
Refleksÿa | O Konserwacÿi Ducha po

czwiczeniu Dùchownÿm.

[Anonim - wpis na wyklejce Kancjonału H, XVIII w.]

[k. av]

Żÿcie mnieÿ zakonne nagannieÿsze iest, przed Bogiem ÿ przed ludzm[i]

| po czwiczeniu duchownÿm od prawionym, niżeli gdÿbÿ sie go nigdÿ od |
prawowało. Swiętÿ Jan wobiawieniu do Jednego Biskupa mowi. Mom prze

| ciwko tobie, żes pierwszą miłość twoie ktorąs ku Bogu opuscił, po odpra-

wioneÿ | zabawié tÿ Swiętÿ Pustÿni, iestesmÿ widowiskiem ÿ przed Niebe[...]

| przÿpatruią sie nąm, ÿ przÿpatrowac będą wszÿscÿ, a co kolwiek posi[...]

| nego, będą sie dziwowac, ÿ będą mowic. Owoż Kollekcÿe. Zaczÿm baczyc

| trzeba iakie maią bÿdz sposobÿ, do konserwowania Ducha zebranego na

kollekcÿ | ach. Ztÿch następuiącÿch.

Pierwsza bÿdz może Niewÿchodzic zKollekcÿi. | Nie tak ci żÿiąc wosobno-

sci iako przez dziesie[c] dni, ale tą usilnoscią pilnowac sie | iakosmÿ sie pilno-

wali na Kollekcÿách. Nie natÿm tÿlko kollekcÿe należą żebÿ t[...] | Medÿtacÿe

na dzien odprawiac, Reflexÿi słuchac, nie mowic zdrúgiemi, ÿ żÿc [...] | bno-

sci, ale należą na tÿm, żebÿ iako na kolekcÿach miec strasz nad sobą, żebÿ

wczÿm | nie wÿkroczÿc, nie przesąpic Regułÿ, nie pokazac pasÿi, pilnowac

Modlitwÿ, a cze | musz ÿ po kolekcÿach tego bu sie praktÿkowac nie miało.

Zmiarkowalismÿ siłę naszę, | że Łaską Pana Boga możemÿ sie utrzÿmac, wtÿ

pilnosci Duchownÿ, wktorÿ trzÿmalizmÿ | sie przez dni dziesiec. acosz prze-

szkodą iest abo będzie, żebÿ sie nie trzÿmac wnieÿ | ÿ Całÿm zÿciem. ale są
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okazÿe do złego. Zwazmÿsz gdÿbÿ sie bÿła ktora ztÿchżę oka | zÿi do złego

trafiła, na kollekcÿach, czybÿsmÿ sie bÿli utrzÿmali. Toc to cnota praktÿ |
kowac ią wprzeciwnośći okazÿi, zaczÿm nie opdstępowac ile bÿdz moze, od

sposobu | w Modlitwie, wzłączeniu czestÿm zPanem Bogiem, wreflexii na sie,

ale zÿc wtak[im] | uspokoieniu Ducha wewnętrznie, iakosmÿ na Kollekcÿach

użÿwali. |
Drugi sposob strzedz sie zbÿtecznego wÿliwania sie, na rzeczÿ powierz-

howne, pry[...] | szukanie dÿstrakcÿi, ÿ przez wdawanie sie wsprawÿ nie

potrzebne, nie nalezące, d[o] | funkcÿi do powinności, przesz konwersacÿe

zbÿtnie zludzmi, lub swieckiemi lub | z siostramÿ zsktoremi mowa nie o Panu

Bogu, tÿlko o iaki prozności swiecko | sci, abo co mogło zawziąc na swiecie

bÿwszÿ, to ustawicznie przed drugiemi pra | wią, takich sie trzeba bardzo

wÿstrzegac, bo z tym wylaniem sie na rzeczÿ |
[k. br]

powierzchowne, rozleie sie ÿ Duch, aco sie zciezkoscią za łaską Boską wpra-

wi | to, za ieden dzien, abo godzinę rospruszy sie. | Trzeci sposob zachowania

Milczenia, Wiara to że wielomostwie nie będzie | bez grzechu. Jako tchnienie

wewnętrzne przez usta znas wÿchodzi, tak | Duch przez wielomostwo. |
Czwartÿ sposob zachowania Pokorÿ ufąndowanÿ na Kollekcÿach, A. | nioł

bÿł Aniołęm, puki nie bÿł pÿsznÿm, ÿ chardÿm, tak ÿ wtwoieÿ Du | szÿ,

wszÿtkie dobre postanowienia zniszczeią, ÿ zginą, iak tÿlko poczniesz | bÿc

pÿszną, zaras będą niecierpliwośći, pasyi nie umiarkowanie, ÿ niepokoÿ. |
Piątÿ sposob, nadchnieniom Boskim posłuszenstwo, pewnie te będą |

przÿchodzic donas wokazÿach wszÿtkich, puki ich obserwowac będziem, putÿ

| Duch trwac będzie. |
Szostÿ sposob, pilnie zachowanie porządku akcÿi, swego czasu Modlitwa,

| swego czasu rachunek sumienia, swego czasu Chwała Panska, nie odwłaczac

| z czasu, na czas, Przÿwięzuie Pan Bog łaski swoie, ÿ do czasu, gdÿ go do

2



— | brze zażÿwamÿ, agdÿ też go marnie traciemÿ, to tÿż ÿ łąska Boska od |
nas sie umÿka. |

Siodmÿ sposob, często praktÿkowac Cnotę, zaprzenia samy siebie | że

teÿ nie masz, dlatego wZakonnÿch wiele sie defektu znayduie, często | tedÿ

Rosmÿslac ozaprzeniu siebie Samÿ, często chęc wsobie wzbudzac do na |
bÿcia tÿ Cnotÿ, niewÿmownie ią Konserwowa[ć] w Duchu, kiedÿ tÿ Cnotÿ nie

| będzie, to zaras następuie, szukanie zbÿteczne Siebie samÿ, wygod Swoiech

| Chonoru swego, poszanowania Siebie, zaras będą Suspicÿe, że mną gardzą

| mnie posponuią, omnie gadaią, ztąd nie pokoÿ, ztąd pomieszanie wene |
trzne, ztąd poturbowanie zgromadzenia, ztąd oziębłosc, azni pewnie | utrata

Duchowienstwa. |
Osmÿ sposób, wzgarda respektow ludzkich, będą mnie mieli [?] za | ob-

łudnika, za nie umieiącą Konserwowac przÿiazni, będą sie mnie strze[c] | będą

przedemną uciekac, że nie dompomogę Kompanii, włamaniu Reguł, |
[k. bv]

takiemi respektami wzgardzic trzeba kto chce Ducha konserwowac. |
Dziewiąt [sic!] sposob pilna Straż zmÿsłow, zÿiemÿ za Klauzurą | niech

zÿią zanią, ÿ zmÿsłÿ nasze te są bramÿ przez ktore wchodzą | do nas defekta,

przeto nie badac sie o nich, och onich kto muwi nie | chciec słuchac tego, nie

pÿtac sie O sprawach do nas nie nalezącÿch | bo przez to wÿdziemÿ szemrania

pomagania go drugim Suspicÿi. | posądzania aiezeli sie co usłÿszÿ, takiego

zaras zapominac nie | rostrząsac, nie rozgrÿzac, nie uwazac, Co mie do tego,

y co do cu — | dzych spraw, Nie będę Panu Bogu oddawac rachunku za

cudze | Sprawÿ tylko za moie własne, Oczy tez powinny bydz wpilnym za —

| chowaniu nie podpatruiąc innych kiedy do mnie nie nalezą, ciekawo | sci

w Widzeniu dwornym Strzed sie, Patrz siebie samÿ, aniekogo | innego a tak

będziesz wpokoiu. |
Dziesiąty Sposob pilna Modlitwa tęn daie sposob ÿ S: Ociec | Ignacÿ do

konserwacÿi Ducha często prosic Pana Boga o pomnozenie | iego iako Dawid
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Swiętÿ prosił ducha twego Swietego nie oddalaÿ ode | mnie. Ducha prawego

odnow we wnętrznosciach moich. Ta pilnosc | WModlitwie o konserwacÿą

ducha, podoba sie Panu Bogu, bo Kto | oto niedba o Konserwacyi ducha nie

Modli sie onie, dla tego nalezÿ | zaras sie postrzegac Kiedy bierze oziebłosc

na poczatku zaras nie | czekac az sie wzmoze, az iusz cale opanuie, Jako ze

snu porywac sie | puki ostatni letarg nie wezmie |
Na ostatek ÿ naypryncypalnieÿszÿ ÿ nayskutecznieyszÿ Sposob | konser-

wacyi Ducha, Wola nasza z Wolą Boską a druga zebÿsmÿ | Koniecznie chcieli

bydz dobrymi, bo iezeli nie będziemy chcieli ÿ | nie będziemÿ stateczni to

dobrymi nigdy nie będziemÿ.
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