o \Viel'ze Katolickiey. [{aCjjJ.;f7.cvrne, 'all)(J te? Ko?cielne Anten.. bo Apoi?ara taki nie jefr w -exkom 11U:'tycztJle z poJpifem r?k 'iuperiora, Spo- ni?e Butlce Ccena ( Carena
, lVlat/JtI#' c

wieJtllka, i famego nO,wego Katoli. &c.) . P

\l

k..
'

ll'iedz:?e ?poftazya od wiary ortV. To w fzyfi:ko , co dot?d mówHo fuje l1? tak; je 't oliJ?1,picnic Z/J w/zj!
?mJ
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ki;n od wiary Ch ryflltsct,. Zk?d Apo
flota przez to ró?ni fi? od Heretyków;
albowiem' Heretyk nie przypufzeza
Artyku?u Wiary jednego, ?ub wie

cey, JU? za? t\pof?ata odrzuca

'yfzyf?kle artyku?y wiary, to jefh gdy
f!? ch -vyci infzey rek t y Turków, Zy
dow, Ateufzow &c.

:'? cze?f?wa utracenia oney; wzbudza?
."

ma. Penitenta do uczynienia aktów

Wiary, potym naznaczywfzy pokut?,

je?liby mia t moc, niech rozgrzefzy.

'1 ,

by
fi?

Nad to wiedzie? potrzlJba: l. Aby ex ..

kommumka Buu« Cana W materyi tey

zac ?gniona byh, te J? kondycye. Nay.

przód: a?eby Amor Kfi??ki by? Heree

tyk, czyliby ten Autor by? pot?pio
ny, czyli nie ? czy to publiczny, czy

potaje!1lIlY.

P. Spo wiednik jak ma poft?pi? z

CZytaj:1cemi i trzymaj?ce-ni Kf1??ld
Heretyckie herezy? zamykaj?ce albo

.1

me

Pototore: a?eby to f?a?o fi? bez po-
o Rt:l gii traktuj?ce? o

O.
Ktl??ki heretyckie wiadomie

XZ.ftaj?cy, drukuj?cy, lub za remi ob- I

S
ancy. n e mog? by? rozgraefaeni od

I

tu-

zwolr-nia Stolicy Apoftolfkiey. Po

trzecie: aby czyta? matery? znaczn? i

wyflarczaj?c? do grz?chu ?miertelne

gu. Pocziearte: aby wiadomie czytana

by la, drukowana, lub trzymana. Po-

1 i

) i

?o;?drllka naw?t approb,)W.lnego
,o

. l. Upa. Racya; bo w,zyf( Y wfpo-

le-

>y? ?DleDl zoit/?,j? wexkommunlce Bullce piqie: aby Kfi??ka ?v?.ra??e herezy?
zawiera?a lub ? Rehgll traktowa?a.fefl a;nce, ud którey nikt nie moze roz ..

II. Kfi?i:ka herezy? UJ ten czas 7fJ fo
bie zamyka, kied y naucza co przeciw ..

nego artyku?o? \Vlary. n. p. gdyby
twierdz1?a: ?e Sakramentow nie marz

fiedem, ?e pod poftaciami chleba, i

wina nie malZ Cia?a Chryftufa &c. Te

i tym pod olme zdania J? heretychie.

grzefzy? ? tytko naywy?fzy Papie?,
lqh ktp lUny od niegu pozwolenie
lnaj?cy. Zk?d Spo ;viednik w tym

przypad?l1 powinien czyni? tak:

1. ,Niech przykaze penitentoWI, aby
Kfi?zk? pdda? Inkwizytorom, albo

'W niedoftatku onych, Ordynaryuf'zo·
wi mieyscowemu. II. Niech nie rl)z.·

grzefza wR,rzód t chocia?by miar po

ZWolon? fobie w?adz?, a??y Penitent

lZ?czywj?cie tak? K1i:rlk? odn-ioi! tio

Hl. j(fi?zka UJ ten czas traktuje o Re

ligii, gdy pifze o t) ch rzeczach, ktc)re

nale?? do \.\fiary, to jtit: kiedy t?u

maczy fi? Pisn' o' S. o Czci Bo?ey, i

SWl?tych Pa?fkich, o Swi?tych obrz?
dach, O Klerykach, 0 l\lnifzkacb t o

Ku ?de!e widomym i niewidomym,
te wfzyjlkie nale?? do Religii J(atolic

k!fy.

, J??:Vlzytorow, lub do Bifkupa. Ul.

tn
s,?by 'penitent wiedL.iar: ?e Insi trzy-

-

t ?,J\ W dom. ch fwoich ?fi??ki He-

Yl.:kJe, niech prr,yka?e: przed absulu-

?a; aby. w prz(,cl?t411 i\lie1i?l.a uznay"

1\Ih. ?nk\Vl7.Yr()rOm lub Bdk ?powi. IV.

taktel? J>Y,(a?, od Ló rgo za ,u miar

tak? Kll?zk(t wiele razy czyt,tI? aj tll)

v. N" wiele razy innyln t>OZ\\ <tlal,(

IV. T?i censur? zaci?ga, ltto czy

ta r?K:odz'l lne pisma lwretyckie, jE'?e.
li zllwieraj? herezY?, lu? o Rt!ligii

. f? napir6lJe. Racya; lIlbowiem f? praw"
lech ?'" '6

I
dziwie KG?/.Jd. NJatlufZtc:'I. l. c. 3i:·

V. \V tev?e farne", cel'surze:: zofi Je,

kroby I\fi?zld H4;;r'etyclde czyta! 1.1e

z?ym umy1tem, lup z {atney Cl °a·

W •

cha" mu prze ozy Cl?Z,\QS grze-

puf?? t?? ?z.?rz [zyt bll\iertdnie prz ci \\

\VI
' ,JtNiJ powmnemu KI)S?lOl,)

J

•

l
J!1.?e\tlW \Vler?e. dla nieoe?ple-
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WOSCI, albo dla zbicia b??dów Here-
.:. 1. Si ta?is Confoffarlus in aflu [oticita

ty?kich. Racya; albowiem niegodzi fi? iionis , nu/bun habuit errorem in intrll»
itI?

9ltl

jiti,

,/

czyta? bez pozwolenia Stolicy Apo- fiu, credendo \

aliquid contra fidt:m vg.
"ftolfkiey. Bulla bowil'-ffi niezwa?- my-' ouod licitum ,fit profanar e SaCra71U'n- i1'}(

Oibj
sli

, ale uczynek. 'Zkqd nie .fefl ben tai- tum; Ejc: pote} absoiui a ConfejlariO
/'

'?Zy nawet ten, który tak jefl thfy W

'

approbato .

CO'i'l

pot

tlet]
guc

'n.D"

"ec

pet'

?Tierzef i? moralnie nie zachodz toby Ratio ; quia casus ex parte .ConfejJa'
lliebezpiecze?fi;wo chwycenia fi? he- rii' [oltcitaniis non fj? reserootus in jzw?,rezyi.

,

11 Si ConjejJarius jolicitans habuen
VI. Który trzyma KG??k? zaka?a- ,in intelleElu aliqu,pm errorem contra ,fi'

n? 'przf>-z CZitS krótki, n. p. prz ez dem , procedendu111: cum illo ita
, .fiCv,dzie? jt den albo i drugi nie jd? w cum hceretico; quinimo correpius debel

exk ornmunice, Ra,'ya;' bo krótko??
\

remitti ad ('CYudices Fidei
-

bu.
czasu wymawia. [ta Buzembau, Tl?k. III ConfeJfarius [oticitans, ,fi do Czte' JW?e wymawia od exkommnniki ni(?wia-' rit personam [ol?citata11'z non teneri ad ea1

domo?? ,gruba, gdyby -albo niewie- d(!nuntiandum. fi tonjiteatur: cQram Cart: Citl

fen
lte

'tO?

dziaf, ze jefi: ht:'retycka, albo nie po- Jtffiwio /olicitante, non potpjt.... absolv/l
2nawal. i? traktuje o Re?isii.

, qu?a talis incltt'rit excotnmu,nicationf11?
P., Spowiednik jak fi? ma. rz?dzi? z PCtpce nserv'cttam ex.jJec'ret; Alexandrl.

Czarnokfi??nikiem prawdziwie poku- VI r. !co
de;tuj?cyll1?J Itr. Sacerdo9 /olioitans antpquC?11/O. Wiedz?c, ?e jeft Czarnokfi??ni- ahsolvatur, debet exigi at? fUo .iura11'lf1?- tnn

per

fbi

kiem bez zadney herezyi, przed

abfO_I'
tum, ne a111plius Cri71ltt!'ft committat; qZtla

lucy? fi:\ra? fi? powinien Spowiednlk?, 'in enor'l11ibus omnzno debet exig,i Jura-
aby K6?iki Czarnuk6?flde odniot1: mpntltrn. iH caSl? vpro, ,fi nolld pra:flarCInkwizytorom lub U,fkupowi, o fal jurct11'le1'ltum, non dehet abs(J)/vi tanqual# 'Jlu?

potfzywn?? ma by? upomniony., aby od- ?ndispo./itus, & 'i'lon paratus ad no??
rzuci? i wyrzek? fi? tego Czarnoldl?- pat1'andu11'l hoc er i 171 f>n. (

.

ftwa. Naylepfza rzcrz jeft radz:? one- V Saurdos [olicitans ne tuat pjt? ght

Jaj
tii

ejt

mu, aby dobrowolnie ftaw ? n? przed nas' in/oro extfn[O? consl/tendum eft ii/II
Inkwizytorami. a?eby tak mógt otrzy- ut fronte f(iztPrltu,r (u'ltrn crinzen,coJ'al?
mac wzgl?d lafkawy dobrowolnie fia- Inql1Jfitorihus. Ratio; quia. (i 1mtlti
wi?cym fi? zwy( zay",v.

.

illdiciis eft prctvr'ntus, gaudf'/JJt be'J'l?ft' co:

tUl

nu

Powiedzia!o' fili: je.ieli Czarnokfi?- cio fronte romp,wmtium;( & ./i eft pra?
ftwo jefl bez. ?adnpy herezyi; albowi'em 'l/Pntus, gdudeb# bmeficio co11J'lparentillfJ/

l'

jesliby przeci,'; Wier;-e p<?b??dzl.?, tak non citatoYZt711.,. neqn'e vocatCJyum. pJlt?
z nim pofr?p'c nelezy, Jako z herew 'ra MathPltc? l' idpm l 1. c. S.
tykiem formalnym. \ Q. Coufrffari'/,f;s. quorJ'lodo debet fe gc? c?

? rot'e cum ??e'vso'nCl [o!icitata?
t-R. }Jprsona jolipitata antequC1m a.bjo'lI

vatu,'?·. debf't Corifff!cwius n101'Urf lf!?
S

de obtigl:ttione dmuntiandi C()nf1faf!,?,
fotifitC?1'l.tes Inquifitoribus, v.et Or4inafl

,

O· Confe/Jotri'lts quomodo dehet fe ge
-?

re re Cl-tn,z ConfeJ/cwio Jolicitante?

w

fz

teR. Hece fi?!nt observanda, EJ resotvenda:

ita,
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itl1, ut fi intr» Mensem non denuntiei ; ;',
cze?f?wie ?mierci, nie mo?e by? roz

qUill tale 'tempus in edifto Sacra lnqui- grzefzolly; bo taki kazus jefr rezer-

:itll'

f'tle'

vg, ?ti01,lis ftCltzttum eft ad denuntitmdum , wowany farnemu Papie?owi, i ma

1li'1Z" 11'JO tafto i'YlCUY'i'.'7J censuram , cujus przywi?zan? cenfur? kl?twy.

ario Ciblolu.tio eJi reseruaia eide,m S. Officio; Pojedynek, Duetlum, jeft utarczka

Conseqz/Jmter 11UlLus ConfefJCirius infer?or dwóch albo wielu wfzcz?ta powag?

potejl ,aufoh'wre extra articuhen mortis, prywatn?, z obopolnego zezwolenia,

Ueque ft",b tempus ?'!:t{;ileci, €5 ,fz1'tpofito,
. z niebezpiecze?ftwem ?ycia, albo tka-

quod in ortuido me.dis absatv(;retur, liczenia na pewnym mieyscu i w pew"

non aliter iamen, 1t?(z il11pojito onere & nym cz afie wyznaczonym.

vec?pta jura ta proTniOwne, ut cejJante A tu zwa?ay, l. ?e pojedynek pry
..

per/culo', compareot caram, lnquijitori- watn? powag? czyniony zawrze jeft

?zt? .fi?tei ad denuntianduJ11 ,ew!
dem ,C01?- g,rzechem ?miertelnym, i z natury z?y,

JeJ/(Jrzum fub pecna r?mcltient/Ce 211, i ?adn? miar? ua? nie godzi fi? ani wy-

e?ndem censurani. Unde Persono foli- zywa? aniakceptowa?. lta omnes DJJ •.

citata, ?7-tct1nvis cmzfrjlario Jolicitanti eon- Po niewa? tylko fam Bóg ma pano
..

S"or,

o lvii

11'lf,1Il
ndrl.

fensum prabuerlt. obligClt1w denunt;a1'e, wan ie ?ycia cztowieczego. wi?c cz?o-

ltenz Virgo j?cularis, vet m01lialis, fi wiek onego nie powinien pfowa?, ani

f20n potefl adlre Jnqnifito'l"es, vel Epi- w niebezpiecze?ftwo podawa?. Tak

!cOPU11'l, per je ipsam, tenetu1' per litet'CIS f?dzi 'Tride'l'tt: SPjs: 25, c. 19· Dete-

denuntzare. Item quanwis grave
da- flabilem dueltarz-tm 'ltSum jabricante D?a-

t1lm U11Z tinzeret, obtigat'Ur; qu,ia C1;tiqlte
bolo i'l'ltraduffum effe, ut ententa cor-

periettlo patefl. tlccUJ"rel'e S. Officium. poru11Z ,-norte, animarum etiam perni-

Ibidem.
ciem lzwretz?Jr, obrzydliwy zwyczay po-

. Q. Persona folicitata, quce noluit de- jedynkow za fpraw? diabla wprowa-

'i1zmtiare Confl'J!a'l"ium jolicitantem., an dzony jdl:: aby przez krwaw? ?mier?

potPft absolv; te111pore I ?ztbilcei'? ciele?n? n,óg? pozyfklwa? zgub? du-

,R. Non poteft. Ratio; quia Privi!e- rzn?·

gl1t1!? eticmz tempo re 0ubilcei hdplligitur Ani 'I11oUJ : ?e pojedynek jeft p?-

{?tls?lffa parte ? Ej jine prC1'judicia ?(W- tr.zebny do uniknienia zeJ?yw sel,

,

.JllIn vero hic tet,tizun pft pars tajiJ, niechc13W!ZY przyj?? pojed"Ilku, albo

eflllPswm Sacnm1e'ntum pccuit, utice, E1 krz) wdy nie msj?r fposobu· odtrlfz< ze-

CO?ll717ltne bom,tnz Fcc!fire ac fidelin1H; nia; gdy? takie g?upie jefr zdanie; pn-

?;tl t??lPtzw pccl1itens jót?sjacet'e per de.. nie", < ? b?d? jakakolwiekby zel?y ..

U1Zt1ationC112.1bidem_ W('S? wynikta z przewrótnych zdal}

_____ Juchkilh, kOll1etznie ma b\? pogar-

dz\ ni. aby f a? chwata Ni:bieika nie

hyh utracona, a \vie<.zna niefzcz?sli-\)

cho' Spowiedhik jak fi? powinien za ..

\ (?? ni( b) ta za< :?gnions.
•

OWlI? z fpoJedJ nkuj?cvnt'?
I

I?. Zt w tak? e:xkummunjk? Pa

pit ?, wi rf ze?wowan?t nie tylko po

pada'? }'cjt:dYl k.uj?cy farni, ale te?

i ich iekundallclt przyja.ciele, obro?cy,

Wa;t \)k)jedynkuj?cy, jesliby byt jui

f Zon .: \.tle ?mierciJ ma by? rozgrze

rety?. ?ta?iemj artyku-lami jakI) i Ht-

'Jesllby za? nie by? w niebezpie-
rad??·
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t2

radz?cy, pobudzaj?cy, pomoc albo po- ;'; bliwie wyznaczony do tych przypad. pc
rad? do tego d?j?cy, z urnvf?u na to k ow , t?k aby W approbacie wyra?ol\o ?z
patrz?cy , wfzak?e nie d. którzy tre- by?o, ?» mo?e r()zvr7.er7.?? w7g1?' all
funkiem nawineli fi?, Ita Clemens l/Tl I, dem por onienia p lodu z?'jnc?go. w

nI. Pojedynkujqcy, jesli umiera W II. Penite nr j"?eli powic : pndohiiG
ferney utarczce nie powinien mie? p o-' rzets: bY!(1, if plód nie (11/1 7\'\\'\', ponO' C;(

dlgrzebu ?. chociazbr przed ??1ier?j? bnie? ta ki nie mo?c by« 'ro7'prze(zO'
dat znaki pokuty, l od Spowi- diuka

ny od Spowiednika nawet Aprrnbo' '\1.
by! rozgrzefz ony ; poniewa? zabro- wariego, jt'?eli nie mia? wyra?negt ?

n
nienie pogrzebu. nie dla famey tytko POz\'(dt"nia.
W grzechu ?miertelnym ?mierci,' ale P. Spowif'dnik jak {i? priwjnie n za (J

tez i na ukaranie a (,dihafzeme od chowa? z tvm, ktdry obowiazani

\1zywsnia pojedynków jef? uf?anowio- jefr do rf'ftyturyi'?
'

De. O. lf7ipdziet mer to: r. JesJihy nIm' c

Powiedziano, jezeli umiera w famey ma by?lJ nie wic lk a . n pie ?>V{ peni. l
utarozce ; bo je?eliby pojedynkuj?cy, tent rozgrzefzonv, je7.eli uczvni przrd' \

cdebrawfzy ran?, innego dnia umar?, n?wzi?cie po ;\Trel en"a, 'l' ecz?C' : ?e

pozwolony bywa Ko?ci{ lny pO?!rzcb. fi? pier,f7Y raz fpowiada, inac7'rYI
Bacyc"..; bo od TrydendJdego Synodu je?eli i na przefz?ydl fpowiecJzia 'h,ju?
kara zabronienia pogrzebu n3zna'C"Za by?a przylrazana rd1ytu('?'a, jednak
fl? w ten czas, gdyby W farney utarcz- nie 'tlaffapiIo zados? {- u( 7yrienie, ,v

l:B umarli. tym przypadJw niep0\'dnn3 b?T? d:Jf1?

p, Spo :viednik co czyni? powinien a hsolucya. a. ?'Jidefj Jun1ma hy?a Z1lt1'

? ltaraj?cemi (l? o p( rodenic? CZ11Cf do rpflytucy;? <+ociajby p( niteUt
O. Spo\viednik pyta? ii? powinien: przyrzeka? zaspokoi?, jednak nie tyla'

iznli p?(rd ?yiacy, albo nie ?yj?cy? b) ? ab, c1wo\.'"?f1y, "? wprz(?d pO'
jeslil,y nie by? z:,-:j?cy, i mia? moc roz- wróci. Racya}pfl; bo jako f? tlit" JO-
grzefzenia, m()7e tak;eg-o Pen'itenta dzi rzec7-y cpdzey por! '\-":ta?, tllIe

absolwowa?. J' ?eli za? b?'? p?Ód -}y- jef? rzecz ni( godziwa cudzey rzecZy

i?c?; Spowiedni1( app 'obow?ny, jefli nie fr !":-lwi(>dJ wit" p07.; ,fi nnf\' utrzy·
nie rr.a osobliwfzego pOZWOJf nia da... lTl ",nr. odwhc7lljqr OI'f'V rrf1, tllcyg,
ilego od Biiknpa, nie rr( ie rozg-rze

- (01']117 7f11is Jl n. Jaro '(d.?,'ie ni:hy. ,

fzy?. Racya; albowiem ftnranie fi? o P. ?t ow:edl i?\: jak ma pofl-?pi? z zIo'

poronienie ptodu, jef? pr7ypadek ma- dz;ejem?

j?cy przywi?.Z311? exkotptrunik? re- (I. To? r'lmn c7.yni(? rr?rzeb:1. j?k?
,

zerw wsn? Ordynar:vufzoTvi, '\,v('cHne; wy?ey dopi"ro powi, <his O; kaicfj

l{onf?ytucyi Grzegorza XIV. (Jr1at- b) :"iem \VpraWd7ie 7.t( dz:ey obligO'
hel/C: l. 2. C. 20. n. 16. ) \v ny jef? do fi fl ytncyi, _ .

1{7ifdz1e? potrzfba rzpczy tt': r. :v I P. Spow:ednik ('(} (,7vni? pO
v'';

Spowiedniku nit wy/hucz! ja? iekoJ- niell z ob!l1ówc? prawdziwie poktlttl"
wiek pozwc.1enie, al solwowania od jfll'Vm.
przypadGow Bifkup??vi rezerwowa- 'O. Spowif'onik py?a( -lie ma n"i
n,:?h ? ftl? potrzeba Je!!, 2PY by? ofo? m6wcy ? h.?li tyI;iO fluchal ot-n:'owY

-

f;?>,11



'TRAKTAT V.

tzyli fam j?ft, f?rmalnyn.' obmówc?'? ;::
II. !aje111ni?e IPia1?/':/ cfy!i Artyku?y,

potym czyli pk:

zmYSI,lt,
wyfr?pek?

\
bez kt?rych w;ad,0111oS?t

?cden cz?owiek

?zyli tez zbrodnia by,?a prawdziwa? zbaw10ny byc me moze, J? te. T. Wie ...

ale tajemna? oko?o którey materyi rzy?, ze jeft Bóg. 2. Wierzy?, ze jeft

wiedz.ie? nale?y to: L (r.:jezeli obmów- fprawiedliwy. 3· Wierzy? w Tajemni-

Ca flucha! obmówijk i do t{'go byt przy-

\
c? Tróycy Przenay?wi?tfzey. 4· "V

cZ'!P1?, zgrzefzyi przeciwko [prawie- Tajemnic? W cielenia i Odkupienia

dliwo?ci i mi?o?ci, a przeto obligo- Chryf?usa ,
to jefi: wierz?c ?e Chry-

?Ia?y j?ft do przywrócenia flawy. Je- f?us je? ?ó?. i cz?owiek, w .Jego

Z?h zas tylko Rucha? obmowy, a fam

\
M?k?, smierc 1 zmartwychwf?anie.

tl1c nie przy?zyni? fi? do tey , jednak --------

cney nie przerwa?, chocia? móg?,
'

7.grzefzy? przeciwko mi?o?ci.
• R O Z D Z I A ? XII.

11, Qlesli fam formalnym -by! obmó,w ..

Clz, ijO?Vinien

..
pyta? fi? c liczb? osob,

'I
Ulatwienia Kazusoto w czafie ;Jubil?111iv

eJ1i·

?I'd·
przed Jakiemi ofobami i wiele ofobom [z« albo Mi/syi.
uw?acza? :f?awy. Racua; bo obmów-
ca tyle ?rz?cho,w pope?nia przeciw- P. tt7ykl?ty ogtofzony ni? ufpoko-: ie

ko fprawledhwosci, He ofobom na
V\ iwfzy firony obrszor.ey, czy"

fl'aw:e fzkcdz!
,

i tyle grzechow zgor-
li moze by? rozgrzefzony moc? JU4:;Yi

, Jt1?
nak fzenJa przeciwko mi?o?ci.

bileufzu?

III. ObOlówca jezeli na kogo 'wio- O. Nie mo?e by? rozgrzefzony nIe
I

,,,

?yr fa?(zy?y wyft?pek, zgrzefzy? tro,- ufP<?koiwf?y ,firony pokrzywdzoney.
'at1n

"11t1'

reot
Jako, to Jeft: I. ]al1t11'lflwem Jzkodlz- to )efr: Jeshby me by?a uczyniona

wym. 2. grzechem przeciwko [rwCfwie- t'e?ytucya hono!'? ' albo flawy , alb()

dliwosci. 3. grzechem zgorfzema) prze- maJ?tku, dla ktorych kto by? exkom-
, tyJ'

pO'

;0"
tnk

?:iwko mHo?ci.

\
mUDlkowany.

'

IV. Obmówcll jesti opowiedziat P. Zgwalciciele wolno?ci Ko?cielne,r.

zbrodni? prawdziw?, j publiczn? oraz c zy mog? by? rczgrzefzeni w cz.Ile

1!fzed wiCI do rlJiem i , pope?ni? grzech Jubilenfzll'?czy

?Y' l

??l

'Jeden przeciwko mi?o?ci.

\
O. Nie mog?· Ita atiquoties dec!ara ..

,P. Spowiednik co ma czyni? z Pe- tum {'fi in S. Congreg.
.

n1tentem nie umiej?cym i nie wiedz?- P. Jakiego fzlubu nie mo?na zamie.-

cytn Tajemnlc Wiary'?
ni? pod czas Jubileufzu'?

p
o.

1f71·ed.
zie? potrze?a te rzeczy.

1'1
o. Szlubu czyfio?ci dozgontley i

;wna jeft: ?e nie WIedz?cy Tajem-, dofkonaley; bo dozgonna, i doIko-

?lC czyli Artykulow, bez ktclrych za- nab czyfio?? powinpa by? wieczna.

t\?? ?iar? zbawiony by? flie mo?e, CZyfiOE? za? doflconala t!lk fi? wykta-

p\e ,Jeft zgodnym do absólucyi. Zk?d da od Doktorow: CtlftitCfs pet"petua EJ

p;l\},tent ?miprtelnie grzefzy. je?eli

\
perfeffa, tfl abflinentia in fUtUt"U't11, ab

je

o

l, ()

rOZv,rzefze,
nie nie umiej?c Ta..

on1'?it.'
volu'Jltaria dele'f(Cf,tione vmft"ea, tam

ja
mnIe

?Viary, i Spowiednik abfolwu.. exi1'a, q1lCtrJl inka conjua,iu1'n, tam intfr-

-l.cy W!Ad6mie onego.
' 'I'la, qUl1m externC?. Czyfto?? d<?fkonal

J om 1 V. y Jeil:
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jd? wf?rzemiezliwo?? na przyfzfy czas
.:< trz.!bie, od którey zawHio ca?e u.

od wfz?lkiey rofkofzy lubie?ney cie- fzcz?sliwienie umieraj?cego.
lesney, tak zewn?trz, jako wewn?trz, II. Powinien uczyni? mtencya , aby

I

tak w Ma??eIl{?wie, jakpr6cz Nlai- nic in fzego nie (zuka?
, ty.lko farnej

?e?f?w?· Chwaty Bo?ey i zbawienia tego che-
A tu wiedzie? trzeba 1. Spowiednik rego.

'moc? j ubileufzu , albo Mifsyi mo?e lIt Spowiednik bez zl1dney zw?ok!
odmieni? fzlub nie?enienia /i?; bo taki czaru na wet nie wo?any, a tym bar'
fzlub nie jeft caley czyf?o?ci , ale tyl- dziey zawo?any fpiefzy? ma do fl'a',

I

ko cz???. bega; albowiem w tym przypadku
II. Jesli kto uczyni fzlub przyj?? naymnieyfza opiefzalc?c wielce je?

?topnie Ko?cielne, ten fzlub na Ju- niebez.pieq:na, jeko wiadome z farne'
bileufzu mo?e fi? odmieni?; ,bo nie go doswiadczenia i róznych Hif?o-

jeft fzlub ,<zyfto?ci; gdy? w fobie ryi &c. &c.
.

'

czy{?o??,jak jeft fama przez ti?, nie P. Spowiednik jakiemi frzodkant(
obiecuje fi? , ale tylko ftan,. do htó- powinien ratowa? chorego btHkiego
rego potajemnie przywi?zuje fi.? czy- ?mierci?

,

.

fto??. Iia Lacroix, Laym, Matheuc: 8c. O. Mo?e ratowa? nsf??puj?cernl:
III. Jeslioy kto uczyni? fzlub czy- I. Spowiednik ma w chorym wzbu-

fio?<:i na lat 100. taki na J ubileufzu dza? wielk? ch?? {hrania fi? 'o zba-
fzJub nie mo?e by? odrnienionv , po- wienie, kt6rego aby by? uczc:'?nikiern,
niewa? rozumi ft? by? wieczny; gdy? powiI?ien go z(Hh?c?? do IlczynieniS
zycie cz?owiecze przez tak d?ugi czlS Spowiedzi, do Swi?tey Kommnni, OS
W fwoim wigorze trwa? nie mo?e. kóniec jesliby potrzebIl wyci?gah do

IV. Szlub za?howanja dozgonney oftatniego olejem Swi?tym namafzrze'
ezyfro?c}, czy to b?dzie profry, czy nia.

,

folenny n;e mu?e by? odmieniony na
'

II. Je?eli bliiki ?mierci nie uczyna\
Jubileuizu: Racya; albowietn te wota jefzcze Teframeittu, niech upomipa,

.l? 'doikona?ey ?zyfto?ci. aby j:tko nlypr?dzt'y c?y?i?; aby taK

odrzuciwfzy zatrudmel11ll doczefne

wiz Ikiegl) ftar.amia u?y? oko?o zlla?

wienia Dufzy f\}yoiey.

, J

R O Z D _ Z I A ? XIII.

lIt Gdy pozna: ?e choroba je1?
Zawiera inf.ormacY4 o ckorych i umie- niebezpieczna, do?o?y wfzelkiey frg,

rajqcych. ranlJo?ci przefz?wdzi? ?wieckim czY"
li ?wiatowgm z Przyjacio?ami rQzmO"

wom, pró?nym p?aczom i innym ro?'
targnieniom, które

raczelodnawiaj?,
a:ffekty doczesne, nie zas duchowne •

P.
S powiednik wzgl?dem nawiedza

nia chorych co powinien za?h6.
Wa? ?

. o. r. Powinien uczyni? Modlitw?,
a'by po?ytecznie i zbawiennie móg?
ratowa? llabego W naYWltkCzey po ..

IV. Powinien fi? f?ara?, aby chory
do???pi? odpufru? pod jakimkolwiek ty?

tutem, czy to z okoliczno?ci jakiego
BractW31 czyli zgromadzenia, czy tO

prze?

/
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przez nabo?ne wezwanie Nay?wl?t- ,',
o rezerwowanych, Kazusach wykona?

U'

fzego Imienia Jezus &c. &c. powinien.

V. Niech ka?e pofiawi? przed oczy-
P. Umieraj?cy jesIi ?adnsgo znaku

n1a wizerunek ZbAwiciela ukrzy?c- pokuty nie da?, czy mo?e by? rozgrze
..

wancgo-
albo inny jako?vy Swi?ty fzony ?

,

'.
'

obraz> aby w chorym pami?tk? wzhu-

\
O. Moze by? rozgrzeszony, jefliby

Czi? na Boga; tudzie? cz?ftokro? cho? jednego mial ?wiadka za fob? ,

niech kropi wod? ?wi?con?, tak ló?- ?e ??da? fpowiedzi, i okazywa? zna ...

ko jako i choreoo,
ki fkruchi, je?liby za? ani z nak ow ,

.

VI. Jesli Lek;rz ani Przyj,acie?e
ani ?wia?kow ?i? byr?, przecie?, ?Y?

t;le.ch\? upewni? o niebezpiecze?{hv?e famym, ze, pOdsclwle 1 pochrzesCla??

smle?l, nale?y, a by to SpoWledmk fku fi? az dot?d fprawowa?, moze

rozf?dnie i z wielk? oftró?no?ci? wy- by? roz?rzeszony;
ale pod kondycy?,

kona!.
. jesli jeff fpofobny za Chrze?cia?fkie

VII. Niech fi? Spowiednik flara, aby ?ycie, to jeft: za ucz?fzczanie przed.

chory cz?fto wfpominal Imiona Nay- tym do fpowiedzi i Kommunii Swi? ..

f?odtze ]?-zus i Marya J kiedykolwiek tey.!ta po.Oim DD.

fmutek, albo pokufa, osobliwie wo· P. Umieraj?cy od nsg?ey rany, albo

f:

:fiatni m momencie ?mierci ,nacierlSj?,
na drodz? ko.naj?cy, czy ma by? roz ..

?k,d gdy .chory poczuje ,
ze na fi?ach grzeszony,. J.esh profi! .

l'

l'

11,

ia

s

o

)UZ u!ta) e ,
niech go upomtn?,

o. PO\ylllten Spowledmk, wy:f1'll.

aby uftawicznie wCpomina? te Imio-· chawfzy Jeden, albo drugi grzech, i

na Jezus, Marya, aby doft?pi? odpu-

\
nakazawfzy wzbudzi? ?al za wfzyft?

fin zupe?nego, i mia! pociech? dufzy kie grzechi ,
i fpowied? koniecznie

fwoiey. A kiedy nie mo?e ufty, przy- ca??, jesliby wyzdrowia?, 'zaraz go

naymniey fer.cem niechay tE'go nie za- rozgr?eszy?, i Lekarzowi mieyfca

niedbywa•

\
ufi?pi?.

To? ramo ma czyni? w powietrzu,

Rezotuc1je pewne o :umieraj?cych. w woynie, w zatonieniu okr?tu, ,,,

po.?arze, w nagtey inkurfyi nieprzy ...

l,

/f

e

P. Umieraj?cy czy mo?e by? roz-

\
jacio? , aby cho? znak dali ?alu za

g\'zefzony od wfzyftldch Kazusow re- grzechi ,
zaraz ich cho?by razem"

%er\Vowanych'?
wfzyfikich rozgrzeszy? '. mówi?c 2

O. Spowiednik cho?by i profiy Ka- Ego vos absolvo a peccatis veflris i1?

plan rno?e go rozgrze?zy?;

p,ierwiey \
No??ine Patris, €.fe. Az was razhri ..

?:d.nak powinien mu, Jt>slt fi? znay" fZ3)U od wficb hnchow wafzych, wo
'"

?uJe w jakich obowi?zkach reny tu- Imia Otca, i Syna, i Swiataho Ducha,

z'1\, nakaza? ?ciHe i przyfi?g? n a to: Aroi?.
e

tt\'
" k C" k 6

' •

'f:
11.

lnu

a wroc;? niecd\vJorznte, co o" l Z8S, t rzy na smJerc ? lKa ..

1t mllalezy, czy przez r?kojmiow Te-

\
zani i porwani, msj? ?>y? roz?rze

..

IDa ,.nt.", oznaczonych. jdli to by? fzeni bez ?ndney kondycyi. Tu?zie:t,

woze"
• tak dopiero rOZll:rz.fzy?, i Niewiafty ci?i.rne po 6smym m •• fi?-

W(?.Yftko, to fi? wy?ey namienialo c':l poc??cia uznaj? fi? by? w podob..r

y?
?m
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Dym niehezpiec?e?ftwie ?rnierci , A
n Wiatyk, daleko bardztey , je?eli zna"

zatym ppdobnie? maj? by? rozgrze- ki Ikruchi okaza?. COmlJ1, DD.
fzone ,

o oflatnzm Namaszczeniu.

P. Czy wfzyfl:kie zrnyf?y maj? fi?
namaszcza? blifkiemu ?mierci '?o W I AT Y!( u.

O. 'W pagtym razie do?? tylko r?k?,
albo ?towne zmyf?y, mówi?c form?
tak

? zeby razem wfzyfikie zmyf!'y
wyltczy? przy namaszczeniu ktdre-

P .. Czyli Wiatyk mo?e fi? da? nie-

" pof?nemu '1

O. Mo?e by? dany. je?eliby fil1bemu

by?a niewygoda bez pokarmu i napo

ju czeka? od pd?nocy ,
az do rana.

Tak?e, jesliby niebezpiecznie choro

wat Comm: DD. ,

gokolwiek cz?onka.

'

P. Jak fi? ma dawa? oley ?wI?ry ?

O
.. (Zara?, fko ro wpadnie w choro"

h? niebezpieczn? , aby mógl zof?aj?c
przy zdrowym rozumie Ikutek tegO

Sakramentu nabo?nie przyj??. Ten?e

Sakrament w ka?dey chorobie ci??kieJ'

mo?? fi? ?rzyi?6, i w ka?dey recy"

dywie tey?e famey choroby, je?liby

d?ugo. n. p. do niedziel 10. poci?gne
la przeryw] .. i zdrowia pokazui?c, He"

(zt? wiadomo?ci potrzebnych, które

nie tak fi? cz?fl:o nadarzaj?, zasi?gn??
mo? sz mi?y Czytelniku z ró?nyoh
Kazif?ow , A tym czasem cho?by?
?j szych i nie czyta?, dofy? ci b?dzie
l

.na tych wiadomo?ciach, które?my
CI z przezacnych Autorow zgroma"

dzili? u?yway zdrów, a do dalfzych
wiadomo?ci (porob fi?, radz?c ile cz??

t?o ludz! uczonych i Autorow p?\Va? ..

ny?h, .

a

?aywl?cey farnego Boga

? zyftk?ch Sakramentow Dawcy ufu"

me pros o porad?.
I

.

P. \Via?yk w, tey?e, famey choro

??e ',czyh moze cz??ciey przy,mo
wa? ?

, 0: Mo??, a to albo po fze?ciu, lub

osm m dniach, Ita Henric. Reuina .

.
Pt \yiatY,k czyli mo?e by6 dany

:zupe?me pijanemu '?

I
O. Nie mo?e, jesliby wiadomo by-

to,
, z? pia?f?wo by?o dobrowolne ,

mo?e Jednak by? dany jeslioy w tym
zachudz.Ia w?cpliwo?? , byleby me

byto niebezpiecze?i?:wo nieutzano

\vania.

P. Wiatyk czyli mo?e by? dany
ttlaniatowi i g?upiemu '?

.

O .. Jesltby ?adne niebezpiecze?itwo
l11eufzanowania nie zachodzi?o, mo?e

_ by? ?any fzalej?cemll, który dla go

r?czkl wpad? w fzale?ftw·), ofobliwie

je?eli przed malIgn? profil o Nil y?:
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"T R AK'T A T,VI.

? o ,SAI(RAMENCIE OSTATNIEGO OLEIEM- S.

:'
NAMASZCZENIA.

?

{
,

P.
C? jef? Olht?ie Olejem S. narna- "

M poftanotoiony; .bo. tak ?,:"iadczy Sy-

.

tzczenie ? Extrema unEtzQ.
.

nod S. Trydentflu w Sefsyi r+. w Ka ..

O. Jeft prawdziwy od Chryf?ufa nonie 'I. t?k i J\?6b S. Apofto? ':"

Pan.a poftanowiony Sakrament dla R. 5. podaje mó wi?c ; Choruje kto mie-

ch9rych. przy namaszczeniu Olejem S. dzy warni,
.

niec?ay przyzowie Kapla ..

z Modl1tw? Kap?a?ik? z??czonym, no,w f(o?ciel'J'Z"./ch, a niechay. czyni? n.fW-

przynof??c'y bik? po?wi?caj?c?, na dlttw?n?d nm? n.arnafzczaj?? go olejen»

uzdro.wleme dufzy i uzbrc;>jenie jej S. wJm.te PaJ1j}z?, ? JYlodlztwa wjary

przecIwko pokusom fzata?fkim przy
uzdt'owz chorego, zulZyjcmu Pan, a [esli-

i?o.n?niu· w doroflyrn wieku Chrze?ci? b.y by? 1J'J.grzec?uJ,ch, b??? mu odpuJzczone.

anlklego c.zJoW,ieka..

\
M?Wl fi? Po:rzecze dla .chorych; bo

M6wi h? l. Je} prawdzlwy Saks a- ten Sakrament jeft oftatnim przygo
..

meni ; pon?ewa? m? t:W0j? ?at?ry.?
i towaniem na dro?? wieczno?ci wy-

daleK?, to jef? oley posw:??onyt t bhik? chodz?cym. M6wJ fi? przy namafzcze ..

"to jef? .tame namafzcz?nie chorego

\
niu olejem S. z modlitw? Kapia?fk?.

r?k?

Kap,h{lt1t?.
' a zatym jeft znak wi... aby fi? ró?ni? od Sakramentu pokuty?

domy tllewidorney lalki Bo?ey, ma do którey nie oleju, ale ?alu czyli {e?:

te? fwoj?( i· form?, to jeft modlitw? potrzeba.
.

l\a{>fa?fk?. Ma i ikutek Sakramentalny;

\
.

-

??o przynoa rafk? po?wt?caj???, to M6wi fi? Poczwarte oleje-m, Swi?t'1j1'1'

J,e? odpufzczenie grzechow nawet Z modlitw? J(ap!a]?jk? zt?czonym: dla

?'nlertelnych, które albo niepoznalle. al- ró?nicy od wfzelkich oleykow lekar ..

MO z!'P?':lniane byty na ,Spowiedzia.ch.

\
!kich ? P??ie?a? moc.

i fk!ltecZllo??

k

a
.

tez l Miniftra nalezytego, to Jeft modlitwte, WIary, a me zas natural ..

.

Ol1Iecznie Kap?ana,
ma i fubjektum, nym fkutkom przyznawa? fi? powin.

?t() ko.niecznie Chr,ze?cianina w doro- na. l\I).ówi fi? nakoniec przynofz?cy

gYtn. wleku, chorego ?miertelnie, przy.. ?afk? po?wi?caj?c?; poniewa? pomna
..

Otc\vanego przez Spowied? albo ?a rafk? Bo?? i grzechi ?mirrtelne

?rz.Ynaymniey przez ikruch? ferdecz- nawet odpufzcza, ale tylko t?, które

?.
•

.

by?y albo, niepoznaw?ne
albo z?ula na

(
idowI fi? Powtóre od chryflusa Pa- oibtniey Spowiedzi ?apomOJane, u ..

?<l.raWla



za-
?< grzechow , które pope?ni?, albo nie

poznaje, albo nie pami?ta, ?eby

zdrawia ? te? niemocy dufzne

.i?gnion? przez gr.zechi.
jak? móg? przez pokut? ka?dy' zosobns

Qcty?ci?, jako, te? codzienne grzechi
bez których ?ycie ninieyfze nie obey
dziefi? t od których potrzeba, aby fi?
cz?owiek przy fwoim zey?ciu oczy'
?ci?, Zk?d f?nfznie Sakrament of?at ..

niego namafzczenia od Oycow Try
dent1'kiego Synodu dope?nieniem po

..

kuty nazwany. .

P. Iz ali te namaszczenie ma

fkuteczno?? Sakramentu ?

O? Zai(?:e ma jako prawdziw? natu

r? Sakr?mentu
, tak i fkuteczno??

, a

to: l. Namaszceenie i modlitwa f?
znakiem widomym f a co wi?kfza od

Chryftufa pof?anowlonym , A od S.

Jakuba ?pofl:ota ogtofzonym; fila bo ..

wiem ludzka takowey fhuteezno?cl

namaszczeniu da? nie me?e . 2. Jef?

te? obiecana rafka do znaku przywi?
zana ; poniewa? to ??jadczy S. Jakóh

mdwi?c : Modlitwa lf7iary uzdrowi

'fiemocnego i podzwignie go Pan, i

jestiby by/w grz?chach b?dq, mZ{ odpu
!r?:czone.

P. Co n? rozumi przez of?atki grze
..

chowy

O. Ludzkie u?omno?ci j-- niemocy
z grzechu zaci?gnione, jako to t?po??
umy!lu, fmutek i trofldiwo??, które

zwyk?y bardziey d)'?czy? cz?owieka

hlizkiego ?mierci i w rozpacz wprowa-

I
dza?; mówi Dowiem Katechizm Rzym
iki;ul?ony i pod?wigniony bywa ChD ..

rego tvmyJl nadziej? BoJkiey Dobroci,

I i t?? Jam? zmocniony wlzyflkie fWzy"

A zatym f? trzy fkutk! Sakramentu:

!1. fkut'ek jeft zdrowie cia?a ; po
niewa? mówi :fi?: Modlitwa wiary 'l.t?

z.arowi chorego" jesliby jednak te

zdrowie do zbawienia durzy byty po
..

trzebne, dla którego to farnego zba
wienia przednieyfzym wzgl?dem Sa

kramenta f? poRanowione.
'

zk?d S.

Thom: in 4. Diftin?t: 23. q. l. Art.

?. Co Jprazt'Juj?cy nigdy ni?[prowadza
posled?iego flutku, inaczey. ja? tytko UJ

ten _czas, kiedy potrzebny bywa do przed
tn,ieyfzego, przeto z tego Sakramentu

?if zawf:u nafl?puje ciele?ne uzdroffJie..,

flie, (Ale tytko kiedy potrz?bne byiJ'Ja da

D1?>chownego uzdrpwienia, wtedy ?e

):au;fze przy n oJi, byleby ni? byto prze-

k,yo?ci choroby t?ey,znoj i famego na ..

wet [zatana na wy??cie c:?yhajqcego pod ..

fl?p "t chytro?? {atwiey zwyci??!;].
_

P. Jeft?e potrzeba, aby OJey by?
, matery? i ten?e by by? ?wi?cony 04

Bifkupa?
.

'

O. Zeby materya daleka tego na"

mafzczenia ofratniegokonieeznie byt
Oley z oliwnego drzewa, a nama·

fzczenie zmyfJ:ow chorego mate.ry?

bHzk? ,tego koniecznIe potrzeba. Tu ..

dzie? ?eby przytyttl
. namafzczeniu

ni? kto infzy by? MiniRer, tylko fam

Kap?an, i nieinfzey u?y? formy. jak
tylko modlitwy od Ko?cio?a wyzna.,'
cwo-ey. Nakoniec ?eby nie infzemu

Jz!tpdy z j?ron'Jj pr?yimuj?Cf'go. .

Drugi flutek, a ten przed?ieyrz? jetl:
ll]zeni? du fzy ocZyfZCZ3J?C oftatki

?rzechowe. 1f:/,:eci 'flute? . )ef? odpu-e
fzczenie p8wet grzechu smlerteJTlego;
poniewa? wed?ug S. Tomllfza lib'4'
coptra Gen?es cap. 73. CO"!tingit B('.

'fr'tttla· fi?, ?e czlowie? wfz?ftkich

/(u bjektpwi jak tylko Chrze?cianino?

wi dorojlemu choremu ten Sakra

ment hyI dawany, t(JJ.{o ·wfzyftkiegIJ
w.ed?ug Nauki S • .1akQba Appftola nie'"

llchronnie f0tr?eba,
4\bl

J
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Aby za? te? OJey by? koniecz?ie '" wym, ?ale??cy,
w p?zypad?u)ednak

od Bifkups ?wI?cony, w tym rozumie- dofyc Jefl: przynaymnIey
rruec ukru-

niu niezgadzaj? fi? Teologowie, po- ch?, [efliby nie fpowiadawfzy fi? ,
utra ..

niewa? w Ko?ciele Wschodnim Ka- ci] u?ywanie roz.umu.

plani po??i?caj? ten Oley , którym P. Co ma czyni? Kapran wiedz?cy,

nam.(z?zaJ? chorych. Przeto jesliby ?e chory przed malign? wpad? w

?aci?ilu Kap?an pof?rze??. ?e z nieo- grzech ?mlert?ny, a ?adnych znakowi

ih6?oo?ci zarmafb ?wi?conego Oleju pokuty niedaje '?

u?y? dla chorych Katehl.lmenow albo O. powinien zwa?a?, iZ!?li \V tym

Krzy?ma, tedy ma fi? fprawi? wed- czafie m6glby ia?owa? za grzech i f
na

?ug Dekretu Innocenciulza III. Cap: którym zaradzaj?c fi? zdaniu niech ad-
.

Pattoralis tit: de Sacramentis non ite- miniftruie Sakr8ment; W oftatnim bo ...

randis. UJ takowym razie nic nie trzeba wiem razie przystoi raczey poda6

ponawia?, ale tytko o[tró?nie dope/ni?, lekarfl:wo w niepewn? wa?no??, ni?e-

c? nieojlrrJ:l:nie byto o'Pz?rzczono; po·

\
li zbawienie bli?niego, dla którego ten

mew.? w Adminifrrowaniu S.kr.men- Sakrament polhnowiony jako lekar

to.w me godzi fi? i?? za zrlo:li,em w?t- ftwo. Ale je?eli dobrze wiadomo, ?e

pliwym o wa?no?ci Sakrame?tU.
\ nie ?atuj?C za grzechi utraci? u?ywanie

, ?. Co ma czyni? Paroch kiedy po-

\
rozu u. n.p. gdyby fi? tak ?miertelnie

sWl?co?ego oleju nie ftanie?
.

upi?, ?eby a? ? rob?e
nie p?mi?tal, jak

0: Pierwey, ni?eli ze wfz?ft?lt" ?,e
ma duf:Z:? wyzlon??,

w tak?ch pr?,ygo

fiame, powinien przymiesz.c
mesWl?-

dach Sal.l.ramentu zadn? miar? me go-

conego wedtug Kanonu: q'ltod in du.-

\
dzi fi? admini1trowa?•

biis, tit: de Confecratione EccleJice.
P. Jzali jeft potrzebna intencya W

P. Czy mo?e fi? powtórzy? ten przyimui?cym
oftatnie namaszczenie'?

Sakrament?
O. Dory? na domniemaney inten-

O. Mo?e fi? powtórzy?. jesli ftan

,
cyi. ta za? intencya bywa w ten

?h?roby b?dzIe r??n'y. a chory przez CZ'lS, kiedy kto, chocia? Sakramentt:

JakI czas prawdzIwie by? zdrowym, wprz6d nie profit, ani te? o nim podo

a potym znowU odpad?; poniewa? ten bno wprzód nie myslil, fpodziewa?by

S'?rament nie przynofi ch.rakt,ru. A jednak bylo mo?"a, ?e prolilby o

2,as W tey?e chorobie trwaj?cey po-

\
ten )akrarnent. gdyby byt przy

zdro ...

?tarza? fi? nie pl)winien; poniewa? wym rozmysle.

!kny bywa, jako lekarf1:wo przez fi? [>. Jz li jeO: Przykazanie Bonde,

b
Uteczne do odp?dzenia oney choro- aby ten S.krament ka?dy przyimO-

y.

\
war?

II

n

<l
?, hkiego przyfporobienia fi? czyli O. Nie tgadz.j? fi? o tym Teologo-

/Ipozycyi potrzeb. w chorym, kt6- wie, przecie? zda je fi?, i? o ty ?
Sa-k

y chce przyi?? tell Sakrament. k.ram?ncie tak fi? ma rozumIe?, Jako-l?\

tr
G. Przez H? czyli koniecznie po- by o Bierzmowania, ?e ta?

Boikim
II

p

zeh. by? w franie laiki. to jefr, nie j.ko i Ko?delnym prawem left prz;:-

o?ZUwa.? n? do grzechu ?miertelne- kazany; jako bowiem Bierzmowame

&0 I pon?ewa? ten Sakrament je!! ?y- jeft do?elnielliem
Krztu, tll? te?

oftatmc
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NAUI(Aoflatnie namaszczenie wed?ug wfzyft- ?::

kich zdania
, jefl wydoikonaleniem. i

dope?nieniem pokuty ; Biefzmow?nle
zaif?e dla teg? ' .?e?y c??0:Vleka
zdrowego przeciwko Nleprzy]aClOI?l1l
Religii Chrze?cia?fkiey wzmocni?o,

Oflatnie za? n?ma!zczenfe, a?eby cho

rego wzmocnI?o przeciwko pokufom
fzata?ikim , które nayhardziey przy
fkonaniu nacieraj?.

'z Sifsyt XI?. I która IJ'?si
I

czwarta pod J uiiuszem trzecim
.

2afie?en? naywy?srym od.. .

prawiona dnla Jt'5. 96r;\
, l\iDJ?I.

.

P. Czy j eft Przykazanie Bofkie, aby
dawa? ten Sakrament oftaUllego na- N?uka o tnay?wi?tszych Pokuty. i oJta!-I

JIll fzczenia?
(

mego Namaszczenia SaJwcunentach.

o. Pafterze przynaym?jey do tego
f? obowi?zani Prawem Boikim i Ko

$cielnym; f? bowiem fzafarzami Ta ...

jemnic Bo?ych, nie wierny, za? je{?:
fzafarz , który Dóbr

I

Pa?fkich zof?a

wianych dla po?ytku in fzych nie

chce fzafowa?,

Nay?wi?tfzy Ekumeniczny i po"

wfzechny Synod Trydentiki w Ou ..

chu S. prawnie zgromadzony, za pre"

zydencyi na nim tych?e / S. Stolicy
?Apoftolfldey Pof?a, i Nunciufzow, cho

cia? W Dekrecie}J ufprawiedliwieniu
dory? obfzerna z przyczyny zwi?zs
ney dla poblifko?ci dowodów by!a

'A do tego, ?e Sakrament of?atniego
namafzczenia mo?e by? czarem po

trzebny potrzeb?. nieuchronnego frzod-
t mowa, o Sakramencie Pokuty wtr?

cona; tak wielkie jednak \V tym nafzym
wieku jeft hr?dow mnrif?wo ,

i? nie

ma?oby pofpolitemu po?ytkowi do"

pomog?o, coby dowodnieyfze i zu"

pelnieyfze o tym?e Sakramencie po"

kuty poda?o poJtanowienie, i opifa'
nia, na którym pokazawfzy, i \\d?rzy"
m3wfzy za pomoc? i obron? Ducha S.

wfzelkie 'b??dy Katolicka prawda ja'
wnieysza, i ja?nieyfza fralaby fi?, któ

r? teraz ten?e Swi?ty Synod wymó"
wi? i w,yperswadowa? pofranowil.

.'
ku do zbawienia, jak fi? trafia w przypad ..

ku, kiedy chory grzechem ?miertelnym
()bci??o'ny, ani dolkonale ik.rufzony
Jlie jefr fposobny do przyi?cil?. ?n.
(?ego Sakramentu .•

,

,

---_ .. ,...,

J? O Z D Z I A L I?

o Potrzebie, i poflanowieniu Sakra?
/

men tu Pokuty.
'

Jen
iby ta w odrodzonych wfzyftkicb

wdzi?czno?? ku B?gu by?a, i?bj

fprawiedliwo?? fl jego cobrcdzieyftWtt;
/,. ilaiki



TRAKTAT VI.

l,lafki przyi?t?
ftatecznie zachowali, ?:: znacznym, i tak jafnemi aowy' wla ..

llle by?oby p?trzeba innego p-o Krzcie dza odpurzc?enia izatrzymanta grze-

Sakramelltu na odpufzczenie grze- chow na pOJedname WIernych po

chow pofh.nowionego, Poniewa? ZI ? Chrzcie upad?ych J Apoftolom i ich

111 Bóg b?d?c bogaty w mi?'cfierdziu po- nale?ytym nafr?pcom ?e byra udzie ...

znal Lepiank? -nafz? i tym nawet le- lona , wfzyfrkich Oycow ?goda tak

d.. .karfhvo ??cia pof?anowi? , którzy fi? zswfze rozumia?e.

l>oty? wmewol? grzechow i czartcw- A zatym Nowacyanow, którzy tey

fk? podali, to jeft: Sakrament Po- wtadzy przeczyli, z wielkiey przyczy
..

?u?y, .
prztz który dobrodzieyfrwo n)' Ko?cio! Katolicki, jako berety ..

smlerCl Chryfrusowey applikowane .kow wykl?? i por?pi?.
'

bywa, By?a \V prawdzie pokuta wfzyft- A przeto nayfprawiec?Hwfze rozn ..

?irr,t ludziom, którzy fi? _ grzechtm mienie tychto S?ów Ps?fkieh
, Swi?-z.

smJertelriytI\ zmazali, ka?dego czaru ty ten Synod potwierdzaj?c i przyi ..

du odzyfkania Iafki i fprawiedliwo?ci rnui?c pot?pia tych ludzi zmys?one

?otrzebna, i tym nawet? którzyby t?umaczenia, którzy te {?owa do
re-

przez .Chrzeft omy? fi? ??dali, aby w?adzy przepowiadania Stowa Bo?e ..

iey
o?rzucIWfzy przewr6tno?? i popra- go., i Chryftufowey Ewangelii opo- .

JO"

wlwfzy, obrazy Bofkiey tak wielkiey wiadania przeciwko poftanowieniu
niu

.

z obrzydzeniem grzechu, i z pobo?- tego Sakramentu' fa?fzywie nakr?ca-

nym ferca ?alem odfr?pili; i zrzekli j?·

ii?.
.

,
, ----"-------- -----

Zk?d ProroK m6wi: nawró?cie fi? i

It.ZY.,?Cie
pokute od wrzyfrki?h niepra

\Vo?d wafzych-, l!l nie b?dzie wam na

R O -Z D Z I A ? II;

Upadek nieprawO??. Pan te? powie- O ro?niey Sakramentu Pokuty od lG'ztu.
Z \l"

dzid: je?eli pokuty czyni? nie b?dzie-

cie, wfzyscy równie? poginiecie, a

Nakoniec,
ze fi? ten Sakrament Z

Xi??e Apofrolow Piotr ?rzefznikom wieJu przyczyn ró?ni od Krztu,
Cl) Chrztu zabiet'aj?cym fi? wfzyftkim jawno jefr; albowiem oprócz tego,

fClk,\1t? czyni? zalecaj?c, mówH: Poku- ?e materya. i for--ma, z których ifiota

0\ Czy?cie, a niechay z was ka?dy Sakramentu zk?ada fi?. bardzo do fiebie

? rzc? fi?. Ale to wiedzie? potrzeba, f? niepodobne, jefzcze i to pewno

\Ve
ani przed przyi?ciem Chryf.l:uso - jefr, ?e Minifrer Krztu, nie jeft po

...

1?Yl1'\ Pokuta byla Sakramentem, ani trzebno, aby by? S?dzi?; ponit:wa?

1l\?? k?o po przyj?ciu p,rzed Chrztem. Ko?ciol nie rozci?ga f?dowey wladzy

Of()bl?a?. S?krament pokuty wtedy na ?adnego, kt6ryby do niego pier ..

tWYChw1e poflanowH, kiedy zmar- wiey nie wfzedf, przez branie Krzto;

fwoich"ita?f?y thn?? ni Ucznio\v có? mi albowiem o tych, .m6wi AP.o
...

których tnow??? .przyimici? Du?ha s.

\
ft<?l, kt6rzy. ?e'Yn?trz czylI, ?a ?rz'W1a

..

'Pufzc.zo ()tipllsclcle grzechJ, f? 1m od- im f? f?dztc'? ·m3czey zas Jei! o do

f? Zatr
ne, a 'ktor'ych zatrzvmlcie, I m(lwnik?cb wi:.ry, Których ChryftU??

;yrnane. Którym to Qzielem tak
'

Pan Kompiel? Chrztu da?a fwoje?()
.tOm lV. ? z- cz?on ..



o SAKRAMENCIE NAMASZCZf<:NIA

eztonkami raz poczyna; poniewa? ,:. dlitwy pewne ?hwalebnie przylqczo
..

tych, jesliby G? zbrodni? jakow? po- ne bywaj?: do iftoty jednak teyi?
mazali, nie ju? chciaf, aby powtó- formy bynaymniey ni! nalez?, ani do

rzonym Chrztem bywali obmyci, fprawowania tego? Sakramentu (?.

gdy? to fi? W Ko?ciele Katolickim potrzebne. S? za? tylko jakoby ma'

?adn? miar? nie godzi, ale
_ aby przed terya tego? Sakramentu, famego po'

Trybunat jako winowaycy f?awili fi?, ?ui?ccgo akty, to jelt: fkrucha, fpo'
aby przez fentency?. Kaplanow me wied?, i zadofy?uczynienie, które tO

raz tylko, ale ilekro?by od popeI: akty, ile W pokul?cym cz?owieku do

nionych grzechow do niego uciek?lt ca?kowito?ci Sakramentu i do zupe?
fi.? pokutui?cy, mogli by?

I

uwo lriie- nego , a tego dofkona?ego grz echow

ni. , odpufzczenia z poftanowienia Boikiel
A nad to infzy jeA: Chrztu, a infzy go f? potrzebne, i w ten to fporob

Pokuty po?ytek; przez Chrzeft albo- one akty f? cz??ciami pokuty nazw3'

wiem W Chryftusa fi? przyodziewa- ne.

my, i nowym zgo?a w nim ftajemy u? Zaif?e za? rzecz i fkutek tego? Sa'

f?worzeniem, zupelnege i ca?kowi- kramentu, ile co do jego mocy i fklJ'

tego grzechów odpufzczenia dof??- teczno?cl nale?y , jejt pojednanie fi€
t

pui?c , do którey jednak nowo?ci i Bogiem, za który? cz?ftokro? w lu'
'

zupe?no?ci przez Sakrament Pokuty dziach nabo?nych, i z nabo?e?f?we'"
bez wfzelkich naszych placzew i prac ten Sakrament przyimui?cych U(pOI
za naleganiem Bofkiey fprawiedliwo- kojenie fumnieni? i pogoda z wielk?
?ci przyi?? bynayrnniey niemo?emy, Ducha pociech? naft?powa? zwyldi'
tak dalece, i? f?utznie pokuta pewnym Tych rzeczy o cz??ciach i fkutku te??
niejakim?ci? Krztem pracowitym od Sakramentu S. nauczaj?c razem te?

SW1?tych Oycow nazywana by?a. Jeft onych ludzi fentencye pot?pia, kt,6:
za? te? Sakrament Pokuty (upad?ym rzy uporczywie trzymaj?, ze CZ?5C:
po Krzcie do zbawienia potrzebny Pokuty f? tylko wra?one poftra?l:
tak, jako i fam Chrzefr tym, którzy furonienia czyli trwogi i fama WIJ

jefzcze nie f? okrzczeni. ra.

---_/

R O Z D Z I A ? III., R O Z D Z I A ? IV.

o c:???eiClch i po,-/:ytlw. tego? Sakramel1,tu.

N
aucta oprócz' tego ?wi?ty Synod,

o SIwusze, de Contritibne.
I

Skrucha,
która naypierwfze miey?

"-

mi?dzy rzeczonemi aktami pokv?,
trzyma, jeft to ?al ferca j obrzydf.ol
nie fiebie za grzech pope?niony z ??'
ftanowieniem, aby nie grz?szy? ,ii/reJ

?e Fonu! Sakramentu Pokuty, w

kt6rey ofobliwie jego moc zamyka
fi?, w onychro f?owach Minifha za

lega: l. Fgo te ablo/uo &e. Ja ciebie

rozgrzeszam &c. do których zaifte

wediug S. Kv?cielnegQ zwyczajl? mo.

I 'de,.
cey odt?d: Byfa zas 6n? kaZ

Jli'
czasu na uprofzenie odpurzC?e

grze"

/
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•

-
'.'tb "'zytE>· .....

grze'Chow z wruszeniem ?alu potrze- ,', piekielney pospo1icie wfzczyna fi? ,

..

bna i W cz?owieku po
krzcie upad- je?eli wyrzuca wol? grzefzenia z na ..

?vtn' ta ia? na reszt? fporobi do od- dziej? odpuf?u.

pnf;czel1ia grzechow, j-fli zl?adziej? Oznaymuje ( S. Synod) i? na nie

w HoOdrn milofi?rdziu ? i z obietnic? tylko nie czyni czrowiek? Hyppo-

\vykonania innych nale?yto?ci bY?aby kryt? i wi?kfzym ?rzerzlJikietn, a le ze

zl?czona ,
które do nale?ytego przy- te? jeft prawdziwym darem Botkim

j?cia tego? Sakramentu f? potrze- i Ducha S. pobudk?- nie ju? zaif?e

?me.
roiefzkaj?cego, ale tylko porurzaj?ce-

Oznaymuj: tedy Swi?ty ,Syno?, ?? go, któ,rym cztowiek. pokutuj?.ey

ta {krucha me tylko powsci?gntente wspom-ozony drog? fobie do [prawie-

AJd grzechu i ?yc?a nowego przed- dliwo?ci gotuje, i chocia? bez Sakra-

fi?wzi?cie , i zacz?cie, albote? niena- mentu pokpty przez fi? do ufprawie ..

wi?? grzechu \V fobie zamyka, wed- dliwienia grzefznika przyprowadzi?
\

?ug onego i?owa: odrzu?cie od was nie mo?e, jednak onego do lafki Bo ...

wfzyfl:kie nieprawo?ci wafze, któ- ?ey w Sakramencie Pokuty uprofze-
; Sa'

t:mi f?a1i?cie fi? przf>wrótni, uczy?- nia fposobi; takow? bowiem boja?ni?
{ku'

(t?
t

, lu'

W e (11

l(pO'
ielk?

ykry,

'Cle fobie ferce nowe i Ducha nowe- pozytecznie przera?eni Niniwitowie

?o. jako? zaifte ktokolwiekby uwa?y? petn?.ftrachu pokut? cz,Ynili i mi?o ..

te Swi?tych ludzi wo?ania: tobie fa- fierdzie u P??a uprofili. Dla czego
.

'memu zgrzefzytem i z?o?? przed to- fatfzy?i? n??kt6rzy .obelg? czynit'J,

t? uczyni?em. pracowa?em
w wz?y- .

Katoltcklm Plfarzom, Jakoby nauczali,

?'haniu moim, b?d? umywa! na,kazd?

\
?e S?kram?nt .pokuty bez dobrey po

..

t1?C ló?ko moje, b?d?,
rozwaza! ?o: ?Uakl. przylm,!J?cych ?a{k?. przynofi,

tegO
tei

kt6?
;z;??C!
tracb

Wij'

ble wfzyftkie lata mOJe w gorzkoSCl lak m?dy KosctOl Bozy me naurzat

Durzy,. i i?fze tym p()dob?e ?atwo ani rozumia:, a.1e falfzywie nauczaj?

7r?)Zuml t ze one z .ufil?ey )a???e'y-

\
?e !krucha wymka z pofhachu i przy

..

?Cl? przefzfego ?ycla menaW1SCl 1 z mufzona pie za? fat;noch?tna bywa.

',:ielkiego obrzydzenia grzechow wy- ,--' -------

\liknefy.
.

Naucza oprócz t€go, ?e chocia? fi?

\
R O Z D Z I A ? V.

t?asem trafia, ?e takowa {krucha wy-

,.. ,

tuka z mi?o?ci dofkona?ey i cz?owieka O Spowiedzi, de Confefsione.

Z Bogiem yojedna pierwey, ni?eli ten

?akrament rzeczywi?cie przyimie, '7 pofhnowienia Sakramentu pokuty

?dnak famego pojfdnania
fkrufze ta ..

'\
l? ju? wydumaczonego powfzechny

kOWf'y, która bywa
bez ??dzy Sa- Ko?ciot zawfze rozumia?, i? te? po-

2,tallielltu, którato ??dza w {krufze fhnowione jeft od p"na zupe?ne,

Jl??Y?'? li? powinna, nie tl?le?y grzechow wyznanie i wfzyftk?m

fk ?\)lfywa?. Ta za? {krucha medo-

\
po Krzcie upad?ym prawem

Hoflnm

I?
on',h, kt6ra li? ukrn.h?, atritio, na. potrzebne przebywa. Poniewaz Pau

?y?,?; ?"niew.? albo z uwagi fpr"?- n.rz Jezus Chryfrus maj?c z ziemi

<)liCl
?rzech y, albQ z boja?ni kary wfiqpi? do Nieba, Kapbnow f;voich

? i3--
N?

l"
\'
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?-Jamiesnikow zof?awi?', jako Przeto-
?:? re tylko na pami?? fi? nawijaj?, grze-?onych i S?dziów, do których wfzyft- chow wierni Chryftusowi. [powiada? G? fi

11

n

d

k

kie ?miertelne grzechi maj? by? od- ufi?ujq , bez w?tpienia' w[zyfi:kie no-
nofzone , w któreby wierni Chryftu- fkiemu mi?ofierdziu do uznania prze-{owi popadli, a tak ?eby wed?ug wla- kladaj?; którzy za? inaczey czyni?,GZy kloczow odpufzezenia , albo za- a wi?c niektóre grzechi utrzymuj?trzymania grzechow wyrok czyli fen- nic niepO'ddaj? dobroci Bo?ey przez Ka- \?

tency? wydawali. p?ana, coby im Bóg odpu?cl?, Jesll bo' "

11
Pewna bowiem jef? rzecz, ?e Ka- ',Yiem wftydzi fi? chory odkry? ranyplani S?du takowego, nie.rozezn?wfzy

I
i?oj? lekarzowi, zapew?ie, czego 011

k
{prawy, wykOJfywa? by me mogli , a?l- mewie, lekarftwo jego me uleczy.

11'

I?by zaiLte llufzno?ci w naznaczemu Przytym wynika te? zt?d i to, ?e
kary nie zachowali, je?eliby w po- nawet okoliczno?ci na ?powiedzi mawfzechno?cl tylko,a nieraczeyw Czcze- j? by? wyra?one, które odmieniaj.1

'l11

ejgulno?ei grzech i fwoie onym oznay- rodzay grzechu; poniewa? bez nich ..
mowano, A z tych dowodow wnofi? grzechi/ fam e ani od pokutuj?cych w

113

rz

du

?c

potrzeba, ?e pokutuj?cy ludzie wfzyft- ca?o?ci bywaj? wyznawane, ani odkie grzechi ?miertelne
, które tylko S?dziów bywaj? rozeznane, aby o

po pilnym rostrz??nieniu fumnienia

pa-/
ci??ko?ci przewinienia nale?yciemi?taj? , na fpowiedzi wyrazi? po- rozf?dzi? mogli i kar? t?, kt6ra

bli

to

to

winni, .chocia?by one nayfkrytfze by- nale?y, pokutuj?cym tlaznaczy?. Zk??ly, i tylko przeciw dwóm oftatnim De- daleka jef? ta rzecz od f?ufzno?cl
calogii przykazaniom popelnione , któ- naucza?, ?e te okoliczno?ci od
re cz?.ftokro? Darz? rani? ci??ey i Judzi pró?nych wymyslone f?: al-
l1iebezpiecznieyfze f? nad te, które bo i? jedna tylko okoliczno?? pa":fi? jawnie pope?niaj?; poniewa? po- winna hy? wyznawana? to jeO:; ?e
wfzednie, przez które od :Uliki Bo?ey zgrzefzyI przeciwko Bratu, ale i tonie odpadamy, i w które cz??ciey po- niezbo?na jefi: rzecz m6wi?, ze Spo"s1izn?? fi? nadarza, i w które cz?-- wied?, która tym fposobem jeft przy"?ciey zwykli?my wpada?, chocia? kazana, jefr niemozna

, albo j? ba.fiuCzcie i po?ytecznie pr()cz wfzelkiey

/
zywa? m?czarni? fumnienia.

prezulPpcy? na fpowiedzi bywaj? wy-
znane, co zwyczay ludzi pobo?nych To bowiem jefl: rzecz pewna, ?e
u?azuje, zamilcze? fi? jednak bez nic infzego w Ko?ciele Bozym od
'\t.'my a ?nfzemi wiel? fpOiiobami le- pokutuj?cych nie potrzebuj? jak t)+karlkieml OCZ?rZC?one by? ?og?. ko, aby jak ikoro ka?dy pilnie ?

A za?, pomew.?z w[zyftkle grzech i fob? fi? porachuje, i fumnienia fwe-?miertelne na wet pomy?lenia ludzi go wfzytkie (kryto?ci wybada, tyc?fynami gniewu i n?eprzYJacio?atni Bo.. fi? grzechow fpowiada?, ktdre?Jfkiemi c7ynf?, potrzebA koniecznie

I
obra?a? Pana i Boga fwojego, i kto?

wfzyfrkich te? odpufzczenit z Qtwo· re pami?ta: za? inne grzechi , 'ktJrl
rzyl?? a wl?ydliw? Sp wiedzi? u Bo.. pilnie rozwa?aj?cemu nie przychodt-1ga fzuka?, a tak gdy wfzyftkich, któ.. na pl1lli??, "gulem w tey?e fatlle1

SEp·
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Spowiedzi zamkni? te by? fi? rozu-
?:: pl'zykazanie Spowied,d przynaymniey

e'

?niej? t
za które wiernie z Prorokiem raz w Rok od wfzyftkich i od ka?de ..

i?
tnówiemy: od tajemnych moich oczy?? go zosobna, gdyby do lat ,rozeznania

o·

mnie Panie. Tu za? rakowey Spowie- przychodzili, byto wypetOlone. ?k?d
dzi trudno??, i wi?ydHwo?? do od- ju? w powfzechnym Ko?ciele z wIelk?

krywania grzechów mog?aby fi? zda- Durz wiernych korzy?ci? zachowuje

Wa? ci??ka, gdyby tak wiel? i tak fi? zwyczay. ten zbawienny fpowia-

wielkiemi p??ytkarni i pociechami dania fi? W ?wi?ty on a nayprzyjem-

n?e by ta
I

ul?ona, które tym wfzyft- nieyfzy czas 4·o,dniow?g? pof?u, kt() ..

luro, ktorzy godnie do tego Sakra- ry to zwyc.zay
1 ten mn?ey?zy Swl? ..

lI?entu przyft?puj?, przez absolucy? ?y ?ynod Wle?ce ?pprob?Je ,l ?rzyzlla
me zawodnie bywaj? dawane. Je Jako pobozny 1 fpraWledlIWleutrzy-

?e
. Na.ofratek co do fp,osobu (powiada- mywania godny.

la'

?la ftg u farnego Kap?ana, chocia? ---_._------------

tH
\ 1 hryfl:us nie zakaza?, aby [na? kto

lte u?arafiie fwoich zbrodni i up oko- R O Z D Z I A ? VI.
W

od ?u t11,e kfiebie .t?k dla infzych przyk?a- O lVJinifJrzc ue» Sllkr.amcntu, i o Abso-

, .' Ja o

t,ez 1 dla zbudowania Ko- '.J" ....

sciola b
T tUCyl.o

,

1

.0 razonego grzechi fwoie pu-
blicznie wyznawa? nie jeft jednak OkOrO

Ministra za? tego Sakra men ..

to Botkim Prawem' przykazano, aniby tu za?wiadcza. S vi?ty Syi od, ?e

to wed?ug rostropno?lci ? ludzkim pra: fa?fzywe f? i zgo?a dalekie od prawdy

wem przykazane byto, aby grzechl Ew?ngeliczney one to nauki wfzyft-
ofobliwie tajemne przez publiczn? kie, które do kt6rychkolwiek infzvclt

Spowied? miary by? odkrywan e. Zk?d ludzi, oprócz Biikupow i Kaptan?w,
gdy od nay?wi?tfzych i naydawniey? rz?dzenie kluczow fzkodliwie naci?-

fzych Oycow, za wielk? a t? jedno.. gaj?, rozumiej?c, ?e one 110wa Pa? ..

lnysin? zgod?, tajemna Spowied? Sa.. fide: cokolwiek zwi?zecie na ziemi,

?r?mentalna, którey od pocz?tku Ko.. to wfzyftko b?dzie zwi?zano i w Nie ..

?lG? S. u?ywa? i teraz u?ywa, by? bie, a cokol wiek rozwi??ecie na zie ..

p?%.fze zale.cana, jawn?e zbija, fi? mi, b?dzie rozwi?zano i w Niebi?,. i

t?? l.n?onych ludzi obelga, ktorzy których odPku??icie grzechi ,.im odpu-

rosk
SPowied? dalek? od Boildego fzczone, a torych zatrzymacie, f?

lUd k?ania, a rac ze y wynalazkiem zatrzymane: ?e to do wfzyftkich

G

z lln by? f?dz?, i jakoby ona od wiernych Chryftusowych bez ró?nicy

l.r?O\" zgromadzonych na Synod i bez porz?dkll przeciwko poftanowie·

llaueraMki pocz?tek [wóy wziera, tak niu tego Sakramentu tak by?o rze-

?C?a? ni: wftydz? fi?. ,
czono, i?by ka?dy mia? w?adze od ..

fki K pow?em przez Synod Lateun- pufzezania grzechow, a to publiczne

ChryQ8Cio? pofta?owi?, a?eby wierni przez ftrofowanie, jesliby frrofow .ny.

\\la B uS?\Vi fpowiadali fi? ,
co z; pra.. na to fi? zgodzi?, tajemnt! za? pr?ez

'P?Ht oikl.ego koniecznie potrzebno i dobrowolne wyz.uanie komukolwIek

anOW10no by? rozumial. ale ai?by uczymone.
Fróc?



Prócz tego naucza te?, ze nawet {, Ko?ciele Bo?ym, i ?e to jeft rzecz

Kap?ani, którzy w grzechu ?miertel- nayprawdziwfza, Synod ten Swi?ty
Jlym zofraj? przez moc Ducha S. któ- potwierdza, i? zgo?A nic nie wa?y ta

rego przy fwoim po?wi?ceniu przy- abfolucya, któr? Kap?an wydaje na

jeli, jako 11'udzy Chryftufowi urz?d tego cz?owieka, na ktdrym albo

odpufzczenia grzechow wykonywa- urz?dowey , albo fobie poleconey nie

j?; i ci z?e rozumiej?, którzy w ma juryzdyki, ?e za? to wielce do

z?ych Kap?anach tey w?adzy nie uzna- karno?ci Narodu Chrze?cia?fkiego na-

j?, chocia? za? rozgrzeszenie Kap?a- le?y, zda?o fi? nay?wi?tfzyrs Oycom
na jef? cudzego dobrodzleyf?wa fza-

naszym, a?eby ftrasznieyfze niektóre
funek, jednak nie jeft profta ,:.Guga, albo i ci??sze gl'zechi nie od kogo?kolwiek,
przepowiadan.ia , Ewa?g;lll, albo ale o? naywy?fzych Kap?anow byty
oznaymowama,

ze f? lUZ odpufzczo- rozwr?zywane , Zk?d f?usznie nay-
tle grzech i

,
ale na wzór aktu f?do- ?wi?tfi Papis?e wedrug naywy?szej

wego , przez który od niego, jako w?adzy fobie w Ko?ciele Powfzech-

od S?dziego, wyrok bywa wydany, nym podaney, niektóre fprawy grze"
3 przeto nie powinien pokutui?cy tak chow przyci??szych do fwego ofo?

fobie o fwojey wierze podchlebowa?, bliwfzego f?du mogli zatrzymywa(?,
i? chocia?by ?adney nie mia? Ikruchi, ani w?tpi? kiedy wfzyftkie rJ€czy f?
albo chocia?by Kaptan nie mia-r fzcze- od Boga rozporz?dzone. Y owfzeIJl

rago umyf?u czynie nale?ycie i praw- to? famo Bifkupom wfzyf?kim w fwo"

dziwie rozgrzefzy?, on jednak mia?- jey ka?dego Dyecezyi na zbudowanie

by fi? dla farney fwojey Wiary za jednak, a nie 11a zepsucie niechay M

prawdziwie i przed Bogiem rozgrze-: im godzi na podleyfzych fobie wi?k?
fzonego. Ani bowiem Wiara bez po- fzey nad inszych ni?szych Pap?ano\y
kuty ?adnego odpufzczenia grzechow powierzonych uzywa? w?adzy, o fobII-
nje fprawi?aby ? ani ten bylby, chyba wie.co do tych (praw, do którycli
o zbawienie fwoje zgo?a niedbaj?cy ,

kara kl?twy przywi?zalla jeft, ?e zaS

któryby poznawa?, ze go Kap?an ?ar- za\Vftrzytnani? grzechow zgadza fl?

tem rozgrzesza, a przecie? inszego, z BQfkim ?W1!1de?lwem. to nie tylkC
któryby to fzczerze uczyni? pilnie pie w ??wlJ?trznych. rz?dach, ale i przea
pofzukiwa?. Boglem ma fwoj? moc.

'

Atoli jednak dofy? ?-af1c3wie , ab1 ,

zna? z tey?e famey okazyi kto nie ??!'
nor, w tym?e Ko?ciele Bo?ym ftr??'
?one by?o zawrze, aby ?adney

Ol

R O Z D Z I A ? VII.

(J zatrzymaniu przypadkow grzech 0- by?o rezerwy w godzin? ?mierci::
'"

w'!fch • za tym wfzyfcy Kapbni jakichko?W1Ji
pokutui?rych, od jakichkohvit>k b?

,

grzechow i kar Ko?cielnych rOZgr?:J
fzy? mog?. Oprócz którego to p,rt\c

Poniewa? tedy natura i (porob S?du
,

tego wyci?ga, a?eby wyrok na

dk
,. .

K ?' •

?
Il

podlegfych fobie tylko byt wydany,

??, r:z.ec? pewn? zawfze to by?o, W

pa u silHercl, apJam, pomewa, ",."

l}iemog? W przypadkach rez?rwoW

pych
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R O Z D Z I A ? VIII. \
O potrzebie zadofy?ztczynienia i po?yt

ku ztq,d.

N a?aniec, (:0 h? tycze zad?fy?ucz,Y:
n1enia, które ze wfzyftklch cz?sci

pokuty jako od Oycow naszych
Chrze?cia?ikiemu ludowi ka?dego cza

fu by?o zalecone tak W jednym tym

naszym wieku by'wa nie P(zypusz?za

?? pod pretextem zbytniey ?atkawo

?c? od ?ych t którzy pozer pobo?no
ser

maj? t mocy Z3? jey zaprzali fi? :

SW??ty Synod za?wiadcza, ?e to zgo

?a falsz jeft, i od Stówa Bofkiego da

leka. rzecz t ?eby grzech od Pana ni

gdy niebyt odpuszczony, a?by razem

wfzyftka
kara by?a darowana. Ponie

Waz oczewifi:e i jasne w Pifmie S.

przykrady znaydui? fi? ,
które mi

oprócz Bofkiey Trsdycyi ten b??d jak
nayia wniey bywa pokonany.

Zaifle i f?uszno?? fprllwiedliwo?d
?()1kiey tego zdaje fi? wyci?ga?, aby

Ul?czey od niego do Iafkl byli przyl

?ow?ni, którzy przed krztem przez

?l?Wl?domo?? zgrzeszyli; inaczey

??s CI, kt6rzy raz od grzechow i

llabelfkiey niewoli uwolnieni, i przy-

I 13?fzy dar Ducha S. wiedz?c Ko?ciol

ni?Y zgwa?ci? i Ducha S. zafmuci?

?Cl? ?\t.ali fi?. Jako? i Bofkiey Isfkawo-

to fi:
.

b
zad przy Ol, aby nie tak nam ez

by?'
neg\) zadofy?uczynienia grzech i

y odpuszczone, aby?my zna? zt?d



o SAKRAMENCIE NAMASZCZEl:\'rJA
-

Powinni tedy Kap?ani Pa?scy, ile o?? ?one, ale te?, co jef? naywi?kfzy do ..

Duch i rof?ropno?? im p'oda, wed rug wod mi?o?ci, ze nawet przez docze ..

;akowo?ci grzechów i zdolno?ci po," fne ucifki od Boga na nas dopufzczo-

kutuj?cych zbawienne i przyzwoite ne
,

a od nas cierpliwie znofzone u

?adosy?czynienj? ?azDa,cza?, aby: fna? Boga Oyca p??ez ?ezusa Cpryfius?

grzech<:m p?b?aza]?c,
l powolmey.z zadofy? uczyni? mo?emy.

pokutuj?cerot obchodz?c fi? , letkie :='??=???==? :?===?

]akoweholwiek dzie?o za naywi?kfze

grzechi ?18znaczaj?c, cudzych grze",

ehow ucze?nikami nie ftawali fi?.

Niechay za? maj? przed oczyma, a?e

K A·N uA
o

by zadofy?uczynienie nie tylko by?o O . .fakramenc;e oRa, inieao na-

do uf?rz e?enia ?ycia nowego, ale te?
J

i do nale?ytego zemfzczenia a .uka-
maszczenia.

rani" przefz?ych grzechow; poniewa?
klucze Kap?a?fkie nie do rozwi?zywa
nia tylko, ale te? i do zwi?zywania
?e f? pozwolone, nawet dawnieysi

Oycowie i wierz? i nauczaj?, ani dla

tego rozumieli, ?e Sakrament pokuty

jefr f?dem gniewu, albo karania, ja.

lo ?aden nigdy Katolik nie rozumia?.

Z
dato ?i? za? Swi?temn Synodowi

.Jdo poprzedzaj?cey Nauki o poku ..

cie przy??czy? i te rzeczy, które na ..

fl:?puj? o Sakramencie of?atniego na ..

mafzczenia , który nie tylko Pokuty,
ale i ca?ego ?ycia Chrze?cla?fkiego ,

które utla wic?n? pokut? by? powin

no, dope?nienietn rozumiany jeft od

OYCOw. Nsyprzdd tedy oko?o jego
pof?anowienla za?wiadcza i uczy, ?e

nay?afkawfzy Odkupiciel nasz, któr1
flugom fwoim ka?dego czasu o .zb4"

wiennych lekarfrwach przeciwkO

\yfzelkim wfzyftkich. n?eprzyjacio!
frrzalom chcia? zaradzl?, Jako pofi?kl

naywi?kfze w Sakramentach infzych
przygotoW?r, przez któreby Chrze?

?cianie fietHe zachowa? w ca?o?ci jt?
fzcze iyj?c od wfzelkiey wi?kfze1
fzkody Ducha rnqglit tak koniec ?yt
ci? ofl;atnif"go namafzczenla S:akra'"

mE'ntem, jakoby !1aymocnieyfz? pcW'

n? obron? uzbroi?.

Z takowych nafzych zadofy?uczy
nleniow moc zef?ugi i zadosy? uczy

nienia Pana nafzego Ieznsa l hryf?ufa
nie bywa ani za?miona, ani po cz?

?ci umnieyfzona, czego gdy nowot

nicy rozumie? nie chc?, .tak za nay

lepfz? pokut? nowe zycie by? f?f?z?,

j? wfzelk? moc zadofy?uczynienia
i z w>,czay znofz?,
------

'R O Z D Z I A ? IX.

IJ Uczynkach zCldofy?uczynienia.

Naucza prócz tego, i? ?a?aa wielka

Bo c1lOciai nit'przyjadel nafz o);?'
z-yi przez ca?e ?ycie fzuka i J"Pilkl'
wa, aby pozrze? durze jl?kiDlkolwje?
fposobem móg?; nie marz jednak 7?J'
nego c?asu, W którymhy on uul.1''!

.

jeft Bofldey fzc?odrobl1wo?ci hoy-
ilO??, ?e nie tylko przez ukarania fa·

moch?tnie od nas na zemfzczenie fi?
za grzechi przyi?te, albo za zdaniem

?ap?alla wed?ug miary wyfi?pku w?u-
W?yft ...

I'



TRAKTAT VI.

R O Z D I A ? II.
\\Ifzyfl:kie chytre?ci fw?iey nat??eni? ,:?

wywiera] do zatracenia nas zgo?a, 1

od' ufno?ci w Boikim mi?ofierdziu, gdy

by móg? .
odradzenia, jak kiedy ju?

widz] ?bli?aj?cy fi? koniec ?ycia na-

J

O flutku tego Sakramentu.

'R zecz tedy i fkutek tego Sakramerr-

,

tu .temi f?owy wyra?a fi? : a' Mo ..

dlitwa Wiary uzdrowi .chorego j ul?y
jemn Pan, i jesliby by? w gr??chach
b?d? mu odpuszczone. Rzecz albo

wiem j?ft ta !alka S. k tórey narna-

f?eg9'

Ro'ZDZIA? l.

o POfl?llZowieniu ?akrcm1,l?ntu oflatniegd
namaszczenia,

. fzczenie grzechi , jesliby jeszcze któ ...

·

re potrzebowety do oczyfzc?enia i

grzechow of?atki oc?yfzcza l fo1g?

'czyni duszy chorego, i umacnia, wiel

k? ufno?? w mi?ofierdslu Bofkim

wzbudzaj?c, któr? chory podzwignio ..

ny , i przykro?ci choroby, i prace

l?ey zniefie ,
i pokusom czarta na

wyi?cie jego czyhaj?cego ?atwiey
I

fprz«iwi fi? ,
i zdrowie ciele?ne cz?

ftokro?, je?liby zbawieniu duszy byto
potrzeb • .e, otrzyma.

.

.

pOfi:anowi?ne ze? jeft .te ,Swifte n?-
,

r
•

.

mafzcze nie chorych Ja.?o prawdzi
WIe i w?a?ciwie Sakrament nowego

Teftarnentu od' Chryf?usa Pana nafze

go, ,u Marka zaif?e n,acpieniony, przez
.Jak6ba za? Apofio?a a Brata Papa nt

fzego wianym zalecony i ogtofZony:
choruje, mówi, kto mi?dzy wsm! ?ie
Chay przyzowie Kaplanow, Kosc??- .

nych , l, niechay fi? modl?. nad, nI,m

\11amazl?J?c go Olejem w I?le
PanOm"

I R O Z ]) Z I A ? III.a modlItwa wiary uzdrowI chorego
i ul?y jemu Pan, a j2sliby by? .'Y
grzechach? b?d? mu odpufzczone. kto- O Miniflrze tego Sakranzenttt? o czafie,
remi flowy jako Z Apoftolfkie?o po- w którym dawany by? powinien.
dania przez r?ce przyj?tego I?o?ciot

?\\uczy? n?, naucza o matery1, forrnie

JU?
za?, co fi? tycze rozporz?dze

l

'W?a?ciwym Minifl:rze i fkutku tego

\
ni? .oko?o .t?ch , kt6rzy i przyimo ...

Zb.:\Wienh:go Sa??ame?tu; wyro?u- wac 1 Admmlfl:rowa? ten Sakrament

?Iat bowIem KosclO!, ze mat'erya Jeil: powinni, nieukrycie tez i to wi?o-

ley od Biikupa po?wi?c"ny; Ponie.. wach przedrzeczonych jeft podano;

?az nayprzyfroyniey Ducha S. fafk?, poniewa? i ukazuje fi? tam, ze wIa-

?6r? niewidomie dusza chorego by- I ?ciwi tego Sakramentu Minifrrowie f?

fz\\ namaszczona

reprezent.uie
llama-

'I
Ko?cielni Kap?ani, którym Imieniem

prtzenie, forma te? f? one i?owa: na tym mieyfcu nie wiekiem ftarfzycb"
z?z te ?wi?te namaszczenie &c. albo przodkui?cych mi?dzy ludem

I

?

1
trzeba rozumie?, ale. albo BHkupov,

?? albo Kap!anow od nich nalezycie po

?wi?conych przez wlozenie r?k Ka

pta?ftwa. Oznaymuje li? te?, ?e te

To nz l '{;r. Aa ?a.ma ..



o SAK?AMENCrE' NAMASzCZENrA194 I
•

namaszczenie ma by? dawane chorym" >". te cf?ateczne namaszczenie trwier

t?m z?? ofob1i?vie, .?tórzy' tak niebez- .... dz? , ?e mo?e by? bez grzechu po
..

pleczme chorui? ,
iz zdaj? fi? przy g?rdzone; te bowiem wfzyf?kie zda-

fko?czenlu iycia by? p?Ihnowie,ni, nia' nayoczewi?ciey (przeciwiaj? fi?
Izk?d i Sakrament umieraj?cych nazy- jawnym tak wielkiego Apofto?a fIo"

wa fi? , Jesliby za? chorzy po przy- wom.,
- j

j?ciu tego namaszczenia ozdrowiali ,

znowu pofilkiem tego? Sakramentu Ani zaif?e Ko?ció? Rzymfki infzych
'

wfzyfrkich Matka i Miftrzyni, co in ... l

nego ?v adminif?rowaniu tego nama

fz?zenla, co do nale?yto?ci tych, -któ ...

,

re lftot,?, tego Sakr?mentl1 pof?anawiaj?,
naznacza, tylko to, co Biogoilawiony
jakób naznaczy?, ani za? tak wielkiego
Sakramentu pogarda bez wielkiey z br o- ?
dni i famego Ducha S. krzywdy by?
mo?e. Te f? rzeczy, które o Sakra ..

mentaeli Pokuty i oftatniego nama

fzczenia, ten ?wi?ty Ekuminiczny
Synod wyznaje i naucza i wfzyfikim
Wiernym Chryl?ufowym do wierzenia

. wfpomo?eni by? mog?, kiedy wdru

gie ternu podobne ?ycia niebezpie- I

cze?f?wo wpadn?, dla czego ?adnym
fpoCobem nie maj? by6 f?uchani) ci,

którzy przeciwko tak .jawney j jafney
Apof?o?a Jak6ba fentencyi , nauczaj?
jakoby te namaszczenie by?o wymy?
f?ern ludzkim

,
albo obrz?dkiem od

Oy cow przyi?tym , a nie za? rofkazem

-Bofkim
,

ani maj?cym obietnicy Iafki,

niemniey .

Ci, którzy twierdz?, ?e ju? ta

tajemnica uf?ala, jako-by do ?afki

llzdrawiania tylko W pierwotnym Ko

, ?ciele by1a nalez?ca, i ci, którzy mo

,

wi?, ze obrz;?dek i zwyczay, kt6ry
Ko?cia? S. Rzymfki wadminiftrowaniu

i trzymania podaje; naft?pui?ce zag

Kanony, ahy. nieuszczerbnie zacho ...

Wlne byfy, pofranawia, a p?zecJwnie
mówi?cych wiecznie pot?pia i wy ..

klina.tego Sakramentu ,zachowuje, fprzeci-
, wia fi? fente,ncyi Jak6ba ApoftoTa,' r

(?e przez to powinien ,by? na inszy

zamienioJ]Y? Nakoniec \i ci, którzy ,l

KANONY'
/

I'
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KAN
POI<.U1;Yt>SA?(RA1\'IENCIE

( K A N O N I.

\
nia Ewangelii, .

niech b?dzie przekl?-

ty, /1?athema.

Jes1i,b?kto
rzek?. =. W K8toIi?K.i? - K A N O N IV ..

KoscIele, pokuta nie Jeft prawdz;r?vle
i w?a?ciwie Sakramentem dla Wier-,

nych , ilekro? P? Krzcie S; w grze

chi wpadaj?, aby fi? 'z Bogiem poje
,d n ali

,
ód Chryftufa Pana naszego po

..

fhnowiony, niech b?diie przekl?ty,

Iesliby kto przeczy?; ?e do ca?ego
_ zupe?nego, grzechow odpufzczenis

potrzebne f? trzy Akty w pokutuj?
cym, jako mat?rys Sakramentu Po ..

kuty, to jeft : '{krucha, Spowied? i zs

dosy,?uczynienie, które trzy cz??ci
Pokuty nazywaj? fi? , albo, mówHby

.

,/lnathema • '

.

K A. N O N II. ?e dwie tylko f? cz??ci Pokuty , to

?

.

jefr: pof?rachi wra?one fumnienia po

J?silby kto fl!ieszaj?c fam

?h?z?fr poznaniu grzechu, i wiara zacz?ta 'z

nazywa] Sakrameptem. Pokuty, 1a o, y
. 'Ewangelii, .albo od rozgrzefzenia, któ-

te dwa Sakramenta me,by?y rozdzie-
r? kto wierzy ,?e jemu przez Chry ..

l?ne, a tym farnym Jakoby pok,u?a f?usa odpufzczone grzechi ,
niech b?-

nIe- dobrze drug.? deszczk.? po rozbiciu

\
dzie przekl?ty, Anathema.

nazywa?a fi? , mech b?dzie przekl?ty, .

Anathenu», '

K A N O N V.

K A N O N III?

I
I

Jefiiby kto rzek?, ?e ta fkrucha, któ ..

Jesli?? kto rzekI! ?e, f?owa one Pana ra fi? nabywa przez roztrz?snienie

ZbaWICIela: przyfmlcle Ducha S. ktd-

I
furonienia, przez zgromadzenie i o-

rym odpu?cicie gr?chj, b?d? im od- brzydzenie grzechow, którymto roz-

puszczone, a których zatrzymacie, f? trz?snieniem rozwa?a Jata fwoie W

,zatl'?ymane, nie maj? by? rozumiane gorzko?ci dufzy fwoiey, uwa?aj?c
?

w?adzy odpuszczenia i zatrzy my- grzechow fwoich ci??ko??, mn6ftwo,

??nia grzechow w Sakramenrie Po-

.

fprosno??, utl:at? wieczney zcz?fii ..

Ut
y , jako Katolicki Ko?cio! od p01'

\
wo?ci, i upadek na wieczne pot?·

CZ?t\t.n zawfze ro?umi?l, n:ikl"?calby pienie, z poftanowieniem lepfz:go

Sas Pl'z.eciwko poftanowieniu tego ?ycia, i? jakoby nie by? pnW?Zlwy
l akr?.?llelltu I do w?adzy pr?epowiacfa- i po?yteczny, takowy ial, a?l rpo-

.

ila ij
fobll
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KANONY

fobiI do rafki,
.

ale czyni? cz?owieka.
{? dziu, coby mia?o odpu?ci?,' albo nako'

I,Hyppokryt? ( ob?udnikiem) i jefzcze

J
niec ?e nie godzi fi? (powiada? grze

..

bardziey grzefznikiem, nakoniec ?e chow powfzednich, niech b?dzie prze"
ona fkrucha jef? zal przymufzony l?l?ty, dnClthemCl ..

'

,

a nie famowolny, niech b?dzie prze-
_

'

'ltl?ty, .Anathema.? - 'K A N O N VIII.
'

?

KANON VI. J '

JesIiby kto rzek?: ?e Spowied?
wfzyftkich grzechow, jako zacho ..

wuje Ko?cio] , jeft nie podobna, i ?e
ta jeft z podania ludzkiego , kt6ra'
od pobo?nych ma by? zniefiona

, albo
?e do niey nie f? obowi?zani wfzyscy
i kawy zosobna oboyga P?ci wierni

Chryftusowi wed?ug wielkiego Syno- I
du Latera?fkiego raz przynaymniey
w Rok, i dla tego radzi? nale?y wier ..

nym Chryftusowym 'aby fi? f.powiadali
w Po?cie 4odniowym, niech b?dzie
przekl?ty, AnC?tltema.

Jesliby kto przeczy?, ze Spowied?
Sakramentalna, albo ?e jel? pof?ano
wiona ,

albo ?e do zbawienia jeft po-,
trzebna Prawem BoJkim, albo mówit

by, ?e fposob tajemnego fpowiadania
fi? famemu Kap?anowi, który to {po-

\

'

\
,

-fob 'Ko?cio? Katolicki od pocz?tku
zawrze zachowywa?, 'i zachowuje,

'?e jeft daleki od poftanowienia i ro

fkazania Chryftusowego i ze to
\

jen:
wynalazek ludzki, niech b?dzie prze,

..

kl?ty, .Auathema.

'K A N ° N IX.
K A N 0, N VII.

Juliby kto rzek?, ?e Absolucya Sa

kramentalna Kap?a?fka nie jeft akt

f?dowy, ale prot?a nf?uga przepowia:
dania i o?wiadczenia, ?e ju? grzechl
f? odpufzczone fpowiadaj?cemu fi?,
byle tylko wierzy?, ?e ju? jeft roz

grze[zony, Albo ie Kapran, gdyby na"

wet nie fzczerze lub ?artem czynif,
prawdziwie rozgrzefza, albo mówi?by,
i? nie, potrzebna jeft Spowied?, po?

kutuj?cemu na to ,?eby go Kapran
m6g? rozgrzefzy?, niech b?dzie prze

..

kl?ty, An,athema.

Jesliby kto rzek?, ?e w Sakramen
cie Pokuty do odpufzczenia grzechow

?'

nie jeft potrzeba z prawa Boikiego
fpówiada? fi? 'wfzyftkich i ka?dego
zosobna grzechow ?miertelnych, ?tó
re tylko na pami?? za nale?ytym a

pilnym rozwa?eniem przychodz?: na-

, , wet tajemnych ? które tylko bywaj?,
przeciwko dwóm oftatnim Dekalogu
przykazaniom, i okoliczno?ci, które

odmieniaj? rodzay igrzechow, ale ?e
ta Spowied? jeft tylko po?yteczna

,

do wy?wiczenia i pocieCzenia Peniten

ta, i przedtym by?a tylko zachowana
dla zadcsy?uczynienia, które H? ko

nieczni? zwyk?o naznacza?, albo

mÓ_j
wi?by, ze ci, którzy fi? wfzyftkich
grzochow fpowiada? usi?uj?, nic
nie chc? zoftawi? BofkieWll Milofier-

KANON X.

Jelliby kto rzek?, ze Kap?ani, kt6 ..

rzy w grzechu ?miertelnym f?, mo.cy
zwi?z?nia i rozgrzefzenia nie maj?,
albo ie nie fami ty?ko l{ap??ni f4

Minl-

,
'



o SAKRAMENCIE POKUTY

[J' Uinitlrami rozgrzefzenia, de ?e
??

fzeniem kar od niego dopufzczonych,

e.. wfzyfi:kim wiernym Chryftusowym i albo naznaczonych od Kap?ana ,
ale

e- ka?demu zosobna rzeczono jefi: : ani i dobrowolnie przyj?tych. n. p.

cokolwiek zwi??ecie' na ziemi t b?- Pof?ami, Modlitwami- i ja?mu?nami,

dzie zwi?zano i w Niebie, a cokol- albo te? i infzemi pobo?nemi uczyn-

I wiek rozwi??ecie na ziemi, b?dzie kami, a zatym ?e tylko naylepfza

rozwi?zano i w Niebie, i których od- jef? .Pokuta nowe ?ycie, niech h?"

l? pu?cicie grzechi, f? im odpufzczone, dzie Anathema.
'

J-
a których zatrzymacie, r? im zatrzy

;e rnane
, którychto f?ów moc? ?e ka?

'a
•

dy rozgrzefsy? mo?e od grzechow
o

zaifte publicznych przez fi:rofowanie

y t?lko, jefliby ftrofowany przyiol ,

K A N O N XIV.

J esliby kto tzekf: ?! zadosy?czy ..

nienia ,
któremi pokutuj?cy ludzie

przez Jezusa Chryftusa grzechi fwo

je okupuj?, nie f? cz?ei? Sofk?, ale

tylko podania ludzkie, nauk? o Iasc?

i prawdziw? cze?? Bo?? i fame dobro ..

dzieyftwo ?mierci Chr?ftusowey za"

t?umiaj?ce, niech b?dzIe przekl?ty,

li
CI za? od grzechow tajemnych przez

,_
I

dobrowolne wyznanie, niech b?dzie

y przekl?ty, Anathemo,

?i
K A N O N XI.

Jesliby kto rzek?: ze Bifkupi nie
e

maj? prawa zatrzymywa? fobie przy

padkow fumnienia , chyba tylko co

?o zewn?trznego rz?du, a tym farnym
2e

zatrzymywanie przypadkow nie

zbrania, Ilby te? Jliemniey Kaptan od

Anathemll.

K A N O N XV.

rezerwowanych prawdzi?ie rozgrze-

fzd, niech b?dzie przekl?ty, Anathe-

mes.

KANON XII.

[esllby kro rzek?, ?e ca?a kara ra

Zem z win? bywa zawrze odpufzczo
na u Boga, ?e zadosy?czynienie
P?kutuj?cych nie jeft infze, jak tylko

Q'lara, przez któr? chwytaj? fi? Chry-
Usa, uwa?aj?c ?e on za nich zadofy?

??zyni?? niech b?dzie przekl?ty, /lna-

'lema.

K A N O N XIII.

co
Jegliby kto rzek?, ze za grzechi

B
do

ltary d'Jczesney bynaymniey

c:zog? przez zaflugi Chryftusowe nie

:YUl llt zadosy? cierpliwym
I

?no ..

KA.
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Ii AN o N y
o .J akramen?'c O.flatnleJo JV amaszczenla,

KANON l. ?? którego zachowuje S. Rzymfki Ko-
?ciol

, przeciwi fi? zdaniu Blogolla"

jesliby
kto rsekl ; ze oft?tn!e ?ama- wionego !,P?ftofa '. a. za tym, powinien

I?ezenie nie jeft prawdziwie l w?a- by? odmieniony , l ze moze· by? od
?ciwie Sakramentem od Chryftnsa Pana Chrze?cian bez grzechu pogardzony,
nafzego poftanowionym, a od B?ogo- niech b?dzie .Anathenza.

f?awionego Jak6ba Apof?ola ogtcfzo
nym, ale ?e tylko jeft obrz?dkiem od

Oycow przyj?tym, albo wyrnyf?em
ludzkim, niech b?dzie przekl?ty. Ana

thema,

r

(K A N O N IV.
\,

. Jesliby kto rzek?, ?e Prezbytero
.. ?

wie Ko??ielni, którzy aby byli przy" lzwani do namafzczenia chorego, B?o

gol1awiony J.kób upomina, nie r?

Kaplani od Bifkupow po?wi?ceni, ale

tylko wiekiem ftarsi w ka?dym zgr?
madzeniu, a przeto w?a?ciwy mini

fter ofratniego namafzczenia ?e nie J

jeft fam Kap?an, niech b?dzie A'lJCJ"]

thema,

KANON II

Jeiliby kto rzek?
,

?e Swi?t? cho

rych namafzczenie nie przynosi raiki

i nie odpufzcza grzechow, ani czyni
ul?enia chorym, ale ?e ju? dawno

'Przefta?o, jakoby i dawniey bylo tylko
lalk? uzdrowienia, niech b?dzie prze

kl?ty, Anathema.

K A N O N III,

J efliby kto rzek? f
?e obrz?dek. i .1.

:zwyczay of?etecznego namafzczema, ·'.?

/

TRAKTAT
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VII..A,KTAT
o G R Z. E C H A C H.

, I

l{ O Z D Z I A ? J.
/

grzechu i, podziale jego e"o naturze

P.
Co jelt Grzech?

ó Iowa? , uf?y fpowiada? fi? , uczy?-

O. Jefr (amowolne przefr?pfl:wo Pra- kiem zadofy?uczyni?, a to ka?dy ten

wa Bofkiego ,
albo jako mówi S. Au- fam powinien czyni?, lito rwoj? ofo-

'O?' g?fl:yn: jeft (rzecz wymówiona, uczy- b? zgrzeszy?. Ka?dy bowiem tako ..

?y? nlona, albo po??dana przeciwko wy grzech zowie fi? ofobif?y .

lo- l>nwu wiecznemu,
P. Wieloraki jeft grzech ofobifty ?

fq P. Wieloraki jeft grzech?
o. Dwojaki: grzec!z ?71'lie'rtelny, i po-

ale O. D?fJojaki: 'Pierworodny, kt6ryod wfzedni. Smiertelny: jeft ci?ika obraza

W" plerwfzych Rodzicew pope?niony, a Bofka z??czona z rozmysln? pogard?

ni .. przez fporob zrodzenia na wfzyftkich
I

Prawa Bo?ego,' lub z ci??k? krzyw-

lie l'?dz?cych fi? z po??dliwo?ci ko- d? bli?niego fwego, lub z ofzpece

Ul" tllecznie fp?ywa, i tento grzech

I'
niem ftanu fwojego, rozrywaj?cy

wfzyitkirn rodz?cym fi? z Adama odey- przyiazb. z Bogiem, i trac?cy ?ycie

muie pierwotn? fpt'l5wiedliwo??, i duszne, to jef? : laJk? Bo?? ,
i Prawo

niewinno??, a czyni ich Synami gniewu do Nieba, a zaf?ugui?cy wieczne po
..

?()?ego, a nie mo?na go niczym zgla- t?pienie. -

?Zi?, tylko. Krztem Swi?tym, Pecca- Drulgi grzec!'L powfzed1ii: a ten je!1:

Ztnz originate.
ma?e przeft?pftwo Pra wa Bofkiego z

Drugi grzech osobifly', którego ka?- nie wielk? obraz? Bofk?., i z ma?ym

dy cz?owiek grzeszny famochc?c z roz- zafmuceniem, lub fkrzywdzeniem bli-

?Yl1em dopuszcza fi?, czy to fercem ?niego; ten duszy nie zabija, ale j?

r;tez mysI, jako to zezwolenie na chor? czyni; bo rafki Bo?ey nie traci,

z??z Prawem. Bofkim, lub prawem ale jey ikuteczno?r.i przeszkadza,

t?o \I:tzchno?ci ludzkiey zakazan?, czy dusze rzpeci, ozi?bi;'}, i ? 'iele dra ..

?I:ZYnkiem, czy to zaniedbaniem l g? do grzechu ?miprtelne?o tak, jak

:
2

a?()\Vych' upadkow chc?c fi? ra ..

?

choroba do ?mierci.
.

;?ac, P?trzeba. koniecznie poku?o- l ?eszc.u gr7:cch ofoh?,rt!1 .feft ,duJO]akr.
a

) to Jef{: fercero ikrufzonym ?,a- to Jeft popdp?enli.i, pr7;?? k?()ry prze ..

:it'ipUlemy

,
'
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fi?puiemy Przykazanie wzbrania j?ce ??: woli. III. Jzali byla ci??ko?6 matery? teh
n. p. nie kradniy, nie cudzo?o?, nie ??yj, przynaymniey w zmierzeniu do z?ego f?nie po??day, nie przyfi?gay, &c. ko?ca. A zt?d jesliby którey kon- \Vi:

JJrztgi grzech opuszczenia: przez dycyi z tych trzech nie dofrawafo. ?a- f?ktQry przefi?puiemy przykazanie przy- dn? miar? nie b?dzie grzech ?mier- \Vii
kazui?ce, czyli twierdz?ce. n. p. (za- telny , ani pogarda Bofka, ny'
nuy Rodzicow, ftarszych &c. P. Czy mo?e -odpu?ci? fi? jedenJeszcze grzech jeft dwojaki: aktualny grzech ?miertelny bez drogiego jedne- wf
uczynkowy, którym ?wie?o kto zgrze- _

muz cztowiekowi?
fzv ,

i habitualny pozofla!y , który co O. Jak ?ywo nie mo?e; bo gdy ?ci
do roboty rzeczywiftey przeminol, ale odpuszczenie grzechow nie Inaczey gr?
eo do ifloty czyli do fwojey .{t/y mora?- f?aje fi? , jak tylko przez wlanie czto-
nie w fumnieniu przebywa; poniewa? wiekowi lafki po?wi?caj?cey, która Iw
jeszcze nie jeft zniefiony, ani odpu- wfzyf?kie grzechi razem g?adzi, a.

fzczony od Pana Boga. ?adh? miar? nie mo?e przebywa? Z oz
Spofoby grzeszenia f?

I

4. MysI?, ?adnym grzechem ?miertelnym; za .. fue
f,?owem, uczynkiem i opuszczeniem. czym idzie, ze nie mo?e by? odpu- sm

Ofoby , przeciwko którym fi? grzeszy, fzczony jeden grzech bez drugiego, jej
f? 3: Przeciwko Bogu, przeciw b li- wi?c koniecznie trzeba fi? wfzyftkich w
?niemu , przeciw fobie famemu. fpowlada?, ci?P. Wiele jef?- fkutkow grzeche- P. Zk?d bywa poznany grzech pr

wych ?
?miertelny? ob

O. Skutki nayofobliwtze f? 2: To O. Acz kolwiek trudna jef? rzecz

jeft: zad?u?enie winy, Reat1ts Clttpa, wyrozumie? kazdy grzesh; poniewai c

która fi? nazywa zmaza; bo ta po mówi S. Auguftyn (Enchirid: C. 78.)grzechu aktualnym moralnie w fu- Quce Junt tev.ia, qUlE Junt grav;a peccata,mnieniu przebywa, poki jE.y Bóg nie non humano jed Div?'?zO junt penJand(jodpu?ci. Drugi fkutek zad?u?enie ka- jztdicio:, Które f? leI<ki;, a k.tóre ci?? ..

ry, Reatuspance, a tey kary dwoiftey: . kie grzechi ,
nie ludzkIm ale Bofkirn to

kary wieczney, i kary doczesney. f?dem b?dzie roztrz??niono. wfzak?e
P. Po ?niefieniu zmazy grzechowey. jednak wyrozumiawfzy) to, ?e ju?

czy tym farnym g?adzi fi? i kara ? grzech jeft pope?niony, ci?zko?6 jegoO. Tak jen zf?pewnie: ze gdr zno- mo?na pozna6: I. Z Pirma S. jesli tO:fi fi? ?miertelna wina, znofi:fi? i mówi, ie ten grzech jefi: obmierzl)'1wieczna kara, sle fi? zoflaie doc?e"" ?e godzien ?mierci, ?e wy??cza od
fna kara, .? do zupe?'ne?o zadofy?- Kr6lewawa Bozego, ?e czyni?cernl1uczynienia, lub tu, lub w Czyfcu. go biad : óto? zapewnie tam je?P. Wiele f? nale?yto?ci, ?zeby po- grzech ?miertelny. H. Pozna? moon'zna?: ze kto pope?ni! grzech ?mier- z poJbnowienia i rozumienia Ko??ioll
teIny? Bo?ego, który jeft- nie omylnym prs'O. Trzy rzeczy trzeba Uwa?a?: wid?em w nauce Wiary, i obyczaj o \t'1
l. Jzali by?a zupe?n? uwaga i rozmyfl III. Pozna6 mo?na z jedl1omysIl1ejW ro?urnie. II, Jzali pyro ?ezwolenie Doktorow zgody. lV. Grzechi ?mie!tI

telne
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'yi telne z rodzaju fwego, ex genere fu?, ,:, albo przeciwni:-, to jell:: powfzednl
?o f? te? i one, któr,e ci??ko fprzeci- ?miertelnym; me ma fi? rozumie? tak,

•
.n- wiaj? fi? cnotom Teologicznym: a te jakoby grzech ju? pope?niany ?rnier ..

:a" f? przeciwko Religij, przeciwko fpra- \ teIny móg? fi? odmieni? na powfzcd ...

?r? wiedliwo?ci ? i prz?ciw innym moral- ni, albo przeciwnie; ale powinno fi?
nvm cnotom ci??ko obowi?zuj?cym. rozumie?, ?e grzech przyfzry ?mier ..

en

?

P. Zk?d bywa poznany grzech po- teIny dla pewnych okoliczno?ci {h? fi?
,

e' wfzedni? mo?e powfzednim albo ?miertelnym,
O. Bywa po.znaBy. t. z niezupe?no- to jeft: dla w?tpliwo?ci jakowego

?y ?ci uczynku. II. z natury i rodzaju

I
dzie?a, nie wiedz?c zupe?nle ; czy te?

?y grzechu. III. z lekko?ci materyi, dzie?o byto by grzechem smiertelnym,
o" P. Grzech ?miertelny z rodzaje albo powfzednim.
rs fwego wieloraki j?fr? Zwcd:.ay 2. Uwaga zupe?na ts jeft,

a O. Dwojaki: z ca?ego (wego to- kt ón wynika od cz?owieka fobie przy·
z dzaju, i z nieca?ego rodzaju, ex toto tomnego czyli maj?cego zupe?ny roz-

a .. fuo genere, & non ex toto ge/nere. Grzech myf?'. Tak?e i zezwolenie zupe?ne.
u- ?miertelny z ca?ego rodzaju fwego , .kiedy wola ezynl z zupe?nym roz-

), jd! ten; którego cdy Qbj?k, czyli myf?em, to jeft: kiedy Czlowiek grze
..

-h wfzytka materya jef? fama z fiebie fz?cy zwa?a i poznaje jawnie z?or6

ci??ka zamykaj?ca wielki nierz?d; ile uczynków albo zaniedbania, albo

:b przez ka?d? matery? jakowo?? ci??ko przynaymniey ze móg? i powinien by?f
obra?ona bywa cnot? tór jefr ko?· zwa?a?. Uwagsj za? nie zup-eln? , i

:Z cem Przykazania ci??ko obowi?zuj?- niedoftateczna jet1: ta, która pochodzi
li cego. )'1. p. Niemlwi??, Pogarda BQ!ka, od cz!o...,ieka roztargnionego w my

..

I) ros pacz , hlu?nierftwo, krzywoprzy- slach, nie przytomnego fobie, czy'
a, fl?dztwo &c. Grzech ?miertelny z rOe maj?cego zaprz?tniony rozom jak -

rt1 dzaju fwego nie ca?ego, jeft ten, któ· w? namiej?tno?ci?, tak w?:s?nie jakby
?.. rego objekt, czyli materya jeft ci??k? w cz?owieku wpófspi?cym. &c.

o albo lekk? n. p. Kradzie?. P. Izali bywa z grzechem pi?w ..

:e P. Grzech ?mierteltly Z rodzaju (ze porufzenie w Czto""ieku, an pri ..

i fwego czyli z objektu, czy mo?e mus r110tus efl pecc{(,fl'?inosi?s in homi ..

o hy? Powfzednim? ne?
.

(l O. Mo?e czafem by?, osobliwie O. W czIowieku pfirufzenie mo?e fi?
'1 dWojako. Nayprzdd: je?eli b?d.zie w trojako uwa?a?. 1. Porufzenie po-
d tnarey materyj, jako wiadomo o grze- przód pierwfze, które znagla powfta-
O lhach przeciwko fprawiedllwo?ci n. p. je przed wfzelk? uwag? mysli, a te

n itadzie? mara. Po wtóre, jem zbywa? ?adn? miar? nie zawil10 od wolne

fb'z\e na zupe?ney uwadze rozumu. woli: a zatym takowe porufzenie nic

?
()

?l woli zezwoleniu, to jeR-: kie- je? grzechem famo w fobie. II. Po ..

y
tl? mnfz zupe?ney rozDlyslno?ci rufzenie wtóro pierwJze, które ju? b· ..

czy l

?\"agi i zupe?nego zezwolenia. wa z niejak?? cho? niedolkona?? u

?Zf;'ClZCl? 1. kiedy fi? wówi: ?e grzech wag?; a takowe bywa jakby W p6l-
Sllllertclny Da'?e by? powfzednim, fp·?cym. i te porufzcn:e wyllarcz

Tom lV. Bb d?
/
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do popelnienia grzechu powfzedniego •• :" w obyczajach, do ktdrego fi? ?ci?gaj
11 r. Porutzenie zupe?ne i dofkona?e n. p. przez podchlebfl wo, albo i?owo 11

(U wa?ne 1 jakowe bywa w cz?owiek tl pró?ne wnr owadz aj?c jak? osob?

czuj?cym i zupe?nie fobie przy tom- do grzechu ?rniertelnego ; bo taki akt 2

\

e

P

'k

nym. y takowe porufzenie by? mo?e zamyka w fobie affe kt do rzeczy ztey

grzechem ?mit'!rte1nym, jesliby by?o
.

a zamierzony frzode k cho?by byt
zbytecznie nierz?dne , czyli przeciw- - nikczemny, jednak zaci?ga z?o?? ko?-

ne prawu Bo?emu, a zupe?nie famo- cal do którego zmierza.
I

ch?tne. ,

IV. Grzech pOUJjzedni mo?e fl? fiac
P. Grzech powfzedni z rodzaju ?miertelnym: dla oczewtf?ego niebes:

[wego, czyli z objektu, to jef? z na- pieczeM?wa upadku w grzech ?rnier'

mierzenia do niezbyt ztego ko?ca, telny dobrowolnie bbier'anego, kiedy

czy mo?e fta? fi? gr?echem ?miertel- kto wie z do?wiadczenia, ?e z uczyn',

nym'?
"

"1m nie zbyt z1ego zwyk? wpada? W

,

O. Grzech powfzedni ( co te? i o grzech ?miertelny. n, p. z rozmowy,
o

aktach oboj?tnych ma fi? rozumie?) albo z poyrzenia na p?e? fobie prze'
nie mó?e fta? fi? ?miertelnym fam ciwn? &c.

o

przez fi? , mo?e, jednak trafunkiem V. Grzf!ch pO'lfJjzedni mo?e by? ?mie'"
f

czyli przez co? takiego fobie przy- teIny, dla fzkody ci??kiey albo zgorfze"
c

??czonego, przez coby mufia?a ko- nia
, kiedy kto mo ze albo i powinien k

g
niecznie naf??pi? z?o?? ?miertelna. przeczuwa?, ?e z nikczemney nW

l. Grzeclz pOUJjzedni mo?e fl" fia? czy naf??pi wielka krzywda, alba

?miertelnym: dla fumnienia b??dnego, j zgorfzenle, n. p. wziowfzy u po'

kiedy kto co f?dzi by? grzechem trzebnego igie?k? potajemnie, a wie'

?miertelnym n. p. f?owo ?artobliwe, dz?c ze on 1klonny do blu?nierf?w'

ktore zaif?e nie jef? tak z?e, jak jef? i z?orzeczenia; bo takowy akt prz,e:
grzech ?miertelny, jednak gdy na ciwi fl? mi?o?ci, i ju? zaci?ga ztoSC

niego zezwala, jako na grze:ch ?mier.. od !kutku naf??pi? maj?cego. t

teIny, b?dzie grzechem ?miertelnym. VI. Grzeclz pOlf}jzedni mo?e byb
II. Grzech powjzedni mo?e fl? fia? ?miertelny, dla rzeczywiftey czyli for'

?miertelnym: przez intency? i affekt malney pogardy przykazania, ?Ibo
zbyt nierz?dny , ku rzeczy ma?o co reguly, albo woli Superiora, JIlko
ztey , poftanawiaj?c w niey koniec 'Super?Ortl; bo takie nie pof?'ufze?l?\\10
fw6y oftateczny, to jeft: mysI? c zaci?ga pogard? wtldzy od Bo?$

cho?by przyfz?'o zgin?? w grzechu poftanowioney; a zatym ta Wzgardr?
?miertelnym, jt:dnak ?;g? dop??, ,al- ?ci?ga fi? na farnego Roga, jak mM.:
bo milfza ta rzecz, lllzeh przYJazn z Chryftus: kto wami gardz?, 'I1l1lt? gctt,
Bogiem. n. p. Jes1iby kto by? gotow dzi. Tudzie? opufzczenie rady Ewalt1?
opu?ci? Mfz? S. w dzie? uroczyfty geliczney z pogardy, jakoby BO,
dla pró?nego nagadania fi? z kim

ChO?_j
nie po?yteczne i pró?ne rzeczy rab

by w Ko?ciele, dziI, takie mniemanie jeft ?.rz.e?
III. Grzech pow./zedni mo:i:e by? ?mier.. ?miertelny, gdy? (,mym BogH'

te/nym I dla z?e ?amierzonego ko?ca Dawc? tey rady pogardza. •.

p,
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P. Wielo fpasabami mo?e by? ko ..

n j?ce ,
z których jako ze zrzódeJ infze

?gal
WO

ob?
akt

mu cudzy grzech przypj?!lDy? grzechi ?yp?ywaj?·
O. ']edynaf?o fporobaml: I. Rad?. P. Co Jef1: Pycha'?

2. Rofkazem. 3. Zezwoleniem. 4, O. Jeft nie porz?dny appetyt czyli

Wpótczy.nieooiem. 5. Dopomaganiem. chciwo?? w?asney zacno?ci i wyw: i?

:te1
byt 6. Sprzyjaniem. 7. Pochwaleniern- 8, I fzenia, w czym fi? zamyka, mi?o??

Pobla?eniem, 9. Z?? nauk?. 10. Przy- ??dza, j upvdobanie famego w fobie,"

'kladem II. Zamilczeniem. Przyp?odki hardo?ci te f? = pró?ns.on"

Racya ; bo cz?owiek temi fposoba- chwata, chluba, wielkie o fobie ro ..

?i fpa?kuj?c z cudzym grzechem, fta- zum!enie, czyli a?bit" hipokryzy

Je fi? przyczyn? moraln?. cud?ego czyh Obr??8, wymofl?s?, nad?to??,

grzechu, l prawdziwie na mego l wy- zuchwa?o??, pogarda innych , upor ,

ra?nie i moceci?gle idomyslnie ze- niezgoda, niepof?ufzno??, niewdzi? ...

zwala. czno?? &c.

, P. Grzech ?miertelny czym fi? ró?ni P. Co jen: Iakomf?wo?

od powCzedniego?
O. Jeft nierz?dny appetyt do dóbr

O" Bo grzech, ?miertelny ci??ko doczefnych n. p. do pieni?dzy, Pols,

o?.raza Boga, wyzU\\ a cz?owjeka z ta- domu, fprz?tow, bydl?t &c. Przy-
fin po?wi?caj?ci'y, wydziera mu w?e- plodki r?komftwa. te f? : l. ?ielito??
czn? fzcz?sliwo?? przynosi mu wre- na ubogich, 2. Niespokoyno??, 3· Za-

kuifr? ?ar?, cZyl;i go. ?bmierzry?
niedbanie rzeczy Bofkich, 4" ufno??

grzefzmkiem przed BogIem. A zas w rzeczach d?czefnych. 5· Li?hwa.ri,

gr,zech powfzedni nie ?Y?uwa cz.?o- Zdrada. 7' Ktamftwo. g. Krzywoprzy-

WIeka z raiki po?wi?caj?cey,
ani z fi?fiwo. 9· podft?pne podatki. 10. kra ..

przyjaini Bo?ey, ale tylko umnieyfza dzie? II. Zdzierfrwo. 12. ?wi?tokra<?z ..

i:?uteczno?ci laik Bo?ych, jako wy- two 13. ?wi?tokupftwo SimQnia. 12.

zey.
uci?nienie bli?niego.

_
P. Co jeft nieczyfro???

" O. Jeft nie rz?dny appetyt, alboI

Ityc
R O Z D Z I A ? II. u?ywanie prodnociele?ney lubo?ci i

ro1kofzy. Przyp?odki nieczyfto?ci tefor'

dbo

i{lRO ltTyklad o grzechach imiertelnych g?ów- f?. J. Slepota umyf1l1,. i? nie chce po-

nycJt.·
.

znawa? wieczno?ci fwoiey cztowiek.
·wo

o??
lrd?

P. '1". .

2. P?p?dliwo??,. k.iedy fl? wfzyfrk()

O V\ l?.le Jeft grzechow g?ównych? czym bez uwagl l porady na godzi-

?.
N'

Sledm, l. pycha. 2. ?akomfrwo. wo?? i wit) d nie patrz?c. 3. Nieroz ..

6\\'1
I

,'), I e (' z t't
"

Z d
'

? O
r.

•

:ii1rltW( Y\Usc., 4. ayz ro?
. 5· b- f?dek, gdy fi? nie ogl?da na J?voJ?

Ja""

\1, D)'
6. Gnlew. 7' Lemwfi:.wo. zel?ywo??, któr? zaci?.ga. 4· melb·,

'fin'

Waj' ? la, cze?o fi? te grzechl nazy- tek' bo nie trwa czroWiek W dobrych
3bg

c. ?lowne?

\
'

"

h M'\I '6
\I

O B
' przedfi?wzJ?C13C

• 5· 110S Wlasna
rai

thal?i ;> ?le t11ko f? przez fi? grze- nieporz?dna; bo w fzpetney lubo?ci
ecb
ie,O.)

r?e,nie S??t.?t\nelni, ale te? f? ko- koniec fwóy oftateczny ?akfa?a! 6.

, Ja o y przyczyny pobudza- nienawi?? Boga. 1. PrzywI?zante fi
...

abij dQ



o GRZECHACH·ao4
_.--:._------_ ...... _?-

do ?wiata. 8. Strach wieczno?ci. 9. * kach nie ?miej?c i niechc?c h? do

rospacz &c. Gatunki nieczyll:o?ci nie ..
I nich przy?o?y?, tak jakby fi? prz?"dofkona?e te f?: I. Pogl?dania niewfty- bywa? w przyja?ni Bofkiey brzydz11dliwe. 2. Szpetne f?owa , 3· Wfzetecz, i refkult. Przyp?odki leniwftwa te f?:

ne ?piewania. 4. Pocalowania po- odk?adanie Pokuty, nienawi?? Boga,
??dliwe. 5· Spófdotykania fi? bezecne. ros pacz , wzgarda i obrzydzenie rze-

P. Co jeft zayzdro??? czy Duchownycb, gnu?no??, ofpalf?wo,O. Jeft fmutek z cudzego dobra, pró?nowanie, nienabo?no?? , nied:
w?a?nie jakby umieyfzaio w?a?ciwey balfrwo, opiefza?o?? , teiknica \V ?yciU
chwa?y. Przyp?odki nienawi?ci te f?, zacz?tym, boja?? nieporz?dna , b tJ;'
I. Wftr?t. 2. Szemranie. 3· Uwl?cze- kanie fi? mysli oko?o nieg?dziwycl]nie, 4· Lekkomysine pof?dzenie, 5· rzeczy, zdr?twienie oko?o przykaza?Z?e t?umaczenie. 6. Spór. 7· Wzgarda. Bo?ych, zaniedbywaj?c i pogardza-
8. Spiknienie fi? czyli zmowa. 9. zel- j?c te rzeczy, które f? do

.

zbawienia
?ywo??. IO. Zhanblenie. II. Wyrzu- potrzebne, piefkliwo?? albo boja?\i',

?

cenie na oczy. 12. Ciefunie fi? z wo??.
niefzcz??cia bli?niego. 13. fmucenie P. Które f? cnoty przeciwno legle
fi? z jego pomysJno?ci. grzechom g?ównym?P. Co jef? ob?arftwo? O. Te f?: pokora, fzczodrota, czy'O. Jeft nierz?dny appetyt i u?ywa- fto??, Iafkawo??, wf?rzemi?zliwo??:nie pokarmow, albo napojów, Ob- cierpliwo??, i fzczera pobo?no??.zarftwo fprzeciwia fi? wf?rzemi?zl?- #

wo?ci i trze?wo?ci. Przyp?odki

Ob_/
2arfl:wa te f?: I. P?ocha weso?o??. 2.

Wielomówftwo. 3. trefnictwo, czyli

R O Z D Z I A ? m.

blaze(lihvo. 4. nieczyfto??. 5. t?po?? Wiadomo?? o grzechach przeciwko 1):1'
umyllu z opilftwa, chowi Swi?,temu.

P. Co je ft gniew?
O. nie rz?dny appetyt z?mfty, al

bo ukarania. Przyptodkl gniewu te f?
z. WJtr?t. 2. Niech??. 3. nad?to??. 4.
Niezgoda. 5. Zapalczywo??. 6. okru

ci€?ftwo. 7. W rzalki. 8. Zel?ywo??.
9· zha?bienie. 10. Z?orzecze?ftwo. II.

blu?nierftwo. 12. Swar. 13. Zabóy
fiwo, lub pojedynek &c.

P.
Co jeft grzech przeciw D uchO'

, wi S?

.0, Je,fi: ten, który fi? fprzeciwia 0,(0'
bhwfzym fposobem qobroci Bozei
pogardzaj?c mi?o?ci? Ducha S. Alf
kich jefl [zeN: I. Zbytnia z811faro??.?mitolierdziu Bo?ym, o njeukarllfl?
grzechow. U. Rospacz ° niemo??Y 'e

przeMaganiu BogA. III. Sprzeciwlt'n;.
fi? uznaney prawdzif'. IV. Zawi?? B:.
terikley mi?o?ci, roztiewanie pl oZ'"dla wzbud,zenia niena wi?c?. V: b?ftwardzi'lros? W z?ym. VI. NJec

oftateczna do Pokuty.

P. Co jeft Leniwltwo?

O. Jeft niejak!i? nudno?? i zdr?t
wienie umyflu do czynienia i popie
rania rzeczy dobrych dla mniemaney
trudno?ci lub ,tl?ugo?ci. D. p. kiedy
kto ma telknic? w modleniu fi? roz

myslawlI i W ill{?.ich dubrych uczyn-
P"
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P. Dla czego te grzechi walcz?;,> O. Dla tega, mówi? n? tak, ?e wo-
do

rze·

dzif

? f?:

)ga,
rze

two,

lied·

ycill
bra'

vyci!

przeciwko Duchowi S. taj? do Boga, i do z:emfry pobudzaj?;

O. Bo dary Ducha S. odci?gaj? albowiem maj? w fobie bardzo ocze ...

.

nas od grzechow, a cz?owiek przez wifr? i ci?ik? n'iefprawiedliwo? ?, ze

te grzechi po?ardza Darami Ducha ?adn? miar? me mog? fi? o?ci??n?6
S. zatym czynl? krzywd? Izczeguln? i ukry?. Potym; bo tak wyrazI Pismo

Duchowi ?wi?temu. S. jako fi? pokazuje z zab6yfi:wa Ka-

P. Czemu te grzechi mówi? fi? nie- ima, Gen: 4. uox Scmgwinis p"airis

odpuf?ne? .

t.q,d ciamat lld me de terra, glos Krwie

o. Nie dla tego, ?eby ni.., mog?y Brata twego wo?a z ziemi do mnie. '

by? odpufzczone: ale dla z?o?ci i za

twardzia?o?ci grzefznika nie chc?cego

pokutowa? p6ki mo?e, albo póki go
R O Z D Z I A ? V.

aZS!1

?dza'

ieni&

jaz;\i'
,

o Lich'wie.
nag?a ?mier? nie ogarnie w tych grze

chach.
P.

Co jeft: lichwa ?cisle rozll1Tiana'?

C. Ch?? odebrania jakiego zymu
nad f?ufzno?? wynikaj?ca, z po?yczki

pieni?dzy, lub innych rzeczy. D. p.

Sdyby kto po?yczy? plenl?dzy z t?

umow?: aby ten, który pozycza r-I

czafie ?niwa, temu, u którego po?y
cza ,przeda? pfzenic? cen? \V ten

czas b?d?c?. albowiem p"zyczaj?cy

pokrzywdzony bywa; g?y? w tym

czafie pospolicie za mnieyfz? cen? zbo

?li przedawa? fi? zwykry i tak nad

fprawiedliwo?? czyli nale?yto?? bra? ..

by \vzgl?dem po?yczonych pjeni?dzy.

P. Czy te grzechi f? ?miertelne?

9 ... S? zaifte i ?miertelne i naywi?k
fze

, ale rzadko fi? trafiaj?, chiba kto

wIar? zgubi?.

legIe

czY.'
,I

'OSC!

?.
R O Z D Z I A ? IV.

----'

o Gr?echq,ch o pomj?? ·do Nieba o/o-

\lajllcych.
I JJ'II P.

Wiele jcft grzechow o pomfr? do
Nieba wo?aj?cych '?

O. S? cztery: I. Zabóy {two dobro

,,:olne famochc?c fzukane. 2. Grzech Mówi fi" lichwa czyli zy.fo ?cistt.

wzi?ty; albowiem lichwa obfzerniey
rozumiana jeft jakikol)\dek zy'fk go

..

dziwy, tu jedn k mc>wiemy o lich

Wle nie godziwey, to jefi:: kiedy zyfk

bywa fzukany z po?yczki wi?rey nad

cz???, to jeft: wi?l:ey nad Kapitaln?

fumm?, nic za? nie mówieOly .0 fpra

wiedliwym tytule czyH pretenfYl. z wy

nikaj?cey fzkody albo przeftaJ?ceg

,tlele?1
.

k
?

ly przeCIW o naturze. 11. p.

? otli?o??,ramego fiebie pobudzaj?c d,o
. Y1laOla zmazy. Sodomia, fpotecznos?

Cle e?n
lub

.

a

??fzczyzny z m?fzczy?n?,

fzc nH?Wlafi:y z Niewiaft?, lub M?

f\)Ozyzny z Nie?iaft? nie naturalnym

eiels?bem , beftyalttwo, .fpo?eczno??

cza?sna z befi:y?, lub diab?em przez

rot ? ?c. 3· Uci?nienie ubogich; fi.e

l'obotniLdow, 4· Zatrzymana zaplata po?)tku.
'

,

P. Które f? nale?ytosci do praw
..

p C
?\om • f?:ugom

?

•

ZenlU te, grze?hi nazywaj? fi?
POl1lft? wvl·;?ce?

dziwey lichwy?
o. Te f? potrzebne:.l. Aby b 'I

d?ug
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drug po?yczony. 2. Aby by? zyfk pie ...

?;: inszym kontraktem: rozumiey pod pre
..

I
ni?dzrni ofzacowany. 3, Aby taki zyfk textern darowiznv

, prz eda?y , albo
przez .fi? i przednieyfzym wzgl?dem innego jakiego zmyslonego i pozer-
'wynika? z rzeczy po?yczoney , ale nego kontraktu; rzeczywi?cie jednaknie po?lednim wzgl?dem albo trefun- nie jef? ?aden inszy kontrakt, jak
kiem.

?

tylko fam tytu? zyfku z po?yczoney
P. Rzecz pozwolona do u?ywania rzeczy. Natura po?yczaney rzeczy ta

ku wygodzie, izali jeft lichwa? jefl:: aby po?yczaj?cy za to, co po?y'O? Rzecz pozwolona nie jeft lich. czyI nic nie bra?, ale bezp?atnie i ra'
wa, ale jef? akt dobrey mi?o?ci; bo 1kawie po?ycza?. A zatym je?eli wi?'
jeft u?yczenie uczynion e bezp?atnie, cey co nad ca?o?? bierze fi? prze?
iJratuito. fi? umy1?em po?yczki , nazywa fi? tO

P. Wieloraka jefi: lichwa? lichwa. Inaczey za? je?eli wzgl?demO. Trojaka: mysina, rzeczywif?a , wynikaj?cey fzkody albo uftaj?cegOi ukryta. Lichwa my?lna, przez któt? po?ytku.
.

kto bez ?adney umowy zewn?trzney, P. Lichwa kiedy jeft grzechem
po?ycza umyf?em namierzonym do ?miertelnym ?

powzi?cia zyfku z 'po?yczoney rze- O. W ten czas, kiedy W tak znacZ'

czy. Zk?d jesliby cz??? albo ilo??, ney. kwocie bierze ii? co, którabj
któr? zamysla zyfka?, byb znaczna, kwota w kradzie?y uczyni?a grzech
jeft grzech ?miertelny; akt bowiem ?miertelny.

, .

wn?trzny jefi: tey?e z?o?ci, co i ze- P. Lichwa jakim prawem zabronw

wn?trzny, Jesliby za? nie by?o deter- na jeft?
I.

minowania woli do pewney jakiey O. W(zelkim prawem jeft zabroni?
zamierzoney cz??ci, ale ty?ko fzczera na, to jeft: prawem naturalnym,.l?rrnadzieja, ?e co? po?yfzcze z farney wem lloikim, i Prawem 'S. KosCJ?'
wdzi?czno?ci i fzczodroty drugiego, nym: zk?d jesliby kto u?orczy\VI?
pie b?dzie prawd/dwa lichwa. twierdzil, ?e lichwa JeO: god?lwa, po,??

Lichwa 'fzeczywijta, przez któr? kto ?atby G? by? heretykiem, tak pofpol1CJ1
z zewn?trzney umowy, albo z zawi- DoktoroWIe ucz?.

. ?ley pozycza co tak: ?e wyra?nie P. Lichwiarz czy obowi?zany Je,'
albo nie wyra?nie, o?wiadcza to po do reftytucyi, czyli powróe;enill P?,fobi?: ?? chce albo oczekiwa 1wd ca- zyIkaney rzeczy? i co powinien Wf
lo?? po?yc?oney' rzeczy, co? wi?cey. ci?'?

,

jn: p. ?esli?y P??ycZ!HCy rze?? d?u?- O. I. Powinien wróci? n8ypien??emkowJ: WJef? ty fp;:>sob, kt?r?m Ja zeb,rane oue lichwy, II. ?rzyR?e'zwyklet? mOlch P?zycz.a? p?en??dzy, pozytki z nich wynik?e. a ?Ie prkOIalb? p?zycza?
tobIe mQlch

plen)?d?y, myslne. 1I?. Wfzelki zyfl, z lch {?k!l'abys mi co wl?cey dal ,nad ?a?os?, dy uftaw3HCY' IV.?zkod? wyn'.h?bierz pod tym qbowiqzkzmz: inaczey j?c? z lichw powzi?tych. Z??d ?J;OI?a? nic.
wiarz, jesliby przed ?mierCI? ?lepo'Liph1iJa ukryta, przez któr? ?to cze.. wrócil, obowi?ni f? Dziedzicowl? rti{TO? wi?cey wyci?ga nad ca?o?? pod wróci? diu?nikom z dóbr LichwI•a?

,

Racya,
.
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Racya: albowiem obowi?zek refrytu- ?:? kiedy po?ycza jawnie na lichw?, tak?

cyi, czyli powrócenia jeft przyna-
?e ?adnym fpofobem ukry? fi? nie

le?ny do dqbr zmar?ego, i przeto fpa- mo?e. Og?oszony za? og?oszenlem

da na Dziedzica, czyli fukcelfora prawa W ten czas jeft: kiedy o ten

onych. wyfi?pek na f?dzie b?dzie przekona ..

P. Jakie f? kary pof?anowlone prze- n)1' i pot?piony.
clwk o Lichwiarzom oczewif?ym, czyli P. W których przypadkach god,zi fi?

publicznym? wyci?ga? zyfku nad po?yczon? ca-

? .. M'?dzy innemi f? te: l. S? in- ro??? albo które f? przyczyny wy-

fa?lsl p?awem pofpolitym , czyli ey- mawiaj?ce od lichwy?

wilnyrn 1. Kanonicznym; i dla tego (? O. S? dwie: Po?ytek uf?awaj?cy, a

od rzucern , II. Bywaj? wyzuci od to z przyczyny po?yczenia rzecr-y

ucz?Qni<9:wa o?tarza. III. Bywaj? wy- fobie potrzebney, i fzkcda wynika ..

ZUCI z pogrzebu Ko?cielnego. IV. jaca na dobrach fwoich dla po?yczkl,

Onych obligacye nie mog? by? przyi- daninwm emergens,

lTI?wane wed?ug Koncylium Latsra?- P. Wiele jef? kondycyi potrzeb ..

f1\1ego. V. Niewazne ich f? teft:amen- n .,rch, a?eby fi? godzi?o Po?vczalni ..

t?, jesliby przed &mierci? nie uczy-
kowi wzi?? co wi?cey nad ca?o??

nil] reftytucyi, albo nie ftawili por?ki po?yczon??
nale?ytey, dawfzy zaflaw? por?czni- O. Cztery J? kondycye: I. A?eby

kom. VI. Zaden ich nie powinien zyfk prawdziwie uftawal, a fzkoda

lItrzymywa? w ziemi fwojey, ani im wynika?a nie zk?d in?d, jak tylko Z

domow naymowa?. po?yczki. II. Zyfk uf?awaj?cy , aby

P. Co powinien Spowiednik czyni? byt prawdziwy i rzeczywifty, nie-

onio'
z J:.ichwiarzem ? przemysIny i nie majaczny. III. Aby

pra'

'?ciel'
?y\Vie
pok?'
alicJI

.0. j esliby ju? .by? ogtoszony Licp- nie bylo bra?o tyle, ileby zyfk od ..

\Vlarz, me pOWinIen go abfolwowac, ??czony wazy!, ale ma tl? umniey.
ani mu dawa?. Kommunii, ani go na rzy? wzgl?dem expenfy, które by p6 ..

rnieyfcu ?wi?tym pogrzeba?, a?by di?? mufia? W nabyciu zyfku. IV. Aby

l?'?rwey uczyni? refiytucy?, albo da? po?yczaj?cy uczynit zmow? wyra?n?

b<\ll!zyt? por?k? przez zaftaw, jesli- zewn?trzn? o ilo?ci fzacunku, kt6re-

\VY Za? by? ubogi, a?by przyfi?g?, ?e go chce mie? po?yCZ!J·?cy za prze
...

Po '
?owr CJ, {Oro ? Zle mogi. ftaJ?cy zyfk, a wynikaj?c? fzkod?·raz

ó' fi b d
. , "

.

O{T;vtQre jesliby Lichwiarz nie byt P. Co Symonia ?wi?tokupfhvo?

?e f ?
,a e taJemny, podobnym- ..0 o imienia: ymonia pocho-?')10SZ0ny 1

.

O C d S

t\y po, obem nie ma by? rozgrzefzo- dzi od Szymona Czarnoku?znika, któ ..

lli '?z?Y rzeczywi?cie powróci?, je_ ry pierwfzy w Nowym Za?oDie ?o-

Wego
oze, i ukaza? znaki prawdzi- pe?niH? zbrodni?, chc?? kUpI? za p,e

..

wiarz poprzeft?nia lichwiarItwa. Lich- ni?dze d?ry Ducha 5, J ?en wyft?pek

Jtlyrn d????szony jeft ten, który fa- pot?piony je? o? s. ?JOtra, Att:: 8.

?cie uzn?e ell? , albo prawem oczewi- pimi?dze twoze me.ch z tob? b?d? tUI

f
Zony Z

,n":f i;it za Lichwiarza. Oglo- potrpimie. Sy1nOnlct, co do natury
as Je,,!, og?oszeniem uczynku? fwojev J' eft przedanie rzeczy duchow ..

•

ney,
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ney, albo z duchown? z??czoney za {? zabrania fl? , Math: ro, Darmo wzie-
€en? doczesn?. li?cie, darmo daZfJaycie. 3. Prawem ludz-

P. \Vieloraka jef? Symonia? kim to jefl:: Kanonicznym i Ko?ciel-O. Pi?cioraka : I. MysIna. 2. Ugo- nym, jako fi? W wielu Kanonachcna. 3. Symonia rzeczywifl:a. 4. Sy- znayduje.
monia zmyslona, 5· Zaufana. P. Symonia jaki jen: grzech?P. Wieloraka jeft cena Symonlac, O. Jefl: ?miertelny przeciwko Tre-ka ?

jakiemu Prawu. Jefzcze Symonia mo'. O. Jeft trejaka: I. Dar od r?ki, 2. Ze fi? UWa?a? «wojaka: jedna przecisDar od j?zyka. 3. Dar od uf?ugi , Prawu Boiemu , która jeft z naturyP. Jaka jeft materya, ?tór? Iymo- fwoiey z?a. Druga przeciw pra\vu
J

l

1

nia mo?e by? pope?niona? ludzkiemu, która tylko dla tego z1',O. Moze fi? pope?ni? w przyi?ciu ?e od Ko?cio?a zakazana. •

którego ftopnia Ko?cielnego, w otrzy- P. S,nlOni? przeciw Prawu Bo?e'martiu Beneficyum, W dopinaniu fi? mu, w którey dyspenfy nigdy nie ma, \V
Profefiyi Zakonney, i W innych ?wi?- jakich przypadkach zwyk?a fi? trafia??tych i duchownych rzeczach. :Jakowe O. W naft?puj?cych: r. kiedy daj'

\

I? dary Ducha S. rafka, cnoty, Mo- fi? albp przyjmuje fi? co doczesnegodlitwa, Sakramenta, Swigte obrz?dy, za cnoty nadprzyrodzone, za dary
?wi?tych relikwie i benedykcye. Tu- Ducha S. za Sa:kramenta, za Swi?tedzie? wfzelka w?adza duchowna z Reliltwie, za wfzeJk? w?adz? Dtl'
jey u?ywaniem. ?alw to J?: funkcye chown? , czyli l(apfa?ftwa, czyli jtl'ftopniow Ko?cielnych, albo juryz- rysdykcyi, i iey u?ywanla , za Pre
dykcyi Ko?ci.elney. tudzie? jakie rze- latury Zakonnicze, za prawo obier"
czy doczesne z ouchown? zt?czone nia, cZy'li elekcyi, za u?ywanie ?a?
f? rnatery? fymonii, to jeft: te rze- cudownych, za mod?y j obrz?dy" Kc'
f:zy, które przez fi? nie 1:1 duchow- ?cieJne, za funkcye duchowne- &C'
ne; ale f? do Duchownych przywi?- 2. Kiedy fi? daje, albo przyjmuje cO
zane. n. p. Prawo promowania do doczefneg-o za Beneficyurn Ko?cielnI.
Beneficyow Ko?cielnych, dawania pre.. nawet profte , i za odebranie z nje?O
zenty , i rekomendacyi za podarunki po?ytkow doczesnych. 3. Kiedy {Je
obiecane, luu oddane, lub opisane. daje, albo wyci?ga co nie tylko

tl
Tudzie? nac7-ynia SwiQte: Kielichy przyj?cie, lub przypufzczenie doZ?'Patyny ? i fzaty Swi?te &c. Praca we- konu, ale nawet za wy.iy?iellle\Vn?trz?a i pr:lyrnufzona do Admini.. wft?puj?cego, kiedy Monaffyr by?;.

:firowama Sakrament?w, wyftarczaj?cy; jesliby za?, Monaf?>,P" Jakim prawerp JeIT za?azana Sy-. by? ubogi, i nie móg?by \vi?cey (?,moma'?
fiento\: ra?, nie jef? Symonia WyCl?? l,O. T-rojakim: r. Prawem naturaItlym '0 ,j?dn!k nie wi?cey, jak na!e;-;.?2&kazuje ii? to przedawa? , i zado-
4- Symonia przeciw Prawu. BozeJ1?.czefn? ,cel1? taxowa?, co ,nie jeft rZ?;CZ jt f?

?

tez w ten czas, kied? ft?. p rpaprzedazna; bo przewyzfza wfzelk? _ daje prawo prezentowamu, JUs
en? rloczesn?!. 2. Pfawem Doikiul tronlltzlS.

.

P.
?.

", I



,TRAKTAT VII ..

P. W jakich p?zypa,dkach pop,et.nia;? P. D!a ?tórych przyczyn mo?e by?
fJ.? Symonia przeciwko Prawu Ko?ciel- dany ?leru?dz bez grz,f>'Ch.u Symonii ?

nemu'? O. EX31;Ilen Bdkupl1{1 m!?dzy insze-

O. 'W tych: I. Kiedy bywa odmiana mi rachuie tych pi?? przyczyn. 1. Je ..

Benefl:cyow bez powagi Pra?ata, cbo?- fliby by?o co dano na kszt It wfpo-

by bez ?adnego zap?acenia, II. Prze- mo?enia Minif?row rzpczy duchow-.

da nie fun?cyi Zakryfiyana, Ekonoma, Dych. II. Na kszta?t ja?mu?ny, III.

SpowiednIka, Patrona
, Prokuratora Na kszta?'t obligacyi ku Bogu w jego

Ko?ci?ln:go, &c. nI. Kiedy bior? fi? Minifrrze. IV. Jesllby co bv?o na kszrart

upommkI by naymnieyfze i dobrowól- fzczodroty, albo dobro?wolnego da ..

rue o??rowane z okazY,.i ?xami?u
do rowania ,

i wdzi?czno?ci. V. Jesliby
Paroe.hu, z okazy i posw1?cellla

na co bylo w fpofob chwalebnego zwy-

?o?nJe: z okazyi pierwfzego p??r?e- czaju; bo tak daj?cy rzecz doczesn?
zerna hfl:ow dymiiforyalnych, l swia- rozumi h? dawa? jalmu?n? albo offia-

de?hva. r?·

P. Czy powinne by? przywrócone
Wzi?tki przez Symoni? uzy:!kane. ?

R O Z D Z I A ? VI.O. Powinny fi? odda?. A tu UW?Z:
I. Ze Beneficys godno?ci, funkcyi ,

l

inne podobne pofymoniacku nabyte,

niemog? by? utrzym.ne dobrym fu ..

tnnieuiem, ale maj? by? wYP?SZCZO
ne

ze. wfzyf?kiemi d?chodaml prze.d

I
wfzelkim rozf?dzemem; bo takle

o f(radzie:l:y. .

P.
Co jeft kradziez'! -

O. Jeft potajemne i nielluszne cu

dzey rzeczy pochwycenie; któremu

pochwyceniu i zgola nieprzyzwala i

f?usznie Pan
, którego by?a rzecz.

M6wi fi? flusznie nieprzyzwalaj?cy
Pan; bo trafiaj? fi? przypadki, w któ

rych godzi n? wzi?? co, chocia?by
fi? Pan nie?usznie fprzeciwiat.

zdanie wfzyfikich Teologów i zwy

czay Ko?cio?a, a naybardziey, ze bez

fprawied1iwego tyturu taka dzier?a
wa. II. Symonia jesli jeft rzeczywi
fi? \V materyi beneficyalney, pofymo
l\\acku rzeczy wzi?te powinny fi?

?()\Vr(;ci? do Ko?cio?a. w którym jef?

t
eneficyum , albo te? ubogim miey-

P. Jak WIelka kwota w kradzie?y
wyftarczy do grzechu ?miertelnego ?

O. Ta kwota od Doktorow nie jefl:
fkutecznie rozf?dzona, ale fi? powie ..

rza zdaniu i rofiropno?ci Spowiednika,
a bv zw??ywfzy okoliczno?ci, rozf?dzil

ici?? raczey za ?cisleyfz? fentency?. ni

?'c li za rozwiazt?· RTtZe111bau, jednak i

in{l niekttJrzy wyznaczaj? do grzechu I

?miertelnego wyfiarczenie, jesliby II

bardzo bogatego, i owfzem cho?by
u Krdla \lkradziony by? jeden, lub

dwa czerwone z?ote, a jesliby U

C,OWym przed wfzelkim rozr?dz,,

???. Hr. Którzy daj?, albo przyi
e

Ul?' albo dopuszczaj?, aby by?o co

l\??o
za jak?kolwiek fprawiedJiwo??,

lic'
° dla

otrzymania jakiey hfld u Sto

pa?a !'-Poftolfkiey, famY,m d?ierem po

Wan
J? w kl?tw? Pa piezoWI rezerwo

lafka?.
A takowa fprawiedliwo??, lub

nia je?\??ymbana nic Warta. IV. S.:mu

flEt
1. ,Y yra .iliyslna niepowinna

czynIe re{tytucva
'

201J 1'7.
0/'

ee i rn'
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miernie bogatego? cztery z?ote, jefliby ?:,
bo przez kogo innego cz lowieka Z

za? II tych, co zarabiaj?, do?? dwa z?o- ?ycia wyzuwa. Zabóyflwo przypadk?.te: nakoniec jesliby u jakiego ubo- we: jeft pofr?pek czyli akt, który tnl4

giego, to i za jeden z?oty kupi grzech mo ch?? czyli intency? czyni?cego
?miertelny, wydziera ?ycie czrowiekowi.

Mówi fl?, aby, zwa?y1fJ!zy okolice» P. Co jef? zab6yftwo ze wzgl?J?
no?oi, ro:?/?dzil fp0U'Jiednik; albowiem fpr?wiedljwego niewinney obrony?
ci??ki grzech jef? ukra?? rzecz ma?? O. Jeft akt zabóyl?wa wykonanyPanu bardzo potrzebn?, n. p. grzech na zbóycy z potrzeby Iprawiedliwey
!miertelny jefr pochwyci? krawcowi obrony; gdy kto nie mo?e infzyrtl
ubogiemu igie?k?, któr? jedn? ma, fposobem ocali? ?ycia fwego, tylkOani mo?e mie? inney, któr? fobie za- zabijaj?c nieprzyjaciela.

.tt

"

z

rabia wy?ywienie. Tak?e ci??ki grzech P. Co jef? zabóyfrwo bez wzt1J?d?
jeR:, chocia? nie z gatunku kradzie?y, tprawiedliwego niewinney obro?y'? kijesliby ztodzley wiedzia?, i? ze fzko- O. JeR: akt zabóyftwa wykona\'Y
dy rzeczy maley wyniknie dla Pana na zbóycy z przyczyny f?ufzney o'

bardzo wielka przykro??, I? do niey brony, którey infzym fposobem mó??bardzo wielkie mial przywi?zanie, kto doft?pi? ,
i nie zabijaj?c na ?yCI?ani mo?e podobney naby?. Zk?d w fwoje naR:?puj?cego rozbóynika.

tym gatunku kradzie?y nie materna- P. Zabóyftwo, wielo fposobami na'

tycznie, ale moralnie jakówo?? kra- zywa fi? dobrowolne?

dzie?y wa?y? fi? powinna, to jeft : O. ?ze?cio !posobami, j f? te: !,nie tylko z waloru rzeczy pochwyco- Uczynek, kiedy kto przez fi? popeirilS
ney, ale tak?e Z okoliczno?ci ofoby, zabóyf?wo, II. Rozkaz, gdy kto przY'
którey wyrz?dza G? fzkoda przez kazuje zabija?. III. Rada, je?eli kt?
kradzie?, to jeft: jesliby onemu wieI- radzi przyjacielowi, albo herfzto?V1ka fzkuda uczyniona by?a, alIn> ci??. zabija?. IV. Niedanie .pomocy p01V111'ko mi?o?? obra?ona.

ney, kiedy kto powinien ?
i mo?e prze"

fzkodzi? zabóyl?wu, jednak zanied"
bywa. V. Obro?ca zbóycy, kiedy kt?

R O Z D Z I A L VII. fprzyja, albo przechowuje rozbójI;!'
nikow VI. Wspotucze?nictwo ztlbo!l'

O Zabóyflwie. j?wa, gdy kto pomoc? i dzie?em rwo'
im pomaga do zabijania. .

.P.
CO jeft zab6yftwo? p, Co jel? obci?cie albo lkaliczen!e?

O. Jefr niefluszne, czyli

niegOdZi-/
O. JeO: obci?cie cz??ka którego

elli

we c?towieka zabicie, czyl.i wy?ar. lego ci ala obrazenie.
cie ?ycj? docz?sn.ego cz?owlekowJ. P. Co jeft w.oyna i wieloraka?

{kaP. \Vlel?ra?le Jefr zab6y?wo ? O. Woyna Jeft mnóftwo woy
ao. DlfJo?akle: dobrowolne z

p:zypad_/
prze?iwko poR:ronnym. Wo?na ta ?:ftkowe_ Zaboyj?wo dobrowolne: JeO: po. dwoJaka: l. Woyna obra7.11wa, ?":fi?pek rozmyslny i gwa?towny, poR:?pek azardowny, al bo narMC l?

przez który .kto l albo I>fzez fi? I al-
WYI pr?ez który publicZll? powag1

bar-

I
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Q Delektacyi i po??dliwo?ci.
l Z

harmatarni innemi inft:rumentami {!:

iko4 wojenuemi gwa?t czyni fi? infzemu

mi. _krajowi. II. Woyna za? odporna, bel P. Co jen delektacya Zab1lwna?

O. Jeft famoch?tne i rozmy?lne

mysI? przywi?zanie fi? do rzeczy

fzpetney nie maj?c zamierzenia woli

do wykonania farnym uczynkiem.

Zwa?ay ,
?e mówi fi? delektacya za

baw na, mor-osa, nie' ód czasu zabawy

nazwaney, mora, pon-ewa? gdy prze

bywa w akcie wn?trz?lym, mo?e fi?
W it'dnym momencie wype?ni?, ale

mówi fi? zabawna od opó?nienia fi?

rozs?dku, i nale?ytey uwagi, aby by?a

lum defenJivum, jeft pofi?pe.k wojen ..

lly, przez który publiczn? w?adz?

?;watt uczyuiony Krolewf?wu albo

Krajowi od obcych, bywa przez

obywatelow i Dzier?awcowodbity

egO

i odfi:rafzony.
P. Co jeft poiedynek '?

O. JeG: utarczka bitna mi?dzy dwo

ma wJzcz?ta przez umow? s
to jeft:

\V;y?naczaj?c bro? ? cZ,as:
i miey?c;,

z. nlebespieczeMl:wem zycIa, albo ci?z-

grzechem.
.

kIego poranienia. P. Co jeft po??danie nie uczciwe?

O. Jeft akt wolny, którym kto

chce wykuna? koniecznie akt wrze

teczny i nie godziwy.

P. Co jefi: flaranie fi? O poronienie?
O. Jefi u?ycie albo przy?o?enie

przemysine jakowego frzodku
.

do·

Wyrzucenia p?odn, a to z umorzemem

\przed czasem fkutecznie wykonane.

O'

óg?
(cie

o KI,mflwie, de menda cip,
........ .--.--------

R O Z D Z l A ? VIII?

I
P. Co jeA: k?amftwo?

O. Jeft nowo wymówione z inten ..

O ZgorJzenlu,
de fcandalo,

. cy? omylenienia i ofzukania iluchaj?·
cego,

P.
CO jeft zgorfzenie?

I
P. Wielorakie jeft k?smf?wo?

(). --'Jeft albo f?owo ,
albo uczynek. O. Trojakie: ?artobliwe, }ocosum,

który by? mo?e bli?niemu Ok3Z?? do chciwe, officiosum, i fzkodliwe, &

llpadku Duchownego. pe·rnitiosum. Klamftwo ?artobliwe jeft
P. Wielorakie jeft zgorfzenie'! mowa fa?fzywa z pobudki ukontento·

.Fi?' Dwojakie: i przez fi? dzielne, wania i ?miechu. Klamflwo chciwe: jeft

pa]tJ.um, i przyj?te czyli podleg?e, tl10wa przeciwna mysli
.

z przyczyny

fa?ltJum. llierwfze bywa: gdy kto fwoiey korzy?ci. Klamflwo !zkodliwe,

npadrzezfi? fprawnie daje okazy? do

\
jeft mowa przeciw myfli, z intency?

gie ? ?rugiemu duchownego, dru.. ufzkodzenia bli?niego.

'?7 ?as Jefl: fam upadek duchowny

olunl.k?Y z fprawnego zgorfzenia. To O Obmowie de Detra?l:ione,

'ci
?le zg.orfzenie jesH wynika ze z?o-

'

, zOWIe :fi? zgorfzenie Faryzayftie.

\
P. Co jeft obmowa?

,

O. Jeft nie godziwe m?cie 1law1
bli?niego nie przytomnego, przy Pl

fuj?c mu zbrodni? fa?f??w?
lub od-

Ccij uy-
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krywal?c wjf??pek prawdziwy, ale
,:? naygorfzy. II. Mno??cy ten fi? na"

tajemny. f

l
zywa, który tOpowia.daj?c cudzy wy-P. Co jef? Potwarz, contumetia'? f??pek prawdziwy, rozmna?a, i rOZJO. Jeft niegodziwe ll?wy odj?cie fzerza go, i rozci?ga, aby fi? wi?k.przytomnemu bli?niemu.
fzy by? zdawat III. Glojzqcy nazy-P. Wieje jeft fposobow uw?aczania wa fi? ten, który wyf??pek potajemnyfl'awy, które trafiaj? fi? oko?o dobrey odkrywa i og?afsa infzym, chc?c mU

rzeczy'?
nawy uj??. IV. Na z/e tlu711,acz?cYO. S? cztery, tym wierfzem wvra- nazywa' fi? ten, który dobre uczyn'zone: kto przeczy, lub umnieyfza, ki cudze na zI? ftron? t?umaczy, U"

'

milczy. w niech?? chwali, ten do cno-

mnieyfzaj?c jego ilawy przed drugie"ty zwa?enia z?ey u?ywa (zali, Qui ne- mi. P<
gat, aZiJt minuit

, tacitat, taudatque re- P. Wiele jef? kondycyi potrzebnych,mifse. aby kto zaci?gnol obowi?zek do przy-1. l{tóry pr'?eczy'? ten przeczy, któ- wrócenia llawy?ry zapiera cnot? bli?niego, z którey O. Trzy f? potrzebne kondycye. I. tu
ma llaw? u drugich. II. Lub umnieyjza, Aby f?awa rzeczywi?cie by?a .obra?c-to jeft: ten umnieyfza, który chocia? na. II. Aby i?awa zk?din?d nie by?a

te:
nie zapiera cnoty, jednak j? czyni jefzcze odzyfkana. j?
mnieyfz? przez fwoje i?owa albo zna-

'kk 'dki III z·· il. t' ft·
•

t
o Posqd:unzu te 'onzystnym z.po ey" ktl.

'l

.

, i".nc:;a, ok óJe
.

dZ?'d ?n
rzeniu.'_za rm czaj?c uwracza, t ry, g y I zre '

,

1
o czyj? i?aw?, któreyby móg?

dOPO-/
P. Co jeft lekkomysIne pos?dzenie.móc, nic nie mówi, albo gdy insi O. J eft przyzwolenie ftaie bez ?ad.

?hwal? kogo, on milczy, przez co ney w?tpliwo?ci o winie. bli?niego,

daje zna?; ?e on do chwaty nie fto- funduj?ce fi? na leltkomyslnych do'
fuje fi? i nie zezwala. IV. Chwati

I
mniemaniach.

z niech?ci?, to jeft: który maro nieco P. A??by Pof?dzenie byto grzeche?pochwala ?o?em, geftem albo
znakie? ?miertelnym wiele ,Potrzeba k()ndycyl?to, co wlelkIey pochwa1'y godno, al O. Cztery. T. Azeby pos?dzeme byten fposob nale?y do drugiego. lo w materyi ci??kiey. II. A?eby pO?P. Wiele jeft fposobow

uwracza-I
f?dzenie byl'o jakoby moralne pewn?'ni?, które .fi? fnuj? okol0 z?ey fpra- Zk?d 1 podeyrzenie, pow?tpiwan1ewy'?

.

&c. nie f? grzechem ?miertelnym, ale
O. S? cztery, wyra?olle tym wier- powCz.ednim. III. Aby pos?dzenie .by"{zem: l{to nawleka na kogo, co byto

I
ro z p?ochych konjektur; Jbf)\\T1erJl

inaczy, mno?y malo
?zecz, g?osi, do- jesliby by?o Z waznych, i do:f?atec?"

br? W z?? t?umaczy, zmponens, augens, nych. pos?dzenie b?dzie roftropl1?r'manifeflans, in mata uertens, które fpo- które uwaga rozró?ni? powinna. l .

foby t?kJi? wyk.?ad!j?: l. Wk?adaj?cy lub

i
Aby pos?dzenie by?o zupe?nie rozmyf1-9ulw/eJ.'aj?cy, kIedy kto kog.o. otlawia ne.

,

'

wK.fadaj?c mu wyft?pek, którego nie P. Co jeft podey.zenie'?
. femial, a ten fposob uwloczenia jeR: O. JeR: opinia czyli mniema Ole ?

wy"



TRAKTAT VII.

Wynikaj?ce z lekkich sladow czyli '*
O. Okoliczno?ci grzechu, znacznie

inakow, bez fiatego przyzwolenia. obci??aj?ce, i ?mierteln? z?o?? przy-

P. Co jefr wy?mianie'? daj?ce maj? fi? koniecznie wylicza?

O. Jeft zel?enie bli?niego przez
na Spowiedzi.

ilo\va, lub przez gefta z umyf?em za

wftydzenia.
o Nicwicsdomo?ci czyli nicpeu/1?o?d.

P. Co jdl: niewiadomo???-
o Oko!hm:o?ciach g;·zechow.

O. Jeft niedef?atek pewno?ci wrze
...

czy jakowey.P. Okoliczno?? grzech owa co jeft?
O. J?ft fposob, przez który grzech

P. Wieloraka jeft niewiadom o??
ie-

czyli niepewno???
POp?lnlOny bywa.

.

:
O. Jeft dwojaka niepewno?? czyli

niewiadomo?? , nieprzekonana i prze

konana, czy li obwiniaj?ca. N iewi ado

mo?? nieprzekonana jefr njedoftatek.

w[zelkiey pewno?ci o rzeczy jakiey ,

i? ?adna w?tpliwo?? i mysl niezdarza

fi? wzgl?dem obowi?zku wybadywa
nia fi? o prawdzie. Y taka nie wiado ..

mo?? gdy nie jeft dobrowolna, nie

jeft obwiniaj?ca; ?adn? bowiem u

filno?ci? i ?adn? pilno?ci? nie mo?e

by? przezwyci??ona.

P. Okoliczno?ci grzechu wielorakle

f??
cb,

z'j' O. S? dwojakie: okoliczno?ci ga

?unek _odmieniaj?ce, fpeciem mutantes,

l

okohc?no?ci pbci?zaj?ce, aggr?v?n:
!es, ale Jednak gatunku nie odmlenta

J?ce,

I
I.

?O'

kOkoliczno?ci gatunek odmieniaj?ce ,

t6r d d
. , '

e o a]? uczynkowi ZIOSCl ga-
tUn ki

r » •

G k

d
. ,e_m rozm?cey fi?. n. p. dy ra-

,zlez JeR: w Ko?ciele, zto?ci kradzie

zy przydaje fi? z?o?? ?wi?tokradz-
'e1

.d

:10
.,

Niewiadomo?? przekonana czyli obtoi ..

twa.

maj?ca, która mo?e by? przekonana

zt?d: ?e bywa?a w?tplIwo?? nieja

ka? o przeciwno?ci, czyli o tey rze

czy,
o którey mówi fi?: i? nie ma wia

domo?ci, albo przychodzi?a mysl o

obowi?zku pytania fi? prawdy oniey,
i ta niewiadomo?? jeft dobrowolna ..

Okolicz«
"

b"
,

?

.0SCt .0 cz?zaj?ce, ale jednakO'

g?1tun?u :nzeodnzzeniaj?ce, które grze-

kc
l °

"6i\1I·
me przydaj? z?o?ci do gatun-./11

ri1
U r zney ale bcia?

•

nek b
?

o c1?zaJ? ten?e gatu-

.qzie? ?rdzley
a bardziey. n. p. Kra-

t

dzie' ? ziot.ych co do gatunku kra"

2tot;Y hJeft. wl??fza, ani?eli kradzie?

zy re, dZlefi?cm, jednak te kradzie-

O"

e·

NiewiadomoS? jefzcze jeft dwojaka:
niewiadomo?? prawa i itCzyn!tu. Nie

wiadomo?? prawa, w ten czas jeft,

kiedy kto nie wie prawa fameg? f

albo zwyczaju. n. p. gdyby kto.
me

wiedzia?; i? u?ywanie mi?s W Pl?tek

ie

le

y-

neao? lednego? gat\lnl?u, nie za? ró?"
b • I

?

P. Okolic ,.

t

l??e, czyli zno.sclfiga .une? ?Odmienia-tU '

\Vledz' 'l
maj? l? wyraza na Spo-

l.

O. p
.

"

IlO\'vi()tl O?l?? fi? wyra?a?. Tak ufta- jeft zakazane. .T.

Nlewiadonw?? uczynku, kIedy kt!>P. O:? J,e In Trident.?
nie wie rzeczy partykularney,

od kto

rey akt moralny jakoby od obj?ktu ?a
..

will. n. p. jesliby kto u?ywaj?c au?s

.
. l\()l'czno?

'

Cl?zaj?ce
.

rCI grzpchu, tylko ob-

POWinnefl
czy l

?OWi?kfzaj?ce, czyli

.

? wyraza? na Spowiedzi? me
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nie wiedzia?, ?e one r? takie, albo?) telligere , ut bene agent, niechciat ro-
nie mysli? , i? jeft dzie? Pi?tkowy. zumie?

, gdzieby dobrze czyni?.Niewiadomo?? je[zcze dwojaka: nie- Niewiadomo?? nie zmyslona, czy?wiadomo?? zmyslona i niezmyslona.. li gruba i gnu?na, non atJeffata JeuNiewiadomo?? zmyslona czyli umysl- era/sa eJ jupina ignoraniia f W ten
fUJ, kiedy kto z poftanowienia. i z

I
czas jeft, gd, kto ?ad ney n je przyusilno?ci nie chce o tych rzeczach k?ada pilnosci f albo przynaymnieywiedzie?, które wiedzie? jeft ob o-

l
ma?ey do czynienia tych rzeczy, do

wi?zany wed?ug Proroka: noluit in- których jetl obowi?zany.

TRAKTAT VIII.
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VIII.TATT
o SAI(RAMENCIE !(AP?ANSTWA

R o Z D Z I A ? J.

o :J micniu , wyk?adzie) i rzecz)"U'iRyn'l przebywaniu)
JakramentLl :JCaptcu'rrtwa.

j)'Czemu Kapta?A:wo na?ywa fi? ibn (; ra na famym po?wi?ceniu zalega, i 1)

albo rz?d, Ordo'?

I
niego wynika ibn Kap?a?fkl ,

albo

O .. Poniewa? porz?dek ó?ut!l!e jeft Klerycki •

.•..

to/porz?dzenie wyzszych. z nlzszych P. Rz?d taki lzah, ?e? Sakrament

1'zec?y, które mi?d.zy fob? tak. f? Nowe?!> Z?konu ??ascl.w.te rzeczony?

pomiarkowane, i? Jedna do drugiey

I
O. l ak jef? zaifte : l jef? to Art y-

k?niecznie ?ci?ga fi?; tak zgromad?e- ku?em Wiary; tak bowiem wierzy? po
..

rna Mnichow i Mniszek porz?dki na-

I
flanowi? (S. Synod Trydendki Sefs:

Zywa? f1? zwyk?y Ordines; poniewa? ?3. Can: 3. ) tJesliby kto rzekI, ze

f?. ?wJarzone z ofob przyfróynie 'rz?d godnosci Koscielttey, f.zyli ?wi?tl

?\l?. z?
rob? przy.fpofobionych do f1u- poflanowienie nie jeft prawdziwie i

?e?l? ogu o[ob.hwfzym, a tym roz- uitascisole Sakramentem od Chr1jflusC1J

'rl?l,e n?m pozl,r.la fpofobem. A po.
Pasu» poflanow?onym, niech b?dzie

?ewaz ?aphnfrwo po?wi?ca ludzi i przekL?ty. Dowodzi fi? to z Pifma S.

it ??zdz.lelnych f?opniach honorów UJ Li?cie 2. do Timoteusra 'U'J Roz: l.

n?y UI?
do fp?awowahia Eucharyftycz- Y.9. Upominam Ci?: a?ebys wzbudzi!

nych

o

ary; 1 do wykonania duchów- tajk? Bojk?, która jefl w Tobie, przez

flijszn.Ui?u? oko?o pofpdlftwa , wi?c w/o?enie rqk moich. W tych f?owach:

ktt: Sal:r:azywa fi? Sa?rCfment porz?d- trzy rzeczy uwa?aj? fi? do Sakramen-
. tnentum 9tdtnl?. tu prawdziwego nale??ce: L Znak

po?\\>.Obrz?dek zaS, ktorym hywaj? zetll'fz?trzny fO jefl
. wlO?m;e r?k. 2.

kran-.l?cone !akowe ofoby! jeft Sa- lat1.a do te g' o" znaku' po?wi?caj?ca, 3-
entem Jak ?

..
.'/? . •

Za? ich fi:

, o
n? zaraz p0'Yle; nt. Bojki t'ofoaz: A pofto?owie bOWiem l

rz?dkQ, ?n do Sa?ra?ent b,OWlem. po. ich nafr?pcy nie bez Bolkiego rolka-

io' ale' frr b'
nIe Jeft cos trwaJ?ce- ?u ten obrz?dek ?afk? przynoSZ?cy

l Je ro ota p
...

kt6rzero1J3J?ca,
..

zachowywali. P.
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.

P. Jako fi? wyk?ada Sakrament po- ,', 'od Kapfa?frwa,· jesIiby ofohliwfzyrn
l?anowienia albo rz?du? .

I
fposobem nie ?ci?garo fi? do o ffia ry,

, O. WyBada fi? tak: jefl Sakrament jako fi? to opowie na fwoim miey-.

Nowego Zakonu, prztz który Duchcne- fcu.
.

na wtadza daje fi" cz?owiekowi M.ówi .fi" 3. cz?ouiiekotai okrzczone·
Okrzczonemw, do Iprawowania Eucka- mu : tak przeto , ?e bez charakter!

'Yy'(?y?, i do uifzyflkich ](o?cielnych uflug chrzesnego ?aden nie jeft fposobny?
natezycie, i z Irz?du wykonania. 'Mó- do innych Sakramentow , jako te?
'UJi fi?: L Sa·krament Nowego Zakonu, dla t?go; ?e Niewiafiy prawem Bo'

Aby fi? tak wyrazi? rodzay, w któ- Ikim zabroniono jeft przypufzcza? do

rym pof?anowienie , czyli rz?d zga- 'Kap!a,?ftwa ( l. ad Corynt: ) Izpetn?
dza fi? z insz.e?i Sak?amentami. Mówi jeft. rzeez .nieUJi??cie mówi? w Ko?ciele,

fi? 2. przrs: ktory dajef!" w?adza du," przeto Dt,akomCsy, ,o k.t6rych c??aa"

choume Do fprawowania Eucharyt?:YI, jef? wzmianka u Pisarzow Kosclej'
-które to f?cwa mieyfce trzymaj? nych, nie by?y poflauawlane na I($'

,

?'Yoznicy; Poniewa? f?an
, czyli rz?d .od pla?frwo, ani przypufzczone do ?a?'

inszych 'Sakramentow ró?ni h? if?ot- ,ney u1lugt oko?o o?tarza ; ale nIe

nie przeto; ?eca?y jef? przedniey-
.

uczonych Niewiafr naucza?y i NeOI
fzym wzg-I?dem do fprawowania na.. fitki do Krztu Swi?tego rozbierlll?
leiycie Offiary Cia?a ? Krwie Pa?fkiey i onych wychodz?cych' od Krzt11

poftanowiony. Poniewaz jak' jeft Bo?' przyimowaty, wdo'wom llflugiwa?yl
fka rzecz, tak Swi?tego Kapla?!lwa Mowi.fi? 4. i do wszelkich I(o?ClC?u1luga. gdy? nych z?(?ug ? tYc. Aby fi? ró?ni? n??

..

lVIówi? Oycowie Synodu. Try- Ko?cielny od politycznego; Kaptaol
-dentfkiego' (Sers: 23, cap. 2. ) przy- bowiem '[prawuj? tylko rze?zy ?u'
zwoito1je(?.; cZy1n FJy j{;tk n (jtygodniey, i· chowne,' Królowie ?a? i Xi???tl
z nayw??kszym ufzctnowotniem wykony- rzeczy doczcfne, wed?ug one&o

zd!'
WOlna by? moglot (?ficwa, a?eby w [(0- nia Ozyusza Bifkupa Kordubenf]de?

.?ciele nayporzqdnieyszym 1"olporz?dze- do'Konaantyn? Cefarza: Non Te in111/J,
niem wi?u1j i róznych byto flopni Mi-" cects Ecct?/iCljficis, rneque nobis in hoc f1,c/le
niftrow, &c. A zatym fr?pnie urz?· re prcec1pe, led. potius eas a nobis disc?'
<low, }ttóre 1i? uaj? widzie6 w franie Tibi Deus lmpe'V'ium CO'fJrl1nifit; rtOb1;'
Ko?cielnym nie otrzymuj? imienia i qum funt EcctejifE, concredidit: Nil
llatury Kapfa?f?wa i Sakramentu ina-

.

wtr??ay fi? do rzeczy Ko?cielnych, a;?
czey; j;tk tylko dla tego, ?e fi? ?ci?- nam W tey mierze rofkazuy, ?o.
gaj? do Euch?ryftyc?n.liy offiary,. Jdzie

raczey, onych od nas naucz fi?.
'f

al1e? zatyrp, ze Arcyod1mpfhvo l Pry- bie Bog CeCarltwo po?ecH, nafl3
1-

,

mafowawo i pierwfze?ihvo naywyz- te rzeczy, które f? od Ko?ciola, ,V:ifzego Papie?a nie f? ft?ny, ani flop... wierzy? "?O Tudzie? jesIi 118YwYzs;,
llie ani Sakramenta; pontewaz W fzcze- Papie?, j uiekt()l'zy Bi.fkupi rzecz?v5gulnc?ci wzi?te, n?e naI??? do offia: d?czesnem? rz?dz?., czego ?hr?tO'
ry. ale do rz?dzem3 KosclOlem. am Ole zabronI?, to maj? z daru t (z;

",W
)3jfkupltwo by1:oby ftanem 'ró?nym drobliwo?ci Xi???t, nie z poft?nO\

nJ3

.'

/
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-

?lia Bofkiego ,
ani moc? fwego Kapla?- .? rob? z B??iego rozp?rz?dzenia przy-

ftwa • , f?ofowani J po??cz eni
, przez wfzelki

Tudzie? w !topniu dwojaka jefr wla- zwi?zek podleg?o?ci Ko?ciot wyrazi.
il'za, 'pierwsza, nale?y do Cia?a Ii, jako f?raszliwy Pdlk woyfka ufzy-

?bryfrufowego rzeczywiftego, jako to kowanego, przeciwko kt6remu bra ..

J?fi: ofiara i
nazy'Y? fi? ta ietadea flop- my piekielne nie przemog?. .

uia, P9tefta? O?dltlls. Druga fiosuie fill R:::e?zesz: Dy.akonowle, pk? ich

do rzqdeenia Ciata Chryftusowego Mi- famo rrnre ukazuie , f? w-z waru do

ft;y('zne?o, czyli Wiernych I i nazywa fie f?u?enia Bilkupowi i Kap?anowi, wi?c

,l?tadz? juryzdykcyi, c,?:yl;'[qdoUJa. Po: ?adnego .nie m?j? pi?rwr?e?ftwa,.a
Jue"Yaz. przez ni? daje fi? prawo

nau- zatym nie f? HlerarchI?·zOl.
,?z?c, l rz?dzi? Wiernych do ?ywota

.

Od: Odrzuca,? w.ntO[ek: ?ozkaz?
WIecznego. bowiem tak przylmUl? od Bilkupa J

W?adza za? f?dowa • Potefias juris. od !<ap?ana; .i? one z w?adz? wykony-
??iffionis, jako i w?adza ftopnia ma WII]?, oko?o Ludu fobie podleg?ego,
tó.?ne g.odno?ci. z który?h p?wftaie j?ko S?aroft0'Yje Krain i Mia?, W

Hierarchia ](o?c?elna, czylI ?WI?te pa- lI?ch pIen.yfzenfrwo wykonywaj?c Z

ncnnanie. Wyk?ad:dl? za?, .co
to jeft kled? f?araj?fi?, aby rozkazy od Króla

Rierar(hia, tak: Hierarchia Jeft to D[ob przyl?te by?y wykonywane.
fJ_o?wi?conych

.

ro!tJorzqdZO'llC! w?adza
• P: W?adza ftan.u r w?adza f?dowa

f1alt'zyte nad podda1Ztmi maj?ca p,ano-
lzah razem bY'YaH dawane *?

•

Wetnie; a to zatfle z pYl:twa Bozego. O. By ?aymm??; Chryftus bow}el11.
Jako wyk?ad. i i?anowI Synod S. Try" na oftatmey WIeczerzy, na ktorey
dentiki ( UJ Sefs: .23· w Kanon: 6.) Apofio?ow poftanowit Kap?anami i dal

te?i .nowy: je?li?y kt? r?ekt ? ?e w im w?adz? fi?nu , nie dat im w?adzy
K?sclele Ka?oltcklm me Je? Hlerar- f?do.wey. Az po Zmartwychwftanill
chla. z 13ofluego rozrz?dzema pofra- [WOlro, (Joan: 20.) ?ako mi? post al

JIIOWlOna, kt6ra fi? 1kbda z Bifku- Oyciec, tak i tJa Wt?S po!ylam. y te ..

pow! Kapfanow, i Miniftrow, niech raz te? ,wielu po?anawiani bywaj?
b?dZIe przekl?ty, Anathmza. na Kal,fanftwo, ktorym nie bywa da-

I ?hryftus bowiem na 'wyzupetnienie wana w?adza f?d\ wa, ile tym, któ-

?t?tych i zbud()wanie cia?a fwego rzy nie f? rozrz?dzeni do Beneficium

ElftYCzynego (jako mowi Apoflol do Pafredkiego. A zatym przyimui2l
ftte??'lfJ 4·) poflanowi! B?r!utpoUJ, Kap? - wladz? flanu, bez w?adzy f?dowey;
ao wr; DYak?now,

I

UJ r(;?'ny?h {lop'tuach przeciwni? za? Kleryk poftanowjo?y
\\7 q?Zenla, Kosczo!a [woJego. do BencficlUm Pafrerfkiego cho?!,Y Je-

POtelU
ka

t?z ?t?d, ze w?ad?a f?dowat fzcze nie by? Kaplanem; ma Jednak

kreS\:s ;YlwlSdt?;onis, bardzH::y yfr za- w?adz? f?du bez w?adzy fta?u.
jen:

l\a W
mOleylzych Prabtach, to P. Kt6ra z tych w?adza lei! Szla.

pach
\V

Pa?o('hach; ni?eli w BUku- chetnieyfza ?

t'lieyr'za a? Jeft t?z fama nay?bszer- O. lf/ladzcs ftanu: poniewa? zll?niey.
,.,fz.Y1cy K n,a?wyzfzym Papiezu. Aby fzy ma cel, i dla tego godnreyfze

2b,
oSClell1i Miniftrowie mi?dzy ikUlki j cala bowiem jeft w tym z ?

n 1 V.
Dd bawaua



Q SAKRAMENCIE KAPLANSTWA

bawna , aby nale?yta cze?? byia Bogu .::, zaczym one dwa urz?dy za wi?kfze
oddawana, i offiara , dla którego to i Swi?tfze nad infze Ko?cio? zawrze
celu Religia uftanowiona jeft. nale?ycie poczyta?.
by?a offiarowana, gdy przemienia chleb Atoli trudno?? jef? oko?o Poddia ..

Da Cia?o Chryft?sowe r?eczywifte, i od- kO/lflwa, które mi?dzy Swi?te i

p?fzcza grzechI: a, pont?wa? te wfzyft- wi?kfze f?opnie jefzcze nie byto
kle fprawy daleko zaclueyfze f? , ni?eli wliczone za czasow Magifrra Senienti>
funkcye w?adzy f?dowey, która ty 1- rum, to jeft: wieku 12. chocia?by
ko ?ci?ga fi? do fameg? r??du wier, fzlub czyf?o?ci do niego przywi?za
?ych Oh ryftusowych ,

. ,1dzIe .zatym, ny by? przy?aymniey. od wieku 6:
I

ze w?adza. f?anu ?acmeyfza jeft nad SubdlakonowJe za pierwfzych wre-

,
w?adz? f?dow?. k?W' pofr?n?wiani byli przez dotknie'

me fi? Kleltcba pr6znego, co wiadrr
mo jefl: z Synodu 4. Kartagi?lkie'
go, który by? odprawiony- prz.?
ko?cu IV. wieku. A zatym Subdis'

ko?ftwo nieliczy fi? mi?dzy ?wi?te
ftopnie dla fzlubu czyfto?ci, ani dla

pozwoloney mocy Subdiakonom do?
tyka? fi? ?wi?tych naczyniow; móWI

Dowiem J11agifler Sententierum ( tib: l'

DiflinEtio: 24·) 'Kanony [qdeq, ?e tylku
dwa jiop-nie (Jwiete) nazywajq flit, 1:

R O Z D Z r A ? II,

o Podzieleni» urz?dow ](o?cietnych.
P.

jzali
f? wi?cey urz?dow albo f?op

niow godno?ci Ko?cielney ?

O. Za Artyku? wiary poftanowil
nam

.

to S. Synod Trydentfki ( w Sefs.·

?3· w Kanon: 2. ) temi 1lowy : /jJe.
stiby kto rzekI, ?e opró,;z Kapta?j?wa
nie znaydu,iq (i? UJ Ko?ciele ](atotickim

wi?cey rz?dow i wi?kfzych i mnieyJzych,
przez które jakoby prze? flopnie pew
ne do ](ap/a?flwa z1J'Jykta fi? UJfl?po
wa?, niech b?dzie przekt?ty.

Diakoltjtwo ? 2. i J(apta?J?wo; p01liewat
czytamy, ?e te dwa tylko pierwotnY
Ko?cio! uznawat, i o nich Jarnych przy'
kazanie Apofloljkie mamy, to jefl Poj,
diako1tow i Akkotitow Zl;? CZ?lsem f{o'

?cio! Jobie poflanowil. ,

P. Jako fi? dziel? urz?dy?
O. Ogulnie dziel? fi? na wi?kfze,

k!óre fi? zowi? ?wi?te. i mnieyfze, co

:li? okazuje z farnych llów wspomnio'"
nego Synodu (w Roz: ?. ) Poddiako?

pwo do wi?kfzych i SlfJit;tych flopniow,
to jeft: i do Kapla?1?wa przy??cza.
Idzie zatym, ze f? trzy wi?kfze ftop
nie, albo urz?dy.

Prawdziwa tedy przyczyna, dla kto'

rey Poddiako?ftwo policzone by\Vt
mi?dzy wi?kfze ftopnie, powinna ?j'
zaci?gana od rosporz?dzenia KO?CIO?
la, który to Ko?ciot wieku 13, p?

..

lnnocentym III. ftopie? Poddiaku/1•
frwa do wi?kfzych przyI?czy? (c(1.P:
a mu,ttis ) o latach, wlasno?ciacl1 l pO,.P. Czemu trzy one urz?dy zowi?

fi? wi?kfze i Swi?te '? dk
.

c..,·
.

1f11ZUtl
rz? u przepIsowo CI capzte 11Urvo,

'?'O. Przyczyna tego ta jeft wzgl?
dem Kapta?l?wa i Dyako?ftw?; po
nrewa? gdy bli?ey ulluguj? do Nay?
?wi?tlzey Ofiary, od którey ka?dy
lp"z?d bierze honor j godno?? ftopnia I

o 1lugach, i? nie, maj? by? posw;s-'
cani. Do czego zdaje fi?, ?e dat o

Ol

zy? Urban II. kt6ry \V wie?uXr.. ?6
zwoli?, aby Poddiakoni obleraOldt?(IJ
mogli na Bilkupow ; gdy? PdfZeia eP
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?aden chyba tylko z Dl?ko.now do
;:, niewe? ta ofobliwsza w?adza jeft

tego wierzcho?ka godnoscl me bywa? charakter -i rz?d nie f?cz?cy ii? z

wyniefiony ,
co jawno jef? z Dekre- inszemi, wi?c Bi1kupftwo oczewi?cie

tu Tego? Papic?a, Cap: nutlus: Di- jef? inszy ftupie?.
piuffione 60. P. Je?eliby Bifkupflwo by?o ofobliw-

P. Wiele jef? rz?dow? fzym ftopniem, t.rzeb?by uZIlaW3.?
O. Wedtug. Harodawnego ,

a tego 8. f?opniow; a pomewaz to fprzeci-

fiatego podanla , w Laci{likim Ko?cie- w ia fi? Dekretowi Eugeniusza IV. i

Je fiedrn rachuj? fie : tak 00 Eugeni- Synodowi Trydentfkiernu , Wi?c pró-

?l
[za I?. ? in DeCf?eto pro Armmis) ?no jeR: dowodzi?, ?e Bifkupftwo

Jako tez l od, Synodu TrydentDdego jef? ofobIiwfzy ftopie??
( SeJs. 23. Cap. 2. ) to je!?; Presby." O. RozJ?dzam ogulnieysz? prob? :'

terftwo, Diakol1lhvo, Poddiako?f?wo.: Trzebaby uznawa? ofim :ftopni, usoa-

Akkolitf?wo? Exorcif?wo , Lektorf?wo, ?anien« rozdrabiaj?cym, a? do nay-

{)d?wiernictwo. gzi?szego gatunku, pozwalam, ?e tak

Rzektew: w Kosciele ?aci?fhim; po.. byloby ofim. uwa?aj?c wed?ug ra-

niewai u Grekow od tyfi?ca lat i chuby gatzt1?kow na111ieflnzczych, albo

daley, cztery tylko ftopnie licz? fi? , ?ci?gaj?cych fi? , ?eby i tak byto ofim

to jefr Prezbyterllwo, Diako?frwo, ftopni ,
lliQ pozwalam tak rC'zumie?.

POddiako?1two i Lektorftwo. Poniewa? rz?d oguIem rozumiany,
P. JzaH? BifkupRwo, i pier.wrze fam przez fi? dzieli fi? na fiedem ga-

'poftrzy?enie f? rozdzielne fi:op?le? tunkow? z kt6rych pierwfzy gatunek,
Od: I. Swi?ty Tomasz1 gdy ]efzcze to jea: Kapia?frwo, rozdziela fi? n.

ID?odfzym b?d?c pifz?c (in ?-tum Sen- Biflmpawo i Prezbyterftwo. W?a?nie

.tenticvrum) rozumia?: i? Bifkupftwo jako ten gatunek bydle: na bydle
Jlie jeft fl:opniem ró?ni?cym fi? 1 ale r?zr?dne, n. p. cz?owiek, i na bydle
tylko roz?ci?gnieniem charakteru Ka? me ro?f?dne, n. p, k&n, ale bydle nie

pta?Ikiego do nowey funkcyi i rozf?dne, jako gatunek namie:ftniczy
()bfzernieyfzey w?adzy i godno?ci; i podleg?y, CZy li ?ci?gaj?cy fi? po-
tak, i? Bifkupfiwo nie co innego dziela fi? na wiele ni?fzych gatun ..

hy?oby 1 jak tylko dojkonate Kapta?- kow.

{tUJo. A .b.kowym fpofobem wyk?ada? fi?
: ?d: II. Pofpolitsze jednak zdanie powIlllen Synod Trydentiki w tym
? '. i? po?wi?cenie na Biikupfiwo jeft punkcie, gdzie mówi, i? f:? jiedmJ.lOplen r'·· fi·

•

'h k
ozm?cy l?, l

nowy wraza NoweD"o Zakonu Sakramentow·, bo(; ara ter
"

B./L
b

l\e
; pomewaz lump ma nad Sakrament rz?du, czyli Kapta?i?wft,

\v
z?yterern w?adz?, nie tylko f?do- podziela fi? na wiele ni?fzych rz?dow

fl
?, Ja?o naywyifzy Papie? nad Bi- czyli ftopni, a ka?dy z nich wed?ug

?'???aml, al? te? 7fJtadz? flanu czyli niektórych Teologow S:lkr?mentem
I

1<
u. Ponle ;\IQ? Bierzmui? nowo fi? zowie: a przeto wed?ug l,ch. zda.

rzeZonych . ,.

D· k
l:

Kapl'a .' poswl?ca la onow, nia znaydowa?oby fi? trzynascle Sa-
l now l B'J1-

,

lllia.r?' lIKUpOW , czego zadn? kramentow, wed?ug gatunku navnii-
nie ?n' .

I

K A
"

.

oz? ckyDle ap?an, po- fzego, czyli rozdrobionego.
Dd ij Rze.
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Rzeczesz: wed?ug wy?rzego wyk?e- {: czy?, jako poCpolity ?o?nierz, pawi.lu Rz?d iftotnie ?ci?ga fi? do offia- nien by? Swi?r: Krzy?mem umocniony
rl'- A poniewa? Biikupftwo nie ma i dope?niony. Wi?c daleko bardzieyr
zadney ofobliwey nale?yto?ci do offia- aby kto by! policzony mi?dzy w?'

ry, ale tylko do rz?dzenia pofpólftwa, dzow tego? woyfka duchownego, nI'

Wi?c Biikllpfl:wo nie jeR: rz?dem, powinien by? tym pierwfzym pofrrzy'
czyli ftopniem. ?eniem zafzczycony , ktoby Sakra •

.

O .. T. Odrzucam proGIt mnieyszq:Bi- rnentu Bierzmowania rrieprz.yio]. Tak
Jkupftwo bowiem poftanawia Mini- mówi? Oycowie Synodu Trydent'1?row Eucharyf?yi, i onym prawa f?a- ikiego ( Sefs: ?3. cap. 4. de re/anna'nowi, a?eby z godno?ci? i wfpania?o- tione v

.,

?d? t? tajemnic? fprawowali. jr,IJólfJ1'fi? 3. ?wi?tym: obrz?dem: KO?
O. 2. PoflrZY?lln?e Kleryckie nie jef? . ?cio? b o w iem dla pofranowienia Kk

:ftopie?: b?d? jako?kolwiek f?dz? ryka wyznaczy? folenne obrz?dy,przeciwnie Kanoniftowie; poniewa? które fam tylko Blfkup fprawowJ??adn! nie przynale?y funkcya, i ?adna powinien, aby nawet i zt?d wiernI
ll1?llga ?wi?ta proftemu Klerykowi.. porozumieli, jako wielce by? m'

P. Có? tedy jef? pof?rzy?enle Kle- fzanowane poflrzyzenie Kterycflie.
ryckie r Prima Tonsura?

.
Mówi fi? 4. do Kleru przy/?czo1?gO .. Jeft ceremonia od Ko?ciofa pof?a- bywa: przez t? albowiem cerernonl?

nowiona , przez któr? Laik Okrzczo- podniefiony bywa kto od Hanu Lal'
ny i Bierzmowany ?wi?tym obrz?- kow, czyli z ?wieckich ludzi do ftal1?dem do Kleru bywa przyt?czonv , Ko?cielnego, fe Z tego prawa jy?Mówi fi'!: I. ad Kolcio/a poflanowid- fi? zafzczyca honorami i Przywileja'
fZa, poniewa? poflrzy?enil! Kleryckie' mi Ko?delnemi ..

nie jelt z' poftanowienia B'ofkiego , P. Co za pobudk? mial Ko?cio? Bo
gdy? Ko?cio! Grecki tego pof?rzy?e- ?y, a?eby t? ?wi?t? ceremoni? polt.!Jlia nie zachowuie, i w ?aci?1kim za nowil? "

pierwfzych 3· wiekow ?adnego fladu O. Godno?? Sakramentu rz?du, ,Itego? poftrzy?enia nie znale??. woyJka ?wiat?o??, do czego poftrtY?..

Mówi fil[ 2. przez ktar? ceremonii[ ?<,mre Kleryckie jeft niejakowe? pf1-)"Laik Okrzczony i" Bie1'zmowany, CI to: gotowanie,. tak,. jako niegdy? KsW
z. Dla tego,. poniewa? fa mi Ko?cieI- bume?fl:wo do KrztO'; wed?'ug J{?'
ni Synowie mog? fi? zafzczyca? Ko- tecJlizmll Rzymfkiego, i jako No\vJ'
?cielnemi honorami, a?e Laicy ro- cyat do ProfefTyi ,Mnifld y, wedr?l?dz? fi? przez Chrzeft Synami Ko?do- HaIIiera, i infzyclr Teologow ze'!
ta

,. wi?c oni mog? fi? pierwfzym po- nia..
't:ftrzy?eniem zafzczyca??

. Gdy bowiem Kapfa?ftwo jeff rteC
?2. Dla' tego, ?e Neofit J jefzcze n-i'e ze wfzech miar' ?wi?ta" ani.

dofy
..Bierzmowany nazywa fi? od SS.

OY-j
jelt na farnym fraraniu o nabycie dO?CgW PU{f hrze?danin, malec W Chry- tkonaro?d, co tylko mo?e wyftarz?la?u?e .. który, 3?Y prz?ciwk'o OJ ?ieprzy- do Pro?efsyi ?ni?i?y, al? ?o P:IpCI0!OW KOSClola mo? D1?Znle wal. wowallla powmnoscl< Ka planfluch ? P

trzeDP
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trzebne jef? farne ju? doft?pienie do- ?': wowali, tak poftanowi? Synod MedIo"OWf'
fkona?o?ci. Sz?ufzna tedy by?a i fpra- la?fki II. Titulo de Ofliario.liony

ziey! wiedliwa rzecz, aby Ko?ciel fwoich Forma Odzwicrniffwa: f? te f?owa ,

1\andydatow, którzy znaki Bofkiego które wymawia Bif?mp podaj?c klu-wO'

,
nil powobnia i dobrey nadziei na fobie cze; farne za? podanie ktuczoU/ JeJl ma ..

okazuj?, pierwey pocz?tkowemi nau- terya iflotna: dzwonienie zas w d,z?vo.trzy'
akra· karni karno?ci Kapla?fhiey fraraJi fi? n ek

, zamykanie i otwieranie Ko?ciola

napa??, ni?eli do któregokolwiek f?o- f? ntczteryq, przypadkow?.
.

Tak
lent'

rtlzlf'

pnla onych przypu?ci?.

s 1r.

Ko'
O LEKTORSTWIE ..R O Z D Z I A ? nr,Kle'

?dy, O'
Wy1<?adzif Re?doto t

o Matet'yi " ?
o Formie kazdego fiopni» UJ JzczegulnosCt

L ??tor!two albo raczey CZfjtetnif{w(}?)W??
JIIJ? j?opie,$ godno?ci Ko?cielney_

przez który daje fi? w?adza czytania
w Ko?ciele Pifma S. obóyga Tefta ..

mentu , i Pifm ?wi?tych Oycow. Pi??
tak?e Iq jego powinno?ci:

ierni
? tri' . UWdzanych.

?. r.Z0119

loni?
Lai'

[?al1tl

jlli
leja'

l. Czyta? Pifmo S. gdzie jednak
Hugo' ./7ifforinus wy??cza' czytanie
?fi?g Ewangelicznych, ale Synod Lao

dyce?fki w Kanonie 59. i Kartagi? ...

o ODZWIERNICTWIE

De Oj??at·iat1J ..

O dzwierniC1:wo, ofliar?atus, jeft to {ki IV. w Kanonie 41. ?adney Kfi?gi
Stopie?; przeZ który poftanowio- nie wy??czaj?, Doktorow Prawowier-Bo

oftf
!1? hywa Klery,k do ftn?y Ko?cio?a, nych Pifma ; wedlu?, wfpomnianegCJ
I}eg.o fprz?tu swi?tego;' a do ochro-' Kanonu 47. Synodu Kartagi?ikiego ..

!l1enla winney uczciwo?ci domowi Ir. Naucza? pocz?tkow Wiary i one

Bo?emu. Pi?? f? jego powinno?ci:' wykrada?, b?d? to Katehumenom,

raJ' Drz:vi Kc?cielne godnym otwie- b?d? Wiernym pro?cieyfzym.
li

a
nIegodnym zamyka?.. III. Bifkupowi Kazanie maj?cemu

'wi' :'oftrzega?, aby kto Z lud?i czyta? one cz?ftk? pifma, któr? aR

Zbn?C t1fih do ?wi?tego O?tarza me chce wyk?ada?.
U/ 01,?. •

IV. Pochwa?y Bofkie ?piewa? i rz?-

Wier? zWOnle we dz?onek i Lud dzi? Choraliftami j ?piewakami ..
lla f?u?? P??nych godzm zwo?ywa? V. Lektor dawnieyfzych Wlek?w

IV. Z?cho fk.?.
• " "

nowe owoce zwyk? by? blogo?awl?;
'Wfzellti f rz ,;ywaf .naczyma SWt!te 1 Jako fi? to wyczytuie z Pontlfikalll

v. 11..P
? Kosc1elny.

f
Rzymfkiego.

Wfzyfcy le? ;a
to baczno??, a?eby Forma Lektorflwa: f? to fl'owa ?d

tOll:lni u' ? r,zy. f? w Ko?ciele przy- Bifkupa wyrzeczlJne w ten czaS, kle-
I CZcIWIe J pobo?nie fi? {pra.. dy podaje Ksi?g?, Z którey przy p

.

ftang.



?hnowieniu
.

fwoim ma czyta?. Mate-
?< 1}ad id?cy. Trzy f? powinno?ci Akko

f'ya za? jedna jefl, farne podanie Kfi?- I li?lwa:
gi. 1. Pr?ednieyfza [ef? gotowa? chleb r

i------:-- i wino w ampu?eczkach , które zatym
podaje Subdiakonowi. !k?d AkkolJ?t'
wo

.

jefr /topieli zacnieyfzy nad pO c

cprzed-zaj?ce; poniewa? bli?ey uflugu'
je do otEax:y Mfzy S.

,o EXORCYSTWIE. II. Nofi? . ?wiece, kiedy Ewan,gelta
uroczy?cie bywa fpiewana od Diakona: n

dExorcyfi:wo jef? Ropie? godno?ci
Ko?cielney , przez który daje fi?

w?adza wyganiania fzatanow z Cia?
Ludzkich, b?d? Chrzefnych, b?d?
.Karehumenow. Jedn? tylko powin
IlO?? Exorcy?cie przyznaj? dawnieyfi;
jako to Synod Laodyce?fki i Kartage{l
{ki IV. i Pontifikar Rzymfki, to jef?:
zaklina? fzatanow, dzi? te? (mówi S.

Cypryan w Li?cie 45.) dzieje Ji? to
,

rl;e przez ExorcYJfow g/ofem' ludzkim
i moc? Bo??. bywaj? bici, i paleni i

dr'tczeni fzatani". Dla cz?fi:ego za?
na z?e u?ywania, kt6re fi? do Exor ..

cyzmow kiedy? przymiefzaJo, a to

juz wed?ug ninieyfzey nauki Ko?cio
la, ani n"-wet Kap?ani nie dolo?ywfzy
!t? u Bifkupa zaklina? nje powinni
fzatanow.

III. ?wiece W Ko?ciele zapala?
I

zachowywa?; dla czego Akkolicl ZO'

wi? fi? zniewoleni lludzy Ko?ciola I

poniewa? ta funkcya wi?kfzey U {tli'

wiczno?ci potrzebnie w Ko?ciele.

Dwojaka za? materys jeft AkkR'
litrwa , to jefr: podanie, amputki prot'
ney i lichtarza z ?wieciq : ale Palr:da:
nus; ilJ'? Q'l1artum diflinc': 24. i

SyIVIl1?ad quartum di.ft: 37. Artr 5. Suplement
S. Thoma: rozumiej? by? jedn? rnater)'?

iftotn? farne podan?e ampu?/li pró:bzey'
poniewa? nie Bifkup , ale Archidiako?
dawnlev podawa? lichtarz, jako

ta

jef? jawno z Synodu Kartagil1ilriegOI
A za? S. Tomasz: ciiato articulo Si;'
Lib: 4. dif?inEt: 24. in datione urceo1:
imprimitur Accolythd Chl1rater".

. \
podaniu ampu?ki wra?a fi? AkkohcJ
Charakter.

'

II

Materya Exot'cif?wa jedna fama

'eft, poda'fZie J((i?zki Exorcyzmow.
'porma za?, f? flower, Biflupa .

:Forma: A kkoli?lwa, f? no\?,od Bifkupa wyrzeczoue przy podaJ1
ampu?ki.-------?----?-

...-...;.-----: ./

§. IV.

§. V.
O AKKOLYCTWIE.

O PODDIAKONSTWIE.

Akkolictwo jeG: ftopie?, p!'zez kt.6-
ry daje fi? moc uQugtwac SubdIa

konowi i Diakonowi w czas offiary
Mfzy S. Akkolit .bowiem wed!ug
Greckiego Imienia J?ft l1uga, albo VI

je"

Poddiako?:ltwo jeft rz?d a!bo 1??f,r?1
?wi?ty, przez który daj: fi?[lpll1'dza uJlugiwania DyakolloW1 l. rej

nouri przy offierze Mfzy SW!?,'1 "

f!4,C



VIII.

Pi?? za? (et jego powinno?ci: ?:, uflugiwat przy O?tarzu, 1(rzc?t i prze
..

1. Kielich i Paten? ku potrzebie o:ffia- powiada!. Jak za? fzeroko rcz?ci?ga

ry. Diakonowi podawa?: i na O?tarzu tl? z tego :!lowa przepowiada?, Pra

1ta wia?. dicare roz?ci?ga fi?'? to znaczenie
,

II., Kaptanowi ?wi?to?ci fprawuj?- które otwiera Bitkup daley mówi?c:

Cemu, wod? do obmycia ko?cow pal- Poniewa? fUl u:Pz?g? rwzyf;?ku ?U!iad,e?-
ey zlewa?. twa, to jefl: Kosciota Bo?ego, J?ftescld

.

HI. Offerty od ludzi przyimowa?, wybrani, na, Lewicki rz?d; który to

1 z nich, ile potrzeba jef?, na Kommu- Kosciot zawfze w obl??eni« zQj?aj?c

ni?, przytomnych na O?tarzu pok?a- nie uftaj qcq. utarCZ!Ul przeciwko nieprzy.J
dac. I [aciotom walczy: i ten?e Ko:hio! Bo ..

IV. Czyta? Epif1:of?. zy, jako przyfionek nofi? i uzbraja?
v. Obrufy O?tarzowe, Korpora?y i pOWin'?l??cie ozdob? ?wi?t?, przepoioia-

??rytikaterze wymywa? z ofrró?n<?- daniem Bofkisw , przyktade11t defkona-

SCl? w Pontifikale naznaczon?· Gdzie tym. W których to f?owach wfpania-

Bifl\Up maj?cych fi? ?wi?ci? up<?min?, ?ych i wieczney pami?ci godnych
co

maj? rozumie? W tych Tajemni- cokolwiek ftarodawni o ró?nych
cach. Forma Poddiako?ftwa f? flowa funkcyach Diako?fkich podali; zamy-'

,J3Hkupa, kiedy podaje Inftrumenta. ka fi?, Krzcz? za? folennie Diakono-

lVIaterya iftotna jefr kielich pró?ny wie nie inaczey , jak tylko za rozka ...

Wed?ug Synodu Kartagi?fki:go., ?V. zem Kap?ana; poniewa? f? tylko nad-
I

?odanie za? Kfi?gi EP!ftol jef? ?'Yle- zwyczayni Miniftrowie Krztu.

ze, tego nie fpomma?o Concilium Materya Diako?f?wa , jefr w?o?e-

Kartagi?flde ani Sakramentarz Swi?t: ni? r?ki; tak bowiem pofranowieni
Grzegorza, 'ani Hugo Vicrorinus, ani .

f? naypierwfi Diakonowie • Forma

lVJ.agifier Sententiarum, ani S. To- za? f? l10wa Bifkupfkie, kiedy k?adzie

,ll\asz, pofpolicie te? wierzy fi?: ?e i r?k?. podanie Kfi?gi Ewangeliczne!!
POd?nie ampu?ki i r?cznika, f? tylko zdaje fi? by? matery? p1'zypadko1fJq;
?atery? przypadkow?, poniewa? te Tak dla tego, ze pierwfi Dyakonowie

??ekzy nie od BHkupa, ale od Archi- bez takowego podawania byli po?wi? ..

a
01\& bywaj? podawane, ceni, gdy? jefzcze nie by?a fpifan:.

:------..:_ Kfi?ga Ewangeliczna, jako te? dla

tego; ?e Grecy farnym r?ki po?o?e ...

niem poftanawiaj? Diakonow, ani te?

inszey materyi nie u?ywa? Ko?ciol

?aci?fki, przez dziefi?? pierwfzycb
wiekow, jako za?wiadcz?H. Synody

SS. KartagiMJd IV. Nicell?l{1 II. Mel ..

§. VI.

o DIAKONSTWIE.

n\???ftW() jefr rz?d, albo ftopie?

ducho;ty, prZez który podaje fi?

?ey 1r
na w?adza, uflugiwa? naybli-

d
'IV

•

edfuCT wfzyfrklch Sakra ..

enu\.1 ?
l W t>

L't r

mentarzow i Pifarzow rzeczy :
u

?
J\a??

.

I., .

gicznych , jako to wed?ug Alkuma 1

tnu. 11
anOWl

,swl?tosci fprawUl?ce-
1.. r?y r.? Jego

' I ' ,.

uoWielll B'fl?L P01(}znnoscz: mOw1 Amalarius?a •

LlAup: PQtrzeba
? abV Diakon

§.
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-§. VII.
?.< fjt: I. 0.flerre. 12. Benedicere. 3. Pra

eJfe. 4· Pradicare , 5. Baptisare. Po

trzeba, aby Kap?an. l. Offiarowa?. ?.

Blogof1awi?. .3. Rz?dzi?. t. Prsepo
w?ada?. ,5- Krzci? , Materya Kapla?.
f?wa u ?acinnikow dwojaka .jefl ,

to

jef? : w?o?enie r?ku, j podanie kieJi?
cha z winem j z wod? j pateny ?

chlebem, Forma za? f? te f?owa I

?tóre w ten czas Bifkup mdwi poda
J?c •

O KAP?ANSTWIE.

'prezbyter, je? to 1lowo Greckie,
to? famo znaczy, co po ?acinie Se

nior. a po Polfku Szarszy. Prezbyter
tedy wed?ug wyk?adu jef? Tmie wie
ku, wed?ug za? przyj?tego rozumie
nia je/? to Irnie Rz?du i Prze?o?e?

f?wa, Magiftrat bowiem i W Rzeczy
pofpolitey Staroftowie Seniorami, czy
li Starfzemi zwykli fi? nazywa?, aby
fi? przez te Irnie J5C1l4or wyra?a?a
obyczajow powa?no??, kt6ra tako

wym ludziom przyfroi . A \V f?arcach

naybardzie;y okazuje fi? zt?d , ?e Dill

konowie 1 infi Klerycy ni?fi nigdy
fi? Prezbyterami nie nazywali; po
niewa? i ich jef? powinno?? uf?ugi
wa?. Funkcya

.

za? rz?dzenia ponie
wa? jeft nale??ca do Bifkupa j pro

..

1?ego Kap?ana, przeto Bifkup w Pi?mie
S. cz?ftokro? Prezbyter nazywa fi? :

jako to w l:i?cie 2. i 3. S. :Ja'na i tu

J. do Ty111Loteusza Rnz: 4. Ul y. I4. i

owf zem lmie J3ifkupa , co po ?acinie

znaczy nad dozorcami dozor maj?cy,
Superintendens, w Pi?rilie S. bez bra

ku bywa te I?1ie dawane, i lli?fzym
j wy?fzym Pra?atom (jako w liftach do

TymoteuszC?, i do Tyta, i w DzieJach
.Ap oflotjhiclt ?. w y. J7') ale zwyczay,
to ju? utwierdzi?, ?e ni?fi Prdaci

POprofi\l nazywaj? fi? Prezbyterowie,
? wy?li Bifkupi.

. Pofpo!itsze. Jednak zdanie grunt01;'"
tl!eys.?:e Jeft: JZ fame r?k w!o?enie;1
Materyq iflotn?, Jloniewa? tak Grecy'
a? dot?d inszey nie u?ywali j ni?
u?ywaj? materyi, a jednak nale?yte'
nie przyganne onych jef? po?wi?ce
nie; jako te? dla tego, ?e Ko?doJ
?aci?fki przez dziefi?? wiekow fa ..

mym tylko r?k w?o?eniern Prezbytr'
row po?wi?ca?, nasladuiae W ty'"
przyk?adu Apofto?ow SS. (I. Tomo,t:

J

t

l

i
?

I

c

t

Cap: 4' 45·) zatym idzie, ze podatlJe
kielicha jeR: tylko 171atery? przypad?
kow?: ponj?wa? wed?ug,Synodu T?)f;dentfkiego (Sefs: {1.I. Cap: 2.) KoscJO
nic nie mo?e odmieni? oko?o iftot!
Sakramentow.

Rzeczesz.' Eugentusz IV. \V Dekr!'
cie dla Ormianow tak wyra?a: P'retÓW
terflwo podaje.fi" przez podanie kielich!
z winem" i pateny z chlebem, DiakolI

j?ffJO za? [n'zez odda1'zie Kjifgi E1f}?1,
get?czney: a zatym nie przez wluzf
lIie r?k Bifkupfkicb. .aiO. Odr?ucam wniosek; poole'! ?

oprócz tego wzgl?du, ze Dekre? °je
wydany po zako?czonym Sy?oG:elFlorendkim , kiedy fi? rozjechali, ;0'
ey, zaczym do Powtzechnego Kos;.c?la nie nale?y, ale tylko do (alJ1pa?
Ormianow, którym naywy?fz&iego
piez wykrada obrz?dki RZi:"

P. C6? tedy jeR: Prezbyter1two?
O. Prezbyterftwo: jeft rz?d albo

??opie? ?wi?ty, przez który daje fi?
w?adza po?wi?ca? Cia?o Chryftufowe,
i odpuszcza? grzechi. Pi?? Za? Iq jego
fUfzkcyi wedlt-tg Pontyfikatu R?ymfoiego:':,

C'
, W ktprym tak jeft. ?aclrdotem opor-
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Ko?cio?a nie ju? zaifte wfzyfrkie , .:,
ci?fkim i Greckim , zawrze by?a W

ale tylko' te naybardziey, W których u?ywaniu, ani ta u ?acinnikow daw ..

ró?nili fi? Ormianie, ?adney bowiem niey fi? zaczela, jako od 4°0, lat.

tam tlie czyni wzmianki o onym InG za? rozumiej?,
.

?e oftatnie

obrz?dku, którym bywa j? po?wi?c?- w?o?enie r?k nale?y do if?oty Sakra-

ni Bifkupi , Kfi?gi Epif?ot przy po- mentu, i ufi?ui? tego dowie??, !e
?wi?ceniu Poddiakona , i o wk?adaniu

.

Prezbyter przed takowym r?k w?o?e-

r?ki przy po?wi?ceniu Diakona, któ- niem nie ma mocy odpufzcza? grze-

re jednak zawfze i wfzedzie u?ywa- chy ,
i to nic nie przefzkadza , ?e nie

Ile by?y.
?

bardzo jefr dawna ta materya u La-

Nakoniec Synod Trydentlki nie" cinnikow ,
i ?e nie zawrze bywa u?y-

tylk? ,nie przef?awal na tym Dekrecie wana.u Grekow; po?ie:va? Ko?ciol
'JW'

wt?s?le, jakóby na potrzebney re?u!e m6g? J?dny-:n' albo dwojakim obrz?-
je}

?c?,
nie

POSwl?cenla ale owfzem wyrazme dem obiedwie te w?adze wlewa?, to

nauc?a, (Sefs: 14. w Roz: 3.). gdz!? jeft: .ofia!owa?ie i grzechów odp?-
mówi o oftatnim n.amaSZczemu, IZ fzczania ,

ze zas teraz ofobno bywaj?
:e I

Kap?ani nale?ycie bywaj? po?wi?ceni dawane, bardziey fi? ftofuie z przykra-
>ce?
?, f

?rzez w?o?enie r?ku Kapta?ftw?, d?m Ch.ryfrufowym, który na of?ar-

zadney nie uczyniwfzy wzmIankI o mey WIeczerzy Apofbo?om: nayprzódCl0?

fa?'
Inftrumentach. Ale trudno?? sof?aje da? moc ofiarowania, potym Z:l? po

o tym,' które r?k wro?eni? jeft ma: Zmartw'ych?ftaniu wIat moc grzechy{tt1
tyJl1
not:

anie
?C1d'

rrJ'
:ciol
:ot!

tery? B?otn?. D1fJojakie,bO?llem
albo l odpufzczama, ?oa?? 20,

,

Trojakie b"wa r?k wrozen?e przy po- Na ofratek dla roznych zdan okoro

iwi?ceniu" Kapiana:
1. B?fkup, a po materyi porz?d ow, czyli ftopni

nim KapIani r?ce wk?adaj? na tego, oftró?nie uwa?a? potrzeba wfzyftko
kt6ry fi? ma ?wi?ci?, bez ?adnego to, cokolwiek jeft naznaczono w Po u-

wym?wienia .fl'6w? .2. Be,z ?adnp? ?d- tifikale R?ymfkim: i jesliby co by?o
wtoki, ,tak Blfkup .lako. l Kap?am 10ft pie o?tróznie opuszczono, to powin-
trzymaj? r?ce wycl?gPlOne nad ma- no by? dope?niono, jako nauczaj?
j?cym ?? ?wi?ci? '.

a zatym wto?enie I,nnocenciusz: II?. i Grzegorz IX. wy.,
r?k. zdaJe fi? by? Jednakowe z plerw- zey wfpommem, poniewa? obrz?dek
f?Ym, Tym czasem za? Bifkup czy- ca?y koniecznie potrzebny jeft przy-

?l !'ll0dty za maj?cego fi? ?wi?ci?, naymniey z potrzeby Przykazania
?

tore to mod?y maj? w fobie natur?

•

lOrrny Od
.

k ?'
,

n' fi
'3· uatme r? w ozellle czy-

?r l? .p? Kommunii z t? formu?? aów: §. VIII.

gr:??11t Duc1:za 5. których odpu?cisz

InnY, b?d? im odpuszczone. O BISKUPSTWIE.

gie ?t T?ol?gowie ftanowi?, ?e dru-
.

me z
?zeOle r?k, które jeft te? fa-

Bifkupawo jelt rz?d Nay?wi?trzy.

"ya };e;,,:fzym, jeft zupelna Ma te- albo ftopie? naywy?fzy, przez

()bYdwo?h??1.fJ?" jako ta
'.

która w który daje ft? Kap?anowi .mo?
dawa?

T. osclolach, to Jeft, W La.. Sakramenta Bierzmowania 1 rz"d
Otn l V. Ec czyli'

..
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czy li \ fippni, rz?dzenia Ko?cio?em
s,

nonu 6. tey?e Sefsyi, gdzie Synod ,

poleconym fobie to jeft Klerem i-po-
I

fianowi, a?eby wierzono
,

i? W Ko- :
fpólftwem.

'

?ciele Katolickim jeft Hierarchia z Bo"

lVJólfJi Ji? I. flopie? .nay'lfJyzj?:y: po- Ikiego rozporz?dzenia pl(}fta'1.0W?Ona;
niewa? Bukupf?wo jeft zako?czenie i ta fi? fklada z Bilkupow, KaptanoW,
i, dope?nienie Kap?a?ftwa , jako nau- i Minia'row.

I

cza S. Auguftyn ( lib: qui in oeius Te- Rzeczejz: S. Hieronim ( cap:
l,

j?a11len7um e novum. r or, ) Quid efl Eplo: ad tu. e Epla 8S. ad Ev?'
Epistopus ? nisi przmus Presbute», hoc g'fiu11'7i) wie l? dowodami ukazuje, te 1

efl fummus Sacerdos, Co? jd?: Bifkup? Bifkupi ludzkim tylko prawem
f? .1

jako tylko pierwfzy Prezbyter, to jeft ibrsi nad Kaplanow; tak bowiem pO
naywy?fzy Kaplan. A zas S. I,gnacy, fchi?mi7 wzniec?mey w Koryn?Je,
W Ii?cie do Smyrr?czykow: Honoru gdzIe Jeden kto? mówi?: Jam Je8
Episcopum, ut Principem Sacerdotum, Pau?ow , drugi: Jam jef? ApCJllu,?flJ
czciy Bifkupa , jako Xia???ia Kap?a- na te wi?c i?owa tak pifze Hie1"()'U1trl
nowo S. 'In toto orbe decretum eft, ut unus dl

Mówi fi? 2. przez który d?je fill Ka- Presbqteris Eledus juperpo/'6eretur ctt'

planowi; ?Hyz nie mo?e by? Bifkupem, teris, ad quem omnis Ecclesice CHr?

ktoby pierwey' nie byt. Kap?anem. pertineret, & fchismatum jemma to?lt"
Mówi fl? 3· moc dawania Ejc. kt óre- 'fentur. Po ca?ym ?wiecie poaanowJO'

'mi fl'owy wyra?a fi? w?adza wla??i- no jelt, aby jeden z pomj???zy }(&'

wa Bifkupowi; poniewa? Bierzmo- p?anow obrany by? nad innemi poft?'
wa? Neofitow i ?o?wj?ca? Ko?ciel- nowijony , do którego by wfzyftk1C
nych MiniHrow, t? akty czynno?ci frara?ie Ko?ciol'a przynale?a?o, a

n?ftanu" ani do ich, wykona!1ia nie do-' fion? Schizm wykorzenione by?y.
,

fy? jefr na w?adzy f?dowey, które za tym idzie, ?e Bifkupi nad Kap?an?'f
miewa Kapitu?a pod czas z?wakowa- f? ftarsi ludzkim prawem nie BoJ1{II?:

. nia Stolicy; tudzie? i BHkup jeszcze O. Odrzucam poprzedzajqce rZd?/!I::
nie po?wi?cony. tak bowiem S. Doktor-mog! to tw1e

Mówi fi? 4. i rz?dzenier Ko?ciotern dzi?., ?eby Kap?an bez noweg? pO:
lobie powie'fzonym: aby fi? tak wyra- ?wj?ce?ia pofranowlollY by! Hi,o{Jj?ala whdza f?dowa; poniewa? do S?- pem, mbyna wzor tego, jako l(leJs'
dZiowfl{iey mocy nale?y w?adza rz?? Diakon poftanowiony bywa Arch1d J

dzeuia poddanych. franowi?c prawo, konem; Poniewa? ten?e S.' Doktl!'
wydaj?c wyroki, ufkramniaj?c bun- wyra?uie mówi: ?e Kaptan nie rn?townikow, karaj?c przdt?pcow. Neofitow, to jefr: nowo Cbrz,\\.
A za tym idzie, ?e Biikup z prawa nych .Bierzmowa?, ani ?wi?ci? MI?;
Boiego, je,Q ftarfzy od Kap?ana tak ·ftr<?w Ko?cielnych; mówi bowiem ,t?o'
wtadz? fwego rz?du czyli ftopnia, Quid fac?t excepta ordinCl,tione Epls li

,jako te? i w?adz?' f?du. Pierwfz?

WY-j
pus, quod nón jadat Presbype'f? ?\iira?nie utwierdzi? Synod S. Trydent- c4yni, wyjowfzy po?wi?cenie ?g()

fld ( W Sefs: 23. Can: 7. ) druga ko- godno?ci Ko?cielney, Bilkup,
c?

n?ec:lnie i oczewi?cie wynika z Ka- by nie móg? c?yni? Kap?an?
A?a."

/



TRAKTAT VIII.,
... ?

..... 'Ne ,aSt

A zatvm uznaje ten S. Doktor w ?a-
;:,

njCI11 veritate Presbqteris efse majoros.
ynod

dz? poftanowienia czyli po?w i?cenia Bifkupi niechay to wiedz?, ?e bar-
Ko"

z Bo'

jona;

noW,

w Bifkupie .

k tora to w?adza nie na- dziey ze zwyczaju I
ni?eli z roz po-

le?y Kapfanowi. o Bierzmowaniu to? rz?d'zenia prawdy Pa?fkiey , wy?fze ...

f?tno uznaje: ( D?atogo contra Lucife- mi f? nad Kapianow.

7?cmos ) w kt6rym tak pifze: Quod A zatym wed?ug zdania S. Hiero ..

si l',?c loco .q:?l11ris, quare in Eccl?(tCl nirna Bifkupi wi?kCzemi f? nad Ka-
o: r.

EV[I'

e, ie

[1 f?

n pO
nciel

b?ptlsat:t? nISZ

?er manus Episcopi acci- planow , cz??ci? z poftanowienia Bo.

piat Spiritum Sartcturn?. Disce hanc ob- I {kiego, cz??ci? ze zwyczaj n Ko?cio?a

fe1'vationem ex aut/w rita te , Sr-ripturce, Bo?ego. krdry to Ko?ciol, a?eby na

descendere ... si ?5cripturlC autho'vitas n01t" fiona niezgod byty wykorzenione,

fUr)?rut, totius ovbis hl hanc pa'rtem jako mówi ten S. Doktor, odmieni?

?on.sensus inflar prcuepti obtinit·et. Je- obyczayno?? nauki, i pof?anowi?, a?e-

je8
?e.ll tedy tu pvtafz fi? ,

czemu .w ?o-
.

by odt?d wfzelkie fiaranie oko?o Ko-

lull'?

[)"n\\11
sClele cz?owiek okrzczonV me ma- ?cio?a nale?a?o do Bifkupa; poniewa?

.

czey, jak tylko przez r?c; Bifkupfkie te ftaranie przed fchizm? Koryntia ..

us dl

V' etC' przyjmuje, Ducha S. Naucz fi? wie- now by?o fpo?eczne tak Bilkupowi
ozie? ?e te- zachowanie z powagi jako i Kap?anom, ale nie w iednym,

cur?

to/le'
wiO'

( Pisma S. ) wynika,;. a jesliby i Pisma bo W ró?nym ftopniu.

?', w tym powaga niezachodzi?a , i za- powinno?ci Biikupa rachuj? fi? fiedm

?lZby ca?ego ?wiata w tey mierze wed?ug Pontifika?u Rzymi1dego w

J{s'
Zgoda nie miab mocy pra,wa? tych 1lowach: Episcopzt:n op?rtet. T.

u?3'

Mit
Ile za? co do wy?l7-ey zacno?ci r?.. fjudicare. 2

•.
Intt!r'Pre?arl, sc!llcet vet'·

d?wey w?adzy Bifkupfkiey, bardzo bum Dei E3 eJus legem, 3· Consecrt;tre.
l na'

?TJele d?wod.ow .okazuj? fi? na to, 4. ord?nare. 5· o.V8f're.
6

.. Baptisare. 7·
y.

?
Ze S. HIeromm J? przypisnje farne.. Confirrnare. Nalezy do Blfkupa. I. f?-

.nO\;
l1dl?1

!a,ili
vier-

mll J)Oftanowieniu Hofkiemu; ponje- ozi?. 2. Wyk?ada? S?owo Bo?e i je-
waz

.'Y 'Yfpomnionym li?cie R?. pi- go Prawo, 3. ,P??wi?ca?. 4· ??nowi?
{ze, 1Z Blfknpi tak f? w K

' ....
na n.opnie KoscIelne. 5· czyOlc offia-

k A
OSfleJe, p..

11

Jl? . ?ron w Synagodzie ,
a za? Ka? ry. 6. Krzci?.' 7· Blerzmowa?. lf/Jate-

pO'
li

an1 Jako ?ynowi Aarona, którzy by.. rya tego Sakranuntu,: jeft r?k polo ..

l{kv'
ied1
tdiS'

kr()?

Aa;rofieml Kap?an?mi. A poniewa? ?enie; tym albowiem obrz?dem Apo-

nad
On z Prawa Bofkiegof by? fiarfzy fto? Pawe? TymoteuCza po?wi?ci? na

ze i PB?f?ych Kap?anow, Idzie zatym, Bifkupfl:wo Efefkie, i rotkazal, aby

jen- lfk,l1p{t vo Z Prawa Boikiego tak BHlmpow po?wi?ca?; i t? to ma-
lai
c:1(
?j?\'

Jl1:a?f?wyzrze i flarfze nad profte Ka- tel'y? naznacza Synod Ksrtage?fki IV.

l1{)\vie??' W.f7-ak?e i? takowe pofia? i :\'spomina v?ozenie Kfi?gi Ewange-

'Wat f tUl?dzy Kap?any utrzymy- licztll'y na o'tO:\T? j na ramiona maj?-t8?:
am

ZWyc K" l B
'

,.,
. .

a Za? n' Z3y OSClO a ozego, Ct'rro ?wieci? fi?, ale tey matery\ me

isCO;
ej!

1pl\\
e?()

t
'

1e z Wyta?1 P'
t') ? A

b
l' f: h'

€nZe S H' ?n(>go Isma; przeto u?ywaj? Grecy, anI y'1 pow zec me

tak rnÓ?:i. ;r?nlm, w li?cie do Tyta przyj?ty on obrzqdek w Wieku IX.

l

?vetudin; q??:?loP??love.rint fe lJ11(7gis w Ko?ciele ?aci?fkim jako ?wiadczy A-

lspo.f.sionis Dp17l;-- m:daduCz: forQl:l za? t go Sakramen ..

Ee ij
t\J



o SAKRAMENCIE 'KAP?ANSTWA
tu f? llowa, które mówi Bifkup po- {? "po wfzyftkim ?wiecie trzyma Pierw??wi?caj?cy j dwóch Biikupow aCsy-

\
"fze?ftwo, i ?e fam Papie? Rzym(kl:I?uj?cych, kiedy r?ce wk?adaj? na "jeft naft?pca Btogoflawionego Pi o"

g?ow? ?wi?c?t:ego fi?· "tra Xi???cia Apofto?ow i prawdziwy
- ".Chryftusa Namieftnik, a ca?ego Ko'

.

I
"?ciora g?owa, i wfzyftkich Chrze-

§. IX.
"?cianow jef? Oyciec j Nauczyciel, l

"?e jemu w B?ogoil'awionym PietrzeO RZYMSKIM PAPIEZU "pa?? i rz?dzi? i fprawowa? po?
"wfzechuy Ko?ciot od 'Pana nafzego
"Jezusa Chryftusa zupe?na w?adza
"podana jeft" tak tedy odpowiedziew
fzy dla wiadomo?ci wi?kfzey chciey
przeczyta? mUy Czytelniku oSyno:
dach i o Papie?u w pierwfzey cz??Cl
tego? Haga, obfzerne Rezolucye na

wfzyftkie zarzuty Heretyckie.

P.
Izali jefr obfzernieyfza i wy?tza

f?dowa w?adza w Rzymfkim Pa

pie?u, ni?eli w infzych Bifkupach, a to

z prawa Boikiego?

)

j
J

l
o. Przecz? temu Schizmatycy j na

tym upieraj? fi?: ?e pierwfze?ftwo, t

2

,

- którym fi? zafzczyca Rzymfki Papie?,
od Ko?cio?a jemu bylo pozwolone,
kiedy miaf?o Rzym by? g?ow? Pa?f?wa,
W tym?e famym b??dzie p??taj? fi?
Lutrowie , Kalwiniftowie,

\

i wfzyscy

r

t

ej
R O Z D Z I A ? IV.

Heretycy, przeciwko którym ponie- O tym, izati ka?dy tey godnolci rz?duwa? dosy? ju? mdwi?o fi? w cz??ci flopie? ,jeft Sakramentem totasciioie rzC"

k

pierwfzey tego Haga, tam, gdzie o

czo'ltym?Synodach; przeto tu to ty?ko narnie-
niam: I? to jeft Artyku? wiary, ?e Pa- O.

Z
ad en zaifte z Katolikow przepie? Rzymfki z Prawa Bofkiego jefr czy? nie mo?e, ?e Kap?a?fl:wonad wlzyftkich infzych BHkup6w jefr Sakramentem wl.?ciwie rzeczO'ftarfzy, i jeft Glow? ca?ego Ko?cio?

nym; albowiem to jeft Artyku? wis'?a. Tak bowiem poftanowil wierzy? ry, ?e Po?wi?cenie czyli poftano'Synod S. Latera?iki IV. Roku 1225. wie nie na Hopnie rz?du oguIem wzWRzymfoi Ko?ciot za rozporz?dzeniem te pod Imieniem Kap?a?ftwa jeft z Het'Pa?ftim nad wfzyflkie irifze p oflan o.. by Sakramentow nowego Zakonu,'wioney w?adzy utrzymuje pierwfze?· to tak wierzy? ftanowi S. Synod Try?ftwo, jako Matka wfzyflkich wiernych dentfki w Sefs: 13. i? fame tylko Pre'i Mzflrzyni.

I
zbyterf?wo wyra?nie wspomina w K"A za? Synod S. Florentiki , na któ. nonie l. fprzeczka tylko wznieca? Clirym zgromadzili fi? Grecy z fwoim mO?e o infzych rzeczach, na któr? tll

Cesarzem Janem Paleologiem, i La- odpowiadamy.dnnicy za prezydencyi Eugeniusza

I
Odp: l. Dowodnieyfza jeft rzect,IV. Papie?a, Roku 1439. tak poi?a- ?e mnieyfze rz?dy, i Poddi!ko?l???nowi!:" Stanowiemy, ?e Swi?ta Apo- nie f? Sakramenta, tak dla tego; .?;"ftol1ka Stolica i Rzym1ki Pa.pie? nie f? od Chryftusa PaDa poftanoWl

ne,



TRAKTAT VIII.

be, jakote? i dla tego; ?e fam Bifkup ?'< nym Dziejow Apofl:oHkich, by?a z 0--
-

jeft Miniftrem Sakramentu Kap?a?f?wa; kazyi obierania Diakonow , którzy

a poniew?? niektórzy Opaci wed?ug mieli fraranie okolo wdów, i by li

})r?ywileJu fobie danego po?wi?cali Prze?o?eni nad fio?ami czyli nad wy'''

na rz?dy czyli f?opnie mnieyfze , we- ?ywieniem; ? to je,dnak jeft ?ew.na ta.k

d?ug ( C. requisiuit, titulo: de ordinatis z Pisma S. Jako 1 z Trsdycyi ,
ze Di-

ab ,Episcopo ) i wed?ug Synod u, Try- akonowie do zacnieyfzych uf?ug by

d?nt: ,
Sefs: 23. cap: l. de reform: .Sub- li od Apof?otow poftanowieni; mówi

dlakonH:wa za? po?wi?cenie m6wi bowiem ApoftG? Pawe? o Diakonach

Synod Antyoche?lki i Nice?!ld II. ?e (I. Tm: 4-) llllajqcy Tajemnice uiia ..

l'0zwo?one bywa Chor-Epi/kopom,
to "I 'Yy W [umnieniuJ czyftym ••• niechay UflUM

]eft: Wikarym generalnym Bi1kupfki?, guj? zadney nie mai?c winy.

któ.rz? z fwojego poftanowiema
me Stefan i filip z fiedmiu Diakonow

byli Bdkupami. obydwa ?wi?te funkcye po fwoim po-

Diako?ftwo i Biikupfiwo f? Sakra- ftanowieniu obchodzili. Stefan zaif?e

tnenta w?a?ciwie rzeczone; f? bowiem W Jerozolimie f?owo Bo?e przepowia
..

zn.aki widome od Chryfiusa poftano- da! (aB:or: 6. ) a Filip Krzcil ( a?tor:

Wlone i w Ko?ciele zawrze zachowa- 8. ) S. Hieronim W li?cie do Heliodora

ne; do których przywi?zana j.:ft obie- Diakonow mie?ci w trzecim rz?dzie

ttuca raiki. Poniewa? S, Synod Try- Kapla?ftwa ( 8 tib: contra Luciferia ..

de.lltiki W Sefs: !2.3. w Kanon: 4- wy- nos) pifze, ?e Diakonowie z rofkazu

?llI?a tych, kt6rzy twierdz?, ?e przez Bifkupa maj? prawo Krzci?. Tak tedy

S\Vl?te pofianowienie w rz?dach nie ich nazywa
Miniftrami stolow, dla

bywa. dawany Duch S. a zatym pró?- u?mierzenia wynioflo?ci, kt6r? niektó-

no Blikupi m6wi?: p1,zyimi Ducha 5. rzy
z nich w Rzymikim Ko?ciele nad

a poniewa? to m6wi? przy po?wi?ce- Kaptanow wynofili fi? ,
i? nie przeczy

nl?, taA.
do piakona jako i Biikupa. zacnieyfzych ich funkcyi, procz l1u ..

WI?C .lakonfrwo i Biikupftwo f? ?enia fto?om. Tak n. p. Pan karaj?cy

prawdzIwe Sakramenta. flepot? umyllu w Domowniku fwoim

r
Ale rzecze/z: Diakonowie wybrani bydl?ciem go poproftu nazywa; przez

S: t fiu?.enia fiotom ?wieckim: zk?d wzgl?d na t? cz???, która w nim po.

flofo?r.Ont?, .nazywa ich Mif'liflrami dleyrza jeft: ale fzlachetnieyfz? to

fty
. UJ lzsCle\ 85. a Synod Pi?tofzo- jeft rozs?dno?? niewyt?cza od niego.

ftanowit ny, UlnlSe?ta. R. 692• po.. ynod zas i?tofzofty ( uinisext(?
rzeczo Q" S' p Q

Diak
to: ze fiedmlu przednieyfzym Synodus) oprocz tego, ?e od Apoftol.

by? fi
aLlor.. pOwler?one nie fkiey Stolicy by? odrzucony, dwoJ".onom (

n . 6 )
,

?\V? ?. llgi?anie ?wi?te, ale tylko kiego rodzaju naznacza DillkonoW,
lll-

Sak erc
Je, WI?c Diako{lftWo nie jeft fzych JaImuznik,ami, ,którzyby

flara ..

amen?etn.
d

Odrzucam 4'1 'd'

nie mieli o ubogIch, 1 rzeczoma ,0-

Chocia? b
,rOpyzedzaJtJ,ce Z anze: czesnemi rz?dzili, infzych za? SWl?"

l>rzeciwko o?le: fzemranie Grekow tych uilug, kt6rzyby -raje?nico? Bo:

\Vz.tnianka ? Rom, .

o kt6rym jeft ikim flu?yli, i poftanoW11, azeby plerWa}

OZdzlele wfpomnia-



nie byli obierani z porz?dku Minifirow.:? P. Sakrament rz?du izali mo?e by?Swi?tych. I

dawany od ka?dego Bifkups ?
O. Mo?e by? wa?nie dawany; bo

wed?ug tego, co :li? mówi?o w Trakta ..

de o Sakramentach w powfzechno?ci,
Sakramenta nawet od Heretyka i wy?
kI?t9go dane wa?ne fa ,

i nie mog?
by? powtarzane, wfzak?e jednak nit

godziwie: zk?d potrzeba, aby ten Sa ..

krarnent byl brany od w?asnego Bi ..

fkupa , albo za jego zezwoleniem na

pismfe danym ( Cap: Eos, titulo: de tem

port ordinationis ) i wed?ug Synodu
Tryde?1kiego ( UJ Sefs: 23. cap: 8. dl

Reform: ) .

R O Z D Z I A ? V,

o Miniflrze Sakramentu Kap ta ?flwa.

Nie
mówi fi? tu o Minifrrze po rz?d

.

ku godno?ci Ko?cielney w ogul
no?ci ; ju? bowiem o tym mówili?my,
?e Prezbiter mo?e by? Minilhem nad

rlwyczay\lym czterech mnieyfzych fto

pni i Poddiako?ftwa, a tego by? zda
nia Eugeniufz IV. w fwoim Dekrecie,
a zt?d dochodzlemy: ?e te fropnie nie

f? Sakramenta.
P,' Któ? jef? wta?eiwy Bifkup?
O. W?a?ciwy Bitkup Troj'aki jetr/

to jeft: BiIkup ka?dego urodzenia, orr

ginis , Bilkup ka?dego przyftawienia
do fun kcyi, Benejieii , i Bifkup ka?de"

go gdzie zamiefzkania, Domicilii
, tak

poftanowH Bonifaciufz vm, ( Cap:
cum nullus, titulo: de iempore ordinat: i?J

Sexio ) zk?d Senod Synone?fki Rl1

IS2H. ftanowi: ?e od ka?dego z tyc.1J
trzech Bifkupow godzi fi? ftopl1le
przyjmowa?; flrzedz fi? jednak 1lalrd'Y'
a?eby Cna? nie przez' podft?p i zdnH1?

funkcya czyli Beneficium Ko?cielne
-

by?o otrzymane, to jeft: ?eby fi? Kle?
ryk nie fpufzczat na Examen Wf8sne-

P. Kto jeft Minifter Sakrament!l
rz?du Ko?cielnego, czyli ftunu Du

chownego?'
O. Artyku? to jeft wiary, ?e fam

tylko Bifkup tego Sakramentn jef? mi
nif?er ; poniewa? tak pof?anowif wie

rzy? S. Synod Trydentfki w Sefs: 23-
w Kan: 7. Dowodzi fi? to za? pof?a
newienie tak z Pisma S. które prawa

po?wi?cenia czyli ordynowania in ..

fzym nie przyznaje, jak tylko Apo ..

fiotom,' których Nami??nikami f? Bi

fkupi; gdy? Apof1:o? Pawe? ( r. do Ty ..

"10 t: 3- i 5- do Tytusa 1fJ R. r. ) tym
..

2e uczniom fwoil1l, kt()rych po?wi?ci?
13iikupami, przepisa? (posob, na ko

gD by oni mieli r?ce wktada?; jako
?e? dowodzi fi?, t? z Tradycyi po
wfzechnego KoscIol'a a tpy nie prze

rwaney nigdy tak, i? Ariufz IV. \Vie
ku rniany by? 7.a Heretyka, ?e Ka ..

p?anow r,ównd z Bilkupami, i Kap?a
Ilom te? farne prawo po?wi?cerlia czyli
pofianowienia na fropnie Ko?cielney
?.odno?ci przyznawd, jako ?Wiadczy
?. Efifaniuf? Herres: 5?.

"/

go tylko Biikupa; dochodzi fi? bo?

wiem zdrada, kiedy Beneficium jeJJ:
fzczup?ego dochodu I? zatym jeR rZf.ct
bardzo podoblla, ?e ten, króry odble'
ra takowe BenefiCium, nfe zada (z(,ze'
rze by? obowi?zanym do ullug Dyei
<:ezyi, w ktdrey . bywa po?wi?cony,o<w ten czas popada w kary po{fan

?wione na tych, którzy od cudzeg

Biikupa bywaj? ?wi?ceni. ,

To jeR: bywa zaw?ci?gniony,. c?f?li jak mówi? Suspensus ab ?ff!CIO
anPi,

,

I



TRAKTAT , VIII.

dinis , od [prawowania ftopnia tak
.::

W których to [ef? we zwyczaju, i? by

przyi?tego, i je?eli ju? w nim zof?a- mnieyfze fropnie jednego dnia razem na-

j?c fprawdwat funkcy? Ko?cieln?, za- wet z SubdiakQ?ftwem by?y dawane,

ci?ga wykroczno?? czyli wypad?o?? Z mo?e one wfzy:ftkie razem da?a?, co

porz?dku, irreg?ttaritas, jako odrzu- fi? dochodzi ( ex !cap: de co, titulo: ?e
i,

cony, wed?ug Dekretu Kardina?ow temp: ordin: f1 ex cap: cum Lat?r, tzt:

R, 1662. i przeto Kler Gallika?fki na de eo, qui furtive o'?'dines Jz?sce'tnt ) at?-

Seym?e generalnym R. 1657' dla uni- li wielu jd? Kanonifrow, jako to OLh-

.k?len1a .
cz?ftych zdrad

\ poftanowi?,
ensis ,

Panormitanus i insi, którzy prze-

?zeby ?aden, nie by? ?wi?cony bez .po" cz?; ?eby pierwfze poftrzy?enie ( pri ...,"

[ ..

zwolen1? Blfkupa Rodziny, to Jeft· ma Tonsura ) ze czterma mnieyfzemi

tego mleysca, ?dzie fi? ten rodzi?, ftopniami jednego? dnia mog?y by?::1

11'

:u

II

ktf)ry fi? chce ?wi?ci?. co ?wi?tobH. razem dawane, podobno t? uwag?

WIe
.zachowuj?, 'wy??czywfzy przy- uwiedzeni, ?e poftrzy?enie jeft tylko

?ad?l przycHkai?cey potrzeby, to je t?: dyspozycya do ftopniow, a zatym po-

Jesltb? trudna j c'??ka byra odezwa trzeba wyznaczy? czasu przeci?g,

?o Bdkupa rodziny, alboby Stolica przez któryby Kle?y: d? przyi.??ia

. ??gok wakowa?a, a za? Beneficium, ftopni przyg,otowac, 1,l? mogt, nasi Je
....

,?, t6rego fi? ?wi?c?, przytomno-

\
dnak Pra?aci przeCIwn? fentency? u

SCl
'

Ii

p CZIY
1

,rezydencyi potrzebo wa?u. trzymuj?,
.

• zalI fi? mog? dawa? razem i _-------------

J?dnego dnia kilka rz?dow czyli {top-
mow'? R O Z D Z l A ? VI.7:

in

tu

:0

ie

O, ?, .Dwa wi?kfzych :ftopniow jed-

'

llego dnIa godziwie nie
mog? by? da- o St?bjekcie czyli O przy;muj?cey osobil/

ne,

l'e??ug Synodu Trydent: (w Sefs: .

rz?du którykolwiek ftopi??.

Ó' .-C?!'13'
de reform: & lmlQcent: liI.

Ju?e?my
powiedzieli: i? fam tylko

lY1?fzczyz1'\a okrzczony jeft przyimi
...

cieJem czyli Cubjektetn rz?du kazdego

flopnia. Trzy jednak f? potrzebne

?I

?? ,(jJp. ?teras, Tit: de temp: ordinat· ) po-
nIewaz tam ten' p

'. .-

w"
"

ze a pIez Wl?L.e za-
le

-

'B.??l?gn]enJem czyli Suspens? w?adz?
11l\.Upa kt'

.

d
da?'

' ,.ory Je nego? dnia razem

nale?yto?ci do tego; aby kto by!
fposobny i zdatny do przyi?cia ftopnl

rz?du Ko?cielnego. 1. Aby byl doy

rza?ego wieku. Dzieci albowiem v

latach nie mowl?ctwa ?w:?ci? fi? nI

mog?. II. Aby byt nal..'?ycj? o?atrzo

ny fposobem uczciwego pozycJa czy

li wy?ywienia,
a to tytu?em KIerye

twa albo oyczyftego dziedzicwa, d,o

wi?kCzych ftopU,i przyl?<;ia.
HL NIe

powinien by? sW1?c.onyo: prz:?o
..

kiem per saJtut11-, to Jeil DlepOwllllen

P?a6? ih)Pl?? Oiako?ftwa i ftopie? Ka·

dyn
wa, l rofkazuj'e a?eby tak or-

OWa r
'

Kap?an ny czy 1 nowo wy?wi?cony
\vow

?ofrawa? zatamowany od fpra-
anI? f d}T'

to jefr. ,
wego urz? U '\.'8 p?a n fki ego,

';Vnofz' zeby ?yr ? ?uspenfie. zkqd
Ze

tak ??aUoUtfh,)w]e l Teologowie,

gniol1y od 1:uow.any nie jefr zaw?ci?
to jen od D,pukla pierwey przyi?tego,

lIiego nale'
l? Q?1hva.; poniewa? do

Ó. II W?C} e, by? wprowadzony.
•

aSCIWy Eifkup W Krajach, I

po-
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'

poft?powa? do wy?rzeg o, pominow- .:< by dobrym fumnieniem f?dzi? u Ile-
fzy mniey?zy ?opie?.

. ?ie: ?e on ju? ?a nale?yty wiek, to
P. Ja?owy w1;k pótrzeb?y. do przyi- jef? prawem Koscielnym wyznaczo?emówanta f?opni rz?du ?oscleln?go? lata. bez grzechu ftopie? przyimuje-O. Prawem nowym zaden wiek me azatym ani popada w karanie fuspen-

jefr determir.ow?ny dla przyi?cia fy. tak twierdzi Sylvius ( ad qu: ?r.
mnieyfzych f?opniow , ? których Oy- Suplementi art: 2. ) gdzie za takowe
cowie ?ynodu Trydendlnego to tylko zdanie chwali Barboz? , Nawarrai
f?anowi? ( w Sefs: 23· Cap: II. de re- i Sancheza &c.

form: ) minores ord?nes iis, qui faltem p. . .

latinam tinauam intelliatmt. Confe1'antur ,. .Izah popadaj? W Jakow? kar?
h b' fe ,

Kosclel l'
•

któ tJ

mnieyfz e ftopnie tym, którzy przy- .
,n?, ,czy J

c.ensur?, er, rZJ

na mniey ?aci?fld j?zyk rozumiej?, bywaj? pOSWJ?cem .bez zadnego pew

m?? by? dawane. O wi?kfzych za? nego tytu?u c??h fposobu UCZCli

:l?opniach tak m6wi?: C. 12. Nu/fus wego wy?ywienta.
in poflerum ad Subdiaconatus ordinem O. l. Nie wpadaj?. ani grzefz? , jesll
Itnte 22. ad Diaconatus anie 23. ad bywaj? po?wi?ceni z pozwolenia w{a'

Presbyteratus ante
?5. atatis fUlE .an- fnego Bifkupa, Od: 2. w niektórych

Hum promooeatur , zaden na potyrn do Dyecezyach poil:anowjona bywa kar'

fiopnia SubdiakCl?ftwa przed 22. do fuspenfy, albo te? nawet i exkommU'
Diako???:wa za? przed 23. a do Ka- niki, to jefr: kl?twy takowey, któr?'

pta?frwa przed 25. R.okiem wieku by farnym dzielew powinni ci na uf

fwojego niechay nie b?dzie wpro· zaci,?gn??, którzy fi? zmyslonym tY'
wadzony, dosy? za? jefr, ?e wed?ug tu?em , przed po?wi?ceniem zafzczyca',
zwyczaju przy1?tego, aby na?naczo- j?. Zmyslony za? jeil: tytu?, jesli?j
ne lata tym dekretem, przynaymniey ten, który fi? chce ?w;?ci?, utai?, t?

by?y zacz?te.
'

jego Beneficium czyli fposob wyi,f
P. Ci, Którzy przed naznaczonym wienia jeft w fprzeczkach Prawa :t?'

czafem po?wi?ceni f? , izali mog? za wiHany, albo bardzo ma?y, a pnlW;1
:zbli?enie? fi? tych lat nale?ycie fpra- ?adnego nieczyni?cy dochodu. Takzl
wowa? funkcye tych fropni, które jesliby zamilcza?, ze jeft zaftawj?{l? ?

by?y przed czasem przyi?te? dziedziczna cz?fi:ka jego; albo 'jei11?O. Nie mog? ? je?eli byli chytrze i dochod czyli pensya od takiego byl
?tym ornyfl:em pofranowieni; ponie.. pozwolona, kt6ry wed?ug prawa d?
wa? wed?ug Bulli Piusa n. ( cum ex nie mo?e, na koniec jesliby ten, kt

,sacrorum ) famym
.

takowym poft?p.. ry H? chce ?wi?ci?, uczyni? zmol.??
kiem f? zatamowanI, czy!i fuspelldo- :z fwoim dawc? tak?, ?e nigdy ?I?wani, i jesliby fi? odwRzyli W czafie b?dzie u?ywa? tych dóbr, które

?I

niezniefioney tey tamy czyli fuspensy pozwolone na tytuf czyli PrawO A??'fprawowa? kt6r?kolwiek u11ug? fwo- ?ywieni:s Minifrrow Ko?cielnych .. sJiich fropni, ftaj? fi? odrzuconemi, ja- Ii jefr o tym wielka fprzeczka., ?? r?
ko ii? m6wi, irregu!ares. tak chitrzy, podft?pni i zdrad!J?1 06

Ilzeklem: jesli z?ym r.myj?em; bo kto- [uspendowani l czyli zatamowanI
,

{prttf'
.

)



TRAKTAT VIII. ?33,

e.
I (prawowania fwoich fropniow funk- ." O. Trojaki jeft fkutek , Sakramentu

tyi; dla czego'
,.

Rz?du Ko?cielnego, to jef? : l. Cha-
to

O. III. Befpiecznieyfza jefl: (enteu- rakter. II. ?afka po?wi?caj?ca i nI.

cya ,
i zdaje tl? pofpolitfza do k tó- ?afka Sakramentalna.

rey fi? przypifut? Nawarrus' Suarez, P. Co jeft charakter Kapta?iki?

l"agnanus,? ?e takowi ludzi? zdradli- O. Jeft charakter Kap?a?fiwa Chry-

'YY podH:?p czyni?cy prawem pofpo- f?ufowego i mo?e fi? tak wy,1uada?.:
?ltfzy? f? fufpendowan], y tego do- ?e ief? znak, w Durzy wyra?ony n!e
wodzi 'Fagnanus (in cap: cum [ecun- mog?cy hydz wymazany z,mey, kto-

dum: Titulo, de Pr::ebendis ) i po- rym cz?owiek po?wi?cony r6zni:fi? od

twierdza fwoj? fentency? Dekretem ,ludzi ?wieckich "
'i

• ft??e. fi?
, f?ofobny

S. Congregacyi. 'do fprawowama sW1?tOSCI KoscIelnych;
P. Co trzeba rozumie?. o tych, któ- atoli o chttrakterze ju?e?my dory?

rzy by??j? po?wi?ceni prze?okiem?
mówili \Y tra?t?cie O Sakramentach

O, C!?zko grz.efz? ,
i zoftaJ?. zata- w powfzechno?ci,

,. •

?stl ?owam od fprawowsnia funkcyi f?op- P. Jakowe Iafka pOSWl?C2.]?ca bywa.

ta'
"ma przyj?tego prze1kokiem, per jat- dana przez Sakrament rz?du Ko?ciel-

ch tum, a nie za? od fprawowania funk- . nego ?

ir' ?yi ftopniGw,dawnil"y pierwey pr?y- O. Nie plerwfza , ,pr?ez któr?by

Iti' J?ty?h.. Wazn? jedl1.a?, o.Dych pofh- b?l zn;3zsny grzech smIertel?y; po-

r?'
llowleDle, czy II ?wi?cenIe :fi?, tak, mewaz Sakrament ten jeft zywych.

fi?
naucza lnnocenciusz nr. Cap: Tuce Ale laika druga, to jeft: pomno?enie

tf
li tte'vce, Titu/o: de C/erico per j?ttum pro- pie?wfzey i

,oney zupe?no??; ponie-

ca'
nwto. i Synod S.' Trydentflu cap: 14. waz do nalezytego wykonania fropni

bf Sefs: 13. de V&[01'm: tak ma. '.
cum p?o.. (czyli tych urz?dow jako S. mówi

ie mo?is per faltum '.fi. Hon mzniflrCJver1n?, T?m.asz 3,. p. q. 6f· art: 6. ad 3.) niedo-

EplSCOpUS ex legzttz?za causa po./Jit dz- ,ryc ]eil. mle? dobro? jak?ko 1wiek, ale

fpensa?e. " Tym, k?ol'?y f? na wy?fze potrzebn? jefl: .dobr?? przewy?fzaj?-

,,?op.m.e pofian?wlem prze?okle?: ca
.. Aby Jako CI " ktoczy fropie? przyi-

',1?sh ]efzcze me fprawowalr fwoJey n.uJ?, nad Pofpolilwem bywaj? po-

"f\l?kcyi, Bifkup moze dyfpenfowa?" fianowieni fropniem urz?du; tak te?

:Yl()\V?zy jednak Biikupilwo, które wy?(zemi byli ftopniem ?wi?to?d.

j?Q ??ze by? dawane temu, kto nie Inaczey za? ? ??wi S. Ber,nard Epi.
planem. fiola 17.) Jezelt tylko UJyzJzym a nie

?- raczey lepJzym by? podoba fi?, nie za-

pIaty, ale j?r?cenia na leb oczek?wCJmy

P. T'1kowa zupelno??
- laJki izaliR O Z D Z I A ? VI.

.o
fiutk h daje fi? zawrze przy po?wi?ceniu ?

ac Sakramentu rz?du Ko?ciel- O. Daje D? tylko tym, kt6rzy od

rtego. Boga
I

bywaj?. wez'Yani do ,ur??da

p. Wjelor ki
.

fi: Kaplanf1dego, l do mego nalezycle f?

rz?du, Ki? ,:)el !kutek Sakramentu przyfposobieni; poniewa? Sakra men ..

osc.e neoQ 2 k h'
,

fi
Xnnl IV,

b. ta nowego Za ona c oCJaz przez l?
.

fi ?
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f? fkuteczne
, jednak?e wed?ug dy- '1.. nych, przez kt6re cz?owiek po?wi?-

fpozycyi czyli przygotowania fi? do eony o?wieca fi? ,
i zapala do

przyi?cia przyimuj?cym wi?cey lub tych rzeczy, które f? powinno?ci Ka·

mniey rafki praynofz? ,
. B6g ma p?a-?fkiey, aby one ?wi?tobliwie i pO-

\v-zgl?d na fw6y tkarb, ani dopu- ?ytecznie fprawowa ?
, poniewa? we-

{zeza, aby fi? wkradali niegodni , d?ug S. 'Tomasza (Suptement: qu: 35'
m6wi Tertul?an Lib: de Pcen!t: ?ap: ort: L. ) Dei per/eela funt opera, 1?1
6. Rzecz t? bardzo dobrze obja?nia S. dicitur Deuteranomii 32. & ideo eW'

Grzegorz (lib: 4. in cap: ID. Libri
cunque datur potentia aliqua divinituS,

primi Regum:) przyk?adem Dawida i daniu» etiam ea ; per quce execuiio itlius
Saula, którzy oba byli powo?ani od

potentice pogit congrue fieri .•. ficut autel?
Boga na Królew!?wo. Có? to jej?, ?ó- gratia gra'tum faciens eft neceJfaria a?
wi, ?e floikiem (oleju ma!ym naczynzem) hoc, quo d homo digne Sacramenta dl'
Saul jefl namaszczóny, jak tylko, ?e fpenset". Bofkie dzie?a f? dofkonak
tJ.!zy ko?cu jefl odrzucony? jak bowiem a przeto komukolwiek dana by\?a

floik oleju mato mial, tak kto duchown? jaka moc od Boga, dane te? bywaj?
taft? przyiol, a ma by? odrzlVony ..

Co i te rzeczy, przez któreby wykona-
tez fi? rozumi przyzwoiciey, i o Rz?d- nie oney mocy mog?o fi? fprawi? przY'
ty Ko?ciola Stoi?t: cz?f?o/woc bowiem zwoicie, jako za? lalka mi?ym czY'
wierzchotek przetozC?zflwa bior? ci, któ- ni?ca , jeft potrzebna de tego, ?eby
f'zy w mito?ci Bo?ey i Bli?tl?ego do- cz?owiek godnie Sakramenta przy'-

flonati nie (?. mowar, tak te? i dla tego, ?eby czro'
PoniewC?z pewny tytko a.ffekt mi/o?ci wiek godnie Sakramenta Czafowa?.

maJ? ( uwa?ay) ate zupe?no?ci nie maj?. ./

Ona tedy proJla i nzedofoonata jUon
t!, o?? ; cóz jeft inszego, jedno tylko floik
oleju ? bo kiedy gtow? namaszcza, a

R O Z D I A ? VIII.

.nie nape?nia, caly filC zaifle wylewa, O dyJpozycyach czyti przygotowaniu!€
ale" mato wydaJe. A za? w namaszcze- do }?opni rz?du ..

wiu Dawid/) , Jltórego Bdg znatazl we

d?ug ferccJ fUJ ego , przykazano Pr01'o?
kowi cap: 16. a?eby nape!nil olejem nie

tytko floik, ale i róg Iwoy. Co uwa?a

j?c ten?e S. Doktor Grzegorz tak pi
fze, kiedy za? wybrani bywaj? pod
wy?f:?eni, z pelrtego rogu namaszczeni

bywaj?, którzy do wysoko?ci }?opnia do

'cigaj?. z cnot? dolkona!olei.

P.

Jakowych
potrzeb?. dyfpozycy?

do

nale?ytego przyi?cia rz?dow? I

O. Siedm dyfpozycyi: l. Boflde P?
wo?anie. 2. Kanoniczne obranie. f
Swi?tobliws??. 4. Dar dozgon!1i
wO:rzemiez[lWO?ci. 5. Umiej?tn??c
naJe?y ta.. 6. Uro?enie czyli po

fA

\

Kap?a?!ka, kt()r? nazywa S. A?bro o?
(erce Kapfa11ikie. 7. Woln?s?P. Co je!t ?alka 5.akramentalna?

O. Jefr prawo zafundowane na rafce

po?wi?caj?cey daney przez Sakrament

rz?du do przyi?cia od Boga pofi?kow
nadnaturaLnych 1 albo laik aktual- I

wfzelkiey cen fury i niezdatnosC1•

P. Co jeO: powolanie ?
• ta"

O .. Jeft akt opatrzno?ci nl?d? nad
ra?ny, którym Bóg pewnych luhdZ1lufzyc



TRAKTAT VIII .. ?3'5
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infzych obiera i przyfpofabia przy-;:: mi jeR honoru. dawc?, ten mi fam

miotami przyzwoitemi, do ?wi?tych b?dzie rz?dzema pomocnikiem" a za?

\lITug godnie i chwalebnie fprawowa- ,S. Tomasz ( r. p. q. 22. art: 3·) QZfas?

nia , A za tym idzie, i? jako ?aden cunque
causClS atiquibus ?ffef{ibus pro: ..

chiba tylko Epikureyczyk zsprze? G? fecit, dedit Wis, iiruaem a? illos ?ffeftus

mo?e opatrzno?ci, tak koniecznie producendos"
'

ktdrekolwiek przyczy-

?i ka?dy uzna? powinien, i? to jeft Bo- ny,
nad któremi b?d? fkutkami prze

...

I' fk?e powalanie, ile ?e one je:ft 010- tozy?, dat im moc do wydawania

s,
})IJwCzym Bofkiey opatrzno?ci dzie?em onych fkutkow .

jS

T i .bardzo. potrzebnym do podwyzfze-

i
Z?ie?ze tedy ? fki? powola-

111

-

ma ludzi ku ofiatecznemu ich ko?- nie, toz famo b?dzie, Ja?bys ?.zrufzyl

Id
cu. fund!ment, na kt6rym h? wfpiera bu-

li,
P. Bofkie pow olanie izali jefl: po- dowla ,

zawal zrodlo, z którego ftru-

trzebne? .

mie? wyp?ywa,
i wytniy korze?

,

O. Ze tak [ef?, koniecznie potrzebne,1

\
prz,ez .kt?rego ?rz?wo .ci??nie ?ok. i

Co\yodzi fi? to z Pifrnf S. Joan: 10. ?ozyWleme.. ?za!z.z ciernia zbzeraJCl

((Ul non intrat per oJJium in ouile
, [ed JJgody flo?kze? ?O?J Chryfl:us Mat: 7·

escendit aiiunde ,: We fur eft, & iatro, Gdy bOWiem cl?rme
do wydawaniaa'

Kto niewchodzi przez drzwi do ow- takiego owocU me f? :ftworzone, mO-

('zarni ,
ale wtazi zk?din?d, ten je:ft cy

do zrodzenia jego nie wziely od

:z?odziey) rozbóynik, (Et ver.su 7.) f\Vego Stworzyciela; ?en nie wziol

Ego fum oftium ovium." Jam jeft zdolno?ci do fprawowama chwalebnie

t1:zwianli owiec." Mówi Chryftus: powinno?ci urz?dow Ko?cielnych,"O'

mechay tedy frrzeg? owczarni. który nie jeft do nich przyfpofobiony

(!)afterzow tu mianuie) aby tym od Boga.
'

1lH??,twierali , których Xhi?e ?wiata P. Opr6cz powo?ania Bofktego iza ...

pro??ey czci pragnieniem i po??dli- li jeft potrzeona Kanoniczna Elekcya

WO?C]? do ko?atania pobudza' ponie.. czyli obranie?
waz trzo?? Chryftufow? nic ?ak fpu? O. Tak jefl: niezawodnie: Pewna

:G:?fzy? me mo?e, jako Paf?erze bowiem jeft ta rzecz z liftu S. Paw?a

lllepowoIani i najem'nicy ( Hebr: do Tymoteufzll i Tita, !? ?aden nie

j;2 ?7ec quisquam (umit fbi Honorem, by? ?iany za, Diakona, za Prezbytera,

Aniq?z
vocatur a peo, tanquam Aaron: za Blfk?pa, az kto tylko by? do?wiad-

O'

llot

to fam foble przyw?aszcza ho- czony l poftanowiony od A pofto?ow

13og:w" k
al; kto bywa powolany od

I
albo od tych, którzy byli prze?o?one-

.b?
o 1 A:aron? '.

mi do rz?dzenia Ko?cio?ow 1
Eis, ?ui

i'kie
. UJodzz Ji? 2. Pootewaz z

Bo-j
funt in Fcclejia Presbyteris obedwe

tzyf.°f P?wo,rania, jako z korzenia oportet lis qui Ju.ccefSlOnem
habent (1{,

kai?
\ln

!fientu z:lwifl porz?dek laik Apojtotis (I?lquit S. Irem??uS lib: 4-

teo e(?u .

anowi wb?ciwy mówi S.

\
cap. 43. ) a tym, któr?y J? w Ko?ciele

Qr,ti 1'I1ir:?· "1. !n die affumptionis juce) J(ap· tan.ami,
poflttfznemi potrzeba by??

/;
1/ nOnOY1S e(J A

1
'

·t
' ,{1 ,fi-

.

A

,.et adminif1raf .'-lO 1?tI'10r, 1pse 11Um tym, którzy naJ'?PJ.wo ".maJ? po pa
...

J" lon1S ad)u,tor." Który flotach,
.

Ffij
Ale
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Ale poniewa? w Elekcyi czyli obie-
,:. f? nie wa?ne po?wi?cenia tych, kr6 ..

raniu trzy rzeczy zwa?a? potrzeba. rzy bez zezwolenia ludu· i w?adzy
z. ??danie czyli wi?awienie fi? za kim, ?wieckiey, albo bez powo?ania by"
pojhtlatio, a?eby kto nad infzych byt waj? po?wi?ceni,

'

,

obrany do urz?du Kap?a?fkiego. 2. P. Co? je?eli Bifkupi po?wi?caj?
Losow danie i zezwolenie przyczyn- tego, kogo Bóg wiekuiftym fwoitn
ne, /ulfragia; na tego, klgo ??daj?. powolaniem nie obra??

3· Po?wi?cenie, consecratio, przez któ- O. Podwy?fzony takim fposobetll
re kto farnym dzie?em i rzeczywi?cie: na urz?d Ko?cielny ? jeft przed Bo'

bywa poftanowiony za MiniQ.r3 Ko- ?ie? raczey wtr?cony gwa?tem, atO:
?cio?a. Pewna jeft rzecz zt?d, co fi? 11' Jednak wa?ne jeft pof?:anowienie

l

mówi?o , ?e fam tylko Bifkup jeft Mi- po?wi?cenie. y tak naucza wlerzy6
nif?rem po?wi?cenia czyli pof?anowie- Synod S. Konftancie?lld w Ses: ?. 118

nia na urz?dzie. Oko?o ??dania za? i I przeciwko Wiklefa i Jana Hufsa; gdJ
losow dawania, ró?na by?a nauka w bowiem 'wn?trzne Bofkie powofan\e
Ko?ciele Bo?ym; poniewa? od I2. nie jeft wfzyf?kirn wiadome; wielkie
wiekow na Elekcyach ofobliwie Bi- by zamiefzanie by?o w Ko?ciele, je"
fkupow , cz?ftokro? oczekiwane by- fliby zewn?trzne i urz?downe Pafie'

wa?y wota, czyli ch?ci Kleru i po- rzow powo?anie nie wyf?arcza?o do pO'
fp61ftwa: j(aplcm ( mówi S. Cypryan ftanowienill Ko?cielnych Minif?row.

Epif?ola 58. ) w przytomno?ci pospó/- P. Jaka powinna by? pofzukiwas!
flwa, przed oczyma wfzyftkich powi- ?wi?tobliwo?? w tych, którzy fi? chc4
nim by? obierany, i za godnego i !po. ?wi?ci?'? .

sobnego powjuchnym zdaniem i sieia- O. Potrzeba, aby ten, który ?JS

decuosm u:?nany. , ?wi?te urz?dy ma by? podwy?fzouj?
Rzek/em cz?flokro?: poniewa? t?um albo od farnego Krztu ?y? w Nie-

j zamierzanie,' które te? fame Elek- winno?ci
, albo ?eby zmazy grzech'"

cye miefza?y, da?y okkazy?do pdrnia- we potym zaci?gnione d?ug? pokut?
llY' z,k?d Synod Laodyce?fki, IJI. wie- oczy?ci?, a takby uwolniony od wfzell
ku tak poftanowif w KanolJie 13. kich z?ych na?ogow, a wczyfto?ci i iCl?

Non efl perm?ttendendum Turbis E/cEli.. fzych cnotach wkorzeniony be?
onem eorum facere, qui funt ad Secer- zwyczaynego niebespiecze?ftwa zn?'
dotium promovcndi, nie n?!e?y pozwala? wu odpadnienia by? zd awal fi?. o DJ?
pospólftwom, .by czyni?y Elekcye akonach m6wi Apoftol. I. do Tyrnotl
tych, którzy maj? by? poftanowieni 3· maiqcy 1?f?1t{!,ft wiary UJ fi"'1lmienizt czy:
na Kapfa?ftwo. S. Grzegorz fam

Obrali
flym, a ci za? maj?. by? do?wiadcztl'?

S.I Auguftyna, Bifkupa Ankligow, Apo- wprzód, a tak niechay uflztgnjq zad'lf.t#,
fto?owie te? i ich Naft?pcy poftana- winy nie maj?c. ?e za? do tako\?ego
wiali' Diakonow i Prezbyterow i Bi- do?wiadczenia nie dosy? jeft, zeb?11m pow bez ??dani. i Elekcyi

POSPól·1
tylko Kandydat wodludno?ci 'prze ?

1?wa. ?$?d llufznie Synod S. Try- kilka dni zabawi? fi? pobo?nefDt rPA??den tiki w Sef.,: 23. w Kan: 7. wyklol wami; dcdaje Apofto? S. Non. N?of';i"
Pseudoreformatorow nauczaj?cych, i? tum, ne in jupcrbiam elatus m Judl

·u?
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TRAKTAT VIII. ?37

1tm inddat Diaboti, Nie ?wie?o na- ,', niem durzy powinien Spowiednik u-.

wróconego, aby fna? W pych? fi?
"

pomina? i zbrania? na Spowiedzi, ta-

y
podniofifzy nie wpad? w os?dzenie kowemu przya?powa? do po?wi?c?-

Diab?a, to jef?r nie proftaka W cno- nia
, chibaby drugi czas znacz?? oka.

cie t;ie?czonego i nowo poczynaj?ce- zywa.f ?ycia fwego popraw?; maczey

go zycre duchowne, aby nie zgina? nale?y koniecznie onemu odradza?

jako Lucyfer. takowy f?an,

Rzek?en? dalel?iego od zwyczaynegodo P. Izali umiej?tno?? jefr potrzebna

odPfd1'l1en:CI, 'f}zehespiecze?flwOl. Ponie- chc?cym fi? po?wi?ci? na ftopnie rz?-

\?az cho?Iaz. jef? potyczka :?ycie Iudz- du Ko?cielnego'? .

k?e na
Z!eml, i ka?dy ?wi?ty w ja- O. Ze tak jeft niezawodnie, wed?ug

kImkolWl:k lliebezpiecze?O:wi? .

do Ozeafza Proroka w R. 4· Labia enim

zgrzerzema znaycluje fi? , jako SWlad- Sacerdoiis custodieni fcientiatn & le-

czy. Apofi:o? Pawel I. Korynt: IO. gem requirent ex ore ejus , "Targi bo ..

.. QUi fe ex!flimat flare, ,v?dea? ne.
auiai: wiem Kap?a?fkie b?d? ftrzeg?y urnie-

kto o fobie mniema, ze f?oi , niechay j?tno?ci, a prawa b?d? pofzukiwa?
fi.? ftrze?e; aby nie upad?; jednak kto z uft jego. Chryf?us Pan za? mówi:

P?bO?nym a d?ugoletnym ?wicz?- Math: 23· ua oobis duces ccui! Biada

nIem fi? w cnotach, naby? dobrych wam wodzowie slepi! U Malachiafza

naiogow i A petyt pod rz?d rozumu, za? Proroka w R. 2, Quia tu [cieniiam.

. przez dIugi czas podbija, ato zdawna reputifli, repetlam te, 'tli facerdotio fim-

JU? do?wiadczy t w fobie duu wftrze- garis mihi, ponlewa?e? ty
,;

odrzuci!

miezliwo?ci i mi?o?ci? Boz? pa?a, umiej?tllo??, odrzuc? i ja ciebie, a-

aby naymni?yfze grzechi oczyfzczaI, by? mi nie fprawowa? Kap?a?ftwa.
ile mo?no?ci onych fi? ftrzeg?c, wieI- P. Co fi? ma rozumie? Imienir m

k? ufno?? o fwoim wytrwaniu za- Geniufza, u?o?enia czyli poftaci Ka-

bien, i mfzym dobre rozumienie i za- p?a?fkiey'?
ufanie o fwoiro ftatku fprawuje. O. Rozumi G? fila od Boga wlana,

Jak fi? za? obchodzi? powinien przez któr? kto pobudzony by",a do

St>owiednik z z?ym Penitentem, który fprawowania funkcyi Ko?cielnych:, ja-
d? po?wi?cenia przypufzczony jeft, ko fobie naymilfzych i nayprzyjem-

?tednak zaci?gnionych z?ych na?ogow nieyfzych. Mówi? Funkcyi, nie zai

f???opr?eHd i ??dnego znaku po god"w?ci; poniewa? do godno?ci arobi·

od IB nle pokazuJe, ?eby mial wzi?? cya i Cilciwo?? pobudzaj?, nie za?

f
' oga dar wftrzemiezliwo?ci? do- do ich funkcyi czyli powinno?ci, chi·

ye na to d
.

d
'

r S
'\Vi lk' (

,0 powIe ula • Grzegorz baby zt?d honor i zyfk by? fpodzie ...

ad

e l llb: 3. Epiaola 26. ) Per'ven?t
wany. I'

lC?ps?OS f1.osdam de Jacris ordinibus P. Geniufz czyli fkro?nos? Kap!an-
ad

0ffi
??

fi
'P,°fl

.

pcenitentiam vel ante, ika izali jeft potrzebna tym, ktorzy

IJmnin?ll u? ,bnz'nijterium revocari , quo d chc? poft?pi? do urz?do,;,,'? .
•

8acrat?/sFO,'ll
emus et in hac re quoque O. Tak jeft niezawodnIe I dow?dz!

.A.
zt?d W'Hz 'kcozn,ones contra dicwnt. fi? to z Pisma S. Num; I?.

franowlenl

yru a, ze pod zgub? i pot?pie- byli przed Paner.n M?zow1e O? wfzy1\
kiego
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o SAKRAMENCIE KAPLANSTWA

kiego ludu ?wiaddetwo maj?cy, ?? 1.< pofia? jego powinna wyra?a? ikton?

byli ozdobieni umiej?tno?ci?, m?dro- DO?? i gor?ce ??danie do pomno?enia
?ci?; pobo?no?ci?, a jednak jefzcze chwa?y Bofkiey j zbawienia bli?niego,

nie byli fposobni wed?lig rozrz?dzenia ]dzie zatym, ?e ró?ni fi? Genius?
,

Bofkiego., aby mogli by? prze?o?eni Kapta?iki od Geniusza poftego Chrze-
nad ludem. Có? tedy wi?cey w nich, ?cianina ?wieckiego; poniewa? Laik
potrzeba by?o? oto potrzebny byt w ?wiecki fiebie tylko pilnuie , Kapra?
nich puch przednieyfzy; mówi bo- za? r?ównie oko?o infzych , jako to l

wiem, Pan ?óg do Moy?efza, zflqpi? okota fwego zbawienia czuie; ?wieC'
i b?d? mówi! do ciebie i odeqm? z ducha ki dóbremi uczynkami zailug fobi;
tz:;?iego i podam im, a?eby znofiU z tob1 przyczynj?, ?by.fi? ftal godny? Kro'
aezar ludu. podobnym fposobem Chry- l?wftwa Nieblefkiego. Kaptan zas Cbrt
ftus JOInt 20. Apof?o?om Ducha fwo- flura Pana za infzych nawet offiaru"

jego udziela, kiedy !ch p?l?a.nawia ho- i rameg.o fiebie, aby ich do. ?ywotA
wego Zakonu Mtnlftraml: Jako pof?a] WIecznego z fob? zaprowadzlr, wrzel-
mnie Oyciec, mówi, i ja was posy?am: 'ka pociecha jeft, ?wieckiemu niepo'
to gdy mówi? ,

tchno? na nich, j rzek? czuwa? fi? do 'grzechu i by? czyfrylJl
im: przyimicie Ducha S, i racy? jeft; po- od krwi tych ludzi, którzy gin?. Ale
niewa? rzeczy prawdziwie nie f? tym, Kap?an cudze grzechi

, op?akuie ,
tak

czym fi? daj? widzie?, nie maj? w?a- jako fwoje, na koniec ?wiecki czto-

?ciwego Ducha; czemu bowiem ftatua wiek trofzcze fl? , "aby nie wpad?:-i
albo obnaz malowany nie jeft czjowie- 'grzechi, Kap?an za'? dr?czy fi?, kleikiem, którego wyra?a, izali ni? dla te- dy widzi, ?e Zakon Bo?y bywa

o

go, ?e nie bywa infoqnowany dll- infzych niegodnie podeptany, j zt?,d
chem cz?owieczym'? wynika umyf? i odwaga' do n:?portlJI

P. Na czym zale?y W [?czegulno?ci Bania i ftrofowania.
,

Geniufz K?pta?iki? P. Jakie f? przefzkody, ktare ,nJ'
O .. Na gor?cym ftaraniu fi? o pomno", dopufzczaj? do przyi?ci? 1?opn101Y

ienie chwa?y BoQdey i zbawienia bli-:o tych rz?dow '?

?niego; poniewa? Geniufz czyli fk?on- "

O. S? kary Ko?cielne, czyli ceI1((Jr?no?? ka?dego J<unfztu jefr pilne fta"7 i niezdatno?ci,' I-r-reglarita,f, o kt6f)/C,
ranie, aby do?cign?? ko?ca. dla h:td? w fzczegulno?ci uwifidomi ten naM
rego kunfzt albo on ftan jefl: poftano- pui?cy Traktat,

,
"

wiany. n. p. Geniufz kupca jefl: ??da-
" ,

l1ie wielkiego doft?pi? zyflm? A po?ie
wa? koniec f1:anu Kap?a?lkiego jeft na

ten koniec, aby Imie Bofkie byto U1

wielbione' na ziemi, aby Kleryk, któ

rych m@?e, do pomno?enia chwa?y
Boga, .dO' kochania i fl'uzenia jemu
wprowadza?, na ?zym famym tylko
ibawie,nie bli?niego w?a?ciwie zale?y,
Wj?c Ge?j\lf? K?pla?fki czyli fam?
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IX.TRAKTAT
o CENSURACH CZy LI KARACH KO?CiELNY CH, i o NIEZDAT?

xo?ci CZYLI \VYKROCZNO?ci lrlJlegutaritas ZWANEY.

R - O Z D Z I A ? I.

?:, niezdatno?ci nie ukazui? poprzedzone
go grzechu, ale wynikaj? cz?f?o ?

farnego defektu, czyli niedef?atku. n,

p. cia?a albo dufzy , wi?c nie f? je
dno.

§. t.

o wyrqzumieniu Censury .'

P.
CO jef1: Cenfura ?

.

Mówi fi? II. Duchowna , Spiv? ..

iualis
, poniewa? censura jefl akt J?du.

duchownego i pada tylko na fam? du

rz?, a nie na cia?o, i wproft cdeymu
je dobra duchowne i [prawowanie
urz?du Kap?a6fkiego, a wybocznie tyl
ko czyli z okoliczno?ci z??czenia odey
muie 'j dobra doczefne, to jeft: do ..

chody czyli po?ytki wynikaj?ce z

dobroczynnego opatrzenia f?anu ,
eX

beneficio; gdy bowiem heneficium, czyli
trwa?e opatrzenie dochodu Ko?ciel·

nego jeft uftanowione dla wykony.

waj?cych powinno?ci, officittm, (eft
enim benejicium propter ójicium)

za"

czym ktokolwiek prze? ce1l?ur? bywa

zatamowany, aby fi? mewazyl wyko.

nywa? Ilowinno?ci urz?du fwcgo,

O. Mo?e fi? tak wyraZI?: Censtwtt.

jefl to kara Dztchowna i Lekarfha ,
za

ci?zk? zbrodni? z??czon? z uporczywo

?ci? do czastt- od wtadzy J(o?cielney iu-
, ,

d ziom okrzczonym iorazuna , przez

kiorq. to kar? bywa im o?i?te wzr?cz

u?ywanie Jpotecznych dóbr duchownych.

Tego? wyk?adu potrzeba wfzyf?kie

nowa, czyli terminy nale?ycie i pilnie
'uw " • , .

h
.

. azyc; pomewaz z Je uwagi po
..

Winny ft? u?atwia? i rozwi?zywa?

rtOZ?aite trudno?ci, kr6re w tey ma-

ery
.

l

nadarzaj? fie.

a'
Mówi fi? tedy: I. Kara, Pana ,

()?eb? tym f?owern censura r6?nita:fi?
,

któ??ezdat?o?ci, ab irregularitate,

wifl:o? t? ,,:ze.zdatno?? z fwojey rzeczy"
.

ka ka;;:
me

J?fi: kar?; poniewa? wfzel

dzone o

kaze fi? domysia? poprze.

?iit
p

g grzechu: omnis plEna JuPpo-
tym farnym bywaj? .mu odj?t? d?cho
dy z tego? beneficlllm wynIkaj?ce ,

tylll.?e fporobem cen.sur? ró?ni il? 0"eccaJllm .".

, ,. pomewaz ,rozmaite Mai'



TRAKTAT IX. ",

I' kar, które bywaj? od Magiftratow {: poniewa? do wydania censur potrze"
Mievfkich na poddane w?o?one, które bna jell: S?dziowfka w?adza, a?e Ko-

to ich kary f? akty f?du ?wieckiego ?ciol nie ma w?adzy S?dziowfkiey nad

i ty1ko odeymui? dobra doczefne •
.

lud?mi nie okrzczonemi, wi?c ani na

Mowi fi? III. Od Ko?cielney \'v.ta- nich- censur wydawa? nie mo?e,

dzy wra?ona. Ecclefiaflica. Potefl.ate Okrzczeni te? nie wfzyfcy podlegsj,
i'?'??iaa; poniewa? censura ,JeJ! odj?cie cenfur?m! c.hyba. tylko ci, którzy jl;Z
dobr Ducho tpnych, których sWleccy lu- f? doro?li 1 maj? w?afne u?ywanIe
dzie nie maj? w fwojey w?adzy, za- rozumu; poniewa? inaczey nie f?

czym nie jef? to w ich woli i mocy fpofobni do zgrzefzenla, którego ko'
I

te duchowne dobra odeymowa?. Zt?d niecznie cenfura po zedzonego do'

Xienie nie mog? f?anowi? i wydawa? my slac fi? ka?e. Wyroflkowie wiekul

censur iotascuoie rzeczonych, ale tyl- warg nieobrof?ych , mog? by? wi?z"
ko Ekonomiczne, to jeft: Gofpodsr- ni cenfurami : ut paiet ex cap: Juper

tO

fkie ,
ani S?dzia ?wiecki of?dziwfzy EJ capit: pueris, gdzfe naywyifi pll'

na zlapanie cia?a, wzr?cz nie tarnuie pie?e dekretui? ,
i? ch?opiec nie zarO'

Kleryka od fprawowania powinno?ci f?ek , czyli go?ow?s, impubes , którY'

jego urz?du, od którey jednak powi- by niefprawiedliwie uderzy? którego

nien fi? warzyma? przynaymniey pu- Kleryka , mo?e by? rozgrzefzony od

blicznie dla uniknienia zgorszeni". Bifkupa , chocia? abfolucya od te!

Ale przecie? cho?by funkcy? fwoj? censury wyroftkow jef? rezerwow"

{prawowa?, nie popada w odrzutno?? na Stoli.cy Apoftolfkiey. ,

czyli niezdatno??.
I

jVJowi Ji? VI. za ci??k? win? CZ?rJl
lVldwi fi? IV. Lekar{Jm i do C9.:asu zbrodnie, ob gravem culpam; pon?e'

wra?ona: Medicinalis E5 ad tempus in- wa? ?e c..ensura osobliwie calkO\vlt'

jlifta; poniewa? cenSZtra jeR na po- jako ci??ka kara niepowinna by? \vt

praw? wykraczaj?cego, i tymto fpo- dana inaczey, jak tylko za ci??l{? \lJI'

{obem ró?ni fi? od zloien;a czyli de'- n?, przeto jesliby nie tak by?a ,'f

pozycyi, i od roz?wi?cmia czyli degra- dana, by?aby nierprawiedliwa.

dacyi, które f? ufbmowione nazawlze Rzeklem: ofobliwie ca?kowita, pr?'
i na fzczer? pomfi?. Przez z/ozmie jert?m tota!is censurcr, poniewa? f? Jllt'

bowiem czyli depozycyq bywa odj?te które censury cz?frkowite, pa1'i;a'f.?'
Klerykom wfzelkie Beneficium i urz?d jako to kl?twa mnieyfza, eXC01111111tr
l\lerycki nazawfze, bez ?adney na.. caMo minor, zatamowanie czyli ?(
dziei odpufzczenia, chocia?by i do [pensa do krótkiego czafu, fltspe1Zf;
Iepfzego fi? zycia powrc)ciI j zadofy? ad breve te111pUs, i od jedney tyJ;,
uczyni? ofiarowtlt fi?· A za? przez którey powinno?ci, ab aUquo tartO!',
ro??wi?cenie czyli d?gradacy? bywa officio,

. któr.eto censury cz?frk?\??,
odj?ty nawet przywIley Ranu Kle- nie kOnIeCZnIe ka?? fi? domysJ?? r, l'
ryckiego ,

i zftr?cony bywa, a? do wey poprzedzaj?cey winy c'rzk1;e'
Judzi ?wieckich. A zatym kto z niewladomo?c? ?I.epr?e'

Mdwi fi? V. Lud:ziom Okrzczo.. ?onaney ex ignonmtia invinClbl;'1 r:tO'
J1ym. wra?ona kara, Baptisatis infliaa, fl?pi? prawo. D. p. pope?ni?

SWl

..
. kupftwo

,



o CENSURACH KO?CIELNYCH

kupfl:wo nabyto praw? Ko?cielnego na ,:?
a zatym .mcg? by? zabronione pod

Beneficiurn ..

: nre zaci?ga 'kl?twy, na censuramI,

fzymoniakow czyli na ?wi?tokupcew Mówiji? VII. z uporczywo?ci? ?r?·-

wydaney; bo fi? dochodzi? mo?e ,
?e czon? win?, cum contumac1[f" t? JeG;

niezgrzefzyl, ale podanie czyli kolla- z pogard? tak przyka?anIa, lak? 1

cya takiego Beneficiurn j@n: bezpraw- kary Ko?cielney; poniewa? !a? Je?
na i nic warta ,

ani Kleryk' mo?e one- wyra?nie rozf?dzotU> o kl?twie (wrn-

go utrzymywa? -bez dyfpensy.
te conftitutionem, Tuiulo: de sent: ex-

Aby za? ci??ki grzech byt matery? comt'nu: in fexto ) gdzie Innocentius

censury , Potrze h!; 1. a?eby by? a?t I?. na Synodzie ?en.e;alny? Lugdu? ...

z?wn?tzny, ex cepite Erube(cant,? dl7) Dum L poftanowl-?, lZ pr6zna by?aby

ftm??: :32. & ex cap: tua nos, titJ,do kl?twa; jesliby nieuprzedzilo upo
..

-de lSy?rzonia. In quo sic habetur : nam mnienie. Wf?akie te praw? nale?y

dano Jeft f?dzi? o rzoczach tylko 0- tylko do censury od cz?oWIeka wy
...

cze.wi?ych ? nobis daium efl de, mani-

\
daney, czyli tey, która na kfztalt fen ..

feftls ta,"iltunmzodo judicare, Ll. A?eby tencyi bywa wydana; bo do cenfury,

by? akt wype?niony, n, p. ?wi?tokup- która od farnego prawa bywa wyda-

fiw? z> oboyg. f?ron zupe?ne, chiba- na, nie infze potrze bne jeft upornnie-

by Jedn?k co i?nego, by?o wyra?ono

\
nie, jak zagro?enie p?padnienj? W

\": Pr,aWle '; pOnIewaz przez Bull? S. censury W farnym praWIe zamkm?te.

PlUsa ,-:. wykl?ci bywaj? ?wi?tokupcy Jdzie zatym, ?e nie bywa wydana cen ..

Z?1UranI. Simoniaci confidenticwii, cho- sura wra?ciwie rzec?ona dla grzechu
,

clazby .l?mowy z oboy?f:l firon nie przefztego pope?nionego bez uporczy-

wypdmlt, i przez Konfi:ytucy? Kle- wo?ci, to jeft; bez poprzedzaj?cego
mensa VIII. !Ia prz?ciwko tym, któ- upomnienia. Wi?c niewiadomo?? do-

?ZtY, wyzywaJ?
na pojedynek; albo wodna czyli nie przekonann ocensu ..

orzy n? mego zezwala'
.

.

.

d Z f: l

lUUj? ie ju'> f: C d
J? l przyi-

\
rze wymawIa ocensury. grze zy

kI ci

'

'cho .? 'b?
amym zle?em wy- ni. p. kto, ale bezwinnie; bo niewie-

,....?.
CIaz y utarczka nIt'" naft?- dzid, ze do tego

.grzecbu
censura jeR:

rha.
'

Wr k'
.

b

A l'
' ,. .,.

przywJ?za.na.
lza ze me yl upor-

prze?
I grzech mo?e fi? ft?c. ?l?zkl czywy: me popada w censur?. Gdy?

terya ?:kaz SUp?rton; /hOtl?Z ?a- nle, ?yl. nawet upomniony. Tak wy?

cZYwfz
d?ug fieble

-zwllz.!na
1

w? ??- razme Jefr. pofianowiono (cap: ut ani-

no?d
y J?

od wf,zyfiklch okoltcz- metrum' Tztulo de corlflit: in fexto)
i oboj??daJe ?? byc lekka, albo te? - Tudzie? prawo albo fentencya z po

..

'P()dpici?
ha: Jako n. p. polowan.ie, gro?eniem fuspensy , albo exkommu-

-trzY\Ttlmie ?fY\llrko:vane
w kar?zml.e, niki obowi?zuje pod Jlrzec11em; po-

fiy llawt't

a

fw.oley uf1'?dze fl1a\?la- niewa? dla ci??kiey winy wnofi fi?

te, i-tak()w?c?;?:ey;, kIedy bO;"lem ?o. i? prawO opowi?zuje pod grzechem
?Tte z fieb' l'

zy acz f? lekkie fa- smierteloym.
le, a e Jed k t'

"

d
' d'

g? wiel
na o WJeraJ? ro- Mówi fi? VIlI. ktory.m bywa o l?te

,J?rzyn\,f??m ??rPl?ftom i zgorfzenie uzywanie [polecznv! h dóbr Duchow-

, l'o:n' 1 V: ?l? matery? ci??k?, I nych, Qni p'riva'?zt?r usu c01'lIn1unium

Gg
bono ..
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bonorum jprritualium, to jeft tvch, któ-
,,?. podd-any pogardzi?, f?aje fi? uporezy

re fzafuje Ko?ciol , jakowe to f? Offia-
'

wym, coniumax ? a zatym S?dz;ia bet

ra Mfzy, Sakramenta, ?wi?te obrz?dy, ?adnego upomnienia censur? na nie"_

mod?y publiczne, pogrzeb Ko?cielny, go wyda? mo?e. Pozna? za? mo?n?
towarzyftwo i fpo?eczno?? z wierne- fatwo censur? wydaney fentencyt
mi. Dobra za?, które nie podlegaj? /(0- I

czyli Dekretu. kiedy Superior u?ywa
?cietney jU1'ysdykcyi czyli wtadzy i [za- tych f?ów, ipso jure, farnym prawetn

funkowi, ale przez-fi? jako od glo- ipso [ado, famyrn dzie?em, latCe Jew
wy wyp?ywaj? od Chryftusa farnego: tentuz

, wydanego dekretu, comfefli11'lt
jako to Iafka , b?d? to aktualna b?d? exiuni: [ubjaceat ex.conununicationi,jit e?'

habituatna po?wi?caj?ca, nie bywaj? communicatus
, jit. .r?nathemt«, zaraz od

,odi?te:
.

ani przefzkodzone przez cen- tego momentu popada w kl?tw? ,
niecb

fur?. Z.k?d censura czy li kara, e?kom-' b?dzie ?ykl?ty , .Anathemct. "',.
muniki nie przefzkadza, a?eby- 'ex- P. WIeloraka jef? censura KoscIel'

kommunikowany nie mog? przyimo- na'?
1

wa? pofi?kow mldnaturalnych ,
i ?e- O. L Troja!(a: klqteu), Juspensa C:<::y!1

by nie m6g? by? wzbudzony do, do- zaiamoioaeie, i interdykt czyli zf/;ka:t·
fkona?ey fkruchi

,
i ?eby nie móg? o- O. II. Centura jeft dwojaka: JedntJ

trzyma? u Boga odpufzczenia grze- pra wem uf?anowioua
, druga w potnw

.chow.' bie od Duchowney zwierzchno?ci wY,'
chodz?ca. Censura prawna jeft ta/lzt

",

dwojaka: jedna farnyrn?e prawet1l
wydana i ulo?ona i farnym uczynkierana grzefz?cego fpadaj?ca, jaka je
kl?teW Ko?cielna w?o?ona na bij?'
cych ofoby Duchowne, tak, ?e famy?
pobiciem ka?dy W ni? wpada ? i jtJ?
jeft wykl?tym, cho?by jefzcze w Ko'

?ciele S. za wykl?tego nie by? ogl?'
(zonym. Druga -farnym prawem

nie

wlozona , ale wyf??pkowi prawet'('I
p?zywi?zana tak, ?e kiedy wyf??pe?
u r?du b?dzie dowiedziony, S?d?13
cenSllr? wyft?pkowi p,rzywi1Z8fi?

;w?tada? ma moc i pow?nien. Ma. 11
zas pozna? czy w Prawie censura Jej
wydana, czyli tylko wy1??plwd?
przywi?zatla, z f1ów prawa, kt?re 116
censury wydaney z}VykIo UZY\?ll1
116 w : n. p. Takowy farnym uc,zynkZttl,
wpada ,UJ kl?tew, albo takowych 1JJ kOg,
tew podajemy, i tym podobny,ch t oZa(1
c?aj?c za$ pr?ywi?zanie tylko c.?ns

?. II.

o podzieleniu censury.

P.

Jak
fi? dzieli censura?

.

O. Dzieli fi? .1. na t?, która Ijeft z wy

danego Dekretu, tat? jententice, ina

t?, kt6ra jeft oczekiwaj?ca rozs?d?e,.
nia i oglofzenia' dekretu, Jententice fe
'f'endtE. W pierwfz? censur? popada ii?
farnym dzie?em, incurritur ipso fafto,
to jeft zaraz, jak tylko grzech jeil:
pope?niony, bez ?adnego infzego de

kretu f?dziow1kiego. w drug? zal cen-

fur? n iep op a. da fi? farnym dzie?em przed
rozs?dzeniem i przed wydaniem f?n

tencyi od S?dziego, i nie tak jeft
censura ; jak bardziey jefr upomnie
nie, monitio, albo pogró?ka: ?e ten

ma popa?? w censur? , },to ten grzech
pope?ni?. któr? tu pogró?k? jesliby

,

móWI.
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mcJwi: n. p. Chcemy, aby takowy byt ,:, Generalne, na wfayfl:kich Prawowier ..

podany w kl??,ew
i tym pO,dobne.

\
nych Koncylia Prowincyalne na w?a-

P. Kto moz e wydawa? i wkrada? Cn? p?owincy?, Pof?owie Stolicy Apo ...

censurv? ' ftoHkiey jako to Nuncyufzowie W

O. Censur Ko?cielnych wvdawa? i I Prowinc?ach, do kt6rych f? wyfiani f

wk?ada? wi??ey nikt nie mo?e, tylko Arcybifkupi, Bifkupi, i KapItu?y, kt6-

:zw1erzchnosr, Duchowna która nad re naf??pul? po Bifkupach. W Ju?yz-

pr.awowie!,nemi, ma jury?dykcy? pu.. dykcyi w Dyecezyach fwo1ch, ?lka-*
J,hczn?? ze zas \V Ko?ciele Bo?ym ryufzowie Generalni Papie?fcy , Bliku-

z.nayduje {j? moc wydawania cenSllf, pi Kapitu?, gdy? ci jeden Trybuna?
od ,Chryftusa Pana dana i pozwo]oua", i J uryzdykcy? fkt?daj?

z pry?cypa?a-
to J?ft Artyku? wiary; i. p,okazuje fi? mi fwerni. Tak tez Genera?owie ,

Pro-

z ilow Chryf?usowych (u Mat: W R?z: wincya?owie i inni Zakonni przeto-

18. ) co zwi??ecie na ziemi , b?dzie zunq- ?eni maj? t? w?adz? wzgl?dem OCob

z?no. UJ Niebie, a co rozwi??ecie na fwojey juryzdykcyi podleg?ych. W

Zle11Zl, b?dzie rozwi?zano i UJ Niebie. wielu mieyfcach i inni Pra?aci, jako
Jako w k:'l?dym zgromadzeniu dla to Arcyprezbyterowie i Archydiakoni

utr,zymywania dobrego porz?dku i maj? t?? w?adz?, albo pod?ug naft? ...

kazdego w granicach powinno?ci, aby pionych Przywilejow, albo z dawnych

wykroczliwo?ci? fwoj? drugim nie od wy?fzey Zwierzchno?ci nie rewo-

byt ci??kim i f?kodliwym, by? po- kowanych zwyczajow fobie i urz?-

winna, i jeR: wrad?a zlego .? ?nie p?-
dom fwoim flu??c?·

f,?:uf2:nego wyrz.ucic z kompanUI wfpoJ- Ci tedy z urz?du i przetoze?frW$

braterf1-wa, tak ta? fama znayduje fi? fwego w?adz? maj?cy w oknliczno.

w Ko?ciele Bo?ym, jako wy?ey w ?ciach, w któryrhby f?dzi1i za rzecz

tym?e mieyscu wymieni? Zbawiciel o potrzebn?, takowey mocy fwojey

?ie. f?uchaj?cych Ko?cio?a Bo?ego: mog? udzieli?, ,czy zleci? innym, byle

Jes17 ?to nie j?uc?a ?wi?tnicy Bo?ey. nipch farni W u?ywaniu tey mocy z jako-

b?dz?e U'jykl?ty Jako Poganin i odrzuco- wye!} przyczyn nie byli utrpymani i

'tly od prawowiernych. Dla czego za- nie mieli na fobie do tego przefzkod,
raz od Rierwfzych pocz?tkow App-

\
i nie jnfzym tylko duchownym przy

..

?otowie SS. u?ywali tey w?adzy i do n!ymniey J<lerykom, Kleryckich Przy-

?ch czas
przy. zwierzchno?ci Duchow- wilejow u?ywaj?cym. Za? wlewkowe

le\vzachowuJe G?, prawo traci tllOC przez ?mier? nada ...

f O/ey za? Zwierzc?no?ci dwojakie j?cego i owfzem w partykularnym

JrZ?doubr ?edne, ?tore przez :G? i z interefie ufraje zaraz przy
doko?cze ...

Cel1f . dwego maj? moc wydawan.i? niu fprawy Nad to wybrany
do wy ..

Ul, rurr'
• •

t
t .f

•

d d
•

ranii r.' ?Ie, me maj? ey wlauzy dawania cen fur tey wb zy rugte,mn
,

Z Heble l' fi: k ?
. ,

?'
•

chlba

waj?
?

, a e J? cz? o ro mle- u?yczy? i powIerzy
Ole moze, .'"

fi?. M?zyczodn? od maj?cych j? przez by mial n? t.:> wyra?ne pozwo!enl,e ?

j z urz??:?z aliania ce??ur przez fi?, jako poflowie Papie?fcy zwyklt mle ..

,

ntaj? nay''VlrZ?d. prze?o?enfrwa fw?go wa?.
I'· • Pap1ez i KoncyllUm Z opifaney Zwierzchnoici, które

Gg?
ma
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ma w?adz? wydawania cenfur • pozna? ,:< g? wpada? W cenfury, jako i w rzecz'f

fi? dlje, ?e Paroch nie maj?cy wla- farney, pod?ug wyrazu Koncylium
dzy publiczney, chocia? ma moc wi?- Trydentlkiego wpadaj? w kl?teW
za? i rozgrzefza? na fumnieniu u f?du uftanowion? na tych, którzy wcho-

Sakramentalnego, nie mo?e na Peniten- dz? do Klafz torow Panie?ikich, tu-

ta cen fury wk?ada?; bo to jeft kara dzie? w klatew Ko?cieln?, fi quis f5c.

publiczna, i od publiczney tylko za uderzenie Ofoby Duchowney.
Zwierzchno?ci wychodzi? powinna. Ale lubo wpadaj? w te kl?twy
Powtóre, ?e ?adna ofoba ?wiecka, Prawem wydawane i onych nie wy"
nie tylko z urz?du tey w?adzy mie? ??czaj?ce, zwierzchno?? jednak .z
nie mo?e, ale te? ani tey mo?e by? w?adzy fwojey na nich wydawa? me

powierzonym, gdy? ta jeft w?adza mo?e; przed takow? bowiem kl?tw?

przez fi? duchwona. Niew.af?y tak?e, powinni by? pierwey zapozwani, upo-

cho?by Duchownym Prawern ,
to jeft: minani

, a nie f? zdolni do przy??cie
Zakonnym zarzczycone ,

i na przeto- dochodzenia prawnego, ani mog?

ze?t?w8( h zol?aj?ce, tey w?adzy by? do f?du pociagani ,
ani te? mog?

udzieloney mie? nie mog?; bo w Ku... kogo od {jebie poci?ga?, nad to, ?e W

?ciele S. nie mog? mie? ?adnych urz?- materyi do furnnienia ich ?ci?gaj?cey
dow juryzdycznych , fi?, nie (? obligowani ftawa? przeZ

Prokuratorow,

W przypadku kiedy z prawa, lub

III. z wyroku zwierzchno?ci jakowe zgrol

madzenie
, albo ,n. p. cale Mlal?u po

..

padnie w jakow? censur? , przeciw

niektorym i zupe-lnie lat nie maj?

cych za popad?ych uznaj?cym rozu

mia?bym, ?e ci nie podlegaj?; bo jak?
nie znali i nieczynili grzechll, tak 1

nie zaci?gne?y kary za grzech wio ..

?oney; a ?e i ci n. p. pod czaS gene
..

ralnego zakazania nie m0f2:? bywa?

P.
?Ta jakie olohy, i na kogo mog?

b) ?' wydawane cenfury ?
O. 1. Cenfura nie mo?e by? wyda.

na t) Iko na cz ?owieka, który nayprz6d
'powinien by? okrzczony; kto bo

wiem przez Chrzeft niewfzed? w fpo
?eczno?? Ko?cio?a Chryf?ufowego, nad

tym KO?ClO? nie ma juryzdykcyi, za

czym ani Pogan, ani Z) dow wykli
na? nit mo?na, ale mo?na Heretykow
i wfzyfrkich od Ko?cio?a ChryfruCo
wego odrywaj?"ych fi?.

,na nabo?eMtW8ch, to fi? czyni dla

pomno?t:nia kary Rodzicom grzefz?"
cym.

nI. Censurom podlf:gfl? nie mo?e

tylko cziowiek ?yj?cy, zaczym kiedy
.

fi? zdarza, ?e kogo po ?mierci ogro?

fz? za wykl?tego, ma H? rozumie?, ?e

on w t? kl?tew ?yi?cy popad? jurna:!
'bez absolucyi publiczney, zabranIa

mu fi? wi?c pochowanie na miey?c?

II. PowinIen by? w zupe?nym wie

ku i rozumie poznaj?cy i grzech i

kar?, bez którego poznania nikt nie

mo?e by? karany, dla czego dz!eci

przed Gedm/? latami nie mog? podpa
da? cen furom

, po fiedmiu za? latach

m?fzrzyzn3 przed dóy?ciem lat J 4. a

?tiewiafta przed dóy?ciem lat l?. mo-

S. i z obrz?dem Ko?cielnym: tudzlet

l1i? dozw?la . Ko?cio! Bo?y
?a

niego



OCENSURACH KOSClELNYCH

:niego czyni? ?odlit)Vy
i offiary. Zna-

>:? ,albo na (wego Dyeceza?ina znaydu ..

,czy fi? zas byc absolwowanym j?cego w cudzey DyecezyI '?

przez pozw01enie tych uf?ug i ratun- Od: L Pcd?ug Prawa cz?owiek tra-

k?l zmar?ym powillnego. Rzek?o fi? ,
funkiem do dyecezyi przyby?y i mierz ..

kiedy umiera bez absolucyi publicz- kania nie zak?adaj?cy prze'z fam? ty?-

"

ney; ab?olucya bowiem Sakramental-' ko na czaS bytno?? f\voj? nie Raje fi?

na ,
to JeH:. przy Sakramencie poku- Dyecezaninem i Juryzdykcyi podle-

?y .

S.
\? ?o?rzebie i niebespiecze?fl:wie gIym, kledyby jednak w tey Dyece ..

smlerCl., l wykl?tym powinna by? zyi jakowa znaydowa?a fi? uftawa ,

dana., 1 po ?mIerci, lubo im f? ui?te pod wpa.dnieniem w cenfur? do za-

pub!Iczn? _modlitwy, prywatnie jed- chowania przykazana, takowy cho?

nak mOZDa fi? modli? za nich.
,

trafunkiem znaydui?cy fi? przez z?a"

l\?. Cenfnra nie mo?e by? wydawa.. manie Prawa popadnie w cen fur? J

na, Jedno na tego, kto podlega wla- i pod juryzdykcy? mieyfcow?, jako?

dzy i juryzdykcyi wk?adajf!.cegó cen- i w1zyfcy wykroczliwi z przyczyn

fur? '.
tak Stolicy ApoftoHkley f? po- wykroczliwo?ci cenfurow popadaj?

dl.eglt wfzyfcy Chrzt'?cianie Katolicy, wr.dzy mieyfcowey tak ,
?e' gdzie

,

\

Bdku,P0m Dyecyzyanie wf?yfcy, w grzefz?, b? mog? by? karani ,I co fi?

Gra?Jlc!ch ...
Dyecezyi z?a'ydUl?cy ,fi?, powfzech.me zachowywa? zwyklo i

!JPl'OCZ Cefarzow Kroi w, l Xl?Z?t po wfzyftkich urz?dach ?wieckich.

udzielny' h wradz?' f\voj? w Kraju pa-
Od: II. Bifkup Dyecezanina fwego

llUi?cych, ich ?on i Synow ,
a' to dla W cudzey Dyecezyi zofl:aj?cego mo ze

Przywilej o\'\! ich wielkiemu doftoje?- wi?za? cen fur? za zbrodni? w Dece-

ftwu pozwolonych, z przyczyny po- zyi fwojey pope?nicn?, j,wn? i praw-

dobnych PrzywIlejow Bdkupi, ani nych dowodow niepotrzebui?c?, albo·

Arcybdkupi nie mo?? w,Iadl\? cenfur litez, w.
które za bytno?ci fwojey

na tych, którzy f? przyj?ci za Synow byt prawme przekonanym; tudzie?

ofobliwt'zych Ko?cioia Rzymfkiego, i kiedy cho? w cudzey Dyecezyi P04

na Za?onnikow od ich w!:tdzy i juryz- padnie w wyft?pek, który co do ofo ...

dykcYI od?'?czonych, l kiedyby fi? by fwojty miM fobie zakazanv pod

zda.rzy?a jakowa cenfura od jakowey wpadnieniem W cenfut?; przez ?ynie ...

2?lerzchn\)?ci wydallIl na tego, który {lenie fi? nie jefr wolnym od cenfury'

:le po?pada w?adzy jey i juryzdykcyi, i oney podpada, gdyz ta rzecz do

a

,;enlura farnym Prawem nie jefr fumnienia tylko ?ci?gaj?ca fi?, w cu ..

l1?az?na, t?kze i na fumnieniu zltdneao

\
dzey dyecezyi.

nie fiptawi' zamiefzania

Je IPIra
•

b
.

k
h 11

oney.

Wl o OWl?Z U do zachowania ]uryzdykcyi ? kiedy .jednak BjlJ{Up

--=--_ przez u??:aw? Generaln?, i dla wf?yfi:?
kich zakazuie czego.

D. p. ,?ranla W

? IV
ko?ci pod wpadoi?niem w cenfur? •

p \(""
'.

kto gra W cudzey Dyecezyi, a .cho?
..

•

\--
Zy ?o?e Bifkup wydawa? cenfu.. by i W tey?e farney, ale na mleyfcu

'le v/?
D1(! na- fwego Dyec?zanina, od Juryzdykcy\ BifkupDdey od??cza-

Jego Dyecezyi znaydui?cego fi?, nym nie popada W cenfl1r?; bo ufta.-
l

W&
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,

wa ?ci?ga 4? do mie1fca ni? do ofob, ?:, utajonym', ani exkuzowsnym .1 3-

lfiiadomo?ciq pochodz?c? .s: rOJ<:g!.o/a.,
nia

,
i rozf?erzoney nief?awy na fun.,

damentaJnych pozorach i porozumie",
niach wynik?ey , która ju? obefzla

wi?kfz? cz??? 'Miafra,. albo kiedy
moralnie f?d?'i Il? ,

?e by? "nie mo ze t

aby niedt?1zra wiadomo?ci wi?kfzey
cz??ci J. .. udu

? czy tó p. p. zgromadze
nia jakiego, czy to Miafta,· albo Pa ..

rochii, czy te? kraju.

,\

---??----,------------

,§. V,

P, Z jakich przyc?yn maj? by? Wy1
:...-Idawane cenfury ?

"

O. Jedyna jef] tylko przyc?yna ?ci?
ga j?ca cen fury , to jeft: grzech ?

bez

grzechu bowiem nikt karanym hy4
nie mo?e. Takowy za? grzech' powi

.nien by?, Nayprzód; wielki i ?miertel

ny, zw?afzcza . co do cenfur wi?k
fzych klatwy , jako fi? ju? mowi?o :

'"
J U?, Powinien by? grzech nczyn",

kiem dope?niony, i t? z?o?? IW fobi?

zawieraj?cy, na któr? Prawo z zamie

rzenia fwego cen fur? wydawa , wi?c'
kiedy grzech nie b?dzie dope?niony f

nie b?dzie i cenfury, tak cho?by kto

n. p? pa ofob? duchown? r?l?ciI no

?em, lub kamieniem z intency? zabi ..

Jtara bowiem powinna, by? proporcyc
nalna wyf??pkowl , a zatym za grzech
ma?y nie mo?na kara? kar? wielk?,
dla tego kto zgrzefzy zniewiado

mo?ci, z nieuwagi, lub przez jakow?
niedofkona?o??, na fumnieniu nie pod
pada tym karom, kl?twa mnieyfza i

'cia, lup ranienis , kiedy ten nó?, czy
t?? kamie? chyhi?, nie popada w kl? ..

tew Ko?cieln?: fi qui? Be. a kiedyby
farne tylko zabóyfrwo mia?o do. flebie

przywi?zan? kl?tew, kto tylko rani;
w ni? nie wpada, ?? kiedyby ztego
ranienia ?mier? t1aft?pila, Przy tym ,

ten" tylko wpada w cenfur? , kto przeZ

fi? grzech dopefnia. Zaczym rozka ..

zui?cy, ,radz?cy, pob?a?aj?cy, poma"

gllj?cy i inni fpo?ecznicy, chociaz nie

f? wolni od grzechu, wólni jednak od
ich cen fur, opróc? kiedy' Prawo wy"
ra?nie, i do tych cen fur fpolecznikoW
wi?ze, jako uczyni?o w pope-lnionyrrt
zabJyftwie prze'z zdrad?, byle takO"
we \:V ikutkll naft?piio? Zbrodnie, któ"

re f? zakazane pod cenCur? cbo?bJ
tE:'? w ikutku nie byly dope?nione, zda.,

niem niektórych Teologow prz
eZ;

farne poprzedzaj?ce i zmier?aj?ce dq

tego, wkroczenia cenfura (pada, D. p

chc?c zabi?, r?nU tylko, ale ci??:(l

I

fulpensa , czyli zatomowanie w matey
lTIateryi, i do krotkiego czaru, mog?
by? w?o?one i ?a' ronieyfze wyft?p,.
ki.

' .'

II. Powinien, by? grzech wielki ,

.czyli jawny, i ?miertelny j?wnje. Za
te bowie? niecnoty, luóre farnemu

tylko winowaycy, a fu/mnieniu f?
wiadome, Ko?ciot publilznie kara? nie

JJlo?e; ho publicznie i f?dzi? nie mo

?e, wyfr?pek za? ftaje fi? pub1iiczn?m,j wif?domym trojakim fporobem; :r.

Wiadomo?ci? z Prawa pochodzqeq ,

to jeft: kiedy kto w jakowey zbrodni

b?dzie ogfofzony pr?:ez publiczny
Dekret od S?d!J ?

albo fam fi? wyzna,

czy te? przez ?wiadkow zoftanie prze ..

konanym u f?du. 2. Wiadomo?ciq po

&hodz?cq z 1,tezynku, to jeft: kiedy
wyfr?p?k b-?dzi? popetni?:>ny publicz
nie, i w przytomno?ci wielu tak,
?e ?adnym fporobem nie mo?e by?

\

i pfe befpiecznie ?
ale ty ?ka to,.

co Q

,

fJlmUIC
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I

[unmienia, pub?iczney za? kl?twie ,': a nie karania. zemfty: 3· ,?e , cenrl?ry
jako fi? rzek?o, me podpada. wydawane nie fpad?J?, az po pe ?nio-

IV. Grzech od Ko?cio?a pod cenfu- nym wyft?pku, wr?c w przypadku

t? zakany po",:i?ien mie? przy??cz?- kledyby zabóyftwo byto zaka.za?e p?d
'

ny upor , aby sCl?gnot cenfure ,
kto- kl?tw?, to po znacznym ramemu nie

ra jako jeft kar?, niekarz?c? ,? ale Je .. l fpada ; ale si po ?mierci
'. cho?b? te·

cz?c?, niezwykla fi? wydawa?, tylko dy przed ?mierci? grzefzmk f pOWiada?
albo dla odci?gnienia od grzechu je- fi? z ranienia, i by? wolnym na fu ..

fzcze niep?pelnionego, albo dla wy- ?n.jeni.u" wfzak?e po .naft?pio?ey
pro\?adZ_enl? z grzechu popetniouego; smler?l wpada ? kl?tew! 1 w pubhcz

..

,

z ktorego nJechce powfta? • npor zas ney ]uryzdykcYl wyznaje fi? za wy
..

w tym farnym fi? pokazuie i jefr d.o-" kl?tego. 4. Kto I fi? upija· zmierzaj?c

ftateczny do ?ci?gnienia cenfury, kle- do grzechu pod cenfur? zakazanego'

dy kto wie wyH?pek zakazany pod i piany wykonywa, wpada w cenfu ...

cenfur? ,-jednak?e niewfrrzymuie fi?, r?.

i onego dope?nia cho?by to czyni? ?
--------.. ?----

z paflyi tylko, l1i? maj?c woli wyra-
VI.

?ney pogardzenia w?adz? duchów-

n?·
P.

czy mog? by? cenfury wk?adane
za cudze wyf??pki '?UJ"nofi? wi?c nale?y z explj,ka.cyi

<laney: ze ?aden grzech, ?t?d,
ze Jeft

grzechem przeci,w; ?rawu. na?ury wy

kraczaj?cym, ?ie SCJ?ga 1 me ma fo?

bie przywr.Czczoney cen(ury, do cze

go potrzeba, aby i Ko?cio! S. od fie

bie ten?e grzech zakaza? z przyda
l1iem cenfury. 2. ?e jak9 cenfura jefr
kara lec??ca, tak za grzechi przefz?e
wk?adana by? nie mo?e, to za?, co fi?

?z\ftokrn? praktykowa6 zwykto, ?e

??z PQ pope?nionym wyfi?pku wy

'W
odz?' eenfary, te albo zmierzaj? do

n/ro,wadzenia, z grzechu, albo przy

do?zaJ? do uczynienia,zadoCy? krzyw

tJa b prz?z wyH:?pek uczynionym ? co

h{o ardzl?y' .ma u? rozumie? a kl?twie,

'Wa
• naycl?zlzey cenfurze ; zatomo_

tb.o?e b?wiem czyli fufpenfa i zakaz

prze? t t? wydawane i na ukaranie

czas?: {jWyQ?pkow, tylko? na ten

/

O. Cenfura Interdyktu czyli zaka

zu, która nie tak wiele odbiera dóbr

duc?o\Vnych, jako kl?twa wi?kfza ,

mo?e by?#wydawana za. cudzy wy'"

ft?pek , ,i prakty?uie fi?, ?e za wyfr?·
pek Krola podaje H? fl:a!e Pa?ftwo·

za przewinienie pryncypalnych Ofob

w zgromadzeniu podaje fi?; albo ra

czey.wktadafi? interdykt, czyli zakaz

na cale zgromadzenie, na Miafta czy
to na Ptowincy?, tak ha winnych ,

jako i nie winnych, a to dla tego,

aby tym fporobem Król. lub inni

Rz?dcy publicznym ukataniem pr?"

dzey ildonili fi? do p'rzefrania od wy

f1:?pku, do upokorzeni" ii? w?adzy

Ko?cielney, do uczynie?ia zadofy? ;

komu nale?y, kl?twa zas za zwyczay

na par?kularne, tylko wkr?da ?? ?f<?- ,

by; bo tak ci?zk? k?r? nt?
wtnn1 me

mog? by? kara...ni ? wmneml., fufpenfa

czyli ?atamowaDle wydaje fi? ?a

, karami adJ? h1? nazywa?, i f? w iftocie
1.. ue ownerni

. r. •

.ll.t6re za'd .

,'a Ole cen luramI,
WZ

? ZllllerZaj? do leczenial
w?afne
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w?ufne wyf??pki tylko ? co ja?niey i .', farne Prawo i Dekret ogtofzony zaw-

dokladniey daje fi? poznawa? w ex- ?dy upomina.
plikacyl ka?dey z ofobna cenfury. ,----

P. Iaki porz?dek i forma powinny
by? zachowane w wydawaniu cen

fur ?
§. VII.

O. Cenfura powinna by? wydawana
na pi?mie, i jaka fi? wydaje. n. p. czy

p.

Jakie
przyczyny uwalniaj? od-po'

padnienia w cen fur? wydawan?
tych, na których jefr w?o?ona ?.kl?tew , czy zatamowanie, ma by?

wyra?nie wymieniona, przytym po

winno by? wyra?one imie, na kogo
?? wydaje, i przyczyna za co, przy

tym pod?ug prz?pifn Synodu Trydent
Ikiego wydawame cenfury ma poprze
dza? troif?e Ko?cielne upomnienie,
ofobliwfze fwoje maj?ce terminy po
dni kilku.

O. Przyczyny uw-alniaj?ce od pa'
padnieni? w cenfury wydawane, {?

dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzay
jef? tych, które pochodz? z niewa:i:1W
?ci cenfur wydawanych, drugi jef? ty d!!

które wynikaj? z okoliczno?ci tego, na
,

'? d
I

kogo wydawane. Niewaznos wy
a'

ney cen fury -pochodzi, Nayprzód, :

( jsko fi? wy?ey rzek?o) kiedyby J?
ten wydawa?, kto w?adzy nie mj?t;
przs?o?eni bowiem trac? w?adz?, kIe

dy farni popadna w cenfury ,
albO

kiedy firona od Dekretu udaje fi? d,a
wy?fzego f?du , tak te? Bifkup I11,e
mo?e wk?ada? cenfury na Dyecezanl'
na fwego, zofraj?cego w cudzey Dye'

cezyi, kiedy zgrzefzy] W tarntey Dy,e'
cezyi ,

a nie w fwojey, alboli te? kle'

dyby fam Bifkup ?yl w cudzey Dre?
cezy i ,'poki tam zoftaje, na fwoJ?

Dyecezanow cen fury wydawa?. ?le
mo?e

, chibaby W potrzebie wielkJ('?
j za pozwoleniem-Biikupa mieyfca ope

go.

ll7iedzie? rmo , ?e S?dzia nie zacho- J

wui?cy tych kondycyi i porz?dku,
nieprawnie czyni i podpada niektórym
karom w prawie opifanym, ofobli

wiey gdyby wydawa?, kl?tew , po

pada na miefi?c w fufpenfe , czyli za

tamowanie od wey?cia do Ko?cio?a
,

i

to ta kara m! fi? rozumie? o S?dziach
ni?fzych ,

nie za? o Bifkupach , W na

g?ych za? potrzebach mo?e by? wy
dawana cen fura i flównie, a cho?by
i bez potrzeby i I?ównie tylko by?a
wydawana, przeto cho? b?dzie nie-

,

prawna, ale wa?na.

Wiedzie? a.do, ?e ten porz?dek jefr
przepifany dla cen fur

,
które zwyk?y

wychodzi? od zwierzchno?ci, kt()r?
albo zakazuie czego, albo przykazu

je co pod rygorem cen fu ry , która

nie (p?da, a? po niezac,howaniu tego.
co przykazano czy tez zakazano, te

za?, które f? wydawane prawem, albo

-Generalnym, i do wfzyfrkich ?cif.lg".
J?cym fi? Dekretem, nie potrzebui?
Ko?cielnego upomnienia; bo ka?dego

P t
I • ,

'? r. pO'ow ore, ntewaznos
-

cen lury ,

chodzi? mo?e (jako fi? tak?e rz,eltfj?
z niezachowanego porz?dku, ]skw
powinna by? wydawana, to

.

fi:
,"

go porz?dlm, który w wy? r7,yJ1l f:e?
taniu jeft wy?ozony, do ktfjrew?(?O
fzcze fi? i to przydaje, aby t(?O'
wydawaney cen fury nie by?o Og/ lt' ,

ne temu, na kogo bywa wy ?' tli'

móg?by bowiem odfr?pi? oporu
pO"

?
-
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popa?? W cen fur? ; tylko? jako fi? ;', nieznaj?c ze jeft Kaptan • i gdyby
rzek?o tam, tak i tu fi? powtarza, ze wiedzial , zapewneby nie hit, w oby-
z niezachowaoego porz?dku calego , dwóch tych trafunkach niewiadomo.

j:ko jeft przepifan?, ?i: mo?na zaw- ?ci
,

lubo czyn,i?cy gr?e\z?. c.enfury-
zdy WllO?l?, ntewaznos?l,

cen fury; bo jednak D8 fumD1eD1? me sciagaj? , ale

gdyby tez l przez z?o?? by?a wyda- S?d zwykl z one?l
tak ??fi?POW8?,

wana, b?dzie niefpraw.edliwa ,
nie- jak z obwinjoneml, CZ?SCl? dla be-

p?awtla, ale wa?na, ile kiedy wypad- fpjecze??wa ich fumnienia, cz??ci?
nie od

w?a?c!wey zwierzchno?ci za dla d?Uglch Rrzyk?a.d??. •

d?wo?ne zbrodnie, na fumniel1?u obo- Toz fi? ma ?OZ?lnt?C 1.0 czyn.t??ych
Wl?zU1e.

z przymufzema l wielkiey boja?ni ,

Pqtrzecie nie'lfJa?na censura ,kiedy lubo bowiem wielka bojaz? nie uwal-

by?a wydawana bez :l1'ufzney winy, nia cz?flokro? od grzechu, ale uwal-

t? JeR: :
. kie.dyalbo w famey rzeczy

nia <:d ?enf?ry; ?o odeymuie ?oI?,
llle b?dzIe' winy; bo ten, na kogo wy ?zynl?c? me, mqz? by? rczumiany,

dana, nie zgrzefzy? w tym, za co wy-
ze ??ynI

z uporu » P?gardy w?adzy

'oa?a by?a cenfura ,
ani mu tego w f?- Kos?lelney; oproc7; kledyby przyna-

OZIe dowiedziono, albo lubo zgrze- gleme do tego d?zylo, aby pokaza?

fzyt, nie by? jednak prawnie przeko- niepo11'ufze?fiwo, i kiedyby z oko-
?

;
.

lJ?ny, ani tez fam wyzna?, a cenrura liczno?ci poznawa? fi? da?o, ?e Ko ..

nIe mo?e by? wydawana tylko za ?ciol i przy takowym nagleniu i fira-

grzech jawny, albo kiedy W farney chu ?akazuie, czy te? przykazuie pod
o

rzeczy nie zgrzefzy?, tylko U f?dn cenfur? ?

przekonany, i S?dzia z dowodow mia? pruga, za?o?enie udawania fi? do
e '

p0'Y0d do wydania cenfury , W tym wy?fze?o f?du od firony, która ro-

razIe. pO,dlegty ce?rurze jefi wojny na zumie fi? b?? o.bci??on?, i je?eli S?-

fum?le.nlu,. powIerzchownie jednak dzia t? przylmU1e appelacy?, tym fa-

powl;len. J? zachowa?, aby nie dat mym ·fufpenduie moc cenfury , le?eli

:z?or
ZeDIa

u.znai?cym go Za prawnie nie przyimuje, a ftrona przed wyfziym
u

aranego 1 z temi tylko
.

kt6rzy naznaczonym czasem niewyniofia re-

Znaj? J'
" d"

2 {]
ego wn?trzn? DIewinno??, mo- medyow o w)zfzego fubfehum,

f?r l? obchodzi?, jakby nie by? w cen- wpada w cenfur?· To wi?cey wiedzie?

'W??l? tya;n. bardziey w zachodz?cey nale?y KanonifiorT'.

nie, c;Wtsc1, czy. fprawiedliwie, albo Trzecia: niemoc i niefpofobno??

nien j;
Uta

Vlyd?lla, obwiniony powi- dopdmenia tego, co jeft przykazano

Przyc?achowac •. , pod rygorem cenfury, i cho?by ta nie-

\\7ynika
Yny uwaln;aJ?ce, ?d cenfztry, moc nie by?a abft.,]utna, j taka, ?eby

h.()?() f:
z okobcznoscl tego, na pru'zwycl??H?a (poroby j flly tego -

dOrt\o??\ WYddane , f? te: J. Niewia któremu przykazano,
Wale tylko mo-

110?ci t\ zb ????eniem nale?ytey pil. raJna to ]'ef?: ?e bez wielkiego rwo-

lb
t'oz y". ll?

, "
,

?
.

L

a o fi? tr
nIe mog?ca, ta zas J' ('oo pokrzywdzema tego dope me

k zyma z fl:ro f
,.. I •

l b
' 'n. M tk

u. n.
p. kied rb

ny 31I!ego uC'zyn- nie mo?e; Koscto OWlem Je? ? ,?,

Tom 1 V.) Y kto bI? Kaplana , przetoi niezwykla takowych cl?za.

Rh ww
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tow nak?ada?
,

i kto nie czyni, ?e nie
.:: ba, ?e infze cenfury f? Prawem qe:

'

mo?e
, nie pogardza w?adz?, a pogar- neralnym, czy te? od z wierzchnosd

dy tylko ?ci?gaj? censury: i owfzem jakowey partykularney , ale Statutem
i ten, ktoby nie mog?c dope?ni? mia? Generalnym wydane, infze f? te, ,

W fobie t? z?o??, ze gdyby i mógt, które i od' partykularney zwierzchno- t

tedyby niechcia? dope?ni?, niepopad- ?ci , i na ofoby partykularne wypada-nie w cen fur?; bo by? nie mo?e przeko- j?. Powtóre, ?e te? cenfury jedne (? c

l1anym, ?e móg?, a niechcia?, a cen- rezerwowane do abfolwowania ternU, j:
fura wydaje fi? tylko za jawne i do- który je wydawa? i fukcefforom jego,

fi

wodne w?adzy duchwney niepof?u, drugie nie f? rezerwowane. ?fze?f?wo. O. II. Od Cen fury od partykuh'' 11Czwarta: wola ter,o, na którego ney zwierzchno?ci, i na partykularnI .,.

inf?ancy? cenfura wyfz ?a, tak n. p. kie- ofob? w?o?oney ten ty ?ko mo?e a? !Idyby kto na d?u?nikow fwoich od folwowa?, to j? wydawa?, a/Iti
f?du duchownego wyrobi! kl?tew, i Sukcefsor jego, albo ktoby mial o?

?tym?e d?u?nikom przykazano by?o niego moc zlecon?, albo jako to \1

P(Dekretem, aby Aktorowi wyp?acili przypadku ,zafz?ey apellacyi wyi?ZI etd?ugi W czafie ?wierci rok u pod wpad- zwierzchnos?, co ma fi? rozurnJ?1 ninieniem w k??tew, Aktor je?eli im cho?by W f?atucie, czyli dekrecie rJll
o?

I

przed?u?y czaru do roku, i bez dolo- by?a wyra?nie do?o?ona rezerwacy'?1
?enia fi? f?du duchownego; ci za nie- jako i za zwyczay nigdy nie dodaje :If Stwyp?acone drugi, a? po roku W kl?- bo fam porz?dek prawa to okazu"
tew wpadn?, a je?eliby im dIugi da- aby zwierzchno?? w w?adzy i jnryf
rowal

, na zawrze wolni b?d?! od tey dykcyi fwojey nie by?a turbowa?"
kl?twy, ale kiedyby W czafie od f?du dla tego i Arcybifkupi, czyli Metr:
naznaczonym, czy te? przez kredy- pollei cen fur od Bifkupow Kornp''
tora

prorogowanym nie:wyplaceniem wincyaJnych wydanych W ich v.;wpadlt W ?l?tew, poty? wyp?aciw- cezylch znofi? nie mog?, tylko F
fzy czy tez maj?c darowane, od za- czas wizyt w zafzIey apellacyi; ??
ciqgnioney kl?twy nie f? wolni, ale dyby za? po wydaney cen furze pr?'
powinni fi? ftara? o abfolucy?, przez ?o?ony fam wpad? w kl?tew, i W rJ?e;
któr? jedynie cen rura mo?e by? znie- og?ofzonym zoftal, nie b?dzie rJl(?!
11ona, jako fi? okazuie z propozycyi od njf'y abColwowa?. Tak te? kto ?:\o? Alexandra VII. pot?pioney w licz- daje cenfur? Imieniem Papie?a

'

ble 44·" co do fumnienia po naft?pio-
I

wniy?cia w kognicy? (prawy, albo'
tley poprawie winnego i po ufratym zleceniem Starfzego approbui?c?

uporze, U,ftai?
censury.

"_ l
jego dekret. Tudzie? i Delegat P,,\.c?
fki po wyfzIym Roku od \Vy?31?0'od fiebie cenfur abfolwowa? nIe

§# VIII.

i
g?· .

?,?,J
O. III. Od cen fury przez

pr
flJ'

P. T{to mo?e ahrolwowa? od cenrury? czy te? ftatut wydaney, k.tóre1,e'
0, f? I. N'ayprzó" przypomnie? trze- Jlowi=ica ?wier?chno.?? fobIe ole

1ICfWQ"
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Ge?

)?ti zerwowat:?, mo?e abfolwowa? ka?dy ?:, to, tylko na
.

(u?nie.niu, od h?rezy!
tern Spowiednik maj?cy w?adz? abfolwo- zss ukrytey 1 D1ew1adomey, Bifkupl

te, wania od grzcchow ?miertelnych, ale mogli abfolwowa? ?ami tylko przez

InO- ?ylko przy Sakramentalney Spowiedzi, fi? J
a nie przez Wlkaryufzow fwo-

lda-
.

I ta abfolucya b?dzie wa?ua tak ?e ich.

e f? ?ho?by po?ym ta zbrodnia by ta ?vy- .

Pototdre, Bif?mpi mog? ab.folwowa?
mU' JaWlOna, l do f?du doniefiona, na od cen fur Stolicy Apofrolfluey rezer ..

egO,
furnnieniu jeA: wolnym i ci mog? wowanych jawnych, rych, }tu>rzy nie

z nJm I!r?efrawa?, któr?y go znaj? ?og? ?ie? fpofobno?ci i?cia? cz?
te?

lbr,byc w?zme .
abfolwowanym, byle in. jechania do Rzym?, Fk? ?o: koblet?,

5rO! ?ym me dalI zgorrzeni?, jako fi? wy:
I ubodzy, ?arzy, medol?zm './tyl?o ra ..

1I? zey rzek?o: To? ms fi? rozumie?, l dz? ntektorzy do Rzymu lS? niemo ..

glJP
o

abColucyi daney od cen fury rezer- g?cy?, .

frara? fi? o abfol?cy? przez

l ?? ,,,,"owaney od maj?cego wladz?, ale plfa,me ? Prokurat?row, kled? ??
lat ..

o
,I tylko co do fumnienia ?e Jdedyby wos? mle? mog?, Jako pofpohcle fta ..

r?ft' potym ,rzecz poCzta .Jo f?du, powierz- ra?:fi? zwyk?o o uwolnienie W

tniel ,-c?owme powinien fi? rz?dzi?, jakby przefzkoda.ch Ko?c!elny.ch ?o fJ:lu-

? nil
l11e ?brolwo\Vany, póki publiczney nie bu. ·Nunc1Uf?e takze mIewaj? wfzel ..

leya!
odblCrze abColucyi.

kie pozwole?lIa w przypadkach Stoli ...

M
O. IV. Od cenfu.t" Prawem czyli te:l ey Apoftolfln.ey rezerwowanych.

;?jel Statutem Generalnym rezerwo?a- Opr6cz Blfkupo? miewaj? i inni

1 ryt'
Ilych, ten tylko abfolwowae moze, obfzerne, pozwolenIa do abfolwowa?

:r11"
komu f? rezerwowane, czyli kto je nia w cenfurach rezerwowanych, o

etrO'
fobie rezerwowa?, alóo SukceiTor je- których wiedzie6: I. Kto ma pozwo-

go, czyli od nie?lo moc maj?cy. Tak lenie i moc abfolwowania od cenfur

rlpr? ,

k 6
r. fk

t'rlC!yprzod: nie t re J? rezerwowane Bi upom rezerwowan yeh nie mo?e

V)j Stolic? Apofl:ollk.iey ?
i te jed?e f?

\
abfolwowa? od ceDfur rezer?owanych

p? 2am?llI?t? UJ Bzttlz Wi,ec.zerzy Pa?.foiey, Papie?owi. 2. Kto ma Generalne po-

; ?I ?r?gte W mfzych e??sclach Prawa 1\0- zwolenie do abfolwowanla cen fur

pf'el sClelnego ? Synod Trydendki w Sefs: Papie?owi rezerwowanych, nie mo?e

r?!)i ?tfk
w Roz: 6. Reformacyi pozwoli? ab?olwow?? <:>d trch, które f? zam-

) \v?, lic
upom abf?lwowa? od cenfur. Sto- k01?te ?

Buttz Wleczefzy PCl11Jkiey; bo

bl' I:h? ApoftoHluey do abfolwowama za- te ofobhwfzego potrzebui? pozwole-

)0
? ?ycha?ych.

z winy ukrytey pochodz?- nia. 3, Pozwolenie, które Oyciec S.

?l woln' WYlowfzy zab6yfrwo dobio.. zwykt dawa? Spowiednikom pod czas

JI(\\ fliey
e,

tat
UJ Bulli. U'it!Czerzy Pa?.. Jubileufzu,dane na abfolwowanie reze?

11).' rnieyr 2amh ni?tych, jako i w innych wowanych Papie?owi rczumi fi?, i na

?
? f:

lcac rez
.

·lk
h B'&

?
fil att)ytl\

Jerwcwanvch, me ty o abfolwowanie rezerwowanyc
l u ..

fzew fpr?ebz fi?., ale przez Wikaryu- pom ale tych, które dla nich prawo

vJ WOle
p 'k'

.

'

k 6 f:
•

'r?' du niep
'o l f? tayne,

l do f?- rezerwowa?o, albo t re aml rezer·

Pl' f?du b roradzone ? albo któreby do wowali Statutem Generalnym; tych

re te'
?y b ?Wd zy wpro?adzone, nie mó· bowiem cenfur ,

które w fzczeg?lllO-
y ofiatecznte dowiedzione, i $ci przeciwko o!obom wypadaj? ?

Hh ji pro-



TRAKTAT 'IX.

-: procefsow i f?dow , i pod czas 'Jubi- >:? woli zwierzchno?ci, i zwierzchno??
leufzu nikt abColwowa? nie mo?e, tey fwojey w?adzy zaw?dy uzy? mo:kr6m tego t kto j? wydawa?." 4. Kto ?e, byle byto bez fzkody drugiego 1

ma w?adz? rozgrzefzenia od grze- bez pob?a?e nia z zgorfzeniem. Ten,
chow Stolicy Apoftollkiey rezerwo- co ma wiele na fobie cen fur z ofo
wanych , tym famym ma w?adz? ab- bliwfzych okobczno?ci i zbrodni wY"
folwowa? i.od cenfur tym grzechom niktych , czy te? Z jednego wyft?pkll
przywi?zanych; bo Oyciec S. nie pochodz?cych, a z atyrn i w naturze

" zwyk? fobie grzechow przez fi? re- jednych zniefieniem przez abfolucy?
zerwowa? , ale cenfury im przy??- jedney, drugie zet?aj?. n. p. pobi? kt?
czone ; kto za? ma moc rozgrzefze- jednego Xi?dza razy kilka, albo li tet
nia od grzechow Bifkupom rezerwo- róznemi czarami kilku Xi??y , 'ile ofo-

wanyeh , nie mo?e abColwowa? od bliwfzcmi razami bi?', ty le kl?tew
cen fur przy tych?e grzechach zofraj?- ?ci?gno? i profzae o abfulllcy? za pa'
cych; bo jako Bifkupom nie tylko bicie jedne czy te? jednego, o d jed,
cenfury , ale i farne grzechy bez cen- ney kl?twy otrzymuie abfolucy? ,

a

fur rezerwni? fi? , tak w .ich rezer- nie od innych. Tak te? kto otrzyma!
wacyi od??cza fifi grzech od cen fury, abfolucy? pod obowi?zkiem dope?nie-
a zatym i pozwolenie abfo?wowania, nia, co ma fobie nakazano pod powtór"
powinno mie? jafne wyra?enie, czy od nym wpadnieniem w t?? cenfur? ,

grzechu tylko ? czy i od cenfury ? je?eli nie dope?ni w czafie .naznacze-
Kto by? abfolwowany od cenfury nym, powtórnie w t?? cenfur? wpa-

przy Sakra'nenc:e Pokuty , któryby da, .tak jako i ten, kto tylko na czaS
n. p. z niedoih,tkll zalu nie byt wa?ny, do jakowego aktu by? od eenfury wY"
abfolucya od cent"ury wazna i dru.. j?ty, po wyfzlym czafie znowu wp.-

, giey nie potrz -buie, ale ktoby do da.

otrzymania ab(.J/ucyi podawd pobud- Co fi? rzek?o o rozgrzefzeniu od
ki nierZetelne j fdfzywe na ofzuka- -grzechow rezef'\vowanych, to? ma M
nie abfol wowa? mog?cego, nie otrzy.. rozumie?, i o cen furach, ?e w niebe?
ma wa?ney abfolucyi, tak w?a?nie fpieeze?l?wie ?mierci ka?dy KapIafl
jako i ten, kt()ry cho?by przez infz? cho?by te? i fam w cenfurach zo{?a;
ofob? przymurem i nagleniem wymóg! j?cy, albo i oddalony, Kleryk ?as

,abfolucy? od maj?cego moc. Zaczym wi?kfzego po?wi?cenia nie maj?cy,.?z?daj?cy abCo?ucyi, powinien o ni? ten czas by móg? tylko, kiedyby rIl1aJprofi6, co komu nale?y powinien nad- na to ofobliwfZe pozwoleme,
o

grodzi? i zbródni, za któr? jeft w cen. wfzyak.ich cenfur na fumnieniu ab.[0j'furze, poprzefta6 ma fzczerze poa:i.. wowa? mo?e, z przero?eniem J?' .

nowi?; a kiedyby okoliczno?? kaza?a nak Penitentowi obowi?zku, ktor?j juramentem potwierdzi?. ma na fobie, ?e kiedyby wy?zedl{JJednak?e kto ma moc ordynaryin?

I
tego niebefpiecze?frwa, powinl?l1 ?!

ab?.OIwowania
od cenCur, mo?e abfol..

.

prezentowa? zwierzchnosci. N,ektf/1WOW:i? j nie przytomnych, i nie pro- rzy Teologowie t? wbdz? w zgo;u"r.zll?ych, gdy? ce.nfury de.pendUi? od zycia. generalnie po?wolom?.
rO

.

.. ,nucH
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miej? , tylko o tych cen furach , które n
cenfura tak nie jeft przy??czona do

ez
powiedz.i 1 poniewa? Jako ten !\o?cigl Bo?y jeden na?yw

ii?

-

I??
o-

I i

?n,

o"

'Y·
ku

ze

y?
tO

f

eZ

:0'

?w

O'"

·d,

a

lal

e·

>( ..

? ,

o-

)a-

:aS

'Y'
)a-

od

fi?
le?

all

a'"

a?
\',

al

)d
)1'

d'

rj
rp

i?
I

)"

i?

L?

niedozwalaj? przyimowania Sakra- grze'chu, aby bez niego abfolwowana

?e?towt
i pocho.w?nia na mieyfcu S. by? niem?gta. Abfolwui?c?mu zacho ..

Jakle f? kl?tew 1 interdykt ,
nie za? wa? nalezy, aby w furmle rozgrze

...

fufpenfa, czyli zatamowanie, która fzenia pierwey rozgrzefzat od cenfur,

tego wfzyfl:kiego nie wzbrania, i ten a potym od grzechow. Drugie za?

t?lko ma W fobie rygor, ?e ?yi?cego
aLfolwowanie publiczne z ceremoni?

nie dopufzcza do adminiftrowania.
od Ko?cio la S. przepifan? odprawu-

To te? wiedzie?, ?e ka?dy w nie- j?ce fi?, ofobliwie abfolucya od kl? ...

berpjecze?ftwie ?ycia od cenfur abr?l- twy ,

.

która yv Rytuale Jeft u?o?ona i

wowany jef? tak wa?nie ?
?e powtor- prz epifana ,

1 W potrzeble ma by? za ..

ney abfolucyi 'nie potrzebuie, oprócz chowana.

kiedyby przyfzvdtfay do zdrowia po

nnwi? fwoy upor , niechc?c dope?ni?

tego, co mu nakaza?a zwierzchno??

pod censur?, gdy? przez
to popad?by

R O Z D Z I A ? II.

znowu w t?? fam? cen fur? i potrze-
O cenfurach Ko?cielnych w fzczegu!no?oi".

b?watby abfolucyi nawet na (u?nie-
DlU. Przy tym , ?e abfolucya w niebe

fpiecze?fl wie ?mierci dana, ?ci?ga fi?

tylko do fumnienia; bo ka?dy 'p0?ro

eony do zdrowia, publICZnie pier

wey za popad?ego w cenfur? oglofzo

I?y, powinien fi? {bra? o abfolucy?

publiczn?, która cz?frokro?, i z umar

Iemi czyni? fi? zwyk?a.

o censurze kl?twy.

P.
Co jefr i wieloraka kl?tew?

O. 1. Kl?tew jeft cenfura Ko?ciel-

na, która cz?owieka okrzczonego

oddala od fpoleczno?cl prawowier ..

nych, to jeft: od uczesnictwa dób;

duchownych, wfzyfrkim prawowier.

nym l1uz?cych. W którey definicyi
$. IX.

.

daje fi? wipdzie?, nayprzdd: ?e kl?·

}l'Jakim fporobem i form? ma by? tew nie mo?e by? wk?adana tylko na

dawana abfolucya?
cz?owieka okrzczonego i zofi:aj?cego

d
O,, A?fol?owanie od cen fury jefr w fpoteczno?ci Wiernych Chryfrufo-

ft?or?le: Jedne p?ywatne ?ci??aj?ce wych, powtóre: ?e w Ko?ciele Cbry-

i t 1
ko

do, uwolOlenia na furonieniu, ftufowym f? dobra duchowne wfzyft
...

\\7

e

?bo me ma dla fiebie formy W kim prawowiernym do odbierania,

d(;;atn.Ych flowach przepifaney, i z nich porpolite jakowe f?: Sakramen
..

ablZl
JeQ l??y? Rów oznaczaj?cych ta ""u?by Bo?e i inne publiczne

na-

ucy? z
.

d kk'
11,

"
•

dzia?
•

S

e to Je na zwy lo fi? bo?e?ftwa: tudzie?, ze CI prawow1er-

lubo b?rzy ta??amentalney Spowiedzi,

I
ni wzaJ' emnie mo?? fi?

ratowa?.
fwo-

z po rz,eby' b k

. .

l
'

.'
.

abfolwo
. ,o to ma moc ]'emi modlitwaml, Ja mu?namt, 1 mne-

wanta od r.
,.

•

.' J'?
•

abfolwowa? b f
cenlury ,

moze J? mi dobrem) uczynkami t zaaugaml •
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fi? tl"yumfui?_cy, zawiera w fobie SS?
>:. od??czenie prawowiernego od przyi ..

Pa?fkich i wfzyf?kich w chwale wie- mowania Sakram?lltow, ale Kaptan
kuif?ey ? Bogiem ?yi?cych,

'

zof?aj?cy w tey kl?twie Sakramerita
Drugi wojuj?cy, który 1kladaj? adminif?ruj?e i przyimuj?c, grzefzy,Prawowierni tu ]efzcze na ziemi z o- lecz nie zaci?ga." Irreguiaritatem , nie

fiaj;!cy, tak mi?dzy tryumfni?cemi w fpofobrro?ci do adminifrrowania.
.chwale i jefzcze wojuj?ceml o dobi- II, Ze ta kl?tew nie ?ci?ga fi? tylkode fi? tey chwaly jef? , fpo?eczno??

"

z
przyczyny ucze?ni??wa i fpo leczno ..

?e tu wojuj?cy 'mog? by? ratowani ?ci w rzeczach przez Ko?ciot S. za ..

zaflugami tamtych, i' w.fkutku zaw?dy
I

kazanych, Z wykl?tym wi?kfz? kl? ..

ich ratunku i pomocy doznaj?, tam?e tw?, oprócz ktoby miar z nim ucze ..

w zgromadzeniu' rachui? fi? i dufze ?ni?two w tym wyft?pku, za który
wiernych' wyp?acaj?ce fi? fprawiedli- on je1?: wykl?ty, albo kiedyby mu

wo?ci Bofkiey W Czyfcu , W którym dawa? protekcy? do tego , pomoc,
póki zoftaj? i' tryumfuj?cych w Niebie rad?, to i fam W t?? fam? wi?ksz?
i nas tu ?yi?cych modlitwami wfparci /kJ?tw? popadnie, oraz kto w t?
i podratowani by? mog?, i wprowa- mnieyfz? k??tew popad? dla fpo?ecz
dzeni do chw?.,ry wlekuif?ey, nas wza- no?ci z zoftaj?cyttt w wi?kfzey, tedy,jemnie 'ratowa? i wfpomaga? mog? zoftaj?cy w wl?kfzey , powinien byc
twoj? przyczyn? do Boga, i ta to jeft . od zwierzchno?ci duchowney ogio"
fpo?eczno?? Wiernych Chryftufowych, fzony za wykl?tego, albo1kiedyby
któr? za Artyku? Wiary poda? Syrn- jawnie i publicznie 'pobi] ofob? du ..

],ot Apof?olfki w Artykule dziewi?tym: chowna
, kjedyhy te? by ta kl?teW

S'll'.Ji?ty Ko?c?o! Powszechny Swi?tych jawna nie fprawied?iwie na kogo wIo"
Ob.cowanie. Y te to f?- dobra duchow.. zona znaj?cy niefprawiedlhyo??,

Ile czyli Ko?cielne, z których' wfzy- mo?e ? n'im konwerfowa?, byleby tyl ..

fey odbieramy.
"..

ko niedaf zgorfzenia innym nieznaj?"
Potrzecie:' wiedzie6 ttzeb?, ?e cym. K??tew tak?e od niellalezne)"

W Ko?ciele ??o?ym, jedne t? modli· zwierzchno?ci ztosIiwie w?o?ona nie
lwy publiczne Imieniem Ko?cio?a S. odrzuca innych wiadon?y'ch od kon"

.

\

Bogu ofiaruj?ce fl?, drugie or,Ywatne, werfacyi. ,.' )

które ka?dy od liebie Bog? ofIaruie, nI. Kl?tew t? mnieyfza nie jefl: ni ..

od tych prywatn?ch wykl?ci nie f? komu rezerwowana do ,rozgrzefzenia,
o'go?oceni; bo kazdy mQ?e fi? za nich i ka?dy K;tptan maj?cy w?adz? !O1,"tllodH? prywatnie, aby ich Bóg na.. grzefzeni?. od grz;echow, od niey JtlOie
wróci?" qd jakowych za? dóbr powfze. abfolwowa?, ale Penitent to ma za'

ehnych f? oM?czeni, ofobliwfze to chowa?, aby cho? powfzedni grzech,
obja?ni pytanie. kt6ry mll fqbie t? mnie,Yfz? kl?t?VI'O! II. K??tew jefr dwojak?; przywi?zan?, wyzua? go na' Cpowle"
wi?kfza i mnieyfza. Zachowui?c na dzi, aby by? pierwey abfolwowal11
potym mow?, o kl?twie wi?kfzey, od kl?twy, a potym od grzechow I

teraz fi? daje wiedzie? o mnieyfzey: gdy? w tey ?J?twie Sakramen?odWl, ?? ?a kI?tew mnieyfza jeft tylko przyimowa? nie mo?e, opró?z
kle 'I

.

nieWl?
...
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niewiedzlat o tyln, ?e zoftaie, i za ?:"
twierddzona hyfa przez Leona X ..

co zoftaie w kl?twie tey, i W ten czas ?adnego, czy to partykularnego cz?o-

od niey b?dzie abf?lwowany gene-
wieka , czy te? jakowe?? zgromadze ..

raln? abfolucy? ,
ktora fil( zawiera W ma, w kl?tew czy tez rnne cenfury

formie rozgrzefzenia. jakimkolwiek fpofobem popad?ych w

I

przyjmowaniu i adminiftrowaniu Sa-

kramentow i innych rzeczach du

chownych Wierni Chryftufowi ni.

maj? fi? chroni? fpo?eczno?ci, ani

mieyfc Interdyktow zachowa?, dopó
ki dekret czyli cen fura takowa przez

zwierzchno?? duchown? nie b?dzie

publikowana i ogIofzona, oprócz kl?

twy za .pobicie ofoby duchowney fpa

daj?cey, kiedy jeft jawne i tai? fi? nie

mog?ce ,
z którey Oyca S. nauki daie

fi? pozna?, ?e jedni f? wykl?ci, któ

rych Ko?cio? S. nie publikul?c cierpi,
i w fpo?eczno?ci zachowuje,' inni,

których przez publikowanie od??cza i

$. II.

?. C? jeft kl?tew wi?kfza i jakowe
Jey fkutki ?

9 ..
1. Kl?tew wi?kfz8, jeft cen(ura

I

KoscIelna
, która cz?owieka okrzczo

n?go oddala od przyjmowania i adrni-

1l1:ltruwania Sakramentow, tudzie? od

wfzyfrkich pozytkow duchownych ,

.

fpo?eczno?ci wiernych, i pochow?nia
11a rnieyfcu S. i ta jedna jeft ,

która

'N?a?ciwie nazywa fi? kl?tw? i jeft

llaywi?kfz? Ko?cio?a Bozego kar?.
odrzuca' od fpoleczno?ci, '

.

O • .II. Slmtk\ jey :fiedm pryncypa?

nie rachuj? H?: I. Od??czenie od

trzyirnowania
i adminiftrowania Sa-

To te? wiedzie?, ze tu jeil: mowa o

wykl?tych cierpianych i nie cierp?a

nych, którzy b?d?c prawowiernemi,
z jakowey przyczyny popadn? w kl? ..

tew, nie za? o dyfIydentach, kt6rzy

f? cierpiani w rzeczach Cywilnych, i

owfzem i na nabo?e?ftwach bywa?

mog?, ale tai Bulla ni?ey oftrzega"
?e te rozporz?dzenie naft?pito , dla

uchronienia od grzechu fumnienia

wiernych. to jeft: aby z niemi kan ..

werfui?c i ucze?niawo maj?c niegrze

fzyli, nie za? pob?a?aj?c wykroczli
..

wyro, którzy ikoro fi? poznaj? by?

popadlemi w kl?tew, czyli inn? cen:

fur?, ile z fiebie powinni fi?. faml

chroni? i unika? od tego uczesm?t,,;a,

którego im K??ci?l
S. zakaza?, k:om

niekt6rych w1elklch przyczyn, Jako

to dla niedania zgorfzenia nie?iedz?

cym, lub te? dla uni?nienia me?aw?
wielldey, które ji? lli?ey w exphkacYl

•
ramentow. 2.. Od uoze?ni?twa

o po

zyt?ow duchownych. 3. Od f?ucbania

lluz?y Bo?ey ,
j innych -nabo?e?f?w

pubhcznie Imieniem Ko?cio?a Bozego

pdprawui?cych fi?· 4. Od doft?pienia
arochyi, lub jakowey godno?ci du-

??ow?e>,. 5. Od pochowania na miey

..

u
sWl?tym. 6. Ud fprawowania

"rz?d
"

fa . ? 1 )uryzdykcyi. 7, Od konwer-

'N?!;
1

?lerzczenia ii? mi?dzy prawo

..

l
nem 1, tak W rzeczach duch ow

&'yc 1
.

ki d{a
Jako Cy?vilnych, które to {kut ...

.. _?

d
. zllpdmeyfzego poznania do-

Ala
nleyr b

.

'

do k'
zey potrze Ul? explikacyi

torey
.•

l' fi'
.

'

trz b
nlze 1 przy ?plemy Wledzie?

e a.

Z rozrz d"
• ,

W Bull'
? zenl& Marcma V. Papleza

.

I
zaczyna' r.. Dl Ok'

ft,ze dztsz
-

b J.?cey 1l?:
et um me-

potym naK espzeczenstwct, e5c. która

oncyUum Latera?!killl po- 1k.ut4
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Ikut}\()w kl?twy ja?nie oka?? ,

1.
{? im w po?ytek. Prywatnie jednak, ofo ..

bilwie z intency?, aby ich Bóg nawró.
ci?

, offiarowane f? im po?yteczne,
nawet i Kapfani prywatnie za ?icb
mog? fi? modli?, i przy ftrafznycb
offiarach za nich mie? memento W

mysli, ale nie wymieniaj?c w modli
twach publicznych od Ko?ciola prze"
pifanych.

Nayprzód tedy kl?tew od??cza
wiernych od przyjmowania i admini

firowania Sakramentow, zaczyrn wy

kl?ty, cho?by tez od Ko?cio?a Swi?
.tego cierpiany, czyli nie publikowa

Jly przyimui?c Sakramerita grzefzy
?miertelnie, oprócz (jako fi? rzek?o) w

okoliczno?ciach wielkiey potrzeby.
Sakramentu jednak pokuty króm nie

befpiecze?f?wa ?mierci waznie przy

j?? nie mo?e ; bo pierwey powinien

by? ?bfolwowany od kl?twy, od któ

rey tylko w niebefpiecze?l?wie ?mier

ci ka?dy Kaptan abfolwowa? mo?e.
Tak te? wykl?ty nie cierpiany; czyli
publikowany, grzefzy adminifrrnj?c
Sakramenta, i Sakramentu Pokuty ad

minif?rowa? nie mo?e dla utraconey
juryzdy kcyi,króm W nie be [piecze? ftwie

?mierci, wykl?ty cierpiany Paroch czy
tez inny do adminiftrowania Sakra

mentow rekwirowany, mo?e admini ..

lirowa? bez grzechu, ile kiedyby Pa

roch fwych powinno?ci nie miar ko

mu innemu zleci?. Paroch za?, aby fi?
fam nie natr?ca! i nie nara?a? na to. n.

p. zafiadaj?c \V konfefllonale
, ofiaru

j?c fi? do Mfzy odprawowania.

lIIi .

Wykl?ty nie cierpiany, nie tylko
jeR: od??czony od po?ytkow modlitw,
i nabo?e?f?w Ko?cielnych, ale tei
ani na f?u?bach Bo?ych, ani innych
nabo?e?f?wach wfpo?nie z irme m i by"
wa? nie mo?e i wdzieraj?c fi? do ich

f?uchania
, ci??ko grzefzy t i pof??pu

j?c upornie, wpada w now? kl?tw?
Stolicy Apoftollkiey rezerwowan?.
Nie cierpiany niektórych zdaniem ma'

?e M Czy f?ucha? prywatnie, ale kiedy
ma ?atwo?? pof?arania fi? o abfolu:

cY?, i zniefienie tey kl?twy, a nie

flara fi? , to i tym farnym nief?ucha'

niem nabo?e?f?wa, oraz opufzczaniers
Sakrsmentow Pokuty i Eucharyftyi \'1

czafiech przykazanych grzefzy. Na

kazaniach wykl?ci bywa? mog?, pO
kazaniu za? zaraz wychodzi? powi:"
ni, i kiedyby pod czas llu?by Bo?eJ'

czy t?? innego nabo?e?fiwa wykJ??1
publi1wwany. wfzed? do Ko?cio?'a, i ole

móg?by byc wyp?dzonym, czy Ii wY"

profzonym, Nabo?e?fl:wa po?ion?
ufta?, tak te? i fluzba Bo?a, je?,eh
jefzcze nieprzyfz?'o do Kanonu, jeZe

.

II.

Kl?twa od??cza od po?ytkow dn

ehownych , których wfzyfcy wierni

partycypui? z ftrafzney' offiary, mo

dlitw i :uabo?e?ftw publicznych Imie

niem Ko?ci?b Bo?ego odpr.awui?cycb
'li?, tudZlez z odpuftow nadanych, i

to pryncypalnie ma fi? rozumie? W

wykl?tych nie cierpianych, zaczym
Kap?an jako pub1iczna ofoba i Mini

fler Ko?cielny nie mo?e za ni?h
t ani

nu?by Bo?ey, ani innych naboze?ftw

edprawowa? i offiarowane nie póyd?

.. ?
Kap?an w[zed? w Kanon, powJnJe,
kontynuowa? do kon[umpcyi, a rert

, ?'
t? w zakryfiyi konC'zy?, a It: Lud zg

,

mad zony zaraz wyi?? powinie?. 1<;.prana z flu??cym tylko z()f?l!W1Wr??a
Kiedyby za? takowy wykl?ty

t?o}

za
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?? d rZW?3tnj 'Mfzy f?ucha? i niechcia? ,:, koncyHowany, czyli po?wi?cony, au ..

odey?? , nale?y drzwi zamkn???

\
iby Ho?ey i nabo?e?frwa odprawia?

,
IV:, ii? nie m?lq,

na C?,ent.rz? pdki n?

• Z'?ftaJ.?cy w kl?twie eho?by te? cier- b?dzie .poswl?cony 1D??ch
cia? grze?d

plam ?
me mog? promowowa? fi? na niemozna, mi?dzy KOSClO? m, a Cmen-

iad?? beneficya , ?uz?dy i godno?ci tarzem ta zach??zi r??nj a
,

?e pr?ez

KoscIelne , tak .tez Elekcye , Prezen- zgwa?cenie KOSCIota 1 Cmen?arz Jeli:

ty _, ,\oHacye, i?{?ytuc;ye, prowJzye zgwarconY,' .a prz7z ?gwalceme
cmen ...

.

dla nich poczynione, nie (? wazne, tarza KosetO! me ]e:Lt zgwa?cony.

i niedaj? im Prawa ?adnego do tych

\
Co fi? rzek?o o wykl?tym niecierpia

b?neficyow i urz?dow cho?by kl?twa nym ?
to? fi? ma rozumie? i o niepu ..

me by?a wiadoma dl; czegO., gdyby" blikówanym, czyli cierpianym, kiedy.

te? i wefzli 'W p'o1JefY?, ?adnych ? by tlal.rl W kl?twie wfzyftkim wia.-

nich po?ytkow odbiera? niepowinni i domey i jawney bez dania ?adnyeh

nie mog?, i za odkryciem kl?twy Zl1akow pokuty, ale mieyfce, na któ

odpadaj? od tych bene:ficyow, ani ich rymby by? pochowany niepotrzebuie

blog? rozygnowa6 i ziJllienia?} bo rekoncyli??yi, .czyli po?wi?cenia. Wy-

i'ligdy do nich nie maj? prawa,
1 OW" kl?tego ererpranego , kt6ry jeft nie

fz?m, ktoby ju? po otrzymanym
be-

\
wia?my,

i wiado?ego, który da?

tleficium wpad? w kl?t??, ?oz>,tk?w znak! pokut1' na mle?fcu S. chowa?

jego przywlafz.cza?
fobte me lJloze , nale?y,

przez ?aly c?as, pdld zo?aje w kl?-
VI.

twie, i nieczekaj?c Decyzyl S?dl.l, po
..

\winien je odda? wlafnemu Ko?cio?o- Kl?twa oddala od (prawowania

wi, czy te? ubogim, oprócz kiedyby ur??du i juryzdykcyi, tudzie? i od rpo ..

j? fo?y? na inneg? na, ?ieyrcu (woi? ?eczn??ci ?dcina " zaczym zoftaj?cy W

plln!n?cego ui!Ug? Kos?lOta i Parocbyt.

\
kl?tWie, me mo?e ordynowa?, infty.

S? Je?nak niekt6rych zdani?, ?e je- tuowa?, Elekcy? ndada?, prezento
..

?l,by Je m6g? fobie utrzyma?, tli' u- wa?, Prawa ftanowi?, Dekreta wyda ..

2nan?.e f?du czeka? mo?e. wa?, i wfzyftkie juryzdykcyonalne
. v.

\
czyny podzielone od wykl?tego nie-

'" "1.ykl??y niecierpiany, kiedyby umar? derpianego nie w.ine, od cierpian.-

i. l
\.?twle, cho?bX z poprzedzaj?cym go f? wa?ne, ale on udaj?c fi? w te

a? e? za grzechi i znakami pokuty, czyny grzefzy. Tak te? wykl?ty nis

c:ho::n ahfolw?wany, n!e mo?e by? mo?e fprawowa? urz?du S?dziego •

?e?elib
y ?a ?leyfcu

S. 1 pochowany,

\
Patrona, Projturatora ,

Aktora, anI

?lan Yd ?ta?o Jego mog?o by? rozez- mo?e by? u?yty za ?wiadka, i gdyby

e o tnn h
..

b ?
h d ,

},u dob, t
?c ,powlmen y .z gro- fi? W fprawowan!e tyc rzecz'y

w ?

lIa któ
y y 1

Wyrzu?ony,
a mleyfce. wy kl?ty niecierPI.ny, wfzyfrkle f? mI>

?g\Va"
rym by?. pochowanv, jako

\
waine cierpianego w ten czas tylk()

p.tzeto w K??:mno by? I'0SWl?COI!e, nie wa?ne b?d?,

kle?y.
ftrona prze_

, leone o
i .

.
, •

'l'ochowan /10, ? ?t6rym?y by? dwn- 11 f?dll z.rzu?, excepcy?· Wy

T.on YI' TT
op6k? )ue b?dZIe re!" kletv lubo nie w,oze by? aktorem ?

; y ?
.

li
? ol ,.

kogo



I'

TRAKTAT IX.

kogo pozywa?" ale pozwany
nien odpowiada?,

powi- ,:_ radzi? nale?y nie tylko o fpofobach
wyi?cia z kl?twy, ale i w innych na'

glych potrzebach il'awy i fortuny:
mo?na fi? u niego o d?ugi upomina?, 1

owfzem prywatnie mo?e H? i, 011 o

fwoje dopomnie?, ale nie pozywa?.
Zona nie mo?e rzuca? m??a wykl?te
go, domowa familia i czelad?, tak te?
i poddani mog? i powinni konwerfo
wa? z Panem wykl?tym. Niewiadomos6
tak?e exkuzu?e od grzecbu, gdyby kto

konwer?ow?? z wykl?tym niewieoz?c
o k l?twie ,

1 owfz em kiedyby fi? zda

rzy.fo widzie? z wykl?tym w kornpa
nii, na takim rnieyfcu , gdzieby on nie

by? jefzcze og?ofzonym za wykl?te
go, niepowinien go of?awia? w Kom"

paniach, tylko wyfirzega? fi? prywat
nie konwerfacyi.

VII.

Kl?twa od??cza od Cywilnego z wier
nemi konwerfowania, i te od??czenie,
nie tylko ?ci?g3 fi? do ofoby wykl?
tego, tak, ?e on czy to niecierpiany,
czy to cierpiany, z w?afnego fumnie

nia , powinien fi? chroni? fpo?ecze?
Rwa z wiernerni w rzeczach zakaza

nych, ale te? i do innych wiernych,
-t.e z wyk J?tym niecierpianym nie mo

g? przeltawa? pod grzechem i wpad
nieniem w kJ?tew mnieyfz?. Nie mo-

I

g? nayprzód i niepowinni wierni oka

,zywa? przyia?ni ,o' ludzko?ci, ani przez

liity, ani przez inne ofoby, ani mo

?? w dylkurs z nimi wchodzi?, i gdy
by te? chcia? rfi? wda? W rozmow? ,

?aden mu wi?cey odpowiedzie? nie

powinien nad te f?owa: Niech ci? B(lg
ncnoroci, Powtóre niepowinni z nim

w jednym domu miefzka?
, jedney ro

boty z nim robi?, w kontrakta wcho

dzi?, u fto?u z nim zsfiadad , w kom

paniach, w k tl)rych fi? on znayduie,
bywa?, uft?pi? nale?y. \V aufteryach
publicznych, kiedy on w jednym k011-
cu fto?u je?? b?dzie, inni mog? fobie

Jtaza? da? obiad w drugim, byle fi? z

nim niewdawa? , tak te? wykl?tego
niemaj?cego domu i fpofobu do ?yda
naje?y przyi?? i wfpQmodz, aby z

zimn? , lub g?odu nie umar?.

Kr6m wyra?onych Ikutkow kl?twY
wi?kfzey , dwa jefzcze zoftaj?, które

fpolnie z tarntemi nierachui? fi? ; bo

nie zaw?dy fp?ywaj?:
Pierioszq, co do Ofob Duchownycb

w ftopniu Kap?a?f?wa zofraj?cych, ?e
ki ed y by wy kJ ?ty, C7-y to ci erpiany ,

czy niederpiany fprawowat urz?d Ka'

pla?/ki przez admini firowanie Sakra- .

mentow, popada w irregularitatem.
IJrugi, kiedyby wykI?ty uporc"'j'"

wie, przez rok nie fraraj?c fi? o ab(o"

?ucy?, trwa? w kl?twie w?o?oney:1
fprawie herezyi. n. p. za. czytanIe
kfi??ek heretyckich, po l'oku ma ??
za heretyka, je?eli nie W fp"aW1e
herezyi, to ma fi? za podeyr7-aneg(? ?
herezy?. Dia tego cz?owiek zolhJ?

cy W kl?twie, cho?by te? niewiaoO'

S? jednak przyczyny, dla których
W rzeczach Cywilnych zakazanych
mog? niektórzy mie? fpoleczno?? z

wyk l?tym i niecierpianym , jako to
,

potrzeba, dla ktÓrey mo?e z nim ka-
.,

?" (e'
mey, me moze otrzyma' waZ!1le

,.

?dy

kon?.;verrowa?
reflektuj?c go, aby

I
i1? fiara! o abfolncy?. Mo?na od nie

go zaci?ga? rady, kiedy nie ma komu
l'ównie I>orad?i6, jem" tei, kiedy profi"

lkryptu Papie1kiego, dla czegO w (7.,
flrryptach w pocz?tku zaw?dy kladp'

fi? abfolucya od ceDfurf

§. III,
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•
i ?aden z B?fkztpOW nie ma wa?y? fi?

r onego al}Jolw?wa?, pdki Apo.ftoljkiey ?to-
Hr.§.

\
ticy nie b?dzle prezentowany. O ktorey

.to kl?twie wiedzie? trzeba.P.

Jakie
f? kl?twy rezerwowane?

O. Któr,e kl?twy i komu f? rezer

wowane do wfzyfi:kich generalnie ?ci?

gaj?ce ??, i. od wfzyf?kich Spowiedni
}{OW wiedzie? ?? ?owi?l1e, f? wyra?

l.

chowane w ExpllkacYl Sakramentu
Ze od wpadnienia W t? kl?tw? nikt

Pokuty, ° grzechach rezerwowanych,
'nie jeft e-xcypowany b?d? i n:;.ywy??

zaezym tu tylko podaje fi?.

\
fz?y pow8.gi i pr?roga.tyw?,' .ani ?ie.

Nayprzód: kl?twy Stolicy Apo- wiaf?y ,
ani mlodzi , byle Jaz byli W

4?oHkiey rezezwowane, co do Ofob »z upe?nyrn poznaniu. gr?echu, nad to

DUchownych ?ci?gaj?ce fi?, jako, ,to:
w t?.?l?tew wpadaj? me tylko przez

l. Przeciw . maj?cym fpo?ecznosc \V ?? blJ??y, ale wfzyfcy ?a
to zezwala-

()br??dach Kap?n6fkich z wykl?tym od

\
J??y, d']??y rozkaz? czylI, rad?, dozwa ..

Papie?a. 2. Przeciw ftaraJ?cym fi? o ?aj?cy, me tylko CI, ktorzy z urz?du

odmienno??, czyli Alienacy? Ko?cie- niepowinni byli dopufzcza? pobicia,

?ow, lub Cerk wiow, 3.
Przef:i\v Ka- ale i ci, którzy mogli przefzkodzi? i

znodziejom fens Pirma Bo?ego o cza- nie dopu?ci? bez fwojey krzywdy i

fiech prz yi?cia Antychryfta i S?du niebefpiecze?ftwa, a z{ofliwie dozwo-

oftatniego i innych objawionych zna- lili ,
i owfzem akceptui?cy imieniem

kach, nIe pod?ug t?'6maczenia Oyc9w fwoim uczynione pobicie, od tey kl?-

S.S. i Doktoro\v explikui?cym. 4. Prze- twy nie f? wolni, cho?by te? na to nie

clw.Parochom nie dope?niaj?cym przy.. dawali fwego rozkazu, lub rady, na

fi?gl na rezydowame przy Paroch ii koniec i farni duchowni z?ofliwie i z

wykonaney. 5. Przeciw Mnifzkom gniewu fiebie bij?cy W t? kl?tw? wpa ...

wy?hodz?cym ?
Klafztoru bE? pozwo- daj?.

II,leDla. 6. PrzecIw Zakonnikom kt'?

r?y bez Przywilejow, albo po;wol??
lHa Parocha, wa?? fi? adminiftruwa?

S?kratnellta Eucharyftyi, albo Oitat

?lego pomazania, albo Ma??e?{twa O

Przez Kleryka maj? fi? rozumie?

wfzyftkie Draby Duchowne, Oroby

Kleru ?wieckiego, nawet jedno tylko

tOllfur?, czyli p0ftrzy?enie maj?cy,

byle nofili Xi?fkie odzienie. Przez

Mnichow rozumiej? fi? wfzyfcy Za-'

konnicy i Zakonllice , h:h No.?iciufzo.
wie i Nowiciufzki. pufrel?lcl

zofta ..

j?cy pod regut?., i mi??zka}?cy przy

Or.atoryach powag? Btfkupl? Erygo.
'

1nnych d Z k'·
'

fam
o a

onow. sCl?gaj?cych fi?

y? Za?onnym wIedzie? nale?y.
fza' °rtore: przydaje fl? dok?adniey.
ch

exp lkacya kl?twy za pobicie du.

\
OWlley rb'

1,
•

fi:
\\1 KOlO y, ]3A.O Je wyrazona

tlon.onc:y?ium Latera6lkim lI. W Ka-l"

?e k?dl?. 'kt
te nowa:' Pod?bato fi? ,

jkieao ? r,o.
z podu/zczenzf1 Jzata?- wanycb.

zebOy na l,/UJk1?to1i.radzk? win? popad?,
ry a CI ?ba 7l I/

•

h !
tle

r?ce podniofJ A J.?mlc
a gwa tow-

;1" l:1atenue 111,a podpada?,
li ji



_?_6_o , .T__ R_A_'K_T._A_T_· __

IX
__ ·? '? __ .?b? I·

III,; :t: jakowey w znacznym doftoje??lt?vie
zoftaj?cey, i pierwfza nie mo?e by6
abfolwowana, tylko od Stolicy Apo
ftolikiey,. od drugiey mo?e abfolw?

Przez podnleflenie r?k pokrzywdza
j?ca wfzelka gwa?towno?? rozumi fi?
z zel?ywo?ci? ftanu duchownego wy
warta na ofob? duchown?, zaczym
W t? kl?tw? wpad?j?, nie tylko ci,

którzy ich bij? , rani?, w?ary wyry
waj?, i plui? na nich, ale i ci, którzy

wac Bifkup ,

r

v,

Nie popadaj? w kl?tew t?, kt6rynt
z ?artu albo przez nieoftró?no??

, ez'f
te? przez niewiadomo?? tran fi? ude

?zy? Kapbna. Prze?o?eni mniey(zych
l pod juryzdykcy? fwoj? zof?. j?eych
mog? ukara?, ale przez duchowne

oroby ,je?eli nie, przez fi? farnych.
Ktoby W tym razie, jak tylko po"
ftrzeg? duchownego na nierz?dzie 't

Matk?, ?on?, córk?, fiof?r?, pobi?', ni?

wpada W kl?tew , ale pof?rze?o ne

go z innerai gdyby pobi?, wpadSt
Tak te? kto·by uderzy? broni?c fwo

jego' ?ycia j fubf?ancyi , ale kiedybY,
inaczey obróni? nie móg?. Tudzie?

uderzenie
'l czyli pobicie Kleryka, ktÓ"'

.

Jla nich fuknie dr?, cho?by te? który
duchowny i zezwoli? na to.

T?k te? kto duchownego zamyka
W wi?zieniu , lub w innym mieyfcu, z

_ lt6rego wyi? nie mo?e bez znako

mitego zel?enia na ofobie fwojey ,

tudzlez kEO uciekaj?cego goni, nap?

dzaj?c na wody, lub rowy, czy te?

llfiiui?c na to, aby fpad? z konia, albo

kiedy pod mm konia rani, zaoije , za

'w?dzid?a przytrzymuie; poniewa?
wfzyfikie te czyny zamykaj? w fobie

wzgard? fianu Kap.fa?ikiego.

IV. ry utraci? Przywi?ey Kanonu tego, •

jako to: któryby za trzecim upomni? •

niem nie wdziewa? i nie n01U fukien'Pobicie i ka?da wy? rzeczona zel

?ywo?? z z-?o?ci pochodz?ce, zaw?dy
jeft grzechem ?miertelnym, ?e Jednak
'pod?ug ok oliczno?ci nie mo?e by?
wi?kfza i mmeyfza, i ta :G? nazywa
wi?kfza, czyli ci??ka, która zawiera

W fobie, albo wielkie pobicie, zna

cznym ranieniem, krwi wylaniem,
2?Low wybiciem, w?ofow wyrwa

...

Jliem, a tym bardziey r?ki, czy te?

inney cz??ci ciata odci?ciem. Za ci??
lie tak?e poczytuie fi? zel'?enie, cho?

lekkie uderzenie ofoby w znakomitey
?odno?ci duchowney zoftaj?cey,. a tym
a,ardziey Bdkupa •

ki Kap?a?fkiey, nie ?d?ga kl?twy.
Potrzecie : przydaje fi? wiadomo??,

..

jak fi? nale?y zachowa? Z temi
kI?itwami , które czafem. od juryzd'ykcY,

du?hf)wney wychoQzl? zwyk1y, kt()'"
remi zwierzchno?? przynagla, do dO?

nieuenia jakowego pewnego. wyf??p"
ey i wyiawlenia exceffu, czyli wyi??p"
ku jego, nie nale?y w?tpi?, ze jaka
jeden wyt??pca kry??c H? mo?e wieI:
wyft?pliow broi?, i wielu pogorfzY(;l

i znaczn? W czafie krzywd?' calem'"
zgromadzenil1 uczyni?, tak zwierzcb" . ,

no?? duchowna mo?e llufzn-ie wfZY:;'kim pod kar? kl?twy przykaza?,
a

f

takowych wytt?pcow i ,,,'yft?pk?.,, ..

nie pokryWa.li I i JlietaUi J:I1j?dzy
o

Mnieyfza za? nazywa fi?, która nie

tzawiera w fobie ci?llw?ci wy? rze

"onych, ani jeit wyrz?dzQna ofobie
.

P?
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b? , ale a?eby donlefii i oznaymili ??,
O. II. Jako duchownym ofobom fld"

zwierzchno?d, i ka?dy znajacy do ..... t.y: Nayprzód: Officium, to jefh urz?d
?

lwie
rwe

?po.
lwa"

nie?? powinien, i uie donofz?c grze- Kap?a?fki, pcd?ug przyi?tych :ft0I14

Czy, i w t? kl?tew wpada, wyiowfzy
nio w Prezbytera; Dyakona i lnnye?t,

tycfu I: K?órzy ,?dwjno?aycy krzyw- Powtór!, urz?d Juryzdykcyonafny?

d? ponlesh, kazdy b?wlem krzywd? Pr?eJoze?!1:wo., S?d:tlOw!1:wo ? ,&c.

wlafn1 dar.owa? moze
,

ale kiedyby Potr;;?cle: Beneficlum.f przez. ktore r(j?

ebodzl!O me. o Ich tylko dobro, ale t zurmej? fi? dochody Jch officlUm tj ezyll

pofpo.hte ?onie??\powinni. 2,' Którzy 'orz?dom i1u??ce, i w"ieczy?cie appU"
Iry:m'

z don?efienta mogliby 'popa?? w jako-
kowaue, tak nayprzód jeft fufpenfaez1

ude-
'Ye mebefpiecze?ftwo tak te?; ani od offieium , czyli urz?du Kapta?fkiego,

. z?na m?.z? f ani Syn' Oy?a,
donofi? tak, ?e nie mo?e Mf?y odprawowa? ;

zych
Icyclt

l11?pO\vinien , oprócZ ,któreby' (Mko- ,Sakramentow adminiftrowa?" Druga

d?lfy powfzechnemu dobru- 3' Kto
I

od urz?du JuryzdykcY0l>slneg.o,
dla

Wie cudzy wyft?pek pod fekretem na- którey nie mo?e f?dzi? , cenfuty wy,;

turalnym, 'i miar -fobie powierzony'
W

l
dawa?, &c. Trzecia od Beneficjum f

fzukaniu rady dla ocalenia zdrowia i czyli odbierania poiytkow KapIa?ll{ie ..

f?:a?yj nie powinien wyda?a.?, dla,te-' mu, c?y. ?e? Juryzdykcionalnemt1

go, Le?f\rze, Patr?no?i;
l tmpodo- urz?do?l? fluz?cych, od tych od??czy?

bm, me mog?. WyI3W1aC,
cO tym rpo- fi?. rhOze czwarta J która od obóyga

wne

yeI'I.
po"

e t

y nie
J

one ..

,ada;

fobem wiedz?, 4. Ten, który o ,,:,y:
razem, to jeft od ?rz?du i pozytkoW

rwo"

1yb?
Izie? .

kttJ..
.

1t?pku niewie zupe?nie,'
albo choclaz ·oddala.

Wie, ale U f?dow nie mo?e probowa?f

\
Powóre: wy? rzeczone (u (pe fl (y ,

_ ?lb>o. kiedy powezmi? V!iadom???,
ie czyli z,atamowani.a oddalaj? od fpf1l-

lUZ mfzy doniofl, me' ]eil: obhgowa- w?wama wfzy?klCh czynow Kaplah ...

'go, ;
?

lnie" ?

delt# : ..

tlym donofi?.
!kIch, czy tez Juryzdyk?yonalnych

_____
_

_ partycypowania 1 lub odbierania pOd?

.

?ytkow, albo te? od niektórych tyl?

§. IV. lt?.oM, e'?
kl?? ,

'kcY,' ?.
ktO'"

'.

,

.

.'
P?tr?ecie: Syfpenfa czyli zatamowI"

p.
.

termmowanego czafu, albo pod kon--

•

Co. }e? fu,rpenfa, czyh zatomowa- dycy?, druga bez kondycyi i wymie-
, dO"

ft?P" ..

{??P"

jak"
vielt

zy?,

O n1e.
t wtelo?aka ? nionego czaru: pierwfzCl po dope?nia

...

na '",T..
Su rpenr. Jea cen fura Ko?cie)' n"y kondycyi, czy te? wyfzlym cz.M

rp;
toro ofob? du.nown? oddal. od I llft.ie. Draga abfolucyi potrzebuie.

}?a6???ania czynow ?o?cielnych

.Ka-l
Trafia H? czafem i wie?zyfta ,rufpen

..

I in h' pod?ug przY1?tych ftopmow fa czyli zatamowanie,
1 ta me p1ze

..

Zk???.,:y?utow onem,! Ilu??cych: ci?ga fi? tylko za ,!ielkie win>:. lub

Jla du hl l? l'ozna?f ze ta cenfura

\ zafzley jakowey w1eczyftey me fpo

?adny? °7n?ch tylko p.d.? mo?e. i fobno?ci do fprawowania czsrnow, tyt.

et1l&J
.

zch"

?y{?
....

Qfob ?wie?kichbel» nie ici??a fi? do

I
ko? pod imieniem cenfary • doczefn?ab1

<O?"
{o ..

•

ty !kg rozu Jni fi? zatanH?wante ? czyli
lufpen-.



TRAKTAT IX.

'rurp?nfa; bo 'ta tylko jeft Iec???a. ?:: miniftrowa? inne Sakramenta, zata ..

Czego wfzyf?kiego \V (zczegulno?ci tllowany generalnie od officium, beZ
nikt zupe?nie nie pozna, tylko z czy- zadney' explikacyi ma fi? rozumie? ?a?ania inftrnmentu fufp?nfy, czyli pra- \ zatamowanego, tak od urz?du Kapla?wa zatamowanie wktadaj?cego, i fkiego, jako i Jllryzd'ykcyQnalnegouwa?enia tenoru jego, dla czego ca?kowicie, Zatamowany za? od fpra

...

przydaj? fi? tu, niektóre regu?y I?u- wowania czynów Kap?a?fkich, nie jait??ce do !atwie?'fzego, poznania, zatamowany od czynow juryzdyk
..

cyonalnych i wzajemnie, .

dla tego
pierwfzy zatamowany mo?e fprawo
wa? wfz?f?kie czyny JuryzdykcyonaI ...

n?. D:Ugl ,,:fzyftkie' 'czyny Kapla? ...

Iki e
,

nie nalez?ce do
Juryzdykcyi, tak

rnoze Mfz? odprawi?, ale nie abfol ..

wowa?; bo do wa?no?ci abfolucyi
potrzebna juryzdykcya,

I?

Kiedy w Li?cie. fufpenfy ,tylko akt

'1-atamowania wyra?ony b?dzie tym
f?owem fttJpenduiemy, pic wi?eey nie

dok?adal?c od czego, takowa fufpen
fa czyli zatamowanie, jako generalne
mi llowy zto?one

, ma fi? rozumie?

od officium i Beneficium
t oraz i za

ca?kowit?, Tak?e fufpendowany w ni-

I,

.

lU,
,

?zym nie jeft wolny , kiedy fi? W fu

fpenfie czyli satamowsnlu wyra?a Be

neficium
, maj? G? rozumie? wCzyfrkIe

Beneficya, kt6re tylko fufpendowany
pofiad?, ale nie od (o:fficium, i wza

Jemnie fufpendowany od officium nie

je1? za.tamowany od Beneficium; by
le powinno?ci officium fwego przez

inpego. odbywa?, który fam nie moze,
inapzey, i poz ytld traci, które mu nie

infzym fporobem aui?, tylko ?a

fprawowanie urz?du, czyli officium.

Podzielnych dochodow jednak fufpen
dowany odbiera? nie mo?e; bo te

nale??· uiluglli?cym przez farnych ile.,.

Kiedy kto lufpenddwany, czyli Z1?

tamowany jef? w ftopniu wy?fzym n,

p.' od ozynpw Prezbytera, mo?e fpra
..

wowa6 czyny Diakona, i nizfzych ?

ale zatamowany w ftopniu ni?fzyrn
n. p. od czynow -qiakona9 zatan:lOwa?

ny jeft i od czynow Prezbytera; bo

kiedy fi? zakazuie rzecz mnieyfza,
nie moze fi? roz\lmieó, aby byla po
zw.olona rzecz wi?kfza. Nako?1ieC

kie?ykolwiek czyta fi? W Prawie fu SI'

penfy, cZ11i zatamowania, nie wY"
mieniaj?c, aby raz?m ?ci?g? f Y fi? i dCl

Bif1mpow, od takowych Biikupi ?aW"
zay rozumiej? fi? wolni.·

•]Jie.
'.

j

P. Jakie {? fltutki f9fpenfy, czyl1
zatamowania'?

\IIr
O. Skutki fufpenfy, czyli zatamO"

w?nia f? te: Pierwfzy, zatamow?"
ny Qd officium, czyli urz?du, choc"

by nie by? wiadomy i og?orzony'

Kiedy w fufpenfie, czyli zatamowa_'
niu wyra?ona b?dzie· jakowa cz???
o:fficii, czyli urz?du, króm wyra?oney,
w wfzyftkich innych b?dzie wolny ,

t?k, ze fufpendowany, czyli zatamo

wany od Mf?1 odprawienia, moie ad'1

. ?rrlierteln'ie grzefzy fprawuj?c czyny?
czy to Kapla?fkie, czy Juryzdykcy?:

. nalne. i wfz?dzie I gdzieby ich Jpraw
,

Wa!
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wal, tak?e zat?mowany od w?afne- ;:, uporczywie one z?iera?, tym bezpra--

. go Bifkupa nie mo?e ich fp;awowa? wiem tr?ci heneficium
••

W infzey Dyecezyi ; bo to jef? rzecz P. jakim Ipofobern znleflona bywa

perronalna i zawrze
.

.i wfz?dzie trzy- fufpenfa '?

maj?ca fi? ofoby , czyny jednak Ka- O. Sufpen(y w?o?one Prawem;

p?allOde nie ?ci?gaj?ce fi? do J urvzdyk- przez tego maj? by? abfolwowane ,

cyi f? wa?ne , Iuryzdykcyonalne, k.tó? komu tym?e Prawem do abfolwo,,:,a-
re c?ym przed ogtofzeniem fufpenfy, nia rezerwowane f? , fufpenfy w?o?o-

czyli zatamowania f? wa?ne po ogto- ne od zwierzchno?ci maj? by? ab-

fzeniu za? nie b?d? wa?ne'; bo ju? folwane od tey?e juryzdykcyi , czy

na ten czas nie ma w?adzy fprawo- te? od wy?fzey. Sufpenfy do zamie-

wania Juryzdykcyi, i owfze?I tym rzon,ego
czaru, alb? 'pod kondycy?

npornym (prawowaniem t
tract prawo wle?one za wyp?ynJenlem czafu , czy

do Juryzdykcyi •

te? kondycyi uf?aj?. Sufpenfy wieczy-

D'JI'ugi, ?e zaflllpendowany t. czyli ile maj? by? dyCpenfowane, czy te?

zatamowany. od officium , póki w tey relaxowane przez zwierzchno??, kic-

fufpenfie , czyli zatamowaniu zoftaie ; . dyby okliczno?ci wyci?ga?y tego.

nie n1b?e innych naby·.va? beneficiow, Tylko? \V tenorze fufpenfy nale?y ,to

i nabyte mog? by? za niewa?ne uzna- rozpatrzy? fi?; nie wfzyfrkie bowiem

ne; bo kto ma zakazane czyny i urz?d, fufpenfy po pope?nionych zbrodniach"

ma to w!zyfrko zakaz ane
.

co do nich którym f? p:zyw??zane, farny? uC.zyn-

:fi? reguluie. kiem fpadaj?, kIedy do ulatWlerJla f?

Trzeci, fufpendowany, czyli zata- odeilane do zwie,rzchno?ci i. takowe

rn,ow a,11y ,

od urz,?du f?rawu;?cy czyny nie ?aj? ,mo?y,
az

p? D,ekre.cle, ?ak,
KaphnO(le zacI?ga lrregularitatem, ?e plerwley l na fummemu me oblIgu-

rn

krc?m ,f?ra?owania tych czynow, j?, a cho?by i fa,m?m uczynkie,m fp?-a?

,0
ktore 1

sWleccy odbywa? mog?, j!?ko d?ry, za fpad?e ]efzcze rozumIe? ma

to
cZY,tanie Epift:o?j, ci ta Ide', którzy mozna, póki:fi? ?ie poka?;, ?e ten

:fl:ucha]? Mfzy zatamowanego ogto- uczynek ma fobIe pr?y?I?zan?
fu-

J#

?c ?zonego, grzefz?. Sprawuj?c czyny fpenf? cz?li z?tamow?me, l.nac?ey za:
..

Uryzdykcyooalne, nie ?ci?ga tey ka- tamowa1l1e me b?dZIe Zacl?gntone 1

?y. Sufp(-'ndow?lfY ,czyli zata?owa- przez czy?y K?p1.a?fkie, w takowe,y'T'"

O??
od beneficlum., cho?by me by? fufpenfie me wIadomey fprawowane,a

"",g ?Izo?y, pozytkow odbiera? nie ani nie b?dzie zaci?gniona irregulari-''''

.uOze db' r. l'
.

d
' 1

W
.' 1 o lenme w czaLle zatamo? tas czy l mez atn-osc.

a ??Iap przez fumnienie , powinien od- P. Jakie f? fufpenfy czyli zatamo?li
ac, aCIe 'd kK'

, 2

'\\7inien r;e Je na
, ?nonrlczlkn?, po- wania Prawem \vlozone

?r
'

\\7' ,,0 prawowac I W ze le {)o- O Sufpen0y Prawem w· ozone CZ?-

lnnosCl t B
•. .

?.
.

d
.

d S

ne, owin?mu
eneflclUm przyWl?za- ?ciey zdarzaj?ce h? 1 na lt1 oe ? po

..

wyfiP 1

en
odbywa?;. bo dla tego wiednikow wiedzie? fi? powmne f?

.lr?pl\O\V b'
v

d
intenc ,??O ozna J: un atorow te •

·ya me ma L.

?
1. d

•
.'

h p,.
.

l.\.iedyb z'
, ,!Jy pOJ\.rzyw 7.0na. T. Na przylmm?cyc oSWl?cema

y as JUz O&?ofzonym b?d?c wi?kC?e od. <:udzego Bifkupa bez lUl.
di-



'imitf9ryna?nego, albo od Blfkupa ?? mowaula S.akr3mentow,. odprawowa
w?afnego, ale' W cudzego Dyecesyi, nia i Jluchania publicznych nabo?e?flw

T?dziei na promo\Vuj?cych/fi? do w Ko?ciele p chowania na mieyfclJ
po?wi?cenia bez tytu?u, albo z

-

prze- ?wi?tym ,.
'

'(kpczeniem ftoppi?. JJ, p, z Subdiako? O. II. Interdykt, lub ?akaz jef! :

pa na Prezbytery , albo zof?aj?cy w Np.ypr:ltód trojaki, jeden mieyscoU'Jtj,
eenfurze ,

nie maj?cy lat zupe?nych ? który nie dozwal? na jakQWy? pOf
tak te? który fi? wci?nie mi?dzy 1J?8- ?wi?tnym 'mieyfcu , jako to W Ko·

j?,cych fi? ordynowa? bez examinu i ?ciele, lub w· Cerkwi odprawowanie
pozwolenia. nabo?e?f?wa , adminif?rowania Sakra?

,

2. Na przyiml1i?cy,ch po?wi?cenie z mentow i chowania. JJrugi %bij?f},
Symoni?, i na po?wi?caj?cych tym?e który fi? ?ci?ga do jak?WffY ofoby VI

fpofobem ,
i ci wf2!yfcy (? fufpendo- fzczegulno?ci t ezy t?? do ofob jako'

wsni ? czyli zatamowani od fprawo- wych zgromadzenia. n. p. w Mle?cle.
wania rz?du Kapta??iego.' .czy tei, W Prowineyi znayduj?cycb,

3· N:a Parochów i Innych Kap?anow fi?, i tym wfzyftkim t gdziekolwiek.
benedykui?cych fzluby' nie w?afuym by fi? znaydowali, nie je1?: wolno ?;Jy'
Perochlanom bez pozwolenia Paro- wa? na Nabpie?ftwach, przyjmowa?
eha, Sakramenta

, Trzeci z. pierwf?ycl?.
,

4· Na zabieraj?cych dobra i inne dwóch ?rozony? to jeft: tak do mieyfCt
pozytki Ko?cio?om'

?
Beneficiom , i in. jako i' ofob ?ci?gaj?cy fi?.

.

nym po?wi?tnym mieyfcom il'u??cych, Powtdre? pierwfzed\Y? dziel? fi? va

tak te? na obci?zaj?,cych cudzemi dru? partykul?.rny, kt6ry ?ci?ga fl? tylkO
gami Kq?ciofy, czy te? Cerkwie fwoi?l ?o jakowych mieyfc, czy te? ofob \1/

rz?dom pozwolonef fzczegulnq?d, i na generalny, to jeR:
'

4. Na Symoniakow, Sodomitow, wy? W jakowym Mie?cie, czy tez Prowil1'

?ywaj?cy?h i przyjmui?cych pojedyno cyi do wfzyfikich Ko?cio?aw ,
albO

ki, &c? nil Apoftatow ofobIiwie od Cerkwiow, czy te? do wfzyftkicb
Zakonu, kiedy by w Apoftazyi przy- Mier?ka?cow ? cho?by te? i nie wint

jeH pp?wi?c?nia, f? fufpenJowani J nych ?ci?gaj?cy fi?,
,

Jeft jefzcze )1iI

czyli zat?mowani od urz?du Kapla?? den partykularnieyfzy il1terdykt, c'/.y.
ikiego, inne niech ?i wied??, dQ któ.. zakaz, który zabraqia tylko wey?CI'
'reh ?cing. fi.?. do Ko?cio?a ?

lub Cerkwi 1
j ,kiedyb1

'-,..... ...... --.a:=t? ? ,komu w tym interdykcie umrze.? ?d:
rzy?o :fi?1 nie mo?e by? chowanYk$. V? na ?wi?tym mieyfcu, który interdYd;
tu, czyli ?akazu podzial 'ja?niey' cbla ct?.rur%? lnterdyktu czyli zakazu, fi? po?nap \Y nail?puj?cych Regu?a

t
,

l. Jnterdykt czyli zakaz mieb(C?W?lF. Co.
i wieloraki je1\: ?nterdykt czyli

I
nie zawiera ofob nie winJ1Yc '/,,_'

zakaz ? JW innych mieyfcach mog? bywa
?II.

O, Jp Jnterdykt, c?yli zllkaz jeft cen· naboze?ftwaeh? i odprawow!?,
ale

rll't?f* ?ipi,lp.?J któr, ?apupia ?rzyi.. W1ef?. t?ch, któr?r brU P?i:CZ.
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interdyktu czyli zakazu, i ci w ?adnym ,::
cha? Mfzy w Ko?cie.le, ,lub w Cerkwi

mieyfcu nie mog? bywa? na Nabo- odprawuj?cey fi? ,
1 kiedy by :fiat za

?eMl:wacb. drzwiami, Duchowni powinni zni?y?

.

II. Ki?dy b?dzie w j?teJ'dykcie, czy- gros odprawuj?c, ,aby te?o Nabo?e?.

?1 z?kazle Duchowie?f?wo ,
lud nie frwa nie ilyfz:tl, Jednakz,e, zo?aJ?cy

Jen interdyktow], czyli zakazowi pod- w interdykcie czyl? zakazIe ofobtfiym!

le?t? ani \Y g?neralllym terminie ducha- kiedy?y, gwa?tem 1 up?re,:,
wfzedl , ?

w,l?l1fi:wa maJ? fi? rozumie? Zakonnicy N,abazen?wa ilu,chat. mm ,?rzyt?mm
k:om ,trzymaJ?cych Parochye, albo i do me f? c:>bhgowam 7wxchodzlc, an?

Du ..

ntC?1 kl,edyby byl przeci?gniony. Wzaje- ChOW?l od N?bozen}?wa prz,eftac, na

mrue m?erdykt, czyli zakaz wlozony Kazanta?h tak?e mo?e by?ac.
na Lud l Miefzka?cow nie ?ci?ga fi? VI. Kiedy interdyktu mieyfcowego
do

DUchownych i prz;bytych dla in- nie zachowuje ten, kto dal okazy? ,

t:re?ow ofob
,

tak te? przez w?o?e- inni do zachowania nie f? obligowa
llle interdyktu , czy li zakazu na Dye- ni.

cezy? miafto ma fi? rozumie? za in- VII. Interdykt, czyli zakaz Biikupa .

terdykowane. na Miafto w?o?ony, i od wy??czonych
HI. ,\?:Ioiony_ interdykt, ,c?yli z.akBz ?a fi,? ?achowa?; zk?? wnie?? fiale ..

na K.osclOt , lub Cerkiew, sci?ga tl? do zy, ze interdykt , czyh zakaz perfo ...

KaplIc, które ma w fobie, i Cmenta- naJny ni? mo?e by? wkradany, tylko

r?ow, ale w?o?ony na Kaplic?, albo za wielk? przewin?, "mieyfcowJ: za?,

Cme?tarz. nie ?ci?ga fi? do Cerkwi: albo perfonalny generalny, me ma

wloz{'JOy za? na Miafro zamyka i by? wk?adany tylko za wi?lki wyfr?-
przedmie?cie. pek Pana, albo rz?dcy, lub pryncy

..

ry, Jnterdykt czyli zakaz do.czafu, palnych ofob z zgromadzenia, cho?by

P?kl Ole b??zie jakowe dzielo dopel- infi pomnieyfi w niczym nieprzewi.
Ulone ??ozony po ?ope?nieniu one- nili, i maj?cy generalne pozwolen:e
g? ?f1:ale. Al? wro?o?y za przewi- abfalwowania od cen rur ,

nie mo?e

men,le Pana, l po smlerci jego nie abfolwowa? interdyktu, czyli zakazt1

UH:ale. mieyfcowego, ani generalnego orobi ...

V. Jnterdykowany od wfi?pu do frego, gdy? to llu?y .tylko maj?cym

?erkwi, kiedy fi? nie od prawuj? Na- zwierzchno?? i publiczn? juryzdykcy?

OZ:?H:wa, mo?e fi? w niey modli?, na mieyfca i zgromadzenia.
tnoze tak?e f,!:ucha? Mfzy w Outo- P. Jakie f? fkutki interdyktu czyli

'????h P?wag? Bifk?pi? ?rygowanyc?, zakazu?
••.

I

•

r!o
z

zadl.lych mIar I znakow me

\
O. SkutkI mterdyktu" czylt zakazu

alb.gty
fi?

.

poczytywa? za Ko?cioly trzy f? pryncypalne: Plerwszy zakaz

1V1ro Cert?wi, mo ze tak?e fl:uch·?? lluchania i odprawowania fl:u?b Bo-

i i;Y Odpra,:vuj?cey fi? na Cmentarzu, ?ych i innych Nabo?e?frw Ko?ciel ..

,

ne przYltno_ 'S k b l
'

k
'

N'
I'

J t
.•

nlecz 't
"vac ,a ramenta, y e nych, Ja

o tez lelzporow, U rzm l

d? iYn?l dnakofzukanie i przez pogar. innych Suplikacyi, Benedykcyi PubU-
er y tu cz l' 1.." 6d

I' , •

k
'

;

?e jednak fi
,-y 1 za1\3ZU, nIe mo- czney, w oSWl?cema, 1 tore tyl.

10m il'c na Cmentarzu ilu- ko czyni? fi? zwyk?y publicznie ltnio-
.

•

Kk niem
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niem Ko?cio?a Boiego przez jego Mi-
;:?

Parocha benedykui?cego przecz? by?
nif?row. Kazania tylko bywa? mog? wolne

"

i wfzyfcy onych f?ucha?
,

Duchowni Trzeci , zekaz chowania zmar?ych na

jednak ofobi?cie interdykowani, czyli mieyfcach ?wi?tych, i kiedy mieyfc?
podlegli zakazowi, Pacierze Kanoni- b?dzie interdyktowi , czyli zakazowi

czne odprawia? prywatnie powinni, podleg?e, to i dzieci nie ?nqg? na nim

a ci, którzy nie f? winterdykcie '. czy'" by? chowane, kiedyby jednak kto by?
li zakazie tak ?wieccy; jako i zakonni

?

pochowany, nie ma by? dobywany
, w Ko?cio?ach, lub Cerkwiach powinni z grobu. Duchowni, ku)rzy w fzcze:

odpr awia? wfzyftkie Nabo?e?ftwa , gulno?ci nie f? interdykowani, czyh
ale zni?onym g?ofem i zamkni?temi, zakazowi podlegli, i nie zfamali inter-

drzwiami bez dzwonienia, i nie przyi- dyktu, czyli zakazu mog? by? pocho-
mui?c' interdyktowi , czyli zakazowi wani na mieyfcu interdykowanym,
podleg?ych, i owfzem w dni uroczy- czyli zakazanym, ale prywatnie be1

ilo?ci Narodzenia Pa?ikiego, Zmar- .dzwonow i ?piewania , tak te?, ktd-

twychwf?ania ,
Zef?ania Ducha S. Bo- rzy w czafie interdyktu , czyli zakaZU

zego Cia?a z oktaw?, Wnebowzi?- mieli przywiley, ab'y mogli nabo?e?'
cia

, pocz?cia Panny Maryi wo lne frwa f?ucha?
,

i po ?mierci, na mieyfc?
f? odprawowania Slu?b Bo?ych, i S. interdykowanym, czyli zakazanyrll
wfzelkiego Nabo?e?f?wa z dz woriie- maj? by? pochowani. ?wieccy za? \f

niem z otworzonemi drzwiami, przy- fzcsegulno?ci nie interdyko wani
, czt

pufzezaj?? i zof?aj?cych w interdyk- li którzy nie byli okazy? zakazowu

cie, czyli w zakazie ? byle ci, którzy mog? ,by? pochowani na mieyfcu pO'
dali okazy? interdyktu , czyli 'zakazu ?wi?conym interdyktowi , czyli zaka?

ft?li opodal od O?tarza. zowi nie podleg?ym. Ten, ktoby
,v

Drug), zakaz adminiftrowania i przyi- czafie interdyktu , czyli zakazu byl
mowania Sakramentow , krórn Chrztu, pochowany na mieyfcu po?wi?conyt1l
Bierzmowania i Pokuty, które- i zdro- i nie by? ofobi?cie interdykowanYI
wym mog? by? adminiftrowane wfzyf?- czyli niezoftawa? w zakazie i nie b!

kim ??daj?';ym, którzy nie byli przy? przyczyn?, po ?niefionym zakaiiP

czyn? interdyktu, czyli z3kazu, to czyli interdykcie tna by? przeniefto'
jeft: nie byli wfpólnicy wyft?pku, ani' ny na mieyfce po?wi?cone. .

rad?, ani pomoc?, za który w?u?ony P. Jakie f? kary na niezachowUlr
jeft interdykt, czyli zakaz. Sakrament cych interdyktu, czyli zakazu ?

,

Encharyfiyi nie mo?e by? adminjftro- O. Niezachowuj?cy' interdyJd,tl:
\Vany tylko w niebefpiecze?lhvie czyli zakazu, króm grzedm ?f1l1ef

?mierci; Oltatnie pomazanie tym tyI- teInego , Duchowni fprawuj?c cZyt1?
ko moze by? dane, którzy nie mog? Kapfa?lkie, albo adminifrruj?c, C7J)(:' :i
•

?
. ,

S k W I'
'

alI'

lnnyc l przy:?c aramentow. zg ?- na mleyfcu zakazanym, czy
teZ

o.

dem Maf?{!?lhva utrzymui?cy za Mi- podlegaj?c interdyktowi, czyli zakaz,1i
niftra farnych (zIubui?cych w cza f1e wi wpadaj? W irreglttaritlr.tCll1, ci?1
interdyktu, czyli zakazu trzymaj? w niezdatno??, Panowie ?wiecCY pr

?I/
by? wolne; utrzymui?cy z? Miniftra naglaj?c Duchowych do odpr?WO\

Jlla
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nia Nabo?e?f?ws na mieyfcu interdy- "'.
Tak te? Kapitu?y' , Kollegia l mne

kowanym, czyli zakazowi podleg?ym,
"O

zgomadzenia appellui?ce od Dekretu.by?
o

albo dopufzczaj?c, aby wykl?tvm, Papie?a do przyfzlego generalnego
h n4

?y[c?
zow'

, nim

) by?
;vany
?cze?

czyli
nter

)cho'

ym,
? be?

lub zoftaj?cym w zakazie pod ?zas Koncvlium. 4. Interdyktowi, czyli

NabozeMtwa wchodzi? kazano tu- zaka?'owi ofobif1:emu partykularnemu

dzie? i i?lterdykuwawi, tzyli zoftajqcy od wft?pu do Ko?cio?a poapadaj?, któ ..

w zakaz.ie po upomnieniu, aby wyCzU, rzy gwa?c? interdykt, czyli ,zakaz

llP:)fCz?wie nie \?ychodz?cy, popa- mieyfcowy, którzy z r?k ?wieckich

daj? W kl?tw? Stoh?y Apofrolfkiey re- odbieraj? Prelatury, czyli prze?o?e? ..

.zerwowan?, i ci, którzy podleg?ych f?wa ,
i inne. duchowne dofioje?ftwa,

,

zakazowi króm przypadkow pozwo- i w nich trwaj?, póki ich nie odft?pi?;

Jo?ych chowaj? na mieyfcu S. wpa- duchowni W wy?fzych fropniach h?_o

cbJ? w kl?tw? Bifkupom rezerwowa- d?cy, trzymaj?cy na?o?nice, rz?dcy

n?, Tak te? Zakonnicy exemptowe- Kosciolow ?wieckich przyimui?cy wie ...

1'11, którzy nie zachowuj? zakazu, ezy- czyfre obligi bez pozwolenia Bifkupa,
ktd·

lkaJ',U

)ze?'

eyfc?
anyrfl
:a? \?

li interdyktu generalnego mieyfcowe- Blfkupi i inni Pra?acl przyw?afzczaj?-

go od Stolicy ApofroHkiey,
albo Bi- ey dobra beneficiow wakuj?cych. Te

:!kupa wlo?onegG, kiedy g? ?achowu- f?. fzeze?ulnieyfze i potrzebnieyfze do'

Je. Katedra, czy te? Koseto! Pa?o- WIedzeOla.

chlajny mieyfca ,...m? którym zo1?aj?, P. Jakierni fpofobami zoofifi? inter-

w kl?tw? wpadaj?:.
'

•

dykt czyli zakaz?

IV. Jakie f? intedykta czyli zakazy O. Interdykta, czyli zakazy miey.I czY'

:owi, "Prawem w?o?one'?
fcowe i generalne perCollalne od pra-

O. Znacznieyrze te: I. iuterdyktowi wa uftanowione, czyli w?o?one, które
i1 po'
zaka?

by
\V

II bY'
onyf1l

czyli zakazowi miefcowemu podlega- do abfolwowania nie f? rezerwowane

j? Ziemie i .Kraie Panow udzielnych, Stolicy ApoftoHkiey, mog? abfolwo-

ldórzy nieprzyimuj?, albo przefzko- wa? BHkupi i inni r6wn? Biikupom

dy czyni?, aby PoCet Papiefki albo w?adz? maj?cy na mieyCca i ofoby in ..

Nunciufz nie mial fprawowa? urz?du terdyktowi , czyli zakazowi podleg?e.
rany/
ie bJ

aije'

!ie{to'

fwego, i do póki trwa ten upor, trwa Od interdyktow, czyli zakazow ofo-

? interdykt, czyli zakaz. z, In+:erdykt piitych partykularnych, które nikomu

?Z.'yli zakaz mieyfcowy fpada na Ko.. nic f? rezerwowane, mo?e ka?dy Spo'!'

kC1?)ty Kleru ?wi.eckiego, i ?ak?nnych,
wiednik abfolwowa? approbowany do

torzy fpofobaml to na ?Wieckich wy.. Guchania fpowiedzi, od interdyktow

?a?aj?, aby W nich wieczyfre za?o- czyli zakazow, które od zwierzchno ..

z(lt falbitii fwojey mieyfce grobu, ?ci pod?ug okoliczno?ci wychodz?, tar}ctll ,

?fl1ierJ ?e
w ten czas tylko, kiedyby to w tylko zwierzchno?? ma w?adz? abfol.

Pl?:ku ?yrnogli, dobrowolnie za? za- wowa?, która j? w?o?y?a, albo wy?-r;'tvt1j
1?Y t?

3 Ze mleyfce groba przyi?.? mog?· fza •

. '(a 111 I

n?m?romadzenia podpadaj? perfonal- Przy doko?czeniu tego paragrafa

publicz;e?erai!l,e\1\? zakazowi, któ?e wiedzie? fi! d!je, ze c??ftokr<?? dlaka?o:
cZyli

Jni?vfc? r llC??larzorn pozwa?a j? jakowey Wlelkiey zbrodm przecIw ho ..

przY' •

TO"''''
? ?

WO nOSCl do lichwowallia. norowi Bofkiemu, alboli te? Ko?cio-

Dji fu?
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?owi pope?nioney wychodz? zakazy •• , wa? w niektórych okoliczno?ciach i

podobne interdyktom , czyli zakazom przypadkach jeft kar?. zaczym
zabraniaj?ce duchownym odprawowa
nia nabo?e?ftwa, adminifrrowania S!l
kramentow i chowani? na 'mieyfcach
po?wi?conych, te zakazy zwyk?y fi?
?ci?ga?, tylko do mieyfc , ale nie do

ofob
,

Iama? je, jef? grzech, ale Ia

mi?cy nie wpadaj? w irregularitatem ,

czyli niezdatno??, a Zakonnicy ?a

----------------?----------?
,

.

§. 1.

o kal"ach depozycyz' czyli zto?enia , dt?
gradacyi, czyli odf?dzenia, i infamii c,?ytt

nieflawy. '

.

Depozy?ya czyli z lo?enie ,
i degra-mi?c je wpadaj? w ,kl?tw?.

dacya czyli odf?dzenie, lubo \'1

Hrocie f? od fiebie' bardzo rc5tne; pe

pozycya bowiem jef? i1ówne duchów

neyofoby od beneficium i fprawowa"
nia czynów po?wi?ceniu jego f?u??"

cych wieczne oddalenie przez dekret

prawnie naft?piony uczynione. De?

gradacya za? czyli odf?dzenie jeft k?"
ra, która duchwn? ofob? niei1ównle

tylko przez dekret, ale przez publicz>

ny akt degradacyi , czyli odf?dzenl'
nie tylko od beneficiow i fprawowv
nia czynow Kap?a?fkich ,

ale te? j od

wfzyf?kich przywilejow ftanowi d,u"
chownemu f?u??cych wieczy?cie od? .

dala, i z fpo?eczno?ci duchownych
wyrzuca. W prawie jednak degra?f'
cya, czy li od f?dzenie cz?f?:okro? 01111:
nuie fi? depozycy?, czyli z?o?eniem:1
wzajemnie depozycya, czyli z?o?eJ1l?

nazywa fi? degradacy? fiówl1?, czyli
odf?dzeniem, degradacya za? (11(11$

rozumie G? realna, czyli rzeczywjl??·

ROZDZIA? III.

o karac? Ro?cielnych.

,

Wielorakie f? kary, które?i Ko?cio?

Bo?y dla utrzymania Wiernych
Chryfrufowycl1 w granicach powinno
?ci Chrze?cia?fkiey j:nvnie wykroczli
wych , tak duchownych jako i ?wiec.
lich pu bliczuie kara? zwyk? byt, jako
ukazui? Kanony Penitencyalne od po

cz?tku Ko?cio?a uf?anowione
,

i z ró?

nych Koncyliow wybrane; których
I

VI teraznieyrzych czafiech rygor uchi

lony i wfzyftkie kary poruczone roz

k!dkowi S?dziow, a za niewiadome

,
zbrodnie' Spowiednikow. Do tego w

teraznieyrzym rozdziale, ma fi? mo

wi? pryncypalnie o karach na oroby
dl?chowne prawem wydawanych,
t?1l?dzy któremi, pominowfzy . mniey
fze, jako to wj?zienie, od beneficiow

odf?dzcnie, i tym podobne, tak?e S?
dziow uznaniu zoftawione, trzy nay
ci??lze i pryncypalnieyfze bior? fi? do

expIikacyi: Depozycya, czyli z?o?enie,
degrada(ya, czyli odf'?dzenie, i infamia,
czyli n i e.f1'awa , tu fi? przy??cza i irre

gularitas, czyli niezdatno??, ponie-

P. Depozycya czyli zlo?e?ie i de?

gradacya; czyli odf?dzenie, W c?yI1?
fi? rozoi?, a, ": czym fi? jednocZ?? fi?

O. l. Choclaz farne obydw6ch d??
nicye pokaza?y i jedno?? i róinos ?
dla -zupe?nieyrzego, jednak wy'r?z? ..

mienia dokladnieyfza r6?no?ci, l Je
\

no?ci daje fi? explikacya:

Nayprzó;
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?\!.ay?rzód tedy depozycy?, czyli .:.< Xi???, i grow? z. tonfur?,. czyli po-

2?Oz?ll1e z degrada?y?, cz,yh
z odf?:. ftrzy?enia o?oh?, l :?ce SCle.ra?., na-

dzemem w tym f? Jedno, ze obydwie koniec znakIem nogi od fiebie 1 [po

Wydawane by? powinny przez dekret; ?eczno?ci duchowney odrzuca, i odda-

gdy? prawo ich IW niekt6?ych przy- je go S?dziem? ?wieckiemu?rz.ydaj?c

padkac? naznaczy?o, ale zadney nie pro?b?, aby me byt karany smierci? ,

wydaw?to. ,

czy te? mutylacy?· .
.

Powore, ze obydwie te kary f? wie- 'Poieto:« degradowany, czylt odf?-

c?yfte, a zatym niemog?y fi? liczy? dzony u,traci? wfzyftkie przywilele

!Iu?dzy cenfurami , któr: f? doczefne duc?owne,
dla czego S?dzia ?"Yiecki

? medycyonalne. To jednak wie,dzie?"
mo?e go kaza? kaptywowa?. l mk?r,-

ze. ant deponowany czyli z?ozony ,
cerowa?, czyli do wl?Zlem3 wtr?ci?,

??l deg.radow.ny. 'czyli odf?dzolty, pod?ug Praw Cywilnych f?d?j?. i

.

te
tracI. charakteru, który raz przy-

owfzem ktokolwiekby go cho? niefpra-

?ol;
bo jeft nie zmazany. tak j degra- wiedliwie nabil ,

nie popada W kl?tew-

o?a?y, czyli odf?dzony Prezbyter Depono\vany, czyli' z?o?ony zoi'taJe

waz,meby ?onrekrowa? , w niebefpie- w f?anie duchownym, co do wfzyft-

?zenftwle smierci, kledyby nie by?o kich przywilejow, nakoniec ta jeft

-mnezo Ka I'
?

•

d
."..

•

d
'

K
,t? prana , z pozwolenia famegoz mI? .zy meml rc>zmca, ze eponowac

k:;;clO?a ;.va?nie abfolwuie. Tl?dzie?
mo?e ka?dy S?d?ia t?aj?cy ?a

to wr?-

fi
??y Z Olch powinien zachowac czy- dz?. degradowac zas. czyh odf?dzl?

Osc przed po?wi?ceniem pofzlubio- ni? mo?e tylko Bifkup, lub Papie?.

n?, powinien tak?e i Pacierze Kano-

\
P. Jakie '"vyft?pki karane by? maj?·

lllczne odprawowa? .

degradacy?, czyli od f?dzeniem?

f:

o. I?. Ró?ni fi? degradacya, czyli od- O
..

Z uftanowy Kanonow, trzy wy-

??d?enle, od depozycyi czyli od z?o- ft?pkl f? oznaczone do karania degra-

v..cn}/:
'

dacy?, czyli odf?dzeniem:

f: d,
ay'(wzód, ?e degradacya czyli od- I, Herezya jawna, 2. Zfa?fzowanie

f1? zeOle, oprócz dekretu odprawuie Liftow Papiezfkich. 3· Kalumnia, czyli

l;a,prze?
akt publiczny, do. kt6rego ,niell?wa wielka na w?afnego Bifk?pa

f?d)?Y h? degradowa?, czylI by? od w?ozona., W Konftytucyach Stol1cy

?ci l
ny, ma G? odzia? w Czaty Ko- Apofiolfkley te f? przydane:

???
Ue

POd?tlg pn?wi?cenia fobie ilu-

I. Sodomia wielokrotnie powtarza,

na.

e. n
p P b

• .
.

?
na

r b.'
• rez y ter

, pOwlDlen file

10 le
. •

fobie fl:uippara,t,
I W r?k.u ?nfrrumenta

2. Odprawienie Mfzy i adminifrro-

tl?
.. 'lee, )al\O to kleltch z pat y-

wanie Pokuty przez
nie maj?r:ego

ftopnia Prezbyteratu.
,

l lOne
.

k B'fk
swi

.' Ja o go
l up przy po- ,

do ??enl,! odziewa?, od mnieyfzych

cy], c?wl:?ltrzych. Tak przy degrada ..

3. Sollicytowanie, czyli namawianie

pod czaS fpowiedzi do nierz?du.

4' Bicie i faIfzowanie monety.

5. Nierz?d cz?fty z Mnifzk?·

f:
y 1 odf:<l<!z· d' d

•

zych do
-? enlU o blera o wyz-

. naymni -

f
c1wnemi kt' f;Y1 zych z ilowy prze-

.
,ore mo

.

?
,

.

lllU, narefzci fk?
Wh.

przy posw1?ce
I

e ada? ?aie i fukni? Ó. Ogulnie pod t? kar? podpada ?

jako
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jako trzymaj? Doktorowie; ka?dy wy
..

;:, nieuczciwo?? przez prawo ?wieckie
f??pek ci??ki wfzyftkim fzkodliwy, wle?one z wdów przed rokiem pO
oraz i to dodaj?, ?e za tak wy?ey zrnarciu m??ow , za m?? id?cych"
wyrachowane, jako i inne w fkutku , P. Jakie f? fkutki infamii czyli nIe'

w ten czas tylko powinna naft?pi? de- uczeiwo?ci ?
.

gradacya, czyli odf?dzenie, ki?dy nie O. Skutki infamii, czyli nle ucZCI'

b?dzie nadziei poprawy. wo?ci z prawa [padaj?ce f? dwa te:,
P. Co, i wieloraka jeft infamia czyli ,1. Ze ?aden infamis, czyli nie ucZCI'

nlef?awa ?
wy' nie mo?e fi? promowowa? na do'

O. I. Infamia jef? zaci?gnie nie dey ltoje?ftwa i godno?ci. ,

f?awy, czyli utracenie dobrey Rawy u
/ II. Ze ka?dy zaci?ga irregulaf"

ludzi. tatem , czyl! nie zdat?o?? , O czym
O. II. Infamia czyli nief?swa jedna ja?niey W naft?pul?cym PflraR:ra?e.

jeft prawna, to jeft: za niektóre wy- Tylko? wiedzie?, ze infamia, czyli nIe:

fr?pki od prawa uf?auowiona , tak, ?e uczciwo?? do póty nie fpada, pók!
któryby ich pope?ni?, prawem uzna- 'wyJt?pki jawne nie b?d?, a zatym

aDI

J1y jeft za niegodnego czci i dobrego te fkutki (padn?, oprócz kledyby falll
f?owa, Druga pochodz?ca z uczyn- wy.ft?pek mial fobie przy??czon? 71'(1'

kow, które prsktykui?cy traci n ludzi g1,f,taritatem, czyli niezdatno??, a ?a'
dobre rozumjenie i poczytuie fi? za

tym zof?aj?cy w infamii, czyli nJf'

infamifa, czyli nieuczciwego, cho? uczciwo?ci ukrytey, mog? fi? pro?o:
prawo za te wyl??pki nie infamowa?o. wowa? i wypromowowani admJll

Jnfamia , tzyli nieuczciwo?? prawna ftrowa?, i w ten czas dopiero jofs;
jeft dwojaka: jedna, która farnym mia

, czyli nieuczciwo?? wzie?aby fJl:?
uczynkiem (pada, drnga, która infa- fwoja , kiedyby wyft?pek fkryty

l?

muie, czyli nieflaw? czyni za przeko- fi? jawnym.
naniem i dekretem.

..,...-

/
,

P. jakie wyl??pki zac;?gaj? infami?,
?zyli nieuczciwo?? prawn?? §. II.

O. Z prawa Kanonicznego zaci?gaj?
?rodzeje, pope?niaj?cy ?wi?tokradz
two, kazirodztwo, zabóycy, krzy
woprzyfi?zcy, cudze dobra chwyta
j?cy , Czarownicy, Cudzo?o?nicy,
Gwa?ciciele grobow, Symoniacy, w

wielkich krymina?ach notowani, i

'\vfzyfcy prawem ?wieckich za infami

f,ow, czy li nie uczciwych uznani, i

Prawem Kanonicznym ?=a takich po

czytuj? fi?, oprócz kiedy.infamia, czyli
nieuczciwo?? prawa ?wieckiego b?
dzje zniefion? przez Kanonne, jako
rJ'''Wo J{,anonl1e znielIo infami?, cz?li

o karze irregutaritas czyli niezdatlloJf
zUJaney.

P.
CO jeft i wieloraka irreguli1t·;taS

czyli niezdano??'? ?C
O. L l1rregularitas, czyh niezaat[\?le

jeft przefzkod2? kanoniczna, ktÓrll
t1?

fpofobnym czyni do przyimo\Vll?yl
ftopniow Kapta{)l?wa, albo po p?w'
j?tych do fprawowania ich CZyl?tt1S'
Wiedzie? trzeba: I, Ze iYrl!gutt1?llytfl
czyli niezdatno?? czyni niefpofo aTWet
do przyi?cia i naymnieyf?yc.h

n

ttofnlOW



?
f?opniow ipierwfzey tonfury , czyli ;:. g?. fi? ordynowa?, czyli po?wi?ca?......

poftrzy?enia. 2. 'Ze irregularitas, czyli na ftopnie KapIa?ftwa:kie

pO niezdatno?? nie mo?e by? ftanowio- Nayprzod, dzieci i powaryowani f

ll? ty?ko Prawem l!niwe?fal?ym Pa.. jako nie maj?cy rozf?dku . cho??y

piezfkim '. zaczym me moze Jey uf?a- czafami tylko waryowali • ch?roble
riowi? Blfkup partykularnym, ale i S. Walentego zw??ey ?o?le,gh, o?

ge?eralnym .dekretem. 3- Ze irregu- z?ych duchów nawledzem, t CI, by tez

Iaritas
, czyli niezdatno?? fpada nie raz jeden przed ?wi?ceniem poftrze.e:

tylko za win?, ale bez winy i przed ?eni byli, wi?ce? nigdy nie maj? by?
dekre tern

, i cho?by wyf??psk by? ukry- przypufzczeni. Którymby fi? po przy·

ty; 1 owrz?m cho?by pope?niaj?cy j?ciu mnieyfzych ftopnio\,: co Z

w?'ft?pek niewiedziel ,
?e ma przy- zlych defektow zdarza?o, me mog?

":l?zan? fobie irregzdaritl1tem, czyli by? przypufzczeni do wyifzych, za?

lJ.leZ?at?o??. 4. Ka?da irregularitas, do fprawowania ftopniow przyj?tych f

czyli lll?zdatno?? prawem uf?anowio- kledyby po wyfzrym roku proby
na

p?wmna by? mianowicie wyra?o- od Bifkupow uznani byli za wolnych
na

l. pecyfik?wana, gdy? nie mo?e fi? od tych chorob i op?tania, mog? je

'YycI?7a? z Jedn€y do drugich oko- mie? fobie pozwolone.

11?znoscl , by tez do fiebie naypodob? Po wtóre , ordynowa? fi? , czyli po
..

Jll?yfzych, a cho?by i wi?kfz? racy? ?wi?ca? niepowinni nie maj?cy nau ..

Winy maj?cych.
ki ftopniom Kapta?fkim przyzwoitey.

0: I!. lrregulcwitas', czyli ?iezda- !otrz.ecie, nie. maj??y grunt??I1ey
tnos? Jeft dwojetka : Jedna, ktora po.. Wiary ]efzcze, Jakow? rozumlej? fi?

ch?dZi ? defektu, drug?, któ:a pocho- ?y? z n!ewiernycb , nowoc?r'zcze?cy
GZI z

Wlny? Powtóre: Jedna Jeft to tal- 1. doroslt do Kap?anftwa me bywaj?
:11 a, c?y1i mieyfcowa, to jtft: czyni?- przypufzczeni , p?ki ich Biikup nie

ca
nlefpo{obnym 00 przyimowama

uzna za zdolnych, 1 owfzem do wi?k ..

wfzyftkich fropniow, lub w przyi?- fzych :ftopniow nie maj? by? przy-
./

t?ch, wfzyf?kich czynow fprawoWa- j?ci, a? w dhtgim czasie po nawróce.

??a, drl?ga:' parcialna czyli cz?fl:kowi- niu f?oim, a.le .?ow?chrzcze?co? f y
...

do'
to

Je?: czyni?ca niefpofnbnych

\
naWIe ? dZlecm.fl:wle okr?c?em nie

f prZyJ?CIa wy?fzych ftopniow, albo podpadaj? tey mefpofobnoscl.oli

:??\Vowania niekt6rych tylko czy"

ok
'

t?k Dyakon oilepfzy na lewe
II.

o, tu 'fi
I

Pre b
e moze l? promowowac na

n zk y?er?, ale mo?e [prawowa? urz?d

\
Defekt cia?a, kiedy jefr takowy, ?.

d 'f t konikI;. Prezbyter tego? doftawfzy dla 1hbo?ci ,-lub fzpetno?ci nie mo?a

ale
e

t.?, ,ll!e mO?e Mfzy odprawowa?, fprawowa? czynow Kapta?!kich, bez

a'\.lmlUlitr ?
,.

S k
. ,

'fi: b d?'
I.

menta.
• OWa' moze lnt:le a ra- mebefpleczen

wa o rzy lWOS.Cl przy
..

P. Jak' f:
. tomnych: Z tego deteittu f? 1rregu,I11"

I zdatno?c?e ???':gUlctritates, czyli nie- res: czyli niezdolni, slepy, gIuchy,

O. l D?.(; kt 1z?ce z defektu'? kulawy, ktory bez kuli; albo fzezu-

, ',/ e
:uszy 1 przeto nie mo- dla chodzi? nie mo?e, tak?e slepy na

okQ
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oko lewe, ile kiedy ?lepota fzpeci, l::' prot?owowa? na wfzyfrkie
I

fropnie i

maj?cy bowiem czyfte oczy, cho?by, godno?ci. Którzy odbieraj? legityma-
i na lewe nie widzia?, byle móg? wy- cy?, czyli uznanie prawne od PraW

ra?nie i profl:o ftoj?c Kanon czyta?, udzielnych ?wieckich, ze ta czyni ic?
nie b?dzie irregu!aris •. Parali?em zara- tylko fpofobnemi do przywilejoW

I,

?ony , krdf?ami , garbaty i na twarzy urz?dów ?wieckich, do Kapla-?ft\V&
ftrafzny; nie maj?cy ufzu

, albo nofa, nie mog? by? prornowowani. Którzy
nie maj?cy dwóch palcow pierwfzych, fi? rodz? z' Matki zam??ney i z Mf
albo jednego z nlch

, to jefr: wielkie- . ?em iyi?cey, cho?by nie byli prawnl/
go, albo drugiego, maj?cy nadzwy- fp?odzenl , bior? fi? za urodzonyc? ,

czayn? urod?, czy to w zro?cie, czy prawnie i fzluhnie, tak , ze kiedybY,1
to w niedoro?cie, Eunuchowie, kt6- Matka Synowi nieprawne urodzen!1
rzy fi? dobrowolnie takiemi poczynili, zadawa?a, rozporz?dzeniem prawa

nJI

Hermofrodyci, kt6re to przywary i ma by? f?uchana t opr6cz kiedybj
I

defekta, kiedy do promowowania infzych jawnych dowodow to fi? pO'

czyni? niefpofobnych, Bilkup ma rozez- kaza?o i M?? Matki to? przyznawal,
na?. To te? o nich wiedzie? potrzeba, Wft?pienie do Zakonu i profefly« \? .

?el które f? defekta na, ciele ukryte i ? nim uczy-niona irregutaritatem • czy!1
nieznaczne

, te nie ?ci?gaj? irreguiari- niezdatno?? nie prawnego urodze!1l?
tatem, czyli nie fpofobno?ci, oprdcz znofi, i ka?dy po Profeffyi Zakonne).
mutylaeyi i kaftracyi dobrowolnie mo?e fi? ordynowa?. .

(
uczynionych, i Hermafrodzf?wa zwla- Poiot?re: w defekcie urodzenia licZ"

fzeza, kiedyhy ple? niewie?cia z m?z- fi? urodzenie niewolne , to jeft: (:1
fk? równie fi? mia?a; ho, w takowey podda?ftwie, i poddany do ftanu 1:li
okoliczno?ci r6wnie ma fi? rozumie? p?a?fkiego przyi?ty by? nie mo?e, P??"za m?fzczyzn?, jako i za niewiaft?, od wIafnego Dziedzica Pana nie

'ó'
a niewiaRy Bo:fkim 'Prawem od Kapla?- dzie libertowanym, czyli uwolnl,?
ilwa f? oddalone. nym. Za' niewolnysh tak?e. poczyt??;

fi? ci wfzyfcy, ktorzy maj? na {??(
III. obowi?zek" zdania rachunkow, j8

?'

to Opiekunowie, Kuratorowie, p?\,
Defekt urodzenia, który ma.fi? dwo.. kuratorowie i inni jakimkolwiek ??'

jako: Nayprzdd, urodzenie z niepra..; tulem i prawem, cudze dobra "v r'?1
wego loza, to' jell:: z Rodzicow nie dach i adminiarowa?iu fwoim ?lIJ[J'1
fzlubnych, czy to takowe urodzenie ey, i kiedy adminifirowanie b?dzl.e o:
b?dzie wiadome, czy tayne, oddala od ?ci?ga?o do urz?du publicznego l, ?dl\.
Kapla?frwa. Ale urodz?mi z ma??on- blicznege [karbu, cho?by i z?o?ylI iec!
kow, kt6rych fzlub dla Jakowey ukry- minifrracy?, do Kap?al1i?wa pr???o'
tey przefzkody nie by! wa?ny, tu- by? nie mog?, a? po 7.dany? r?cfl1;t1idzie? urodzeni z niefzlubnych

naft?-j
ku i zakwitowaniu; kiedy ZIlS' a

{o?j
pionym ma??ebitwem legitymowani, frrowanie ?ci?ga :6? do dóbr óatJi,'
E:zyli za prawnych uznani, nie maj? prywatney" mog?' by? ordyno1rJliPlA
pa fobie tey pr?efzkody i mog? n? czyli oo?wi?ceni po zro?oney ad, ?

a??
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ft.lr?cyi, oprócz kiedyby_ to chcia? uczy- ;:,
niezdatno?? z de?etttu zaci??aj?. kt1-

nt? na zdrad? i ofzukanie, a tym bar- rzy fi? promowul? na ftopme Kap?an ..

tlzi,ey? kiedy by przed ordyn?cy?, czyli Ikie nie t?aj?c Jat. od, pr:??a Kano?ne-
poswi?cemem , uprzedzen] byli po- RO przeplfanych; Jakle zas lata ka?de-

zwern do zdania rachunkowo . mu f?opnlu f? przepi?am>, Rzek?o fi?
Tak?e nie f? wolni do ordynowania wexplikacyi Sakramentu Kap?a?frwa-.

fi? , czy!i po?wj?ceni?, którzy z urz?- zaczym ktoby P?fi:rz:gt, ?e jefz?z?
d? nah:z? do (praw mtere!Tow ?wiec- w niezupe?nym wieku Jakowy f?opie?
kich

, Jako to: S?dziowie Pifarze, przyjo?, powinien fi? wftrzyma? od

Patronowie, póki tych ur??dow nie (prawowania czynow tego f?opnia, a?

z?o??; Zo?nierze póki w au?bie zofia- do czafu naznaczonego, który gdy
j?, po?ym ?og?, byle pod czas urz?-

I
b?dzie dope?ni?ny, jeft. wolen; b.o j??

-

d?w me byli poci?gani do (praw kry- w ten czas ta zrregutarztas, czyli me ..

nUllalnych ?mierci, albo mutylacyi; ci zdatno?? uf?aje ,

?a?, którzy mieli na fobie powinno?ci Popi?te t Defekt lito?ci, kt6ry po-

obr?ydt,e infami?, czyli nieucz?iwo?? chodzi.z zabicia
_

i ranie?i?, pope?nio
..

?ac.l?gaJ?ce, nigdy nie mog? byc przy- nego; ?ako _

bowiem Ko?ciell S. z?da,
)?CI •

..- aby kazdy Kap?an prezentowa? na fo-

Potrzecie, defekt Sakramentu- który bie ,Jkrornnego i taikawego Chryf?ufa,
?i? znayduie w dwó?e? -ach; bo Sa- tak za rzecz nieprzyf?oyn? uzna?, aby
krament Maf?e?itwa prezentuie [ed- ten, który krew cudz? przelewa, przy
no?? Chryll:ufa z Ko?cio?em, i b?d?cy O?tarzu jego prezentowa?ofob?, ale

jeden, jedn? tylko ma oblubienic?; ?e ?abóyftwo i ranienie jell: jedne fprl-
•

ten za?, kto drugie zaci?ga Ma??e?- wiedliwe i bez winy, drugie nie fpra-
!twa, ju? nie okazuie na fobie tey wiedliwe, i z win?, w tym mieyfcu o

Jedno?ci dzieJ?c ciaro fwoje, i fzlubu- pierwfzym tylko mowa, do czego
j?c nie jedney, ? tych tedy przyczy?1: trzeba wiedzie?:
(I.

\

Ze ten, kto ma by? MinHhem Sa- nno. Ze do popadnienia , in irrcgu
k?amentow, niepowinien mie? na fo- laritatem, czyli w niezdatno?? z defe.

?le defektow iftotney reprezentacyi ktu lito?ci, zabicie, czy te? ranienie,

n a\:?ent-uo 2. Ze zaci?gaj?cy po wtór- powinny by? flmtkiem dope?nione.
ni

l

'Q1?cey Mat?e?ftwo podpada nocie 2. Ze ta irregula'ritas, czyli niezda?no?6

\l?; ?zy1nie?liwo?ci. 3- Ze b?d?c fam fpada czy to zabóyftwo ? czy ranie ..

b?d:R1Ch w t?kowym rozumieniu, nie nie b?d? publiczne, czy tayne, dla

1to?ci) K6?? mny?h zach?ca? do czy- czego f? irregulares, czyli niezdatne,
li

.

d
OsclOt S. lrrt'gularitatem czy. którzy fekretnie ftaraJo? fi? oporonie

...

ntez atn '.l
d

l'
'

\\1 i t k
?OSI; przy h temu defektQ_ nie p?odu o?ywioneC7o Dur??. Tu-

, a , Ze d
' • .

Jl. ' n
-

l.ris
l"'

Wuzemec Jell Jrregula_ dzie? ?ci?gltJ'? irrcardarztatem, czy l
,

,

czy I
nIezd h ?b

' l:>
• ?. •

k·przyipt C
atny, c o y tez przed niezdatno?? zabicie, l rana'me, Ja le-

o l: ym hrzt ol 6'
'I'L ,

k
..

CJ?gnQl lb
'

ern uW Zt"n'TWO za- gokolwiek czloWle :I, D1eWlernego?

drugie(r? ap QCJhedn?gO przed Chrztem
wykl?tego, albo Bannita • 3. Ze m.u·

, h o
rZCle b·'

.

k
POCzwarle ir· . tylacya znaczy o

c??cle Ja o,,!eg<l
TOt» lV regularltatem, czyli ? CZ?9nka od cia?a, ktory ma f Wal? o ..

,

Li {Jera
..
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peracy? , czyli czynno?? ofobliwfz?, ?:: wnymvnlbo domowym fwoim poc?Y-
, jako to: nogi, r?ce, ocz y. ,zaczym i nionych, zanofz? do S?du fkargi, kle-

wielkie do krwi ranienie, albolite? dy wczefne i ,uwa?ne czyni? o?wiad·

obci?cie paka jednego', pa?nokci ,
bro- czenia

,
?e niechc? i nie?adaj? kary

dy , w?ofow , wybicie z?ba, które nie ?mierci i ,krwi, nie wpadaj? w h'regll'

f? cz?onki, ale cz??ci cz ?onkow , nie- l aritatem
, czyli niezdatno??, cho?by

?ci?gaj? irregularitatem , czyli niezda- naft?pi?o zabóyf?wo , albo _l),mtylacy!'
tno?ci ,

tak tez 'kiedyby drugiego 0- nieczyni?c za? takowego o?w?adczr
,

slepi? , byle Ok2 nie wybi?. nia, albo z o?wiadczeniem interefuj?'

,

Okoliczno?ei , i przypadki, w któ- fi? , za obcerni, ofkar?s j?c , Da ten

rych fpada irregzdaritas, czyli niezda- czas wpadaj?. Kap?ani of?dzonym
do

tno?? z defektu lito?ci, i bez winy, mieyfca ,i czafu exekucyi a rsyftuj ?cl,
cztery pryncypalne rachuj? fi?, t. U- byle Rowy, lub uczynkiem 'nie bjl?
rz?d i powaga publiczna. 2t

\

Trafu- pobudk? do przyfpiefzenfa ?mierci, ch?r
nek , czyli przypadek. 3 Dla obrony by co z nieof?ro?no?ci wyrzekli, pl!

f\Vojey. 4. Kooperacya . 'maj? by? rozumiani za popad?ych. 'fl?'
Pierw/za, Okoliczno?? ?ci?ga fi? do dzie? fpowiednicy , na Cppwiedzi \VI'

zof?aj?cych na Urz?dach, publicznych, nowaycy perfwaduj?cy , aby wyznal/ .

którzy przez fprawowanie Urz?du fwe- win?, i przy jol Dekret fprawiedli\"t'
go , fpra.wuj? zabóyf?wo , albo ranie- oraz Duchowni ogulnie mowi?cy , ?e
nie

, jako to S?dziowie i ich Afsefo- zbrodnie, powinny by? karane, ?16
rowie na ?mier?, albo obci?cie Dekre- wpadaj? W irregularitatem , czyli nle'

tern Ikazuj?cy , Pifarze
, Patrbnowie . pewno??, ale od ?wiadczenia w fpr?'

ofkar?aj?cy , ?wiadkowie i inni depo- wie kryminalney, powinni fi? uch'

zycyi, , czyli /z?ozenia ?wiadkow ilu- la?.
,

chaj?cy J 'i Dekret podpifuj?cy" tak- _ Powtore, Przypadek, który fi? ZJSI
te? do exekucyi Dekret przyprowa- rzy? moze, ?e bez woli i zami?r?e;
dzaj?cy, oraz którzy rad?, i perfw?- n)a trafunkiem kogo zabije. czy .t?
zy? wchodz?, po wykonanym zabi- mutyJoje nie wpada; bo zdanie,
cm, lub mutylacyi, W irregularitate'11J, wfzyftkich, zabicie czy te? Jllutyj?
c zy li niezdatnó?? wpadaj?, nie cya przez fi? trafunkowa i, niezmjef??
wpadaj? Za? w t? irregularitattm; czyli na wyra?nym umyflem, nie ?d??a 1\
niezdatno?? prawodawcy i ich kon(y- regularitem, czyli niezdatno?ci * jed!l?"

'

li?rze, czy
to' ?wiec?y ? czy

Duchow- mo?e fi? ?ci?ga? p:ze? natur? CZ1JJ??:111 fran.oWl?c ?r?wo sr?lercl, albo (fiU" kt?reml fi? zaba?13: l które traJan
je'

tylacYl, tudz?ez.i Urz?dy do tych Praw
\

WI mog? da? okazy?, i tak, 11110.
?

i

exek.wowania •. Biikupi po degra?acyj, dy kto zo.ft?je. w czynl1o?c! d<;breY.W
czyh odf?dzenm degradowauego f?- grzechu mern?lJacey, ale O1'euzy:vaJ tI

dowi ?wieckiemu oddaj?cy z pro?b? ey tey ofi:ró?no??ci ?aby' kogo
nle f;,

ab? nie by? karany ?mierci? krwi wy- bit, albo nie rani?, c?yli nie muty
?'

lamem.
,

'

wal. 2do. Kiedy kto zabawia fi? ct1e!
Tak te? i nie Duchowni, kt6rzy w n'o?ci?, która z 1)ebie i natury rfo?dl

. krzywdach fobie Cl-'j te? bliikim kre ..

'

nie je.ft ?1111 ale jeft zllka?an?'ld
s

.

'

d? e?

"
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:zy? dalenia niebefpjecze?ftwa, co,ja?niey '.:? i niebefpieczne, ale cho?by byfa czyn-

kie? fJ? okazuje ?v wyra?nym oznaczeniu" no?? z?a ?
ale niebefpiecze?f1:wa w fo ..

iad- k,ledy ??ada lr?eg1tta?'itas, czyli 'llefpo- bie niezawieraj?ca nie?ci?ga h'regzdari ..

?ary tobno?c, a k iedy ?Ie: Na?przod tedy tatem ? czyli niezdatuosci ,
tak r?bi?cy

?gll- t:n, n ie ??ada \? zrregulClntatem, czyli drwa w cudzym lefie , grzelzy, ale kie-

?by ?lezdatnosc, kto!"y z wyfoka zrzuca- dY9Y drzewo padaj?c trafunkiem i mi-

cys. ]?c ?rzewo lub tnlz? ci??arv ,
i nim mo woli jego zabito kogo, nieb?dzle

cze'
rZUCI, o?aczy? c?y niema kogo na do- irregu!cwis, czyli niezdatny , Duchów ...

Jj?c le.' cho?by, rzuciwfzv, zabi? czy te? ra- ni zabawiaj?cy fi? polowaniem Z

ten
• ni? ,

, ,

:f!:rzelbami ,
albo Doktorltwem, czy te?

[1 do T?kz: .rue wpada w irf'cgularitatem, Hirurgi?, b?d?c okazy? ?mierci , zaci?-

j?cl, czylt mezdatno??, Infirmaryufz, czyli gaj? irregularitatem, czyli niezdatno??,

b?l? dozorca, który z nale?yt? oftró?no?ci? cho?by ta ?mier? albo ranienie byfa w

;110',
I ch.orego na mieyfcu przewraca,

albo cale przypadkowa, gdy? te zabawy i

pll
z Jednego na drugie przenofi, potra- czyny maj? fobie zakazane Prawem,

'ro' wy od Medykow niezakazane daje, f?c?egul?ie ty? ko?cem, aby niepoda ..

",ii cho?b? fi? zd.arzy?o przez któr? z tych II nte?e(pleczen?w? zaci?g?i?nia irre ..

znal llilug smlerCl pr7.yfpiefzy?. gularltat?m, CZY!I mezdatnoscl,

i\Vy' ,?rzytym d?fk?l\afych zmy{low n?e, • Tr.ze?la okolI?zno??, kto ?ronj?c ?y ..

,ie n:aJ,??y, ?lbohtez Cenny cho? zabtt, ?la
1 ?Iata fwoJeg?, albo zony ?,,:o

..

nie nles,c:?ga wregularitatem, czyli niezda- Jey, ?l:mog?c fi? l.naczey ..

obr6mc !

nie', !nosc, Lubo iednak te wyrac??wa?e g\V?rclcl?la, ?dp??Zl?, za?JJ?c c?y tez:
.

r" ? tym podobne przypadki niescl?g:lJ? r?m?c,
me s?l?ga ,z?regztl(lr?tate?Z, czyli

fch;' wref{ularitate1n, czyli t;liezdatno?ci Z D1efpofobno.scl; sCI?ga zas, kiedy mo ..

exph?acyi Prawa i Doktorow; je- g?c odp?d;l? go, nteodp?dzl: l.ecz za-

o?akze w potrzebie dla o{lró?no?ci i bIJa; gdyz w tey okollcznoscl rozu-

Dlebefpiecze?ftwa fumnienia lepiey je{l mi G? zabóyftwo dobrowolne, broni?c

p:ofi? o Dyfpenf?, czyli ? pozwo1e-
za? rzeczy f??ich gdy zabija ,mog?cy

l?le; ale Doktorowie Hirurgowie i in- i?aczey obr?nJ?, wpada ,V; zrr??u!a-

firm?r'yuf:(')wie opieCzali i niepilni ,
bez .ylfat?m, ?zyh nlefpofobno?c, z?bJJ?]?c

o?ro?nosci chorym {lu??cy, je?el: nie- czyh ram?c ? w.
ten czas kiedy 1ch ma ..

p?lnosci? i nie oftró?no-?ci? b?d? ?mier- czey .cbron}? me mog?, przynaymniey
CI

pr?yczyn?, f? irregulares, czyli nie- dla mebefplecze?{lwa fUJI1Dienia ma fifC

b?:t?l, chocia? ich ?czynno?? jeft do- {lara? 0. Dy?pen(?· •

l z

U?z?du pochodz?ca,
Tu wIedZie? na!ezy o ?oynach to ..

Tak tez wpadaj? wirreaularitatem cz?cych fi?, o ktorych takle Prawo u ..

ez l'
,

b'. t

fki
I

. nIezd?tno?? odprawuj?cy igrzy- ftano\Vlr? r?gu y, I; Ze ,na Woynie

rarnrl?be?pleczne, czyni?cy fi? Dokto- nie fprawledhwey, kIedy J:den tylko

?mier? Htrurgatni, daj?c lel\?rftwa o z pr?eciwn?y ftrony brdz!e zabity-.

"':0' przypraw\lj?ce wfzetecznie fza-

\
czy te? ranIOny, ca?y oboz wpada VI

e r kOlet?. ci??arn?, kiedyby

i,rregn.taritatem,
czy 1 W

niefP.
ofobno??..... cz?cy k b'

" . l'

J1?? o. aZ??
poronienia p?odu o?ywio- i nie ci tylko, co przez G? woiuj?, ale

o
1 O te ?ab,awt i nie?od?iwe, ,i. ci, którzy podaj, ra?y, fpo!oby, Q,

LI )1 r?ze,
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!??e '. pilnuj? ich baga?ow, zach?ca- .;,: jego rady na:lt?pilo zabdyf?wo ,
ma

J?, l jakimkolwiek fpofobem porna- fi? zna? za popad?ego w niezdatno??.

gaj?. 2. Ze na woynie fprawiedliwer Ci, którzy po wykonanym zabóyfrwie
ci tylko wpadaj? w niezdatno??, ktd- chwal? je, approbuj?, _ wpada? nio

rzv wIafn? r?k? zabijaj?, nie za? rz?- zwykli.
dz?cy, zach?caj?cy, i pomagaj?cy , P. Jakie f? niezdatno?ci pochodz?-
cho?by i Duchowni, gdy? przeto ??- ce z winy'? .

daj? fprawiedliwego ocalenia Oyczy- O. PierwJza, pochodz?ca z powt?-
zny, nie zabóyfrwa. rzenia Chrztu, tak, kiedyby kto wie"

Pocztoarte, z defektu lito?ci ?ci?gnic- dz?c ju? by? okrzczonego, powtór
..

na hy? mo?e niezdatno?? przez wfpó?- nie krzci? abfo?utnie, tudzie? wie ..

czynienie do zabóyftwa, czy te? ra- dz?c , ?e kto b?d?c okrzczonym ze"

nienia ,
i to kiedy b?dzie wfpótdzia- zwala fi? krzci? drugi raz, tudzie?

?ani? znaczne, i przez fi? do zabóy- kiedy kto przyimuje Chrzeft od He .. I

ftwa prowadz?ce, i takowe pryncypa?- retyka, wpadaj? w niezdatno??, Ka-

nie by? rozumi fi? rad?, która troja- plan pod kondycy? krzcz?cy nie wpa"
oka by? mo?e. I. Pobudzaj?ca do za- da , j ta niezdatno?? (padaj?ca z po"
b?yftwa , 2, U?o?on? rad? do zabóy- wtórzonego Krztu nie ma G? ?ci?ga6
ftwa approbuj?ca . 3. U?o?oney radzie do powtórzonych innych Sakramentów
Da zabóyftwo {we zdanie przychilej?- charakter wlewaj?cych.
ca , Kto?kolwiek b?d?, byle Ikutek Druga, Pochodz?ca z z?amania cen ..

fprawi?a , ?ci?ga niezdatno??
, oprócz fury Kanon iczney , kl?twy, albo Su ..

kledyby radz?cy wcze?nie, i przed fpenfy czyli zatamowania, czy te? in-

dopetnionym zabóyf?wem odwola l terdyktu , czyli zakazu, przez fprawo-
rw? rad? tak, ?e fkutek zabóyftwa wanie czynow Kapla?fkich takich,
nie mo?e G? przypifa? radzie. Tak?e ??t6re prz- z ?wieckie ofoby nie mog?
ktoby drugiemu ra?zit, aby za Wiar?. by? odprawiane, zt?d ma fi? pozna6,

za Ko?cia! , Oyr.zyzn?. Przyjacio?, Ro- ?e Klerycy w mnieyfzych fropniacb
dzkow, i za ich Dobra azardowa? zoftaj?cy z fprawowania Urz?dow fwo"

fi? na niebefpiecze?ftwa, gdy? radzi ich i ?wieckim pozwolonych, vio
rzecz fprawiedliw? i dobr?, i zabicie wpadaj?. Celebruj?cy w Ko?ciele zaks'

jesli fi? zdarzy, rozumi H? za przy- zanym, tak?e ?ci?ga niezdatno??.

padkowe. Trzecia, Pochodz?ca z z?ego przt
Co fi? rzekfo O radz?cym, tym bar- j?cia ftopniow Kap?a?ikich, j w t? WP'?

dziey ma fi? rozumie? o przykazuj?- daj?. I. Którzy. ?wi?co fi? 'b?d?c ,f

cym, tylko ?atwiey rofkazuj?cemu od- Kl?twie wi?kfzey albo w zatamoW"
wo?a? rozkaz, i fk 'ro ?o fzczerze niu, czy te? W zakazie, cho? niewill"
o?wolar, pewnie wolen od ?iezdatno_ domych fobie. 2. Którzy fi? ?WI?C?'
?ei, rada nie tak ?atwo moze by? _od. BiOtupow zoftaj?cych w jakowey c?n4
wo?ana, i radz?cy wi?cey powinien furze Kanonney, u Nieunitow, te J?.
?o?y? frarania do niedopufzczenia za- dnak po?wi?cenia f? Wa?ne. 3.

Kto·

bóyfiwll, ui?t!i rozkazuj?cy, nawet i rzy fprawuj?c Urz?d ftopnia wi?k(?e
...

W ten czas, kJedyby w?tpi?, czyli z gOJ którego je[zcze lliemaj?, n. p.
kie?

dyby
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r I' dyby Diakon Konfek?owar, czyli Mfz? ?:< ?popad! W niezda?no??, je?eli jeft w?t-

odp?a??war •. 4- Ktorzy fi? wkradaj? pliwos? o .P:awle,
-to ?el?: czy.

temu

_ do poswr?cerua bez exarninn i próba- wyfr?pkOWl jef? przyWI?zana niezda ...

re

ey!. 5. Którzy, ?o wzi?tym (zlubie by tno??, czy .nie? K?edy Teo?ogo?ie:e

tez przed mafzenfkim z??czeniem bez W tym fi? mezgadzaj?, albo kiedy JelI:

poz:""olenia ?ony ?wi?c? fi? , pow?tpienie, czy,
ten prz;.:-padek ?a"

• C:;:1fCWtll, Pochodz?ca z wyl??pku myka fi,?, w Praw!e fta?owl?cym
me-

cl?zktego, których dwa rachuje fi? z?atnC'sc, czy me? m.e
trzeba rozu: \

, ..

pryncypelnych, I. Zabdyf?wo i rani?- mle?. za ??padlego ; kted,y zachod?l
DIe

d.obro?ulnie i niefprl:lwiedliWIe w?tpllwosc. o ucz?n?u, czy po??r.l1lt'

..

!,czyn.lOne, 1 W t? niezdatno?? wpa.da- go, albo Ole ? p?)\vmlen fi? rz?dzl? jak

J?, nre tylko którzy to przez fi? wy-
.

popad?y, póki niepozb?dzie w?tpliwo

konywaj? ale i ich wfpórpomo?nicy ?ci
,

a niemog?cy pozby? dla niebefpie

roikazem: rad? , pomoc?, dopufzcze-' cze?ftwa powinien profi? o Dyfpen-
.. I

n!em, k}edyby móg?! i powinje.n byt f?, czyli. p?zw?l?nie;
,

medopusci?, i innemi fpofobami w to To tez wiedzie? : ze grzech, kt6ry

w?hod??cy.. Cho?by te? za?6yftwo,
ma przywi?za,?? niefp6fobno??, byle

?zy:
tez ramenie by?y t?yne

l ukryte, fam, przez fi? me by? rezerwowapym,
l kIedy W wielu na zahoyawo napa- moze by? abfolwowany od kazdego

d?j?, ch??by jeden zabH, wfzyfcy f? fpowie?nika, i po abfolW0'Yany:m grz?-
nIezdatm. 2. SchiZJIl!!., Apoftazya od chu mefpofobnym zoitaJe, l ta nIe

Wiary, kiedy f? w. ftopniu
.

prawdzi- p!zefzkadza do przy?mo?ania ,wrzeI-
wey Herezyi uczynkl?m ?owJer?chow- ?lch Sakramenrowt 1. b.tkI poswi?ca-

l1ym dope?nioney.
1

.me
f?ml ,tylko J?cey

z na?u.ry fwoJ?Y: b?d?c tylko

Heretycy i Apoaatowte wpadaj? W mefpofobnoscl? do przylmowania lto.

t? niezdatno??, ale, te? ich obro{lcy, pniow Kapla?frwa i do Adminiftrow3.l'

,! daj?cy przytulenie, cho?by Herezya nia w ftopniach przyj?tych.
? Apofta:r.ya by?y tayne. P. Jakie f? ikutki nieuczciwo?ci ?

,

Pi?ta, POGhodz?La z nieuczciwo?ci, o. Dwa f? Ikutki PryncypalnJ nie-

Q którey fi? ju? rzek?o w Paragrafie uczciwo?ci. l. Niefpofobno?? pJomo-

wy?fzym do wyft?pkow wi?kfzych wania fi? na fropnie Kap?a?ftw?:, i fpra-

'ci?gaj?cych niellczciwo?c tam?e wy- wowania czynow przyj?tych ftopniow.

rach?wanych, tu fi? przydaj?, ?e z nie- 2. Niefporobno?? otrzymania Benefi-

uc.zclwo?ci zaci?gaj? niezdatno??: ba- cyow, nadanje tak?e uczynione nit:

Wl?cy fi? kugIarftwern i inne temu po- b?dzie wa?ne. Co do pierwfzego wie-

?ob ne, u zacnych ludzi wzgardzone dzie? trzeba. I. Ze lubo irregt?taritas?
l za ?odte miane czyny, jako: btazno- niefpofobnych czyni .do przyj?cia t?o-

lanl?, lladzwyc·zayne ta?czenie, oczu pniow i fprawowania czynow ,fio-
U?ZkIC? tumanienia; przytym zaci?- pniow

t

przyj?tych, jednak i przyj?te

gaJ,? mezdatno?? Z nieuczciwo?ci, ftopnie i czyny fprawowane f? wa-

ktor?y z?yc? ftanow i Faryny, albo :ine. oprócz kiedyby niewa?no?? z in,.

pubhczne nIerz?dnice za ?onkI bior?. ney' okoliczno?ci zachodzi?a, czy to

W zachodz?cey wlltpliwo?ci ,zy kto z oroby Konfekruj?cego j fprawuJ?c,,,
go,

"
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go, czy te? przyjmuj?cego. 2. Ka-
,:.

nia w?adza zof?aje przy Oycu S. Bi ..

plan maj?cy publiczn? juryzdykcy? , Ikupi przez Synod Tryderitfki maj?
która niedaje fi? tylko zof?aj?cemu fobie pozwolone Dyfpenfowani? nie ..

W po?wi?ceniu, lubo niemo?e fpra- fpofobno?ci pochodz?cey z winy ukry ...

wowa? czynow po?wi?cenia, mo?e tey i tajernney, oprócz zal)()yftwa do-

jednak fprawowa? czyny juryzdykcy- brewoluego niefprawie dliwego ; i to

onalne, jako to f?dzi?, wyklina?, fu- tylko w Dyecezyi fwojey ,
i Iwoich

·

fpendowa?, i od tych cenfur abfolwo- Dyecezanow, w jawnych za? i do f?- .

wa?, i owfzem Paroch wpadlfzy dow publicznych wyfr?pkach Dyfpen ...

W irfegularitatem, czyli niefpofobno??, fowa? nie mog?. '

mo?e infzemu zleci? pe?nienie powin- Tak te? Bifkup mo?e Dyfpenfowa?
no?ci Parochialnych; nad to gdyby fam niefzlubnie urodzonego do przyj?cia
Penitenta abfolwowa? ,

wa?nIe abfol- mnieyfzych ftopniow i do otrzyma-

wuje; bo niefpofobno?? tey juryzdyk- nia Beneficiow ,
które wi?kfzego f?o ..

eyl nie odbiera , pnia niepotrzebuj? ,
oraz mo?e Dy ..

'Co 'do drugiego wiedzie?: ze lubo fpenfowa? d\\'óy?c?cow przez podo ...

I

nie mo?e by? wa?nie nadane Benefi- bie?f?wo ; Tudzie? zdaniem Kanoni ..

dum popad?emu w niefpofobno??, do ftow Biikup -mo?e Dyfpenfowa? irre ..

póki w niey zofraje, ale po otrzyma- gularitatem, czyli niefpofobno?? po-

ney Dyfpenfie, czyli pozwoleniu mo?e chodz?c? z niefprawiedliwego, ale u-

trzyma? te Beneficium i po?ytkow je- krytego ranienia; bo te nie jeft za-

go u?ywa?, cho?by te? nie by?o te- boyf?wo ,
ale nie mo?e w Symonii

go wyra?onego w dyfpenl1e, a tym cho?by ukrytey , Twierdz? wielu, ?e

bardzicy kto wpadnie w.niezdatno?? w przypadkach zabóyf?wa niefprawie ..

ju? b?d?c 'wy?wi?conym, nie odpada dliwego. kt6re trafunkiem fi? fiaro

od Beneficium i po?ytkow jego, byle mimo woli i zamierzenia, mo?e Bi.

przez drugiego zadofv? c7.yniI po.. l1mp Dyfpefowa?.
winno?ciom, dla czeg'o mo?e tez Be- Nieka?da jednak irregulafl'tas, czyli
neflcium rezegnowa?, zamieni?, zacho- niefpofobnos? potrzebuje Dyfpenfy,

wuj?c Prawne kroki. ale niektóre inncmi ufraj? (pofobami ..

P. Jakiemi fpofobami znofi fi? h-'re- Tak, I. lrregularitas, czyli niefpofo-

gutaritas, czyli niefpofobno?? ? hno?ci PQchodz?ce z winy zaci?gnio-

O. Jako irregtd(it'ritas, nie jeft cen- ne W niedowiarfrwie znorz? fi? i gra ..

fur?. tylko niefpofobpo?ci? do przyi- dz? przez przyj?cie Krztu S, Rzekto

mowania i fprawow?nia ftopniow Ka- fie pochodzqce z Zf)iny? Pochodz?ce bo ..

p?a?ikich, _tak nie?nofi fi? przez AbCo- wiem z defektu nieuftaj?, kiedy trwa

?ucy?, ale przez Dyfpenf?, kiedyby defekt i po Krzcie n. p. dwóy?e?lhvo,
kto mid na fobie wiele i z ro?nych cho?by ju? po Krzcie brat dt'Ug? ?o ..

przyczyn zaci?gnionych niefpofobno- n?. 2. Jr'.-egu!aritas, czy li niefpofo:
,ci, w Dyfpenfie, wfzyftkie powinne bno?? z niefzlnbnego urodzenia g?adzI

by? wyra?one, jnaczey iedna tylko u? przez Profefsy? w Zakonie appro'"

wyra?ona b?dzie Dyfpenfowana, a bowanym uczynio?l?, i to tylko.
cO

?ruiie zoftaj?. Pierw(za Dyfpenfowl- dó pr?yj?cia i fprawowanta ftopnlO?

Ka??a?"
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Kap?a?!?wa, ale nie co do godno?c!; >:?

3. Irvegularitas , czyli niefpofobnosc
poch?dz?ca z defektu znofi fi? zniefie
niem tego? defektu. Tak poddany po

otrzymaney libertacyi, obowi?zany do
zdania rachunkn

, po zako?czonych l?al

ku?acyach przeftai? by? ir'regulares,
czyli niefpofobni. 4. Irregulof,1'itas, cz?li niefpofobno?? pochodz?ca z r:ieuczcl
wo?ci uf.l:aniem nief?awy uftaJ?, k,t6-
ra dóbremi

n,a potyOl o?yczapml
Z

mysli ludzkicn wyko?ze:nlOna bywa,

wprowadzaj?c natychmlaft dobre r,o
Zurnienie. S, Irregularitas, czyli nie

zdatno?? pochodz?ca ?,n.iezupe?nego
wieku, uftaje za przyi?ciem la.t ?u
pe?nych. 6. lrreguioritas , czyli nie

fpofobno?c pochodz?ca z sIep.oty cz?te? j'akowey na ciele fkazy ,

Jakok to:
krófty, ufta je po nabytym wzro u l

uN A A

o Sakran2enCle XaplaAflwa
Wyj?ta z S4syi Dwudziefl.ey Trze

ciey, która jefl Siodm« pod PluJem .1 V.

Papiezem Nr:YlfJyl:/zym odprawzontJ
Dnia. 15. JJUlll, M DL XlII.

R O Z D l A L l.

Chryflus Pan Apofto!om /woim i o ...

I .nych 'UJ Kapta/tflwie nctft?pcotn dat moc

po?wi?ca? i Offiarowa? widom?l 0.ffi.ar?,
odpufzcza? i zatrzyl12yu.:a? gr:uchz.

'1

Offiara
i Kapfa?ftwo tak za Ba-

" Ikim rofporz?dzeniem zt?czc-
"

ne f? , i? oboje we wfzelkim Prawie
" przebyly.· Gdy t?dy w nowym Te ..

oczyCzczeniu cia?a.
fi: k ? d " framencie ?wi?t? Eucharyftyi Offia-Co do w?adzy, która cz?

o ro
,a

..

,,- r? widom? z poftanowienia Pa?!kie ..je fi? od Stolicy AP.oi?olfktey fpowle
dnikom

, aby moglI Dy[?enf??a? W

przypadkach ukrytych, ":le?zlee ?rzeba: ?e moc Dyfpeofowama zrregu?ares,
czyli niefpofobnych powinna by? wy
ra?nie dana, ani fi? mo?e rozumie?

zamkni?ta w daney w?adzy do abfol
wowania w przypadkach Stol}cy Apo;
ftolfkiey rezerwowanych, ktoryby zas
()d

potrzebuj?cych chcia? czyni? re

kU,rs cZ'1li odezw? do Rzymu, ma wie

?zle?, ze W ,przypadkach ukrytych ma

" go Ko?ció? Katolicki przyjo! ? trze-

" ba te? przyzna?, ?e w nim jeft no

"we i zewn?trzne Kapta.?ftwo do "

" którego ftar? przenie{ion? jefl:. To
za? od tegoz Pana ZbawIciela na

:: Czego, ?e jeft poftanowione, i ?e

"Apofto?om i onych nafr?pcom W

" Kap?a?l?wie moc jefl: podana, Po

" ?wi?ca?, Offiarowa?, i fprawowa?
" Cia?o i Ktew Jego. Tudzie?

?rz?
..

" chi odpufzcza? i zatrzymywac Pl:
" fJlla S. okazuj?, i tradyc?a; czyb
" (podanie) Ko?cio?a KatolickIego zaw

?, fze na uczaIa •

l? ud?Wa? do Naywy?fzego Kardyna?a, PeOltenciariufza, niewyra?aj?c lmie ..

?lla tylko' ftan czy J' eft Duchownylub" ,

sWlecki. w przypadkach jawnychIn, fi? Udawa? do Dataryi.

I
ROZDZIA? II.

" poniewa?
za? jeft to

!zecz Bolka,
ta Swi?tego Kaplan1twa Ufluga,"

przy--
"
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.J przyzwoito byto, a?eby godniey ?? " powinien, ?e po?wi?cenie n. f?opnie
"

i z-wi?kfzym ufzanowaniem wyko- "jelt prawdziwie i w?a?ciwie jednym
" nywa? fi? mog?o, a?eby w naypo- "z Siedmiu Ko?ciola S. Sakramentowi

" rz?dnieyfzym Ko?cio?a rofporz?dze- "mówi bowiem Apof?o ? : upominam
" niu wielorakie i ró?ne MiniG:row "ci?, aby? wzbudzi? laO{?, która jel1:
"

.

znaydowa?y fi? Rrz?dy ; którzyby "w tobie przez w?o?enie r?k moic?u

"Kap?a?ftwu z powinno?ci flu?yli, "ani bow.iem da?. nam Bóg Ducha

"
tak podzielone, i? kt6rzyby tylko ,,??ja?ni, ale :fily i mi?o?ci i trze?wo-

,; Kleryckim pof?rzy?enlem zafzczyce- " ·SCl.

"
ni byli, przez mnieyfze do wi?kfzych

"ftopniow poft?powali.1 Poniewa?

-------------------

f)
nie tylko o Kap?anach, ale i o Dia- R O Z D Z I A ? IV ..

n konach Pifmo S. otworzyft? wzmian

" k? czyni?, i o tych rzeczach, któ ..

" r? przy ich po?wi?ceniu zwa?a?

" przynale?y, nader powa?nerni ITo

" wy nauczaj?; i od farnego pocz?t

?, ku Ko?cio?a naft?puj?cych porzad
't kow Imiona j ka?dego z nich w?a

" ?ciwe uf?ugl ,
to jef? ; Poddiakona,

)J Akkolity, Exorcif?y , Czytelnika, i

" Od?wiernika poznane bywaj?, ze

,', by?y we zwyczaju, chocia? nie w rd

" wnym topniu; poniewa? Poddia

" ko?frwo do wy?fzych Rz?dow od

"Oyców i od Swi?tych Synodow
" przy??czone bywa, w których cz?

" ftokro? i o ni?fzych ftopniach czy ta-

Nie wfZfjfcy Ch vze?cia'z ie Jq Ka'P!mza?
mi

, ale ci tytko fami. którzy nale?ycit
[? poflafzowieni od Blf/lUfJOW ? którzy fil

Naywy?ft Kaplani •

" poniewa?
za? w Sakramencie Rz?'

" du i na Krzcie i na Bierzmowaniu

" Charakter bywa wra?ony , który ani

" zmazany, ani odi?ty by? niemcie,

" f?ufznie tedy ?wi?ty Synod pot?pia
I" tych zdanie, którzy twierdz?, ?e

" Kap?ani Nowego Tefi:amentu docze"

" fn? tylko w?adz? maj?, i ?e ra?

" nalezycie po?wi?ceni, znowu {lat

" fi? mog? Laikami, jesliby flowa 110'

" ?ego uflugi niewykonywali . Jeslib1
"

za? kto wfzyftkich Chrze?cianow be?

" braku twierdzi? by? Nowego Teff!l'

" mentu Kaplanami, albo, ?e wfzyrc1
" równ? mi?dzy fob? w?adz? DucbO'

.

" li?my.

ROZDZIA? III.

r

Poniewaz l'oflanowienie przfjno} ta

JIt?, idzie za tym, ?e one ?niew?tptiwie
jefl Sakramentem.

.

•

ne?
" wn? zafzczyeonemi f?, nie co Jn

"go zdaje fi? czyni?, jak tylko I<?
H ?cieln? Herarchi? (kt()ra jeft obott'.?
" Woyfk ufzykowanym) rriefza?, ;01
" rowno jak gdyby przeciwko Ur(tf'
" flawionego Pawia nauce,. by!i r1-Ys?
" fey Pafrerzami i DoktorattlI, Wf ?11
" ey P?orokami, wfzyfcy Apol?o

a

I "Gdyz
z ?wiadeB:wa Pirm! S. z Apo

;, 1toHkiey Tradycyi, i Oyc6w je
" dnomyslney zgody jawna rzecz jeft,
"

?e przez Swi?te poftanowienie, któ

"
re nowy i znakami rprawowane hy

i' Wa, daj. fi2 laika; w?tpi? ?aden nie
" Wfzyfcy Ewangeliftami.

A erz;e"
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" A przeto ?wi?ty Synod za?wiadcza, "'. " ciemno?ciami Katolick? prawd? ta ..

" prócz innych Ko?cielnych f?opni, ?e 'j', twley pozna? i utrzymywa? mogll,
" Bifkupi, którzy na meyfce,Apoih)10w

'

" ,naf??pili do tf?gO Rz?du Hierarchicz-
" nego n.a??zczegulnley nale?? i po
" fh"tnowlcm f?, ja ko tenze Apo fio?

H ?:->\VI, od Ducha S, aby rzadz ili Ko

.,' sC,lolem Bo?ym, i ze oni f? H?;rrze

"m? nad Kap?anow, i Sakrament
,? Bierzmowania dawa? Minifrrow

!{ANONY

Ka p !c/,11flw CI'. •o Salwamencie

KANON 1.
" !<o?cielnycb Po?wi?ca/, i wfzyfrki,e
" infze dZIda czyni? mog?; do kto

" r??h funkcyi mocy iofi b?d?cy 'w "Jesliby
kto

.

rzekt , ?e nie ma'sz W

" n/zrzych fropniach ?adney nie maj?. " Nowym Teftamencie Kap?a?f?wa
(,", ?aucza przytym Nay?wi?t: Synod, "widómego i zewn?trznego, albo ?e

" ze
przy po?wi?ceniu Bifkupow ,

Ka- "nie ma jakowey w?adzy po?wi?ca?
" p?anow , i in lzych Ilopni ,

ani od "i offiarowa? prawdziwe Ciato i Krew

" )Ud?l, ani od ?adney jakowey "Pa?fk?, i grzechi odpufzcza? i za ..

" zw?erzchno?ci i Magif?ratu zezwo- "trzymywa? , ale ze to jef? powi? ..

" lenia
, ,czy to powo?ania. czy to "no?? tylko i prof?a uf?uga do prze ..

" po\Va?l tak nie trzeba zafi?ga?, i?by' "powiadani? Ewangelii, albo ze ci,
" b?z nley niewazne by?o po?wi?ce- "którzy nie przepowiadaj?, zgo?a nie

" n.1e• Y,owfzem rflczey fianowi, i? "f? Kap?ani, niech b?dzie przekl?ty.
" ?l, ,ktorzy tylko cd hadu albo od
?, s;-Vleckiey zwierzchno?ci,' albo Ma
" glfrratu wezwani f? i pofi:anowieni
" na te uilugi wfr?pui?, i ci, kt6rz
"one wlafn?. zuchwa?o?ci?, fobi?
" przyw?afzcza]?, wfzyfcy nie K •

KANON II.

" Jesliby kto rzek!, ze oprócz K? ..

" pta?i?wa rz?dow nie masz w Ko ..

,. ?ciele Katolickim infzych i wy?fzych
"

i ni?fzych, przez kt6re jakoby po
" ftopniach pewnych do Kapta?ltwa
" zwyk?o fi? d??y?, niech b?dzie prze"
" kl?ty.

" ?ciora f? Miniftrowie, ale za zr?-
" dziejow i zbóycow, ponie\\. a? nie
"

W,efzE drzwiami, miani'by? powin-
" 111.

,? :re f? przeftrogi, o których ogul
"

?lt zda?o fi? S. Synodowi wiernych
"K1l'yftnfowych okoro ''Sakramentu

KANON III.

" Jesliby kto rzeld, ?e rz?d czyli
" ?wi?te pofranowienie nie jen: praw

" dziwie Sakramentem od Chryfrufa

/', ap?a?ftwa uwiadomi?.
'

" A zus ty
.

.
m rzeczom przecrwne zda-

"

?? peWnerni i wta?ciwemi Kauona-
" Pana po{fannwionY.?11, albo ze jeft ,

,i " .... \, w ten kt'
.

" wynalazt'k ludzki wymyslony .od m?1 ,.

" ?ow rzeczy Ko?cielnych nieznaj? ..

, pot?p· ? ? ory nafi?pUle, fporob'A

'pomol PCol'lanowi?, aby wfzyfcy za
" c? 1r\7ftu? ,

.

" r.ych, albo ze tylko jd? obrz?dek"t 'J' ,J a
nzywaJa/:y regu-

Y.WIary mI?dzy tak
.

l
?

bl d'
,? pewny do obierania Miniftrow flowI

Tom l V.
WIe o ? ow

Mm B?



TRAKTAT IX.

" Bo?ego i Sakramentow , niech b?- .;;
" ney, która fi? Iklada z Bifkupow.

" dzie przekl?ty. " Kaplanow i Miniftrow, niech bedzie

" przekl?ty.
..

KANON IV.

KANON VIf.

" Jesliby kto rzek?, ?e nie bywa da

" wany Duch Swi?ty ,
a zatym ?e

" pró?nie Bilkupi mówi?: przyimiy Du

"
cha Swi?tego, a?bo ?e przez te

" po?wi?cenie, nie bywa wra:.-.ony cha

"
rak ter , albo ?e ten, który raz Ka

" planem zofta?, znowu Laikiem I?a?

" fi? mo?e, niech b?dzie przekl?ty.

" Jesliby kto rzek]
,

?e Bifkupi nie r?
" !?adi nad Kap?ancw ,

albo ?e nie

" maj? mocy bierzmowa? i po?wi?
"

ca? , albo ze takowa, któr? oni ma"

" j?, jeft im fpo?eczna z Kap?anami,
" albo ?e ftopnie od nich dane bez

H ludu, albo zwierzchno?ci ?wieckiey
."

zezwolenia i wezwania f? niewar

" te, albo ?e ci, którzy ani od Ko

" ?cielney i Kanoniczney w?adzy na"

;, le?ycie pof?anowieni ,
ani poilani r?,

" ale zk?din?d przychodz?, f? naje"

" ?yterni f?owa Bo.ikiego i Sakramen

" tow Miniftrami, niech b?dzie prze"
" kl?ty.

KANQN V.

" Jesliby kto rzek?, ?e ?wi?te nama ..

" Czczenie, którego KO?ClO? przy

" ?wi?tym poftanowieniu u?ywa ,
nie

" tylko nie jef? potrzebne, ale te?, ?e

" mo?e by? pogardzone, i ?e jeft
" Izkodhwe

, jako te? i infze ftopniow
" ceremonie, niech b?dzie przekl?ty.

KANON VIII.

?

" jesliby kto rzek?, ?e Bifkupi , ,ktÓ·
"rzy powag? Rzymikiego Papiei?
" bywaj? obrani, nie f? prawdziwer?
"

i nalezytemi Biikupami, ale wymy
" ludzkI, niech b?dzie przeld?ty. .

KANON VI.

" Jesliby kto rzekf, ?e w Ko?ciele Ka

" tolickim nie masz Hierarchii z Bo

" {kiego rezporz?dzenia poftanowio-

TRAKTAT
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T R A I( l' A T X.

o SAKRAlVLENCIE MA ?ZENSTW A

R O Z ? D Z I A ? I.

o podz/ale .'JI;l?,d?eh.flwa" o lnocy .j?dno?ci lna??('l??twa) t' o uro ...

cz:}: .. floJCL'ach) kt6re lnat?e/Lftwo poprzedzloc fowi?ny.

§. 1. ;?, chowane. nie hy?y, okazywaty ofoby
nierz?dnie z??czone. P01fJtóre, nie ka? ..

P. r;'o jef? Mar?e?fl:w? i wielorako fi? de mal?e?f?wo by?o i jeft Sakramen.
.

?rozumi? tern; przed ufl:anowieniem bowiem
O. L Malze?ftwo dwojako fi? bierze tego Sakramentu, czyli przed wypro-

j rozumie: T. Jako kontrakt natural- wadzeniem przez Chryfrufa kontraktu
ny. 2, Jako Sakrament.

-

do godno?ci Sakramentu, wfzyf?kie
O. II. Pierwfzym fpofobem: MaI.. rna??e?f?wa trwa?o?? i obowi?zki fwo-

?e?fl:wo jen nierozerwane m?fzczy- je bra?y z mocy kontraktu, jako i
zny z niewiafi? prawney przefzkody dot?d praktyknie fi? mi?dzy niewier ...

nie maj?cych, i .pod?ug prawa uczy- nemie

nione zt?czenie utrzymui?c ich w do- P. Wielorakie jeft ma?ze?fl:wo praw ..

?

ywotnim po?yciu. Drugim fpofoben;z nie ucaynione f

" Wzi.?te: jefi nierozerwane m?fzczyzny O. Dwojakie: jedno w ifl:no?ci tyl-.

2.

n?e\viat?? Kanonney przefzkody nie ko kontraktu i Sakramentu zawarte

?aJ?cych pod?ug prawa uczynione bez ciel e?nego z??czenia. Drztgie: przy
???czenie, w?adz? Ko?cio?a urwierdzo- wa?no?ci kontraktu i Sakramentu cie-

z?ne" i utrzymuj?ce ich w fpolnvrn le?nym z??czeniem (pojone. To dru-
POZYCIU d'

o •

,

t.
".

ozywotlllm na znak z ??cze- ?ie mniey w?a?ciwie nazywa fi?, mot -

tllaz ChrYft?f? z Ko?cio?em.
?e?f?wern : ift:ota bowiem matZt ?f?wa

-1 k?dk \?ledzil-'? trzeba: l\Tctyp1":?;ód, funduie fi? na W,J?no?ci kontraktu,

z??
nle

.azcle m?fz< z\,zny z niewbft? lub kontraktu i Sakramentu nie na
CZenw (Oh ?h"

"

. .

?
kwionE' ';11:

(),

y m'?dzy nIemI umo- cie?e?nym z??czenIU, l oWlzt:'m on ..

wiem'
J n13ht'{lf?wo; zawrze bo- trakt ()r?z z Sakramentem daje tylko.

prawo prz ol' l' k d
' •

.

l d".do W'
",

?o "PpllyWll1U on ycye prawu, ale nleprzynag a o llzywanla,aznOSn zafzlub
o

.
.

l t
' o

d "'I oJ'
c

lenta, l g( Y e za- l tak nll? zy j? ary? 1 oze.lc!?1 praw ..

Mm ji dziwe
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dziw? byto ma??e?f?wo. Hifl:orye SS. ;:,
o cudzold?f?.wo zony, przez pismo

zywotow ?wiadcz?, ze niektórzy
I

pra wne ,
z wyrazeniem przyc7.yny,

ma??onkowie z obopolnym zezwole- oddala?, jednak? e gani! to zydom
niem, do ?mierci Panie?f?wa dotrzy- Chryf?us mówi?c: ze im to po?wol(J#
mali, jednak?e byli prawdziwi ma?- no dla ich zakamienialo?ci, w prawdzie
?onkowie. za? farney z mpcy pof? anowienla >

mal?e? f?wo rezerwaniu nie podpada;
Ko?ciot S. W trafnnku , kledyby m?t

niewierny przyiol Chrzeft, a ?on?
nlechcia?a

, pozwala takowemu poj?c
drug?, i wzajemnie; kiedyby za? obo?

je- przyieli Chrzef?
, powinni z fob?

miefzka? przez zwi?zek mat?e?ftwa

przed chrztem zawartego.

s II.

,

,

Polaka
jetl moc jedno?ci matZe?f?wa'?

O, Pierwsza: jedno?? mal?e{lihva

nieprzyirnuie tego, aby m?? nie je ..

dn?, ale dwie, lub trzy razem ?ony
mia?, i Prawem Ewangelicznym jeft
zakazano, lubo w prawie natury z

fprawiedliwych przyczyn od Boga

by?o dyfpenfowano ; niewiaftom jed
nak razem kilku m??ow nigdy fi?
mie? niegodz i?o, i nie pozwalano; bo

fi? fprz eciwia pryncypalnemu ko?co

wi ma??e?f?wa. Po zmar?ey za? pierw

fzey icnie, poymowa? drug? Ko

?cio? pozwala, jako i ?onom, po

zmar?ych "pierwfzych m???ch pozwala
i?? za drugich.

Trzecia: Ma??t:-fl{twO w kontrakcie

tylko i Sakramencie zawarte, bez z??:.
czenia ciele?nego dwoma fporobaml
w zwi?zku fwoim mo?e by? zerwane:

l. Kiedyby jeden z Ma?Zonkow wfrW

pi? do Zakonu i uczyni? Profefl)'? ,

drugi pozof?a?y na ?wiecie jef? wal,en
do powtórnego zam??cia, czy te? ze'

nienia fi?. II. Kie dyby Oyciec S. dY'

fpenfowal z flufznych przyczyn, !:1'
kie bowiem mal?e?flwo ,

nie ma WJ?'

cey mocy, j??k wotum fo lcurie ,

,V

wotach za? wfzyf?kich Papie? dyfpeJl''Druga: zwi?zek ma??e?fki ofobli

wie z??czeniem cielf'?nym dope?niony,
do ?mierci nie mo?e by? zerwany ,

z natury famey takowego zwi?zku ,

przez wfpolne za? na zaw?dy c,ia?a od

danie, prawem tak ftarego, jako i

nowego Teframentu, 11a zaw?dy u

twierdzone; tudzie?, ?e mal?e?fl:wa

jeft obowi?zek Edukowanie dzieci ,

n?le?y im przy wfpoInym pomiefzka
nin, mit? o to fraranie, i takowy zwi?
zek nawet mi?dzy niewiernemi ma

fwoj? trwa?o??, tak, ze ma??onkowie,
ani zwi?zku zrywa?, ani od wfpolne
go pomiefzkania odf??powa? niepo
winni. Y Jubo w fhrym Td?amencie

pozwoli? Bóg m??olll prze?wiadczone

fowa? mo?e.
/I

Czwarta: MatZellfi:wo zt?czeIlie;
ciele?nym dope?nione, lubo nie moZ;
by? w zwi?zku zerwane, jednakie 'g
liafi:?pui?cych przypadkach, cO

d
d

wfpolrtego pó?ycia m1??onek jedeK?'
drugie?o oM?czy? fi? mo?e: J.

il

dyby jeden z mal?onl\Ow o.d/??bi
Wiary Katolickiey, orobli", ie Joedy d
zofia! niewiernym, za powrótern. Je?6
nak do Wiary mar?onek W \V1ej8'
trwaj?cy powinien powróci?. 1I?'egO
?eliby jeden z ma??onko w d.rug?;f'
przynagla? do jakowych wielk.?6h JlOie
millalow, .1Jiechc?cy ich peIn! ;l1ia,
odft?1>i? I kiedy fam tylko ??!.e



o SAKRAMENCIE 1\'lA??ENST\VA

drugiego nienagl?c , niewinny powi- :" wiedliw? przyczyn? od??czenia fi? ,

nien miefzlta?. Ul. 1{?edyby m?? t y-

...

powinno fi? uda? do fadu , a f?d wey-

.rannizoz:;at ?o1t,k? okrutnie, i tyrOl?Jkq rzawfay w dowody, uzna co f?ufzne-
m

obchod?it fi? z zon?. Zonka jef? wcl- go. . ., ,iJ?

na onego porzuci? , okrucie?f?wo za? Poun?re: to WIedzlec potrzeba, ze

.le
ma }i? rozumie? cz?fte ,i niebefpie- lubo w tskowych przypadkach f?d

cz e?f?wo utraty zdrowia, 'lub ?ycia mo?e nakaza? rozt?czenie, ale zwi??-, ,

przyu?fz?ce. Lekkie, a zwhfzcza ku niezerwie ,
a zatym ?adne z nich

fpraWledl!we ukaranie, lub przy pad- przez to nie b?dzie wolne, do innego

kowa ?ad zwyczay furya ,
nie jefr zam??cia.

przyczyn? do porzncenia. IV. Kiedy- Potrzecie: mi?dzy przypadkami

by które z mat?onkow zaci?gneto Ozterma z gury wyrachowanemi,
I chorob? zarazliw?, tak, ?e drugi nie a pi?tym, ta jefr ró?nica : ?e cztery

mo?e wfpolnie miefzka? bez nabycia pierwfz e
, f? tylko doczefne; albowiem

tey?e zarazy, mo?e fi? od??czy?, co kiedy odpad?y od wiary do wiary po-

fzczegulniey ma fi? rozumie? o zarazie wróci; nagabania do kryminalow, i

W mal??·?ikim zl?czf'oiu, a zatym i tyrannizowanie uf?an? , choroba zara

od??czenie od mat?e?!kiego po?ycia, ?;tj,ca. uleczona b?dzie, powinno by?
nie o wyft?pieniu z domu. pozycle.

Piqta: l<iedyby które z mat?6n- Piqta przyczyna cudzo?ó?ftwa jeft
kow pope?ni?o cudzolo%frwo jawne, taka, ze gdyby i poprzef?a? , lub po-

niewinny mo?e winnego oddali? od przef?a?a cudzo?'d?f?wa, mal?cinek po-

fiebi,e. Je?eli za? cu??or6?ftw? fk:y?e,

\
krzywd?ony mo?e nieprzyi??' gdy?

moze mu powinnosc odpOWledzlec, Z tey Wlr:y wyntk?e oddalente mar ..

ale nie mo?e od domu odchyla? fi?; ?onka zdaniem Teologow uznane za.

mo?e jednak ma??on:k winny nie- wieczne, i poprawa fama fob? tako-

winnego przeprofi? ? l,
ten krzywd? wey krzywdy dofiatecznie nadgrodzi?

f?voj? darowa?. Jez,?,llby za? ?ona, nie mo?e; dla tego ma??onek niewin-

nie z wóli to uczyt1l?a, lub, kIedy by ny, po oddaleniu winnego bez jego
fam m?? dal do tego okazy?, albo zezwolenia mo?e wftapi? do Zakonu

jP,zeliby,i on z?ama? wia1:?. m?l'?o.nce, cz.y
te? ,przyj?? po?wt?cenie Kaplall:

'

IHe moze za to przeWJ1lletlle zony fkle. Wmny bez pozwolenia niewin-

oddala? ; i gJyby to uczyni?, po od- nego, nie ma tey woli; bo ka?dego

daloncy ?onle, powinien j? nazad czafu mo?e by? rewokowanym, a

odwotll? i przyi??. rewokowany powinien powróci?.

?, \V??dzie? trzeba, i? lubo w wy- Kiedyby jednak i bez pozwolenia wft?-

key OP1fanych przypadkach ma?Zonek pi? do Zakonu, a niewinny wiedz?c

?z?wd? ponofz?cy, fam wol? fwoj? i nieczyni?c oppozycyi dozwoli?, mo·

je o?e fi? od
w?nnego od??c,zy? czy

te? ?e z?fta? w Z?ko,nie; ?o famo oppo-

m? G
od. fieble oddali?, ]ednakze to Zycyl meczymellle, JeU: zezwole ..

fliw
l? ?Ie ,pozwala, zapob:egaj?c zro? niem.

ym l lllefpraw' dr
.

f:
11_ W ?" fi:' t •

i k?ótni . K
'

le
lwym me n31Kum ma zen Wle z1?czemem ciele.

I
om, tore wi?c z nich ma fpra- ?nym dope?nionym ?aden z mar?on ..

AOW



TliAKTAT X.
----, .....

_----._--_._--------------_._---,----._---

kow nie mo?e póy?? do' Zakonu, bez
;:' f? opnia wzi?tego, ani fi? promowo-

zezwolenia drugiego, i profefiya uczy- wa? na wy?fzy , po?wi?cenie jednak,
niona nie mo?e by? wa?na

, i powi- które przyiol , jef? wa?ne , Zt?d daje
nien powróci? do -ma??onke na ?wie- fi? pozna?, ?e ?aden z mal?onkow
cie zofraj?cego, i t? profeffya tak jefl: ' bez pozwolenia drugiego nie mo?e

n?e"Ya?na,. ze i po zmar?ym m???onku
I

czyni? i prywatnego Izlubu czyfro.
me jef? obligowanym powraca c do Za- ?ci,
konu

,
i mo?e wyi?? z Zakonu, cho?

by i nierekwirowa? ma??onek na ?wie
cie pozofraiy. N ad to niedofy? jeft t

aby drugi ma??onek pozwoli! do za

kanu wft?pienia ? ale pozwalaj?c po
winien tak?e i fam. albo do zakonu

wf??pi? , albo ?yi?c' na ?wiecie wotum

wieczney czyf?c?ci uczyni?. Zof?awfzy
bowiem na ?wiecie bez takowego wo

tum, mc5g?by rewokuj?c pozwolenie, Itamtego ju? po Profeffyi z Zakonu

wyci?gn?? i mufla?by powróci?, a po
wrociwfzv

,
chocia? dla wa?ney pro

fdryl nie mdg?by rekwirowa? powino
no?ci ma??e?ikiey, ale rekwirowany
mafia?by zadofy? czyni?.

-

HI,§.

P'Jakie uroczyf?o?ci wzi?cie f7-1uhll
poprzedza? powinne ?

O. I: Przed fz lubern podtug zwy'

cza..ju powinny by? zar?czyny, to je/t:
wzajemne ofob zabieraj?cych fi? dO

mal?e?f?.wa przyrzecz enie, Ktcire aby
wk.?adalo obowi?zek przyfzfego za·

m??cia , powinno by? wolne i bet

przymuf? z' dobr? uwag? uczynione,
i znakami powierzchownemi okazau«

n. p. daniem fobie r?k, czy te? pie?'
scieni ; i takowe zar?czyny b?rl? wat:·

ne
, cho?by te? prywatnie m;?tlzj

Idwiema tylko niemi uczynione, byle'
by niezachoozi-ta Kanonna przefz1\0'
da do fzlubu. Po fl{oJ1czonvch lat ii.:d'
miu mog? G? zar?cza?, l,;bo nie mO:

Kiedy za? rna??onek na ?wiecie po

zoftafy, obówi?zany b?dzie do czy
fto?ci przez wotum. pozwolenia fwe

.

go rewokowa? nie mo?e, tak te? po

zmariym maiie?ftwic, ,czyby byio
z??czeniem ciele?nym dopelnione,

-

g? przyil?pi? do fzlubu. Rodzice {atJ1t
'nie mog? czyni? zar?czyn: i jeslib,v
ich uczynili, w ten czas dopiero b?'

d? wa?ne, kiedy je farne oroby aRen'
ptowa? b?d?. Zar?czyny takowey

?

mocy, ze ich' bez i?'ufznych prz;ycZ)Tt;
?adna ftrona zry\\,'a? niepowinI111 '.

?

czyli nie, m?z u Rzymian nie mo?e

przyi?? wy?('zych Hopniow Kaph?
ftwa, w których przyj?ciu zawiera fi?
wotum wieczney czyfto?ci, jaki jeft
ftopie? Poddiakona

, bez wyra?nego
zezwolenia zony, j ta, pozwa ?aj?c ,

powinlla i fama W jakowym zakonie

uczyni? fzlub czyfro?ci wieczney, i

ktdryby bez pozwolenia zony przy
jol po?wi?cenie, oprócz, ?e ma by?
oddany zonie, wpada w niefpofobno??,
tak, ze i po ?mierci zony, czy tez po

wfi-?pieniu jey do zakonu, bez dys
penfy, ani mo?e fprawowa? llrz?du

• •

{llCf?d tnoze nakaza? onych dopern?e
(: e

przez fzlub, i ?adna firana w 111
?

h d'?'
.

j'",n'
zar?czyny wc o Z!· nlepowtll

'"

gdy? powt6rne nie by?yby wa?ne'te:
Przyczyny zrywaj?ce zar?czynY f?jne
NClyprzód: w(p(JJne i dobroWo tei

obóch frron zezwolenie, cho?b6' im

byiy zar?czyny zaprzyfi?zone;
o

przyiJ?·
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przyfi?ga wi?cey nie dodaje mocy , ,:. dentikiego , t? zapowiedzi. po\Vinll?).

nad t?, kt6r? z fiebie maj?. by? koniecZnIe. Jnaczey 1 ftrony l

Powtóre: odmienno?? {tanu którey PAroch podpadaj? karom. Strony> ??je
\'II

?e
f?rony , j?ko t?: nierz?d pop?rniony, kledyby po wzi?tym bez z apo wiedzj

utrata
.

pi?kno?ct , upadek fubftancyi, fzlubie odkry?a fi? przefzkoda Kano.n-
wcadnienie w Jakowy defekt wielki, na, cho?by te? im przed fzlubem me-

o·

lub chorob?. wiadoma, dzieci ich b?d? uznane .za

I!0t'f.ucie: Szlub z infzym, lub infz? nieprawego ?o?a. Paroc? trz:yletm.ey
WZ!?ty. podpada fufpenfie. ZapowiedzI powtri-

Poczwa'rte: zaci?gnienie pokrewie?- ne by? trzy razy oglofzone i to w

ftwa, ?zy te? po?jnowa?1:\Va. Niedziele, lub uroczyf?e ?wi?to przed

Popl?,te: przyi?cie Kapts ?f?wa .
ludem na nabo?t:'?fhvo zgromadzo

..

Po/zo/le: oddalenie fi? k tórey f?ro- nvm, i to nie przt:wle?aj?c )edney .od
ny, l nie przybycie na termin naz na-

I drugiey bardzo, gdyz k a?da z mL?
czony fzlubu , bez dania wiadomo?ci i mog?aby p6y?? w niepami?? u ludzi,

przyczyny. ani te? ?piefz?c fi? bardzo, i dla tego

POji.ód?1e: niedope?nienie kondycyi w trzy ?wi?ta, dzie? po ,dniu naf??pu-
do wzi?cia Izlubu zato?oney. Te przy- j?ce ,

nie mog? by? publikowane; po
..

czy.ny fa,me p?zez fi? zar?czyny zry- trzeba bowiem 'da? ludziom czas roz-

waJ?, }'-lcd? Jednak uczynione byty myslenia, w widuczney rzeczy n,ie?a-
uroczyso.e 1 publicznie, a niewiadoma chodzenia ?adney przt-fzkody. w SWJ?-

?t? rzyrzyna zerwania, le piey jeft ta, mi?dzy dwóma Niedzielami W ?y-
ac

l? do f?du, zwhfzcza kledyby dniu przypadaj?ce, byle nie \V pODle-

Przez n' ? r.
•

l b
I'

b b'
I'

?

leog'lolzeme przy( zyny, kt6- dzialek, u w 10 ot?, mog? ye Og10-
ra n.rolla mogla podpada? z?emu u fzone.
ludZI porozU?tlieniu. Je?eli ofoby zabieraj?ce fi? do ftann,

Od: J L Po zar?czynach uczynio- nie z jedney f? Parochii, w obydwóch
nych nafi?pui? zapowiedzi, to jeft: Parochiach maj? by? zapowiedzi. Tu-

og{?.r?enle
z ?mbony w Ko?ciele Pa- dzie? je?eliby obDje wyfzli w infz?

roc la nym, ze te ofoby zabier .. j? fi? Parochi? i miefzkanie za?o?yli, i

d? ?an\l mt.??e?1kie?2;o, a to dla tego, wkrótce potym zabierali fi? do fianu,

a. y lnnl o tym wiedz?c uwa?ali, czy zapowiedzi by? powinne , i \V tey Pa-
nle zach d' 'd

.,.

o Zl mI? 7.y meml Jakowa roch ii
, w którey miefzkaJ'?; i W tey,

przefzl\od K
.

k 'd"
,

dz?cy tI

a
. a.nonnad,

l az y J? Wle- z ktorey wyfzli, po wyfz?ych tym fpo ..

n· ?/. 'l
I,Owmlen po (uronIeniem do- [obem zapowiedziach, nowo?e11ce nIe

lesc lar ?
.

h 'b
•

'" l'
Oc lOWI, C oc y tez w?tpli- powinni daley przeci?ga? fzl ubu, by

PO? ty ko by?a, powinien j? podda? te? Z potrzeby, nad kwarta?. Po:
dluz ..

oba"r????d,?k Parocha. Kiedyby za? rzym zwleczeniu zap.
oWledzl ,maJ? by?

NI. 1 tl? Jako
.

" .

h b

przesladowania \Vpey ?le,nawlftscl, cdzy pte? ponowione; albOWIem c oc Y przy

rocha b
.

' OWlnIen o rze z a- pierwfzyrn ogrofzeniu nieznaydo?arll
cie i :e? y Jef:?o ofQb? miar w fekre.. fi? przefzkoda, ,mogra.by poty.m ? pko-

go me Ino?e "?'
.

d 1
'1.'

Y
PodtwJ . wyJaWl •

wey okolicznoSCl mI? zy nIem N ..

, o przeplfu Koncylium Try- nikn??.
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Paroch w' Sakramentalney Spowle- ?::

dzi
" m?j?c wyjawion? ,prze?zkod?, ?ie

IImoze Jey opponowac, ChI baby mial
:

powierzcbowne, oraz i jawne na to \
dowody, i kiedyby te przefzkod? fam I
tylko zna? i m6g1 dowie??, nie powi
nien da? {:z;lubu, ale prywatnie
oftrzedz, A kledyby firony nief?ucha

Iy ,
ma donie?? zwierzchno?ci i fam

?wiadczy?.

R O Z D Z I A ? II.

P.

faka jefr materya i forrna ? i kto
., jeH: Minif? rern M:1t?? Mhva '?

o. I. Mal?eJl.f?wo dwoja k o fig bierze:
.

za l{?ntrakt i Sakrament. Powlzf'chnvm
zdaniem, ze 'rnatery? ma t2(.·{' fhvn, j -;kr)

k?ntraktu ? jef? ?'obopolne orub [o ..

bie fzlubui?cych , i do cia? prawa da ..

nie i akceptowanie. A forma 110wa te,

prze? ?t6re ?e prawa danie i akcepto
warne l wzajemne na to zezwolenie

wy r:iza fi?. Y' te f?: @fl biore
ciebie fobie za mCll?o1'lk?, i/ztubUitt tobl;
mi/o??, Wiar? i 'Uczciwo??; a i:b ciebie

nieopuszcz? ,
a? do smierci , tak mi

Bo?e dopo'mO? w Tróycy SWl?tey ?e
dyny: Niektórzy Teologowie i Sakra ..

meutu Mllztflftwa, jako przydanego i

niedziel?cegc fi? od kontraktu, t?? na ..

znaczaj? matery? i forrn? ,
a Parocha

Blogollawi?cego fzlub poczytuj? za;

?wiadka. Miniftrem tego Sakramentu

uznaj? farnych wzajemnie fobie fz?u ..

bui?cych.

Od: III. Zabieraj?cy fi? do ftanu,

powinni Rodzicow profi? o ich zezwo

lenie, i ?eni?cy fi? ukradkiem mimo

ich woli i pozwolenia, ci??ko grze

fz?, cho?by tez zam??cie by?o uczci

we i przyftoyne; bo Rodzice maj? Pra

wo wiedzie? o przyfztyrn dzieci ewo

ich f?anie, a tym bardziey wi?cey grze

fz? Synowie i C6rki, je?eli fi? wi??? nie

przyftoynie z dyzhonorem imienia,
lub znifzczeniern fubfiancyi. Rodzice

jednak tey powagi i w?adzy fwojey,
nie powinni uzyw3(; na przymufzenie
Synow lub C6rek, aby koniecznie bra

H fi? podtug ich zdania przeciw \V1a

fney woli, tak?e takowy fzlub nie by t

by wazny, i w takowych okoliczno

?ciach zabierai?cy fi? do ftanu, mog?
fzlub ukry? przed Rodzicami. niefpra
wiedliwie fzlubu nie dozwalaj?cemi.

I-

Druga, którzy od.dzielaj? iRot? Sa

kramentu od iftoty kontraktu; kon·

traktu matery? i form? przyznaj? ?

kt6ra fi? wy?ey rzek?a, a Sakrament.lI
Mat?e?:ftwa, za matery? zak?adaj?
fzlubne czyny ofpb fobie,fzl.ubui?cych;
za form?, 110wa ,Kap?anfJue, które

mi ich kontrakt potwierdza. Co Bóg
z??cz,!!, ec. A zatym Sakramen
tu Nliniftra uznaj? by? Parocha, czy te?

Kapiana bencdykui?cego fzlub, g..d'yi
t? benedykcy? nie f?dz? by? cert'mo

nialn? tylko, ale ifiotnie Sak r?ment ,

Z wyptynieniem rafki po?wi? li j?cey

Te trzy uroczyfio?ci fzlllb poprze

czaj?ce do wazno?ci fzlubu nienalez?,
który zawzdy b?dzie wa?ny, i tak

zar?czyny mog? by? opufzczone, od

zapowi?dzi za? moz? BiOmp dyfpen
fowa?, Jleby tego f.?ufzn? widzia? przy

czyn? i potrzeb?, nie fprawiedliwy
Rodzicow upor, jako fi? rzek?o, nie

rrzefzkadza wa?no?ci.

I
franowi?c?· Wi?c kiedykolwi't k przy

(zIubie, nie b?dzie tego blogcdl' wit:-?.

lhva t takowy fzlub m? j? tyJ /U'I za.

kontrakt, a nie za Sakrament, Ku?ciot
S. W

I

?
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S. w tey kontrowerfyi nic wyra?nie ? podda?il:w:o ni.e rozumiej?, poddanych

niepoftanawia?, a z,atym jak fi? komu roli Pa??ley 1 panfzczyznie przywi? ..

zdaje trzyma? woln?, Paroch tego po- zany<:h, .Jacy f? poddan! ? Pa?ftwac?t

??zega? Y,owinien, ?eby obrz?dek Ko? Kato?lcklCh ? ale. rozumiej? f?an ni ..

?ClOla I3ozego do' dawania fzlu?" prz:- w?lmczy , .Jak? 1 do tych, czas znay ...

pifany dofkop?le zach?\Var,. 1 fWOJ? d?l? fi? 1.1 niewiernych , lttory.ch ?aku:

omyIk? niewa?pego mec;z:yml. piwfzy , maj? moc zaprzedama , jako?
ta przefzkoda na tym fi? funduie ,

?e

A 'J:. I
takowy niewolnik nie ma w?adzy" fa ..

R O Z D Z I "'" II.
mego fiebie ,

i bez \voli Pa?fkiey nie

\
mo?e fi? nikomu pofslubi?,

.

,

O przeszkodach do Mat?e?flwa.
. ?. Jakie wotum Jeft rr?e[?,kod? zry.

P. Wielorakie f? przefskody do JTla?"1, WaJ?c?f
zc?ftwa? O. Wotum uroczyf?e i folenne czy

..

O. Dwoiahie: jedne fzlub rozrywa- f?o?ci wieczney uczynione przez Pro-

j?cp, drugie, zakazui?ce.
.

feiTy? Zakonn?, albcli te? prze? przy.

P. Które f? przefzkody fzlub wzi?ty j?cie Kap?a?f?wa ,

rozrywaj?ce?
' .

P. Co jeft '? i wielorakie jeft pokre-

O. Te: omy?ka, f?an
,

wotum ,
i wie?ftwo? i jakie fzluby zrywa?

Po?wi?cenie Kapla?fkie, pokrewie?- O. 1. Pokrewie?{?wo jefl trojakie :

ftwo, powinowa?two, wyft?pek,nie- Duchowne, ciele?ne, i prawne.

moc, nie jedna Wiara, przymufzeni?,
' Duchowne: ,jeft zwi?zek orob' po-

pofzlubienie, potajemno??, powino- ,chodz?cy z Sakrament? Krztu i Bierz-,

I
-

wa?lwo przyzwoito?ci, chwycenie mowania.

czyli wykradnienie Panpy i lat nie7;u- Ciele?ne: jefl: zwi?zel) ofob po.

.
'

pe?no??.'
chodz?ey z rodze?ftwa.

'

P. Jaka omy?ka jeft przefzkod?'? Prawne: jeft zwi?zek orob pocho.

/
O. Omy?ka fzlub zrywaj?ca, ?ci?ga dz?cy z przyw?af?czenia prawnie uczy.

:Li? pryncypalnie do afoby, kiedyhy kto nionego.,'

D. p. zar?czy? fobie Ann?, a do (zlu- O. lI. Pokrewie{dlwo Duchowne

bu mu przyfi:anowiono Katarzyn?, zawiera. fi? mi?dzy Chrzcz?cym, czy

tak, ?e niepoznal' a? po fzlubie; tako- te? Bierz?ui?.cym, z JChrzczonym czy

wy fzIub niewazny. Jefliby za? omy- te? Bierzmowanym. i jego Oycem i

li? fi? w przymiotach tey, kt6r? po- MatkI!, Mi?dzy trzymaj?cym do Chrztll

jol: n. p. poftrzegtfzy, ?e ju? nie Pan- czy te? Bierzmowania, z trzymanym,

na, uboga, niebogata ,jako rozumia? jego Oycem i Matk?, i mi?dzy temi

przed fzlubem, przez to zrywa? nie tylko ofobami ?acbodzi pokrewit.?-

mO?e. ftwo ,fzlub rozrywaj?ce, a zatym

P. Jaki {ho. jen: przefzkod?? Kumowie trzymaj?cy poj?e fi? mog?.

O. Stan podda?ftwa, kiedyby n. p. O. III. W pokrewie?ftwie ciele?nym,

poddany udawfzy fi? z:\ wolnego, po.. trzeba uwa?a? linie i gradufy. Linia

jor woln? przez, ofzukanie, fzlub nie- znaczy porz?dek afob z jedney ?rwi
wa?ny. TylkQZ Teoloi?wie przez pochodz?cycb, D. p. Dziad, OyCl C I

I

Tom lV, Nn S?a,
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Syn, &c. a ta znowu jef? dwojaka. ?::
dzo' rzadk?o

, i to tylko mi?dzy Xi?-.
J!7yzszych to jeft tych, od któr?ch ??ty, i z wielkich przyczyn; jako' za? l

my, pochodzlemy ,
i nizszych, to ?e,fi: w linii nierówney odleg?o?? fi? znaczy

tych, kt6rzy od ?as pochodz?. Linia od f?opnia ni?fzego, tak kiedy jedna
'ottateral1?a, czyli poboczna jef? po- ofoba b?dzie W czwartym, druga W

rz?dek ofob od jednego pocbodz?cych, pl?tym, rachuj? fJ? za. zoftaj?cych z

i ta fi? zawiera ,mi?dzl, Brac??,. SIO?ra- rob? w fl:opniu pi?tym i mog? fi? po-
mi, ich Synarni ,

l Corkami
, 1 ta J dl: bra?.

tak?e dwoJaka: równa i nie równa. Czwarta w Pokrewie?ihvie Praw-
Roum« jeft porz?dek ofob w równym, nym z przywlafzczenia pochodz?cym,
gradufie zoftaj?cych od tego, od któ- to jefl : kiedyby kto obc? ofob? przy-
r,ego, poch?d7.?, n p. dway rodzeni jol praw.nie za fy?a lub córk?, mi?-
Era la W rownym f? gradufie od Oyca dzy temi ofobarni jei? zabroldone ma?-

lub Matki. Nierouma : jef? porz?dek ?e?ftwo. Netyprzód : Mi?dzy przy"
ofob nie w równym gra.dufie odf?ajacych . w?afzczai?cym j przywlafzczonyni ,

od tego, od którego pochodz? y
11. p. czy te? przywlafzczon? i jego fynami

Brat i Brata Syn·. i córkami. 2. Mi,?dzy przywJalzcza-
Gradus , jef? odleg?o?? zpokrew- j?cym a ?on? przywlafzczonego. 3-

nionych mi?dzy rob? od tego ofoby, Mi?dzy przyw?afzczonyrn i córk? na-

od którey pochodz?. W linii pobocz- tu?aln? przyw-tafzc;;al?cego:. Idedyby
tzey te gra\?ufy podrug Prawa Kano- zas przyw?afzczeuie prawnie ufla?o

p

nicznego, co do fzlubu fi? rachui?: tedy i ta przetzk oda ufraie.
JEracia rodzeni, pierwrzy !lapiel" ; ich P. Co 'jeft powinowactwo, wieJo-
1Synowie, czyli Córki d1?Ugi; tych Sy- rakie, i kiedy fzlub zrywa?

\
.

nowie t'rzecz: a z tych rodz?ce li? ,O. I. P?winowactwo, jeft zwi?zek
czwClrty, to jeft: jako f? odle?li od orob pochodz?cy z cic1e?nego zlq(:ze ...

tego, od którego p,óchodz?, tak? odJe· nia czy to prawnego przez fzlub, czy-
g?o?? i mi?dzy rob? uznaj?. A w linii Ii nierz?dnego, to jeft: m?? zaci?ga
nierowney odleg?o?? znaczy ?radus ni?- powi?owactwo z wfzyakiemi k?ew-
lzy, n. p. Sy'nowiec z Stryiern h?dzie nemi ?ony, a ?ona z? ,:vfzyftk?emi
w drugim ftopniu od Cw?go Dziada w krewnemi m?-ia, i ? J?klm itopniu
linii profrey, tak wyzfzyeh jako i niz- m?? z krewnemj [wOleml zoGaje- po-

fzych, tyle fi? rachuie fl:ophiow, ile k,rewie·?ihva, ?ona z temi? krewnemi
orob wyiowfzy te ? od którey zaczy- m??a zof?aie. W t.rm?? fropnrt: powi?
na .fi? rachuba, n. p. Oy iec. Dziad, Pra. nvwac??a! I

wzalemntf': Toz; ,G? ma.

dZiad, Syn, wnuk, prawnuk, \V linii rOzumlec l O Olobach nJerzqd nIe z??.
profi'ey, wfzyftkie gradufy f? prz<:fzko- czonych; bo powinowaCtwo fundllie

cl? fzlub wywracaj?c?· fi? na z??czeniu ciele?nym, rrzez kt6 ..

W linii poboczney pi?ty gradus nie re m?fzczyzna z riiewiait? !?aie fi? jed ..

czyni przefzkody, czterr za? WyzIze

j
nym cia?em.

f? zabronione, tak, ze wpierwCzym O. II. Pierwfzych wiekow Prawem

gradufie, ani Stolica Apoftolika dys. powinowactwo dzieli?o fi? na trzy 1'0-

pen[o,wa? zwyk?a, ? W drugim bar- dzaie. l. Rodzay jako :fi? wy?ey rZe ..

.-

klo



I'?o, ze m?z Z:i??:::w?n:::?:? ? M:?!:::::?pek zrywa fZ!?b:9?
z krewnemi zony, i wzaiemnie. -II. O, 1. Dwa pryncypa!ne wyfr?pki 'I

Ze kiedy m?? n. p. piotr umar?, a ,zo: przed [zlubem pope?nione, czyni?

n? jego pojol Pawe?, ten Z ,braCl? l fzlub nie wa?ny: Ou,dzolóflwo i Zmó-

:fiofrrami Piotra zaci?gno? powInowac- wienie fi? na ?mier? matzonka, ale nie

two. III. Kledyby zrnarta ?ona, któ- zaw?dy , tylko w pewnych zachodz?-

ra pierwey by?a Piotrowa ,
i ten po.. cych okoliczno?ciach. Cudzotój?wo aby

jol drug?, ta. znowu drug? zaci?gn?- by?o p rzefzkod? rozrywai?c? ,
ma fi?

Ja powlllowactwO
z fiof?rami i braci? ??czy?, albo z obopólnym poftano-

Plotrowemi- ale te dwa oftatnie ro- wieniem czyli obietnic? po ?mierci pra
..

c.zaie powinowactwa na Ko ncy lium wego ma??onka czyli ma??onki wzi?-

Latera?fkim IV. Ikaffowa? Ko?ció? S. cia fzlubu, albo zmówieniem fi? na

l pierwfzy tylko zoftawif. O kt6rym ?mier? niewinnego mat?onka czyli

to te? wiedz ie
?

,
?e farne tylko ofoby ma??onki, ?a r6wno za? ma fi? rozu-

I

m??a i ?ony zaci?gai? powinowactwo, mie?, czy pierwey naf??pi' cudzoid?-

ft nie inni krewni; dla tego Oyciec i ftwo, czy wfpolne pof?anowienie nie

fyn mog? poi?? .Matk? i córk? , dway czynione, albo zmówienie fi? na ?mier?

bracia rodz eni ,
dwie fioftry rodzone. niewinnego ma??onka albo ma??onki ?

O. III. Powinowactwo ma fie miar- do czego nale?y Jllayprzó,d, aby fzlub

kowa? liniami i grad'lirami pokr?€wje?-, przeciw. któremu jedna frrona pope-?-

ftwa, i? jako pokrewieMlwo tak i po- nia ten wJft?pek. by? w obowi?zku

wlnowactwo z prawego ma??e?f?wa fwoim wazlIy, cho?by zf?czeniel. cie-

pocbodz?ce jef?: przefzkud? fzlub roz- le?nym niedopelniony, i cho?by ?yli

rywai?c? do czwartego fropnj?. Po- W roz??czeniu. n. Aby cudzo?óftwQ

winowactwo pochodz?ce z nIerz?du i obietnica czyli zmówienie fi?, ftaty

do drugiego ftopnia, i to z -poftano- fi? jefzcze za ?ycia niewinnego mar-

wienia Koncylium Tryde?tfkiego, pier.- ?onka, a zatyro kiedy cudzol(jftwo za

wey bowiem równie z pierwfzym roz.. ?ycia prawego ma??onka b?dzie poper.

rywala do czwartego ftopnia. Dl()t1e, a o?wiadczenie ju? po ?mierci,
(

.

To te? wiedzie?: kiedy by Pawe? {zlub b?dzie, wa?ny. HI. Aby obie

nierz?d pope?ni? z Ann? ftoftr? Kata· c?ldzoioz?ce firany znali, ?e j?dno z

rzyny ?ony fwoiey" przeto, tedy mat- nich zofiaie W obowi?zku ma??e?Odm.

?eM1:wo pierwey wa?nie zafzlubione IV. Powinno by? (;udzo?6ftwo zuper ...

nie jefi zerwane, tylko? na Katarzy- nie dope?nione. V. Obietnica zam?-

"ie ?onie fwey nie moze wyci?ga? ?cia z obu ftron powinna by? fzczera,

(Hugu ma?ie?ftwa, chocia? go odda- i wzaiemnie przyj?ta; zm6wienie fi?

wa? mo?e i powinien, kiedyhy za? na ?mier? niewinnego ma??onka famo

pope?ni? z krewn? jey W trzecim gra? przez fi? nie jeft tak?e przefzkod? zry·

dufte, a zatym w ty'mze gradllfie ro? I wai?c?, 'tylko kiedy W fiwtkll popeI
..

winowat? (",oi? j? \Hl,zynit. ,nie jl:'l? nion?mu zabóyltwu przydap.e b?dzie

oddalonym od wymag?nia dtngu, po. cudzoróf1:wo, albo kiedy równym

'l1iewa? trzeci ftopie? nie jefr prze- obdch firon zezwoleniem i !?aranie ..

f?kod?, llaf??pi niewinnego zabóy Rwo.

, No ji Z??-
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TRAKTAT X.

- Z??czone zab6yfl:wo z cudzo?ó-
?:" nym, wzgl?dem wfzyf?kich nazywa?:ltwem w ten CZ:lS jef? . prz'efzkod? ,I. i?ca fi? abfotutna, inua

, która czym
Kiedy jedna z namówionych ofob na niefpofobnym wzgl?dem tylko tako ..,

.

?mier? fama, cho?by te? mimo wia- wey o loby , i nazywa fi? wzgl?dna.
como?? drugiey, wnidzie w przyczy· POC:<:wartu, Niemoc przedfzlubna, c

n? ?mierci zabijaj?c lub trucizn? dai?c,która znaydowa?a fi? w ofabie fzlubu «.

,

s

czy te? infzego nato .namawiaj?? .i na: i?cey pr??d f?lube?, i niem?c pofzlu-'
prafzai?c , fprowadzai?c na. zabieie

,
1 bna ,

ktora
.po wzr?tym fzlubie przy,.

by w :fkn't?uza?itym zof?a?,
2,.

Kie" 'by?a. T?zecla, ?ietnoc wieczna wn?tr?-
dy to zaboyfl:wo tym Izczegulnie na- na czy h zewn?trzna,' by te? tylko
:Lt?pi ko?cem" aby fi? pobra? m;>gli: wzgl?dna pr?edfzlubna. jef? 'prze ..

Przez fi? ?abóyf?wo bez cudzoloftwa fzkod? zrywaj?c?.
w ten czas tytko, b?dzie przefzkod? P. Hermofro?yci czy m?g? w fzlu-

t'ozrywaj?c?, kiedy obie ofoby zrnd- ,by Ma??enflde wchodzi?'?
'wione- ono pope?ni? tym' ko?cem, aby O. Kiedy Hermofrodyt bedzie mial

fI?' pobrali.
I

jedn? ple? trwa?o?ci? drug? przerna-
P, Jeteli ofoby , jakówy z tych gaj?,c?, powin.ieu fi? trzyma? przems ..

-grzechow
_

pope?ni? niewiedz?c ? ?e to gai?cey m?fkiey lub niewie?ciey, ,i
dla nich b?dzie przefzkud?. ta ?iewia'" wed?ug ni'ey wni?? w fzlub Malze?iki,
oomo?? czy nie znali przefzkody ? i 'tey fi?_ zaw?dy trzyma?: Je?eli jedn;a

0, Niewiadom??? przefzkody nie p?e? nad d:ug?, nie p.rzem?ga., nayczal?
?nofi; bo wfzyftkle prliefzk.ody f?Iub DoktoroWIe: ze takt moze fi? ]edney
2rywai? moc? Prawa, którym f? 'u{ta.. z nich chwyci?, i wed?ug niey fzlubo-

nowione flie z wiadomo?ci pfob zafzlu", wa'?, ale drugiey., nigdy u?ywa? niepo-
bUl?cych fi?· "

.

winien, to jeft: kjedy:fi? z.af?lqbH ja ..

r P. Co jeft ? wielóraka'? i która nie., ko m??, w przypadku p?ci niewie ..

'?Oc l?lnb rozrywa? . " ?ciey nie ,1Do?efi? zezwoli? m?fzczy"
O. Nie,mocj je1.? niefpolobno?? d,o znie.

'

,

?t?c?etJia ciele?negd takowego; przez P. Kiedy {tron a, ,wIedz?c przed Czlu-

które dwie ofoby ftai? fi? jednym cia.. bem drugiey ftrony niefpofobno?? wie-
letU. Naypr:tód; Niemoc jeft jedna czn?, pofzlubi, ?zy

mo?e po fzlnbie
naturalna czyli W?1?trzna z' defektu odwo?a?:fi? do rozwodu'?

-

cia?a pochodz?ca! Druga, przez Ka- O. Nie mo?e, i powinni ?y? ? czy
..

:ll:rowanie lub oCZarowanie pochodz?· ilo?ci, po fzlubie za? poznawfzy dru ..

ta. P'ow?bre jedna 'je1t niemoc wie- giego niefpofoaha??, ma na woli,
tzna; kt6ra' nigdy nie 1l10?e by? po- czy fi·? odwo?a?, czy ?y? byle w czy-
prawiona; albo kiedyby nie'mogla by? fto?ci: W zachodz?cym za?· pow?t-
kurowana bez niebefpiecze?ftwa ?rnier ..

·

piwaniu , czy niem'oc jeft wieczna, C'Zy
ci. Druga doczejna; która albo farna doczefna, po?wal. Prawo trzyletnie'

'-za czare? ufta? mo?e? albo naturalnie

I
ciele?nego z??czenia, w którym je?e ..

'

mo?e by? uleczona, czy te? przez li nie zaft?pi, takow? niemoc uznaie

'Exorcyzmyoddalona. Potrzecie, Inna by? i naturaln? i wieczn? i przedfzlub ..

'

je,i?
.

niemoc I ktÓra czyni niefpofob- n?. a zatym do J'oJ;wodu doftateczn?.• " ,

,
'

p,
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P. w Przypadku doczefney nien1o- ?:'
O. II. Przymufzenie fprawiedIiwe i

cy czy powinna f?rona ponie?? kura- prawne nie?ci?ga za fob? niewa?no ...

cy??
...

?ci Izlubu ,
n p. kiedyby kto unikaj?c

O. Powinna, cho?by to jey przy- wi?zienia-i -kar
, pojot-t?, któr? pier ...

chodzi?o z wielkim bolem i trudno- wey zwiód?, lub Idedyby te kary nie

?ci?, . byty tym ko?cem nat?zone, aby j?

P. Czy gl'?_eCzy {trona, ?iedy w?t- pojvf, chocia? od nich zoftaie wolnym

pi?c o mocy fwoiey fz lubuie Y poyrnui?c,

O. y ci?iko grzefay ,' tak dla po- O. III. Pogro?enls lekkie, które nie

krzywdzenia Sakramentu, któren po- odbiera woli, a tym bardziey , kiedy

daie w niebefpiecze?ftwo niewa?no?ci, z f?ufznych przyczyn dla odp?dzenia

jako tez dla zawodu drugiey ftrony. nierozumnego uporu wynika, tudzie?

P. Jaka w fzlubul?cych ,
nie jedn? i perfwazya, nie zrywaj? fzlubu.

f

wiar? mai?cych ,
rózno?? jeft prze,. P. Szlub z przynaglenia wzi?ty,

fzkod? fzlnb zrywai?c? ? czy mo?e potym fta? fi? zezwoleniem

O. Wiara Chrztu S. nie maj?ca 1 ja- Wl?nym na po?ycie mat?e?lkie ?

kowi f? ?ydzi i 'poganie, jeft przefzko- O. Chocia?by przy farnym fz lubie
,

. d? tak?, ?e z Prawowiernym fzlub która ftrona nie fprawiedliwie do fz.lu-

.wsi?ty nie b?dzie wa?ny ,
ale kiedy- bienia przymufzona b?d?c, z przymu

..

by po wzi?tym fzlubie, jedna f?rona fu, a nie z dobrey woli fzlubowata,

wpad?a w niedowiarf?wo ,
to jeft: w a tym famym fzlub niewa?ny wyko-o

Poga?fi:wo albo ?ydowfk? Religi? ? nala; Jdedyby potym dobrowolnie

fzlub przez to w fwym zwi?zku nie fklonila fi? do po?ycia mal?e?fkiego ,

zrywa fi? ,
,tym farnym fzlub niewa?nie wzi?ty,

P. Jakie przymufzenie jefr przefzko- wa?nym uczyni fi?, i owfzem potwier-

d? fzlub wywracaj?c??
.

dza fi? zezwoleniem tylko na wfpol-

O. T. Przymufzenie , któreby uymo- ne po?ycie, by te? ma??e?fkie zr?cze?

wa?o woli fzlubui?ccgo, jeft przefzko- nie nie naft?piIo; bo ju? jeft zniefio ..

d? zrywaj?c?; jako bowiem dobro- na przeCzkoda, przymufzenia, i przez

wolne z?zwolenie i ch?? nale?y do naft?pione z??czenie ocala fi? iftDta

wazno?ci fzlubu, tak w uiedoftatkll mal?e?ftwa, a zatym i fzlub,-byle ju?

onego, fzlub nie b?dzie wazny. Ty?- to zezwolenie by?o dobrowolne, a nie

koz to przymufzenie powinno w fo- przytnuCzone ,po?ycie za? bez zI?-

bie takie zawiera? pogró?ki, któ- czenia (zlub ocala, kiedy czas d?ugi

re ka?dego i odwazt1ego ferca cz?o- trwa W zupelney wolno?ci, ftrony

wieka mog? zaftrafzy?. Jako to: pierwey przymufzoney oddalenia fi? ,

?mierci, ci??kiego karania', i tym po- lub mieCzkania. Przytym , w takowe)':

dobne. Jako to cz?fte perfwazye tych, fzlubu ratyfikacyi ma fi? to zachowac

którym odmowi? niemo?na, jednak- z ftrony przymufzoney, aby wiedzia.

?e kiedyby w tych

Ok.oliczno?ciach
na ..

\
la niewa?nos? fzlubu, i ze jeft wolna

fl?pi?o dobrowolne zezwolenie, przed, do odft?pienia od po?ycia z ftrony

albo przy famym fzlubie, fzlub b?dzie przym\lfzaj?cey l aby z ftr'!Jl?. do po-

wa?ny. .

zyCl&

•
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?y?ia' lltraniaj?c?\ fi?, razem

?ezwolenie ponowi?a.

fwoie .:,. ?wem poflanowit ; aby m?odzian nie ..

zenit fi? z krewnemi Panny zar?czo ..

P. Co jef? przefzkoda pofz lublenia j'

o. Jeft pierwfze. z ofob? inn?. fzlu.,

bu 'wzi??ie, ani przez ?mier?, ani

przez dekret rozerwane, tak, ani m??
za ?ycia !Zony, inney poj??; ani ?ona

za ?ycia m??a sa innego p6y?? nie

,

ney, lub ?ony, z któr? fzlub by?
wzi?ty , ? ?l?czeniem ci?le?nym nie'

dope?niony, i wzajemnie, którey to'

?r.z?zwoito?ci przefzkoda, pierwfzych
Wlf}-,oW,extendowafa fi? ?o czwarte ..

go fl:opnia pokrewie?f?wa, a przez

Koncylium Trydentfkje przefzkoda(1lO??.
',,'

P. Kiedyby ?ona z oddalenia fl?.
m?za 1 d?ugoletniego niepowrotu, ?ni
nadglofaenia fl? J mogla miarkowa? ;

?e umar?, czy mo?e póy?-? za inne-

, przyzwoito?ci pochodz?ca z zar?czyn,
zako?czona na gradufie pierwfzym, i za

ten wi?eey nie wychodzi , tudziez ?e
,

przyzwoito?ci fpowinowacenie POCllO ..

dzi tylko z zar?czyn prawnie i wa? ..
,

nie uczyn.ionych; niewa?rie za? zar? ..

czyny iadnego powinowa?twa nie za ..

o?'
,

"
O. Nie mo?e; bo Prawo "rozf?dzi?o,

by dopoty za m?? niepofzfa , póki nie

b?d? jawne dowody o ?mier? jego,

jak q to: ?wi?deftwo Parocha przez

wydanie metryki pogrzebowey, i

przepifsniem '?wiadkow oczewif?ych ,

czy tez, kiedy by -?rnler? jego by?a
og?ofzona przez jakowy Atite9tyc?ny
inf?rument, alb'o 4ie.dyby d,woch ?wiad ...

kaw oczewiftych' zaprzyfi?gto, a p?zy

llay,mniey jeden 'oczewifty, a dw1óch
lub trzech z fl:yfzenja Q ?mierci, co

.cl?gaj?,
/. •

, P. Po zar?czynach z ohopolnym ZfZ ..

wol?niem , czy trwa powinowa?rwo

przez nie ?!aci?gnione ?
,

.

O. Kiedy tylko raz fl:an? zar?czyny

wa?ne z jakieykolwiek przyczyny t

" potym choe! i,za obbpolnyt? zez wole:

niem zerwane zoftan?, pOW1nowacrwo
raz zaci?gnione przeZ' to nieuftaie"

Wi?c kto fo?ie zar?czy Ann?,. po ze;",
wanych zni? zar?czynach me 'f!l07;e

'poj?? jey fioftry Kahrzyny. Tymze

fpofobelp , gdyby f?lub ?y'l, ? An??
wz??ty cho? zr?czente? ?leI?$p?m nIe

-zwierzchno?? rozf?dzi? powinn?, czy,

fzlub ma by? dany, czyli ?ie.
, P, Ki?dyby po wzi?tym na .jhkich

dowodach fzIubie, m?l pown$cil, ?

którym ma miefz?ae!?
'

'

.
o. $zlub powtórnie wzi?ty nie byt

wa?ny, a zatym powinn? powróci?

,dope?niony 1
i po jey smlerCI me mo ...

ze tak?e wzi?6 Kat?rzyny; bo przy
..

zwoito?ci powinowa?l:wo nie funduje

:fi? na cielc?nym z1?cz;niu, jako po

winowa?l:wo' z dope-rnlO?,eg? fzlubu,

do pierwfzego, ,

'

P. CO jefl:'? i jak? czym przefzkod?
powinow,a?hvo przyzwoito?ci '? ,czyli z??czenia ciele?nego; ?le na czci

wi'nney z pokreWniony.mi tey ofoby"z;
któr?, fi? z?r?czyr, lub z któr? fzlub

wzio?, i pa Cerc z??czeniu, czy przez
f?lub, czyli te? przez zar?czyny.

0, Ko?cioI S. za r?ecz przyzwoit?
I

,]
'ofqdziwsz1j, aby ,d, którzy lubo, nie

cia?em, ale durz?' i fercem ju? oyli
z??czeni f fprljeni, przez zar?czyny'"
albo fzlub z??cze?i'em ciele?nym nie

dope?niony; po 'zerwanym takowym

ti'wi?zku, niel?czyli fi?, ? pokre \iie? ..

Scisley,jednak ma fi? bra? przefzko
da przyzwoito?ci pochodz?ca z fzlubu,

z??cieniem ciele?nym nie dope?nione",
,

?o
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go,
nie?eli pochodz?ca z zar?czyn! ;:, fiebi: ,nieznofi, kiedyhy za? dope?ni?

NaY1Jrzod, ?e pochodz?ca
.

z ?ar.?czyn ?aizeDH:wo z .l\1ary?, w ten czas do-

uf?aie na pierwfzym ftopnIU 11n11 pro- pIero dla powinowa?twa zaci?gnione-

tley', czy te? poboczney; p??hodz?ca go,
Z ?j71e?nego zi?czenia, nie mo?e

z fzlubu fzerzy fi? do ftopm3 czwar- poj?? l Anny. ,

tego w obydwóch tych liniach. Tak P. Jaka potajemno?? fzlub zrywa ?

Pius V. deklarowa?. Powtóre, ?e cho- O. Kiedy podrug przepifu Synodu

cia? z zar?czyn niewa?nych ta prze- Trydentfkiego jakowemu fzlubowi nie

fzkoda niewynika , wynika jednak z b?dzieprzytbmny Paroch, i ech ?wiad--

fzlubu wzi?tego, cho?by ten. fzlub z kow , takowy fzlub nie b?dzie waz-

o jakowey Kan?nDe? przeCz,kody, by,?, ·Dy.. ,

'

.'

niewa?ny, oprocz kicdyby m.ew8zncs? P. WIelorakIm Prawem ftale fi? kto

pochodziia z defektu , którey firany czyim Parochem, i który fzlub dawa?

zezwolenia. Tak deklarowaLBonifacy powinien 'j

Vl l I, dla tego z .fzlubu zawartego . O. I. Jeden jeft Paroch urodzenia,

mi?dzy
I niernaj?cemi zupe?nego roz- i tym farnym, ?e fi? kto w jego Paro-

f?dku, przymufzonemi· nie jedney chii rodzi, i Chrzef? przyimuie , jeft

wiary, z omy?k? oCoby, ta przefzko- jego Psrochianinem. Drugi jeft Paroch

da niewy nika ; bo to zafzlubienie nie, Obywatelflwa: kiedy bowiem wyidzie

mo?e fi? rozumie?
'

za dobrowolne i kto z Parochii , w którey fi? rodzi?, i

?ozr?dne. W obóch równie tych zrzó- omiefzkat fi? w infzey Parochii, ju?

dlach, z których wynika przefzkocla fi? !taie Parochianinem tego ? W któ-

przyzwoito?ci, wiedzie?: Nczyprzód,
.

rego Paroc!lii ofiadI z umyf?:em tu na.

?e ta przefzkoda ?ci?gs fi? tylko do za?'?dy miefzkania, i zaraz od pier\v"

krewnycb, ale nie do powinowatych; fzego dnia omiefzkania fi?, czyli ofie ..

bo pówinowactwo POWiDowa?t'w'a nie dzenia fi? f?ego, podlega juryzdykcyi

rodzi, jako h? rzek?o o powinowac- Parocha mieyfca.
twie pochodz?cym z ciele?nego z??- Trzecim fporobem nabywa prawa

czenia.
'

.

przez zaio?enie w jego Parochii d?u-

Powt01'e, ?e fzlub wzi?ty, ale zl?? giego pomiefzkania, n. p. na rok, pul

czeniem ciele?nym nie dope?niony na Roku, cho?by z intencY? i wyniefienia

ofzuka,nie pierwfzych zar?czyn, onych fi? nazad, i ten fi? nazywa Paroch ni-

"

nieznofi, i lubo ?ci?ga powinowa??wo by Obywatelflwa. Y prawem Paroch

z ltrewnetni zar?czoney, ale nie z :ta? mieyfca, jeft Parochem:.flu??cych, kup ..

. r?czon?, tak, gdy Jan zar?czy? Ann?, cz?cych, na naukach b?d?cych i in,.

a potym wziol fzlub z jey fiofrr? Ma- fzych Parochii zafzlych, przez zna?Z"

ry?; zar?czy?y z Ann? uczynity fzlub n? cz??? roku rezyduj?cych, i równie

niewszny z Mary?,' a lubo i z tako? jako przyhnui?cy Obywatelftwo od

\Vego fzlubu zaci?gnor powinowa??wo pierwfzego dnia zaro?onego pomierZ·

przyzwoito?ci z krewnemi Anny, a?

I
kania zoftai?· Parochianami •

• 1
co! czwartego ftopnia, ale nie zaci?- O. II. Paroch do wa?no?ci fzlubll

gnoI z Ann?, i mo?e, owfzem powi- przez Synod Tryde:?tIki, wyznaczony

nien j? PQj?? i bo ta przef?k.oda fama jeft Paroch Obywatelftwa,
i n iby Ob? ...

.

• watelfrwa
,I



,

watelftwa t tak, ze Paroch urodzenia, ?, tnienie dope?nla mu prawa i juryzdyk?11 tym bardziey ?aden Kap?an b;z je?o cyi.
pozw?lenia f?lubu ?a? !>-le moze ; kle- O, IV. I?Ia :ó?no?ci ,":y?ey oplfa-dy zas fzlubui?cy me z jedney f? Paro- ney, ZapO"blegal?c, aby me poda? Sa-
chii, co do wa?no?ci obuch ftron, Pa- kraqJentu w uiebefpiecze?ll:wo

'

Paro-rochuwie równo fi? maj?, to jeft: czy chowie ?<Glub dai?cy zacho\va6 mai?:MIodziana, ?zy Panny Par?ch. fzlub !layprzod, aby ?aden infzy nie inte-'dawa? b?dzle, Ze zwyczaiu Jednak reffowa? fi? do aktu tego, tylko w?a ..

wprowadzonego Benedykcya fzlubu fny. Paroch czy to M?odziana czy Pan ..

nuzy Parochowi Panny, 'i Paroch Mio- ny, ja40wy gdzie Zwyczay; Parochdziana nie powinien go dawa?, tylko za? mo?e i .drugiemu,pozwoli? i zwierz,:Za zezwoleniem Parocha Panny; in - chno?? w niebytno?ci Parocha lub
czey podpadnie karaniu. z innych ilufznych przyczyn moie da-O. III. Z okoliczno?ci rozdwojone- nie fz lnbu innemu zleci?. Powtóre, kie-
go Doktorow zdania Paroch, ?zy jef? dy daie w cudzey Parochii fzlub czylitylko ?wiadkiem w Prawie uznanym, w Ko?ciele, czy tez w Cerkwi, powi-
czy Minifrrem Sakramentu? ró?ni? fi? nien miec pozwolenie od Paroch_tak?e w naznaczeniu przymiotpw Pa- 1l1ieyfca. Potreecie, Aby fzlub ?aj?cy,rocha. Którzy go' f?dz? byc tylko by? aktualny Kap?an, ?adnym cenfu.
?wiadkiem, twierdz?, ?e bytno?? jego rom nie podleg?y, Poczumrte, Je?eli

cho?by nie dobrowolna , albo kiedyby ofoby fzlubuj?ce albo jedn.a z nich b?'"infzym ko?cem nie dla aiTyfto\vsnia dzie wl?c?g&, Parochii i bezze?ftwa
fzlubowi by? fprowadzony, i fzlubu fwego dowodu niemaj?ca , fzJnn nie
nie Benedyko?val, cho?by te? j nie by? powinien by? dany bez pozwolenia
aktualny 'Kap?an, cho?by zoftawa? w ?wier?chpo?ci?
zakazie, zataI1lo\yaniu, kl?t.wie, przez; P. Jacy powinni by? ?wiadkowie?
ltóre cenfury odbier1l mu .fi? juryzdyk· j jaka ich przytomno?? do wa?no?ci
cya? jeft doftateczn? do wa?no$,ci f?!u- fzlubu'?

.

bu, nie ty?ko jako ?ontraktu, ale tez 0: S\viadkowie powinni by? Indzie
jako Sakram.entu. którzy P?rocha u- Rateczni, przy do?rey J'efJ:xyi zofta.
znai? by? Mjniftrem, w rzec?onych j?cy, a tak t któremu lli1y.frm? poznai? ..

przypadkach fzlub uznai? by? wa?ny cy, czy to krewni czy dQrnow!, czy
co do kontraktu, ?le nie pr?yznai? go uI11yflnie na to fprowadzeni, czy to
by? Sakramentem, to? rozumiei? i o trefunkierri przybyli, ale do ?wiadec ..

tym fzlubie, kt6remuby afTyftowd, a twa u?yci, powinni by? razem z Pa
cho?by go i w prawdzie dawd ???aCny

I
roc?em catemu aktowi przytomni;

Paroch, ale w cudzey Parochu, bez gdyz dla tego f? naznaczeni, aby Ko.
pozwolenia Parocha mieyfc3;. fzlu? za? ?cio?owi o takowym akcie dali ?wia ..

dany od Parocha mniemanego, to Jeft: dectwo.

którego powfzecbnie za Parocha mai?, P. jakie Panny zchwytanie czyli
a nie jeft W famey prawdzie, uznai? wykradnienie , niewazny fzlub czyni ?
by? wa?nym i co 'do kontraktu, i co O. I. Zchwytanie, czyli wykradnie-
?o Sakrament1?; bo powfzeohne rozu- nie Panny z d?mu jey mimo, \yia?o-t

?IlOSCl
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1l10SCl Rodzicow czy te? opieku.now, >.:
ftwa ni;wazno?ci tztubn, wf?rzyma?

,

fta? fi? mo?e' albo za ,poprzedzaJ?cym fi? nale?y do I?t zupe?n?go poznania.

na to Parmy zezwoleniem f
albo gwal- P

", Zchwytame M:?odzla?l& od Panny

townie i bez jey woli, alb.o przez ulu- czy jef? przef?kod? '?
'

dzenie , kiedy fam zezwoh na .zchwy- O. KoncyllU.m przez wzgl?dy p?ci

tanie ,
zwtafzcza w tych leclech ,w flabfzey Ilanowi?c t? przefzkod?, zmie

których fynowie wychodz? z w?adzy nato tylko do ochronienia Panien od

Rndzicow i z opieki opiekunów. Po gwa?towno?ci; • zatyra M?odzian

takowym wykradnieniu lub zchwyta- zchwytany, byle potym zezwoli?, fzlub

niu fz lub wzi?ty b?dzie wa?ny ?
to? wa?nie wezmie ,

i Parma chwytaj?ca

fi? ma rozumie? ? o Uiud,ze?iu; gdy? nie podlega. tym karo?, którym pod-

takow? Parm? WIek przy?wladcza ta- pada M?odZIan chwytai?cy poniewo]-

kawy \V dofkona?yrn rozeznaniu i zna- nie Parm?. To te? w rodzaiu tey

i?c? obowi?zek. fzlubu, i pof?anowie- przefzkody wiedzie? potrzeba, aby

nie tey przefzkody zmierza do tego Panna by?a zchwytana z pobudki wzi?-

kOIlca, aby Parma w zam??ciu nie po- cia (zlubu; bo je?eli infzym ko?cem
,

, )

nofi?a gwaitowno?ci przeciw wI:.fney n. p. dla wykonanania ??dzy cielefney,

woli.
takowe zchwytanie z zamierzenia Sy-

O. H. Wykradnienie przeciw woli nodu nie b?dzie przefzkod? ,

'

nie tylko Rodzicew czyli opiekunow, P. W jakich lecie ch maj? h? ?eDi??

21e te? bez zezwolenia Panny, i nie- O. I. Mlodzian powinien mie? lat

fpodziane dla niey, jeft przefzl:od? 14. a Panna powinna mie? lat 12. zu-

fzlub zrywal?c?, j dopóty fzlub waz- pe?nych" to jeft: ?e dopiero bra? fi?

nie wzi?ty by? nie mo";e, póki zc?wy- mog?, kiedy M?odzian zaczn,ie rok 15.

tana nie b?dzie Rodzicom lub 0pleko- a Panna 13. inaczey fzlub nie b?dzie

nom oddana, czy tez W innym miey- wa?ny. oprócz kiedyby z?o?? 'prze-

fcu dla niey wolnym ulokowana, tak, wy?fzaIa lata, tylko? to Parochowi

2eby mog?a z w?afney ch?ci zezwoli? rozf?dza? nie nale?y.
do zam??cia, z tym, który j? wy-

1>0 wyrachowanych i wyexplikowa ...

krad?, ale cho?by to nafr?pH9, wykra- nych przefzkodach fzlub zrywaj?cych

dai?cy, i wfzyfcy do tego, nawet ty?- dwie jefzcze rzeczy zachodz? do po:
ko rad? pomagaj?cy, nie uchodz? I\ar, znania: Pierwfza, kiedyby przy fzlu-

kl?tw, i nieuczciwo?ci, a Kap?ani de- bie za?ozona by?a kondycya do dopet.

pozycyi 'na nich Prawem w?o?onych. nienia przyfzlemu czafowi rezerwo-

Wyprowad?€nie przez pochlebfrwa i wana, a taka, bez kt6rey firona za ..

ludzenia, lubo przez fi? nie zawiera kiadai?ca nie chcia?aby fzl11bowa?, n. p.

:G? w tey przefz?odzie, jednak?e Pan- ?a bior? ciebie za matzonk?, jesli na to

lly lata m?ode, w których nie mo?e Ociec pozU/oli, takowy fzlub nie by?by

jefzcze poznaw.a? obowi?zkow fl:anu, wa?ny, i owfzem wfzyfrkie inne kon ..

przy?wiadczy? mog? o nie zupe?nym dycye przyfroyne i fprawiedliwe, n. p.

zezwoleniu; p,dyz jefzcze nie pozn?- JJezeti jefle? Pannq, wyraznie przed

wala, na co zez\VoUa, a zatym przy- fzlubem czy w fzlubie warowane. ile-

Jlaymniey dla uniknienia niebefpieczdl- by z ofzukaniem frrony nie fprawdzi-

Tom l V. 00 lyfi?,
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ty tr?,' fzlub uczyni? nie wa?ny; bo z
?:: bu, jednak?e i fzlub hez wielkiey przy ...

ftrouy zakIadai?cey kondycyi, nie b?- czyny i pozwolenia Zwierzchno?ci niedzie zupe?ne i dobrowolne zezwole- ma by? dawany. W tych czafiech za ....nie , na kt6rym zawif?a iftota fzlubu.
_ kazanych Zar?czyny by?. mog?,Kondycye za? nieprzyftoyne, czy te? III. Zar?czyny z jedn? uczynionefkutku nie podobne, za nic fi? poczy- nie dozwalaj? bra? fzlubu z drug? bio ..

tui? i fzlubu wa?no?ci nie przefzka- r?c grzefzy.
'

dzai?,
". Iy: SzIubprlwatny zachowania czy

..II. Ze za pozwolenIem StolICY Apo- f?o?ci
, czy tez

wft?pienia do Zakonuftolikiey mo?e by? fzlub 'wzi?ty przez w p?cz?tk.ach Ko?cio?a, nauczaj?cy Ka-Prokuratora; do czego potrzeba, Nay- techizrnu ] Ar,tyku1ow Wiary, nie móg{'fJrzod: aby Prokurator mia] na to wy- bra? tey, ktor? wyuczy?, ale Synodra?n? pl'enipotency?, czyli pózwole- Tryde?tfki zniof? t? prz€'fzkod?.,nie., i takowey Plenipotencyi drugie- p. W przypadku, kiedyby wzi?tymu od fiebie zleci? nie mo?e, oprócz by? fzlub dla zafzley jakowey przyczy?kiedyby i na to mia? pozwolenie. Po- ny nie wa?ny , jak potrzeba po.ft?pi??wtóre: Aby w ten czas, kiedy imie- O. Potrzeba fi? ftara? o pozwolenie.niem Pryncypa?a f:l1lub bierze, ta pleni- i je?eli przeCzkoda jef? ukryta, nika ...

potencya trwa?a i nie by?a odwo?an a mu krom ma??onko/m wiadoma, Spo-od Pryncypa?a; kiedyby bowiem by?a wiednik
, albo infzy komu fi? zwie ..

odwo?an? cho? jednemu niewiadoma , rzy? zechc?, maj? wyrabiec u Kardy ..

Jzlub nie b?dzie wa?ny, tylko? dla zu- nala Penitencyeriufza , nie wypifui?c'pelnieyfzey takowego fzlubu trwa?o- imion ofob. Kiedy za? prz efzkoda b?-?ci
, potym i' fa me ofoby pryncypalne, dzie wiadoma i jawna,' mai? wyrabia?fzlub przez Prokuratora wzi?ty, obec- w Dataryi, ale do. przyj?cia takoweynie z nale?ytemi uroczy.ilo?ciami po- Dyfpenfy czyI'i pozwolenia mog? i po

..

... nawia? zwyk?y. winni by? od Bifkupa rozt?czeni; poP. Które f? przefzkody fzlub zaka- nadefz?ey za? Dyfpenfie fzlub ma by?zui?ce?
powtór·zony.O. 1. Kiedy Zwierzchno?? Duchow- P. Czy we wfzyfHdch przefzkodach.,!'la, z jakowych 'l1ufznych przyczyn mo?e by? Dyfp.enfa czyli pozwolenie?

oropom jakim do cz?fu, lub na zaw- O. W tych tylko, ?t6re f? od Ko ..

idy brania fi? z rob? zaka?e. ?cioiapofrano,,:,:,ione: Jako to: Pok're"l
II. Czas zakazany, w którym z po- wirrJ?wo. w. ?inZl pobocz'ney, ,UJ g'rCulujieftanowienia Ko?cio?a Bo?ego, niena-' drugim z mi/zych. POkreWle11jlwo lJu?.

le?y fi? zeni?, jako to: dd zaczetego
l chowne i prawne. Woizmz jolenne. lVypoi?u. Adwentowego do Zjawienia-

P??-/
fl?pek. Nie jedna Wiara. POUJiuowl1ctu/o

fkiego, od Niedzieli Mi?fopuftney a? przyzwoito?ci: które za? wY(jjkai? zdo Niedzieli PrzewodneYJ W po?ty Prawa natllry i Bofkiego, W tym Ko.Piotrówka i' Spafówka zwane.

Wie_!
?ciol Dyfpenfowa? nie mo?e, jakie f?:dzit? trzeba, ?e w te czafy zakazane Pokrewie?flwa w linii profiey, i UJ pierw ..

jeft
p./zez

fi? . fprawowanie wefela z jzym 'grad1?fie poboczney. Powinowac
lJ;luzyk? i ta?cami, nie za? branie fzlu- tze;o w pierwjzym gradujie I?llii profley.

.

.Omy/ka.
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Omy/kac Stan. Pr?YlnuJzenie. pofzlu-;? O. Nie we wfzyftkich; niektóre bo

bienie i Nie"!J} oc.
, I

wiem ?ylk? potwierd;:enia fzIubu po-

P. Bifkupi czy mog? dyfpenfowa? ? trzebui? , Jako to: kledyby fzlub by?

O. Mog?, ale tylko w przefzkodach wzi?ty w omy?ce albo z przymufze-

llkrytych "i w wielki?y potrzebie co do nia
, do?? jef? pof?rz??lfzy omy?k? i

'uwolnienia na fujnnieniu ; ?aczym aby wyfzed?fzy na wolno?? ponowi? ze-

mogli dyfpenfcwa?, te powinny za- zwolenie i fzlub potwierdzi?, tudzie?

chodzi? kondycye. I. Aby prz efzkoda l Idedyby by? wzi?ty bez przytomno?ci

by?a tayna, albo farnym tylko ma??on- Parocha i ?wiadków, dofy? b?dzie fzlub

kom, albo ma?o komu wi?cey ,
n. p. ponowi? u?ywfzy Parocha i ?wiadków,

Spowiednikowi, czy te? Parochowi P. Jakim fpofobem Izlub ma by? po-

wiadoma t i tym fpofobern ?e fi? nie
I

wt6rzony ?

mo?e rozgtofi?, a. Aby fzlub by? wzi?- O. Je?eli przefzkoda jef? wfzyf?kim

ty z poprzedzai?cemi zapowiedziami, wiadoma, i wiadomy fzlub niewa?nie

i w niewiadomo?ci tey przefzkody mo- wzi?ty, powinien by? powtórzony

g? i przed fzlubem dyfpenfowa?, ale jawnie, je?eli przefzkoda jeft ukryta ?

w taiemney i nag?ey potrzebie, i' to a tym barziey.kiedyby tylko jedna f?ro-

. -tylko co do fumnienia nie fpofobem na o niey wiedzia?a, powinien by?

otworzyfrey juryzdykcyi. potwierdzony fekretnie, u?ywCzy j?d ..

P. Czy mo?e by? dyfpenfa bez f?ufz- nak Parocha ; i od obydwuch ftron po ..

I
nych przyczyn'? winno by? wyra?nie przez J?owa po

..

I
[

O: Nie mo?e ? bo ayfpenCa jeft ran? nowione zezwolenie.

prawa, a zatym tylko z wielkich P. Jakie fkutki przynofi Sakrament

przyczyn powinna by? u?yczana, ina- Ma??e?ftwa?
.

czey i dyfpenfui?cy, i kto o ni? nalega, O. Daie tafk? po?wi?cai?c? i utwier-

grzefz? .. Przyczyny za? te wiedzie? i dza mal?onkow W mi?o?ci i uczciwo

rozf?dza? nalezy mai?cym moc dy- ?ci, któr? (obie fzlubui?·, Wlewa na

fpenfowan??, które Papie? pod?ug ?o..
nich b?og?llawie?fiwo, c?lOtliweg()

)l fwey roznym (l)fobom zwyk? uzy- wychowania potomftwa,. l umacnia

cza?, ofobliwie w Pa?ftwach od Rzy- ich do ?atwego znofzenia ci??arow

,mu odleg?ych. mal?e?ikich.

P. Izali we wfzyftkich przeCzkoaach
w fzlubie zafz?ych potrzebna dyfpen
$a?

NAUK&
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iPyiEta' z S ;fyi dwu?ziefl? ==» ktdta pod :PLusem IV.
, .:J>a/n'e?em' Naywy?jzym odprawiona J'es1 Dnia II. Nowem

bra MDLXII_

Mat?e?l?wa w?ze? , ?e jefl: wieczny ,:? Ko?ciot , i farnego fiebie" 'wydaf z:ti nigdy !lierozwi?zany? ogIofiI to niego, zeraz dodaj?c, ze ten jef? Sa-
?? inftynkte? Ducha S. pierwfzy na-. lIrament widhi: ja za? mowie w Chry ...

rodu ludzkiego rpzpl'odziciel, kiedy ftufie i w .Ko?ciele,
rzek?': To teraz ko?? z ko?ci moich,

.

Gdy tedy Ma??e?ftwo w Prawie;i Cia?o z Cia?a mego; dla czego czlo- E?angelicznym nad Starozakonne ,mar ..

'wiek opu?ci Oyca fwego i M?tk?, a ?enfrw? przez ?afk?- Cbryftufow? z?c-,
przyklei 1l? do ?ony fwojey ,.i b?d? nieyfze fi? fialo" f?ufznie mi?dzy No ..

dwoie w ciele jednym. Tym za? w?- wegq Zsaonu Sakramenta , aby poli-z?em" ze tylko dwoie z??czaj? fi? i czone by?o Swi?ci Oycowie nafzegojednocz?, Chryftus Pan otworzy?ciey Synodu i'powfzechnego Ko?cio?a Tra ...

,. nauezy? , Kiedy ofiatnie one 110wa, dycya' zawlze nauczali, przeciwkojako od Boga rzeczone za?wiadczaj?c którey
.

niezbo?ni ludzie ?wiata tegopowiedzia?: ... A tak ja? nie r:;t dwóch, fzalej?c nie tylko opacznie o tym czci
"le jedno cia?o" i zaraz tegoi farnego godnym Sahramen?ie rozumieli, ale,
w?z?a mocno?? do Adama tylko przed- te? wed?ug fw,go zwyczaju p?d p,re-tym przepowiedzian?, temi I?owy po- textem Ew?ngdii wolnos? CIelesn?twierdzi? t Co tedy Bóg z??czy?', czlo- wprow;tdzaj?c wi?l; rzeczy ,da!ckichwiek niechay niel'ozI?cza. Lalka Z:'??' od r()zumienl:l KOSClOl? Katollelslego ?

któraby naturaln? on? mi?o?? mia?a i od zwyczaju d?ugiemi cz?fami powydofkonali?, i nigdy nierozwi?zan? Apoftolach pc)twierdzonego, pifmen'\,jedno?? utwi'edzi?, a ma?:?onkow po- i .t1owem rozfiewali nie bez znaczney?wi?ci? jeR: ta, któr? fam Chryfrus fzkody Wiernych Chryfrufowych rczci godnych Sakramentow poftano.. kt6rych to znch,wa!o?ci ??daj?c S.
wicie? j dope?niciel przez fwoj? m?k? Synod zapobiedz, z03mienitrze w[p0otnam wyf?u?y?; co Pawe? Apofio? na? mnianych odfzczepie?cGw herezye i

,
mienit mówi?c:' M??owie mi?uvcie

J
b??dy, aby wi?cey do Gebie niepo ..

?ony warze, jako Chryltus umHówa? ci?gne?a fzkodliwa onych zarazliwo??1
,

poi?a"!
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KANON IV.-

):)ofranowH wykorzeni?, te na famy?h- ?:?

?e heretykow i onych b??dy wydaj?c
Jesliby kto rzek?, ?e Ko?cia? nie

móg? poftanowi? przefzkod ma??e?

f?wo rozrywaj?cych" albo ze przy po

f?anowieniu onych pob??dzl? ,
niech

frzekl?ftwa •

b?dzie przekl?ty-

KANONY !(ANON V.

Jeslihy kto rzek?, ?e dla herezyi albo

dla przykrego pomiefzkania, albo dla

umyslnego oddalenia fi? od ma??onki

nie mo?e fi? rozfypa? w?ze? ma??e? ...

fki ,
niech b?dzie przekl?ty.

o J'akra?nenc;e J1!lal?ehRwa.

KANON 1.

Jesliby
kto rzek?', ?e Mal?er;.{two nie

jef? prawdziwie i \v..b?ciwie jednym
Z fiedmiu Zakonu Ewangelicznego Sa

kramentow od Chryfrufa Pans pofta

'l1owipne, ale od ludzi w Ko?ciele

KANON VI.

Jesliby kto rzek?, ze mal?eflLl:wd

fl:wierdzone, ale niefpeInione nie ro

zrywa fi? przez Zakonn? Profe.fly?
k.tóregokolwiek Z mal?onkoW, mechwynalezione, i ?e nieprzynofi Iafki ,

niech b?dzie przek,l?ty.

I
b?dzie przekl?ty ..

KANON lI.
KANON VI!.

I

lesliby kto rzek?', ie godzi fi? Chrze

?cianom wiele ?on utrzymywa? razem,

i ze to ?a oym
Prawem Bofkim nie

jeR: zakazano, niech b?dzie przekl?ty.

Jesliby' kto rzek?, ?e Ko??lot bt?dz-t
kiedy naucza! i uczy, 'ze wed?ug Ewan-

gelii i ApoftoHkiey nauki dla cudzo

Iófl:wa któregokolwiek z ma??onko w

w?ze? ma??e?f?wa nie mo?e by? ro

zerwany, i ie ohoie ? albo te? i nie
KANON III.

lesliby kto rzekl ,
ie tylko te po.. winny , który nie dat do cudzotóftwa

krowie?f?wa i poblizkc?ci fropnie, przyczyny za iycia drugiego ma??on ..

które :G? W Kfi?dze Lewitycy wyra.. ka, nie mo?e infzego ma??e?ftwa za ..

?aj?, mog? przefzkodzi? mat?e?t?wo ci?ga?,. i ze ten cudzo?o?y, ktoby opa"

jerz?ze uiezaci?gnione; i ?e ju? za- ?clwfzy cudzo?o?nic?, pojot drug?!

ci?gnionego Mal?e?f?wa Ko?ciot ro- -to? i ona; któraby opu?ciwfzy cudza"

zerwa? nie mo?e, i w niektÓrych oko- lo?nika, za drugiego pofz!a, niech »? ..

licZri.o?ciach dy,fpenfow3?, albo

pofta_\
dzie przekl?ty.

nowl?. aby wJ?cey przypadkow nie.. I ....

przefzkadza?y i nierozrywa?y , niech

l><cdzie przekl?ty. KANON
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KANON VIII.
?:? okrutna od zabobonno?ci poga?ikiey

wynikaj?ca, albo ?e b?ogoaawie?frwa.
Jesliby kto rzek?, ?e Ko?ciot b??dzi, i inrze ceremonie, których przy tychkiedy dla wielu przyczyn roz??k? mi?- U?ywa Ko?ciot pot?pia?by, niech b?-dzy ma??onkami czyni, co do lo?a, albo dzie

przekl?ty.
'

co do pomiefzkania, aby fi? utrzyma-
.

li do pewnego lub niepewnego czaru KANON XII.
nakazui?c , niech b?dzie przekl?ty.

Jesliby kto rzek?, ?e (prawy mst ..

nych , niech b?dzie przekl?ty.Jesliby kto rzek?, ?e którzy pof?a-
.

nowieni wftopniach ?wi?tych albo Za- ???===?:????:!?:::::::??=?
konnicy, którzy czyfto?? follenn? po-
fzlubili, mog? ma t?eld?wo zaci?ga?" i
ie tak zaci?gnione jefr wa?ne nie zwa

?aj?c na Prawo Ko?cielne albo fzlub,
ROZDZIA? J.

i ?e przeciwne zdanie nie co infzego O cD, -r;.
1

?;/
t

J , -:1.
jeft, jak tylko, ?e to jelt pot?pia?

maI_/
Jt? ·ornl.le .rn:a zen?cwa.

?e?ftwo, i ?e mog? wfzyfcy zaci?ga? ,

ma??e?ftwo, którzy niepoczuwaj? fi? , Chocia? w?tpi? nienale?y , ?e pota-?eby mieli przyj?? dar czyfto?ci, cho- jemne ma??e?f?wa za dobrowolnym
eia?by on? pof?lubi!i, niech b?dzie

j
zaci?g?j?c?ch zez?oIeniem ?c?ynio ..

przekl?ty. Pomewaz Bóg o to nale- ne wazne l prawdziwe f? maizenil:wa.,
?ycie profz?cym nieuik?pia, ani dopu- póki Ko?cio? onych nie uzna? za nie ..

rzeza, aby?my byli kufzeni nad to, co wa?ne, a zatym f?ufznie pot?pieni
przemo?emy. maj? by? ci, jako i S. Synod onych.

przekI?l?wem pot?pia, którzy onyc?KANON X. za prawdziwe i wa?ne nieuznaj? ,
1

którzy faIfzywie twierdz? , ?e mar

?elll?wa od, fynow. go[podar1?{Ich. bez

zezwolenia RodzlCOW zaci?gmone
niewa?ne f? ,

i ?e ich Rodzice wa?
nerni lub niewa?nemi uczyni? mog? ;

jednak?e S. Ko?cio? Bofki z 1?'ufznych
bardzo przyczyn onemi zawrze brzy ..

dziI fi? i zakazywa?. Atoli kiedy S.

Synod zwa?a. ?e zakazy one dfa nie ..

poilulzeMl:wa ludzkiego ju? l1iepoma
gaj?, a ci??kie grzechi wynikaj?, któ
re z tych?e potajemnych mar?e?1?w

pocz?tek bior?, ofobliwie za? tych p

którzy w franie pot?pienia zoftaj?,

Jesliby kto rzek?', ze ftan ma??e?nd

powinien by? przekradany nad f?an

Panie?ftwa, albo bezze?ftwa, i ?e me

j'eft Iepfza i fzcz?sliwfza rzecz prze ..

bywa? w Panie?ftwie i bez?e?frwie,
lli?eli z??czy? fi? W ma?ze?ftwo, niech

l>?dzie przekl?ty.

,",-

KANON XI.

?

Jesliby kto r?ekr, ?e zakaz uroczy ..

:fl:o?ci godow mal?e?Odch w Ro?u
pewnych czafow jeft to zabobonno??

kiedy
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kiedy pierwfz? pofzlubion? ?on? OP,?- ;; nariufz fam, ?e inaczey potrzeba po
..

?ciwfzy z drug? puhli?znie ?eni? i?? fl:?pi?, of?dzl? , a?eby wCpomniane Za-

i z ni? \V uftawicznym cudzoI6:fiwlt; powiedzi bY,tY zaniechane. ??órzy za?

?yi?, kt6remu to z?emu, pomewaz maczey, a nie w przytomnOscl Parocha

Ko?ciot o tajemnych prawach nie f?- albo infzego Kap?ana od famego? Pa-

dzi , zapobiedz niemo?na , a?by Dm- rocha pozwolenie mai?cego i dwóm. ,

tecznieyfze lekarfiwo na to byto u?y- albo trzema ?wiadkami mar?e?ftwo

te, przeto S. Latera?fkiego Synodu zaci?ga? odwa?? fi? , Tych S. Synod

pod Innocentym II!. odprawionego do ?aci?gnienia tym fp?fobem zgola

nasladul?c przykazule , aby na potym za Olezdatnych cdf?dza, l takowe kon-

pierwiey, ni?eli mat?e?f?wo b?dzie trakty za niewa?ne i nic warte uznaie,

zaci?gnione, trzykro? od wtafnego Jako te? one ninieyfzyrn Dekretem

Parocha, ?eni?cych fi? przez trzy na- niewa?nerni czyni i znifzcza. Pr6cz

ft?pui?ce dni uroczyfre \V Ko?ciele tego Paroch albo infzy Kaptan , który-

pod czas folennych Mfzy obrz?dow by z mnieyfz? liczb? ?wiadkow ,
a

publicznie og?ofzone by?o, mi?dzy ?wiadkowie którzyby bez Parocha albo

jakowemi, i któremi ofobarni ma na- bez Kap?ana do takiego kontraktu af-

ft?pi? kontrakt ma?'?e?lki , pokt6rych .yfrowali, tudzie? i farni zaci?gaj?cy

to uC,zynionych zapowie,dziach: jesli- mal?e?frwo, ?by wedlt!g rozf?,dku Or-

by me by?a zarzucona zad na prawna dynaryufza ci??ko byli, karani, przy
..

przefzkoda ,
do odprawienia mdze?- kazuie.

ftwa przed obliczem Ko?cio?a po?in- ,
Przy tym, ten?e ?. Synod upomina,

110 fi? przyft?pi? , gdzie. Paro'?h zapy- aZ,e?y ma?zonk0;Vl? przed BIogofla ..

ta:vfzy fi? m??a i. lliew1afty 1 zro?u- Wlen??em Kap?anfklln '.
które

?a b??
IDlawfzy ich wzalernne zezwole.me, w KoscIele przyJ?te, w Jednym l tymze

'albo niechay mówi: Ja was na mar- famym domu fpolnie mieCzkali, i fia ..

zeBftwo z??czam: w lmie Oyca, i Sy- nowi, a?eby Benedykcya od w?afnego

na, i Ducha S. Amen. Albo infzych Parocha by?a czyniona, a nie od kogel

niechay uiyie i?ów: wed?ug zadaw- infzego. jak tylko od farnego Parocha,

nionego w ka?dym kraju obrz?dku. albo zeby od Ordynaryufza pozwole-
•

Jesliby za? kiedy przytrafi?a fi? do- nie do uczynienia wfpomnioney Bene-

wodna w?tpliwo?? czyli podeyrzenie, dykcyi infzemu Kap?anowi dane by!!
ze ma??eMl:wo zlosliwie przefzkodzo.. mogto. Nie zwa?ai?c na wfzelki zwy-

ne by? mo?e, jesliby tylko poprzedza- czay nawet od niepami?tnych czafow

Iy zapowiedzi, tedy natychmiaf? albo wprowadzany', (który raczey zep!u-

jedna Zapowied? niechay b?dzie, albo ciem nazywa? fi? powinien) ani na.

pf-zyt;laymniey przed Parochem i dwo- ?aden Przywiley? Jesliby który Paroch

m? lu1f trzema ?wiadl,ami przytomne- alho infzy Kaptan b?d? to Zakonny,
nu niechay fi? odprawi, potym za? b?d? to fwiecki, chocia?by tego dowo-

przed fpe?nieniem niechay:fi? czyni? dzil, ?e fi? mu to godzi moc? Przywi-

Zapowiedzi w K??ciele, aby jesliby leju, albo nie pami?tnego zwyczaiu in-

fi? znaydowa?y Jakowe przefzkody, fzey Parochii, nowo?e?cow bez Ich

htwiey odkryte byr?; chibaby
.

Ordy- wlafnego Parocha pozwo!e?ia do mai ...

z; e?ft wa
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?e?ftwa z??cza? i blogof?awl? odwa?y? ;:. R O Z D Z I A ? II.

11e, farnym prawem tak d?ugo niech
Wi

'

fi
II: b

'
,

b?dzie fufpendowany , póki od Ordy" fc{,!Z1Z?CZal?
t? 0)0 y, 11'l"?..d?y ktot;emi

naryufza onego Parocha który powi-
Jt erm zacz?ga fi? pokreUJlc?flwo Du-

. ,

chowne od lurztu wy 'k
.

tb dnien by? przytomny przy ma??e?f?wie, "',
n:

.azqce, a o o

i od którego farnego Benedykcya brana BzerzmoU'Jama.

by? powinna, niech b?dzie rozgrze- Uczy do?wiadczenie, ?e dla mnd-

fzony. Powinien tedy Paroch mie? ftwa zacazow cz?ftokro? w przv-

Kfi?g?, do którey mal?onkow i ?wiad- pad!{!lch. zakazanych z niewiadomo?ci

kow imiona, dzie? i miefi?c zaci?gnic- zacT?gnIOne bywai? mal?e?f?wa , w

nego rnal?e?f?wa zapifa? ma, którey- których fi? przebywa albo nie bez wie]-

to Kfi?gi niechay pilnie u fiebie f?rze- kiego grzechu, albo one nie bez wiel ..

ze. kiego zgorfzenia bywai? rozrywane.
Nakoniec S. Synod mal?onkow upo- Chc?c tedy S. Synod tey niewczeCno_

mina, aby pierwey, ni?eli zaci?gn? mal- ?ci zaradzi?, a od pokrewie?fiwa du ...

ze?ftwo, albo przynaymniey trzema chowuego zaczynaj?c, Poflanasoia ;

dniami przed fpe ?nieniem mal?e?f?w», a?eby jeden tylko czy to m?fzczyzna,
z grzechów fi? fwoich pilnie fpowia- czy to niewiafta wed?ug uftaw ?w'? ..

dali i do przyj?cia Nay?wi?tfzey En- tych Kanonow albo zgo?a nie wi?cey ..

cbaryfryi Sakramentu nabo?nie przy- jak tylko jeden i jedna okrzczonego
'

f??powali, Jesli za? które kraie in- od krztu przyjmowali, po mi?dzy k td-

fzych nad wyzey rzeczone chwaleb- remi i okrzczonym tyrn?e i jego Oy-
'

nych zwyczaiow i ceremonii w tey cem i Matk?, tudzie? po mi?dzy
mierze u?ywai?, one koniecznie aby krzcz?cym i okrzczonym i okrzczone- ·t

by?y utrzymywane, ufilnie S. Synod go Oycem i Matk? tylko pokrewie? ..

??da, wfzak?e a?eby te tak zhawien- ftwo duchowne rozci?ga? fi? powinno.
ne przykazy nie by?y nikomu taiemne, Paroch pierwey, ni?eli do dania

OrdY,naryufzom wfzyfrkim przykazuje, krztu przyfi?pi, pilnie od tyc'h, do któ-

aby ,'jak naypr?dzey zmog?,
\

Harali fi? rych naleze? b?dzie wypyt!l? fi? po-

ten Dekret ludowi ogIofi? i wvttuma- winien, )\tóregoby albo ktdryclI obra-

czy? w ka?dey zofabna fwoiey Dye- li fobie, aqy pr7-y!m,o\?a1i okrzczone.·

cezyi i w Parochialnych Ko?cio?acb, a go od ?wi?tey k?pIel!? l tego albo tych
to fi? w pierwfzym Roku· jak naycz?- ma przypu?ci?, i w Kfi?g? onych imio-

?cier niech powtarza, potym za? ile na ?a. zapifa?, oraz ?i?chay ich .uwia-
15roc b?dzie :G? zdawata 'Jotrzeba. Nad doml,jakowe pokrew1enftwo zacl?gne

..

to jefzcze fbmowi, a:t.e?y ten Dekret li, aby fna? ?adn? niewiadomo?ci?
w ka?dey zorobna Parochii fwoi? moc wymawia6 fi? nie mogli. Jesliby za?

mial po trzydziefru dniach od dnia inft którzy, pr6cz wyznaczonych, o-

pierwfzego obwiefzczenia W tey?e fa- krzczon?go dotykali G?, pokrewie? ..

mey ParochU uczyn'ionego liczy? fi? ftwa duchownego ?adn? miar? nieza"

Plai?cych. ci?gai?: ,niezwazai?c na ?adne kon./ry

tucye przeciwnie ftanpwi?ce. A jesli-
??? by z przewinienia albo z niedbalfrW/?

Parocha
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Parocha by?o uczyniono, rozfq(?k!em :.:.
R O Z D Z I A ? V.

Zwierzchno?ci karany b;:? powHll?n. • . ..

Tudzie? i one pokrewien?wo: kt?re A?y :::aden. mI?dzy Jl,op,mamz. :c;akazane-

7-- Bierzmowania bywa zacl?gulOne po 11'lZ merozclqgat matze?flwa z Jakim fpo.

'mi?dzy bierzmui?cym
i bi:rzmowa- fobem potrzeba im dyfpenfowa?.

nym i jego Oycem 1 Matk? 1 trzyma

j?cym, a daley rozci?ga? fi? nie po

.. winno. Zniozfzy wfzyf?kie inne prze

fzkody tego? duchownego pokrewie?
f?wa mi?dzy infzemi zgola ofobami.

lesliby
kto mi?dzy,zakazanemi {lop-'

niarni wiadomie ma ??e?f?wo zci?g

n?? odwa?y? fi? , powinien by? od??

czony, i nie mie? nadziei do dofr?pie
nia dJ:'fpenfy,. a to- tym barziey, rnie?
fce mle? powmno na tym, ktory me

tylko mal?e?ftwo zaci?gn??, ale te? i

one fpe?ni? nie obawia? H?. Jesliby z

niewiadomo?ci to uczyni?, poniewa?
uroczyf?o?ci nale?ytych do zaci?gnie ..

nia ma??enf?wa zaniedba?, tym?e fa

rnym karom podlega? powinien, ani

bowiem godzien jeft, aby ten Iafka

wo?ci Ko?cio?a ?atwo doznawa?, któ

ry jego zbawienne przykazania -zu ..

chwale pogardzi? , jesli za? doto?yw
fzy uroczyfro?ci przefzkoda jaka po

tym znaydowa? fi? okaza?a, o którey
domnieman? mia? niewiadomo?? , tedy
Iatwiey z takowym i bezp?atnie dy

fpenfowa? fi? mo?e. W zaci?ganiu
matzefiltw albo ?adna zgofa nie po

..

winna 'by? dawana dyfpenfa albo

r?adko: i to z przyczyny, a b'ezp?at ..

me ma by? pozwalana; W drugim

ftnpniu.nigdy nie ma by? dyfpenfow2t ..

no, chlba tylko mi?dzy wielkiemi Xi?
??ty i qla publiczney przyczyny.

R O Z D Z I A ? III.

o Przefzko?zie Uczciwo?ci.

Sprawiedliwo?ci
dla pnbliczney ucz

ciwo?ci przefzkoda gdzie zar?czy"

Ily jakimkolwiek fpofobem wa?ne nie,

byty, S. Synod zgola znofi, gdzie za?

wa?ne by?y pierwfzego ftopnia niech

nie przeft?pui?; poniewa? w dalfzych

?opniach ju? nie mo?e takowy zakaz

bez dyfpenfy by? zachowany.

,.

R O Z D Z I A ? IV.

Blizko?? Pokrewidtflwa wynikaiqca z

? forubflwa do drugiego' flopnia .,z'walona.

Oprócz tego S. Synod z tych?e fa

rnych i z innych przyczyn zbyt
ci??kich przywiedziony jd? do tego,

ze t? przefzkod?, która dla zpokrew
nienia fi? zaci?gnionego prze? porub
Rw? wprowadzona bywa i ma??e?

fiwo potym uczynione rozr.ywa, do

?ych tylko, którzy w' pierwfzym i

drugim ftopniu ??cz? fi?, przywi?zuje:

R O Z D Z I A ? VI.

o Przeszkodzie porywania.

Stanowi
S. Synod, ?e po mi?dzy po

rywaniem i porwan? póki tylko
ona W mocy porywacza przebywa?

W dalfzych za? ftopniac'h ftanowi, aby
takowe zpokrewnienie fi? mal?epftwa,
potyrn zaci?gnionegQ nierozrywa?o.

Pp
.

b?dzieI
Tom lV.
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b?dzie, ?adne nie mo?e ofta? fi? mar-
?::

.

R o Z D Z I A r, VIU.
Zt·?frwo, jesli za? porwana, od pory
wacza od??czona i na befpiecznym
mieyfcu a wolnym poftanowioll? jego
za m?ia mie? zezwoli ? tedy j? pory

wacz za ?on? mie? powinien, a j?d?
nak,?e porywacz fam- i wfzyfcy ,

ktd

rzy mu rad?,. pomoc, i przyia?? w

tym ?wiadczyli ,
. farnym prawem niech

b?d? 1 wykl?ci i zawrze nieuczciwi, a

do ?adnych godnp?ci niefpofobnf I?

jesliby ci byli Klerycy, z w?afnego
ftopnia niechay odpadn?; prdcz, tego
ma by? obowi?zany porywacz niewis ...

ft? porwan? czyby to ,j? za ?on? po

jol, czyfiby nie pojo? , uczciwie wed

lug, rozf?dku S?dziego wypofa?y? ..

'

o. Nato?nikach.

Ci??ki .g?zeeh jen:, ?e ludzie wo!n?
naIoz.nlc? fl1,aH ? nayci??fzy za? 1

na

0Fob?lWfz? wzgard?, tego wielkie

?o Sa.krarpentu dopufzczony, ?e te? i

,?c:na.cl.
W tym franie pot?pienia ?yi? '.

1 smleH 'cz?ftokro? te? w domu z

?onami onych -karmi? i utrzymywa?.
Przeto, aby temu tak wielkemu z?emu

?wi?ty Synod wcze?nie ?rzodkami
! zaradzi?. pofranawia, aby takowi na

Io?nicy tak wolni jako i ?onaci jakie
golwiwiek 'ftanu godno?cl i kondycyi
byliby': jesliby po trojakim o to upo
mnieniu' od Ordynaria fza urz edownia

,

uczynionym 'naro?nic niewyrzucill , a

fiebie od onych przyia?ni nieodl?czyli,
kl?tw? byli uderzeni, od którey nie iba

-

j? by? roz-grzefzeni, póki fkutecznie
,

upomnienia nieuf?uchaj? , jesliby za? w

tym rnatozni?twie przez rok niedba}?a

-' R O Z D Z -I A L VII ..

?ctk w/ocz?cy fi? maJ? by? do ma/ze?

)lwa przypuszczeni.

Wielu h? z naydui? , kt6rzy fi? wló'- na cen fury przetrwali, przeciwko nim

,
' cz? i niepewne maj? ofiadfo?ci, i od Ordynariufza wed?ug ci??ko?ci wi.

tak ziosliwego f? umyf?:u, ?e pierwfz?'

I
,ny Carowie m? by? poft?powano, nie-

opu?ciwfzy, ?on? drug?, a cz?ftol?r<?? wiafty czy to zam??ne, czy wolne,
j wi?ce)4 jefzcze za jey ?ycia poy.mui? które z ,?udzolo?nikami" czyli Da ..

po ró?nych mleyfcach, którey to cho .. I foblikami publicznie ?yj?, jesliby trzy-
robie ??daj?c S. Synad zapobiedz kro? upomnione niepol1uchafy, cd

wfz,=,lkich tych, do 4t6rych nale?y, po zwierzchno?ci miey(cowey G?ociazby
oycowiku upomina, aby tego rodza-# nikt nie inftygowaI z urz?du, ci?iko
iu w?ocz?cych fi? ludzi do 4nd?el]ftwa wed?ug miary. przewinienia ka?ane by?
nieprzyimowali. Mag;ltraty tez SWlec- tJl3j?, i za mlafto, albo precz z Dye-'
kie upomina, aby onych Carowie po'. cezyi, jesliby fi? l?k zdawafo tym?,e
ikramiali , Paroch.om tak?e przykazu- zwierzch!1o?c;iom, wezwawCzy nawet,

je, a by ic.h mat?l.?lhyom nie aflyfto- jesliby tego potrzeba by?a ?ocy ?wiec.

wali, 'a?by pierwey pilne wybadanie kiey, maj? by? wyrzucone, zacno ..

-

'Uczvnili. Y 'ca?? rzecz do zwierzch... wawfzy w fwoj?y mocy i in(ze kary
no??-i od<lioi!rzy, od niego pozwole- przeciwko cudzoto?niko.a i palo?ni-
f}ie do uczynienia tego 'otrzymlli. kom pofranowione ..

ROZ ..

.;-;'.-; "'\

\
,\
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?} ra?l?ie, czy to nie-?vyra?nie ?oddanych
'

ROZDZIA? IX.

.

[woich , albo b?d? jakichkolwiek in-
\ I

Panoz;;i? i 1VIagytraty, 1()rzymus??J?cy' nyc? o'ob nieprzymufzali; przez coby

w;yrqznle at,bo nze1fJy'ra,z?tle pogrozkamz u?m?ylzona. bi?a wolllf)s?
f

W zaci?-

i karami poddanych [wolcn do pewnych gmemu matzenfi:wa.·
'

'I1'latze?f?w zaci?anienia z peumemi oJo- -----.

')V L.J

...... ------.--- .....

bami farnym dzie!em J? wykl?ci.
R O Z D Z I 'A ? X.?

Tak
cz?fl:okro? doczefnych Panow i

Magifrratow dufzne oczy ziemfkie CzaI'!! wy:innczajq Jit{J UJ które U1'OC:<1y-

affekta i po??dliwo?ci zaslepiaj?, iz'

1ftO?Ci
gOdOlfJ ,l1?C1!ze1f(kich /prawo1fJa?

m??e i niewiafty pod ich rz?dem b?- Illtgodzi fl?,

d?ce ,
a ofobliwie bogate albo nadzie-

j? w?i?lkiego .
dziedziftw? maj?ce gro?. I

Od
Adwentu ?ana n?rzego je?ufa

bami l karami przymufzaj?, aby gwa?-, C?ryfr?ra, ?z; do dnia trzech Kr6?

tern' z terni mat?er}.ftwo zaci?gali,' Iow, l od" srzodJ Popie:cowey, az do

których farni Perrowie albo Magiftra- Okt?wy Pafchy zamykaj?c tez j? ,

'ty onym wyznaczaj?; dla czego, gdy ftarodawn: ?roc?yG:ych godow zaka-

to zbyt rzecz niegodziwa 'jefr mat- zy, aby pilnie od wfzyfrkich by?y za-

,', ze?fiwa wolno?? 'gwa?ci?, i ?e fi? od chowane S. Synod przyk3zuie, w in ..

,tych krzywdy' wfzczynaj? ,
od któ- [zych za? ?zafach gody uroczy?cie

,rych ludzie fpr_8.wiedliwó?ci. cze?aj? r odpr.awowac p02\?aI?, na które Bi ...

przykazule S. Synod wfzyi?klm, J?h?e: ikUpl ?acznos? Jll?ec powinni, aby

gokolwiek b?d? 4opni"a, godnoScl l z t? '. J?k? przyfroI , fkromno?ci? i

kondycyi byliby, pod kar? przekl?ftwa, uczc:WOSCJ? by?y czynione: Swi?ta

w 1\t6r?by farnym uczynkiem popadli, bOWIem rzecz jen ma??e?ftwo, i ?wi? ...

a?eby ??dnym [porobem, czy to wy
... Ó tobllwierna by? [prawowane.

NA CHWAL? BOGA, I(ONIEC.

t'
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