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[4.] Cudowne skutki, jakie to nabożeństwo powoduje w duszy, która jest
mu wierna.
213. Drogi bracie, bądź przekonany, że jeśli będziesz wierny praktykom zewnętrznym
i wewnętrznym tego nabożeństwa, które zaraz wymienię, wówczas:
[Poznasz siebie i wzgardzisz sobą.]
1. Dzięki światłu, którego udzieli ci Duch Święty przez Maryję, drogą swą Oblubienicę,
poznasz swoją skażoną naturę, zepsucie i niezdolność do wszelkiego dobra195, o ile Bóg
nie jest jego źródłem jako stwórca natury lub łaski, a dzięki temu rozpoznaniu będziesz
sobą gardził, będziesz myślał o sobie tylko ze wstrętem. Będziesz na siebie patrzył jak
na ślimaka, który wszystko brudzi swym śluzem, jak na ropuchę, co wszystko zatruwa
swą trucizną, lub jak na złośliwego węża, co tylko czyha, by kogoś oszukać. Wówczas
pokorna Maryja pozwoli ci brać udział w swej głębokiej pokorze i sprawi, iż będziesz
sobą gardził; nie będziesz gardził nikim innym, i ukochasz pogardę.
[Udział w wierze Maryi.]
214. 2. Najświętsza Dziewica pozwoli ci uczestniczyć w swej wierze, która za Jej
ziemskiego życia była większa niż wiara wszystkich patriarchów, proroków, apostołów
i świętych. Teraz, królując w niebie, tej wiary nie ma, bo w świetle chwały wszystko
widzi w Bogu. Ale za przyzwoleniem Najwyższego nie utraciła jej, wstępując do chwały;
zachowała ją i zachowuje w Kościele wojującym dla swych najwierniejszych sług i
służebnic. Im więcej zatem względów zaskarbisz sobie u tej dostojnej Władczyni i
wiernej Dziewicy, tym więcej w twym postępowaniu będzie czystej wiary: wiary czystej,
co sprawi, że nie będziesz się troszczył o to, co zmysłowe i nadzwyczajne; wiary żywej i
ożywianej miłością, dzięki której jedyną pobudką twych czynów będzie czysta miłość;
wiary silnej i niewzruszonej jak skała, dzięki której pozostaniesz niezachwiany i
niezłomny wśród życiowych burz i zamętu; wiary czynnej i przenikliwej, która jak
tajemnicza przepustka da ci dostęp do wszelkich tajemnic Jezusa Chrystusa, do celów
ostatecznych człowieka, i do Serca Boga; wiary mężnej, dzięki której bez wahania
podejmiesz i doprowadzisz do końca wielkie dzieła dla Boga i dla zbawienia dusz;
wiary, co będzie dla ciebie płonącą pochodnią, życiem Bożym, ukrytym skarbem
boskiej Mądrości i przepotężną bronią, którą posługiwać się będziesz, by oświecać tych,
co są w ciemnościach i w cieniu śmierci; by rozpalać tych, którzy są letni i potrzebują
rozżarzonego złota miłości; by dawać życie tym, co umarli przez grzech; by łagodnym a
silnym słowem wzruszać serca z kamienia i obalać cedry Libanu; wreszcie, by odeprzeć
szatana i wszystkich nieprzyjaciół zbawienia.
[Łaska czystej miłości.]
215. 3. Maryja, Matka pięknej miłości196, wyzwoli twe serce z wszelkiego niepokoju
sumienia i ze służalczego lęku. Maryja twe serce otworzy i rozszerzy tak, że będziesz
biegł po drodze przykazań197. Jej Syna w świętej wolności dzieci Bożych. Maryja
wprowadzi do twego serca czystą miłość, której skarb jedynie Ona posiada. Odtąd w
swym postępowaniu będziesz się kierować już nie obawą, lecz czystą miłością ku Bogu,
który sam jest Miłością. Będziesz Go uważał za najlepszego Ojca, któremu bezustannie
będziesz się starał podobać, z którym będziesz ufnie rozmawiał, jak dziecko z dobrym
ojcem. Gdybyś przypadkiem miał nieszczęście Go obrazić, upokorzysz się przed Nim
natychmiast, przeprosisz Go pokornie, wyciągniesz ku Niemu z prostotą ręce,
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powstaniesz z miłością i dalej, bez niepokoju, obawy i bez zniechęcenia będziesz ku
Niemu dążyć
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