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Pochwała św. Franciszka
1. W tych ostatnich dniach »okazała się łaska Boga naszego Zbawiciela (Tt 2,11) W Jego słudze
Franciszku. Okazała się ona wszystkim prawdziwie pokornym i przyjaciołom świętego ubóstwa, którzy
czczą w św. Franciszku nieogarnione miłosierdzie Boże, uczą się na jego przykładzie całkowitego
»wyrzekania się bezbożności i żądz światowych, a także kształtowania swego życia tak, aby upodobnić
je do Chrystusa oraz wypełnić je niezłomnym pragnieniem, skierowanym ku świętej nadziei. Na niego
bowiem, jako prawdziwie ubożuchnego ‹‹i skruszonego >> spojrzał ‹‹ (Iz 66,2; Ps 112,7) wspaniały Bóg,
okazując mu tak wielką łaskawość, że nie tylko „podniósł” biedaka z prochu światowego stylu życia, ale
także ustanowił go nauczycielem ewangelicznej doskonałości. Ukazał wierzącym W pełnym świetle
wodza i wspaniałego herolda, aby on, »dając świadectwo o światłości<‹ (J 1,7) przygotował Panu drogę
światła i pokoju do serc wierzących. On bowiem, »jak gwiazda poranna między mgłami‹‹ (Syr 50,6),
migocąc jasnymi blaskami życia i nauki, skierował bardzo mocnym promieniowaniem ku światłu tych,
»którzy mieszkali w mroku i cieniu śmierci‹< (Łk 1,79), a jak »tęcza jaśniejąca między jasnymi
obłokami‹< (Syr. 50,8), stając się znakiem przymierza z Panem, głosił ludziom dobrą nowinę pokoju i
zbawienia. Sam zaś będąc Aniołem prawdziwego pokoju, został przeznaczony przez Boga, na wzór i
podobieństwo Poprzednika Chrystusowego? aby »przygotowując drogę na pustyni << (Mk 1,3; Łk 3,4)
dla największego ubóstwa, głosił pokutę tak przykładem jak i słowem. Nie bez racji twierdzi się, że
przyszedł ››w duchu i mocy Eliasza‹‹ (Łk 1,17), gdyż najpierw został ubogacony darami największej łaski,
następnie zdobył wiele zasług dzięki niezwyciężonej mocy, został również napełniony duchem
proroczym i przeznaczony do spełnienia obowiązku aniołów, a także rozpalony całkowicie żarem
serafickim i jako ekstatyk zajmujący najwyższe miejsce w hierarchii Kościoła, opartej na zasadzie
zróżnicowanych zajęć jego członków został uniesiony W górę »na ognistym Wozie<< (2 Krl 2,11), co
jasno wynika z przebiegu jego życia. Słusznie więc uważa się, że został wyznaczony na drugiego
»przyjaciela Oblubier'1ca<< (J 3,29), świadczy0 tym prawdziwa wypowiedź prorocka św. Jana Apostoła
i Ewangelisty, przyrównująca go do anioła wstępującego od wschodu słońca i mającego pieczęć Boga
żywego. Mówi bowiem św. Jan W Apokalipsie: po otwarciu »szóstej pieczęci, widziałem innego anioła,
wstępującego od wschodu słońca i mającego pieczęć Boga żywego‹< (Ap 7,2).
Pieczęć podobieństwa
2. Jeżeli zwracamy uwagę na szczyty wyjątkowej jego świętości, to z niezłomną wiarą stwierdzamy, że
Franciszek był Posłańcem Bożym, miłym Chrystusowi i nam danym jako wzór do naśladowania, a światu
do podziwiania. Dzięki tej świętości, żyjąc wśród ludzi, był naśladowcą anielskiej czystości, a dla
doskonałych naśladowców Chrystusa stał się wzorem. Aby to wiernie i pobożnie wyrazić, nie tylko
spełniał powierzony mu obowiązek »wzywania do płaczu i żałoby, do ostrzyżenia siei do przywdziania
woru oraz do nakreślenia na czołach mężów, którzy wzdychają i boleją znaku << Tau »będącego
symbolem krzyża, wzywającego do nawrócenia i noszenia ubioru W kształcie krzyża << (Iz Ez 9,4). Na
dowód niezłomnego świadectwa prawdy, otrzymał "pieczęć podobieństwa” (Ez 28,12) Boga żyjącego,
a mianowicie Chrystusa ukrzyżowanego. Została ona wyciśnięta na jego ciele nie mocą tury czy w jakiś
sztuczny sposób, lecz raczej godną podziwu mocą Ducha Boga żywego .
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Przyczyny napisania tego życiorysu
3. Czując się niegodny i mając świadomość swych braków, nigdy nie podjąłbym się opisania życia
człowieka tak czcigodnego i zasługującego W pełni na naśladowanie, gdyby nie skłoniła mnie do tego
miłość braci, a także zgodna decyzja Kapituły 5. Zachęciła mnie do tego również cześć, którą, jak sądzę,
żywię wobec świętego Ojca. Przecież dzięki jego wstawiennictwu i zasługom zostałem wyrwany z objęć
śmierci jeszcze W dziecięcym wieku, jak to świeżo zachowuję w pamięci. Boję się, aby nie ciążyła na
mnie wina niewdzięczności, jeśli nie wyśpiewam hymnu pochwalnego na jego cześć. To jest Właśnie
główna przyczyna podjęcia się tej pracy, abym ja, który wiem, że dzięki niemu Bóg zachował moje życie
ciała i duszy, i który sam doświadczyłem na sobie jego mocy, uznał cnoty jego życia, a także zebrał
chociażby nawet niezupełnie jego czyny i słowa, jakby fragmenty częściowo zaniedbane i częściowo
rozproszone, ażeby po śmierci tych, którzy żyli razem ze sługą Bożym, nie zaginęły zupełnie (J 6,12).
Usilne poszukiwanie prawdy
4. Udałem się więc do miejsca urodzenia, życia i śmierci świętego męża, aby się upewnić i jaśniej
przekazać następnym pokoleniom prawdę o jego życiu. Przeprowadziłem dokładne rozmowy z jego
bliskimi, którzy jeszcze żyją, a przede wszystkim z tymi, którzy jak byli świadomi jego świętości, tak też
byli wybitnymi jej naśladowcami. Im należy się, nie podlegające żadnym wątpliwościom wiara ze
względu na to, że znali prawdę i byli ludźmi nieposzlakowanej cnoty.
Styl dzieła
Uważałem zaś, że należy zrezygnować z wyszukanego i pięknego stylu przy opisie tego, co Bóg raczył
zdziałać za pośrednictwem swego sługi, aby pobożność czytającego odniosła większą korzyść z
prostego niż z barwnego opisu. Nie zawsze również przedstawiłem historię we-dług porządku
chronologicznego, aby uniknąć w ten sposób pewnych niejasności. Starałem się raczej zachowywać
porządek odpowiadający przyjętej koncepcji, według której jaśniej zostaną przedstawione czyny
dokonane W tym samym czasie, a dotyczące różnych zagadnień względnie dotyczące tych samych
zagadnień, a wykonane W różnym czasie.
Plan
5. Opisałem więc w piętnastu poniższych rozdziałach początek, przebieg i koniec jego życia. I tak w
pierwszym jest mowa o stylu jego życia, jako człowieka świeckiego; w drugim o doskonałym
nawróceniu się do Boga i odbudowie trzech kościołów; w trzecim o założeniu zakonu i potwierdzeniu
Reguły; w czwartym o rozwoju zakonu pod jego kierownictwem i powtórnym zatwierdzeniu
wspomnianej Reguły; w piątym o surowości jego życia i o tym, w jaki sposób przychodziły mu z pociechą
różne stworzenia; w szóstym o pokorze i posłuszeństwie oraz o łaskach, którymi według jego życzenia
Bóg go obdarzył; w siódmym o umiłowaniu ubóstwa i przedziwnym uzupełnieniu braków; w ósmym o
jego umiłowaniu pobożności i przywiązaniu istot bezrozumnych do niego; w dziewiątym o żarze miłości
i pragnieniu męczeństwa; w dziesiątym o umiłowaniu i mocy modlitwy; w jedenastym o zrozumieniu
Pisma św. i o duchu proroczym; w dwunastym o skuteczności kazań i łasce uzdrowienia; w trzynastym
o świętych stygmatach; w czternastym o jego cierpliwości i przejściu przez bramę śmierci; w
piętnastym o kanonizacji i przeniesieniu ciała. Na końcu są relacje o cudach dokonanych po i go
szczęśliwym przejściu z tego świata.
Rozdział I
STYL JEGO ŻYCIA JAKO CZŁOWIEKA ŚWIECKIEGO
Młodość Franciszka
1. Żył w Asyżu człowiek imieniem Franciszek, »którego pamięć jest błogosławiona« (Syr 45,1) za to, że
Bóg, łaskawie »uprzedzając go błogosławieństwami słodkości<< (Ps 20,4) uwolnił go szczęśliwie od
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niebezpieczeństw obecnego życia i napełnił obficie darami łaski niebiańskiej. Chociaż bowiem w wieku
młodzieńczym był sycony próżnością i żył w towarzystwie rozpróżniaczonej młodzieży, to jednak dzięki
czujnej opiece niebios nie poszedł za pożądliwością ciała, mimo że był skłonny do korzystania z
rozrywek. Po zdobyciu początków wykształcenia został przeznaczony do zajmowania się sprawami
kupieckimi. A jednak, choć przebywał wśród chciwych kupców, chociaż kusiły go zyski, to jednak »nie
złożył swej nadziei w pieniądzach i skarbach›› (Syr 31,8).
Hojne miłosierdzie
Młodemu Franciszkowi udzielił Bóg tej łaski, że wnętrze jego ubogacone było szczodrym współczuciem
dla ubogich. Współczucie to rozwijało się w nim od dzieciństwa (Job 31,18) i napełniało jego serce tak
wielką życzliwością, że już nie jako głuchy słuchacz Ewangelii postanowił sobie, iż udzieli pomocy
każdemu proszącemu, zwłaszcza jeśli ten będzie powoływał się na miłość Bożą. Gdy zaś pewnego razu
zajęty bardzo sprawami handlowymi, wbrew przyjętemu zwyczajowi odprawił z niczym pewnego
biedaka, który prosił o jałmużnę ze względu na miłość Boga, natychmiast zastanowiwszy się w sercu
nad tym, co zrobił, wybiegł za nim i z miłosierdziem udzieliwszy mu wsparcia, obiecał Panu Bogu, że od
tej pory, gdy tylko będzie miał możność, już nigdy niczego nie odmówi proszącym ze względu na miłość
Boga. Obietnicy tej pozostał wierny z niesłabnącą i pobożną gorliwością aż do śmierci. Zasłużył sobie
przez to na wielką miłość Boga i ubogacenie łaską. Mawiał bowiem później, gdy już doskonale
przyoblekł się w Chrystusa (Ga 3,27;Rz 13,14), że będąc jeszcze na świecie, nie mógł słuchać słów o
miłości Bożej, żeby nie odczuwać przy tym mocniejszego bicia serca.
Zapowiedź przyszłej świętości
Wydaje się, że delikatna łagodność połączona z wytwornym sposobem postępowania, cierpliwość i
odnoszenie się do innych w sposób przewyższający przeciętność ludzką, szczodrobliwość większa niż
możność przyjścia z pomocą, świadczyły o pewnych danych wrodzonych, którymi promieniował ten
młody człowiek. Były one chyba zapowiedzią, iż w przyszłości Bóg udzieli mu W swej obfitości jeszcze
większego błogosławieństwa. Słusznie pewien bardzo prosty człowiek z Asyżu pouczony, jak wierzymy,
przez Boga, gdy kiedyś spotkał idącego przez miasto Franciszka, zdjął płaszcz, rozłożył go u jego stóp
twierdząc, że Franciszek będzie godny wielkiego uszanowania, gdyż dokona wkrótce wspaniałych
rzeczy i dlatego wszyscy wierni powinni go bardzo czcić.
Choroba jako doświadczenie Boże
2. Sam zaś Franciszek nie znał jeszcze zamiarów Bożych wobec siebie dlatego, że z rozkazu ojca oddawał
się sprawom zewnętrznym, a na skutek grzechu pierworodnego ulegał powabom tego świata i nie
nauczył się jeszcze kontemplacji rzeczywistości nadprzyrodzonych, ani nie przywykł kosztować Bożych
słodyczy. Ponieważ zaś »tylko samo utrapienie da zrozumienie słuchowi‹‹ (lz 28,19) duchowemu,
dlatego »była nad nim ręka Pańska‹< (Ez 1,3) i »prawica Pańska dokonała w nim przemiany« (Ps 76,11).
Pan doświadczył go długą chorobą ciała, aby przygotować jego duszę dla zbawczego działania Ducha
Świętego.
Hojność
Gdy odzyskał siły fizyczne, przygotował dla siebie jak zwykle wytworny strój. Spotkał pewnego rycerza,
wprawdzie szlachetnego, lecz ubogiego i ubranego nędznie. Na taki widok, pod wpływem pobożnego
miłosierdzia, natychmiast zdjął swoje ubranie i podarował je owemu rycerzowi. Tym jednym aktem
spełnił podwójny obowiązek miłości; uchronił od wstydu szlachetnego rycerza i przyszedł z pomocą
biednemu człowiekowi.
Tajemnicze sny
3. W następną noc podczas snu Boża łaskawość ukazała mu piękny í duży pałac, W którym było dużo
rycerskiej zbroi naznaczonej krzyżem Chrystusa, aby sowicie wynagrodzić mu miłosierdzie okazane
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ubogiemu rycerzowi z miłości do najwyższego Króla. Na pytanie, do kogo ona należy, otrzymał
zapewnienie z nieba, że jest przeznaczona dla niego i jego rycerzy. Obudziwszy się rano, sądził, że ta
niezwykła wizja jest znakiem wielkiej pomyślności w przyszłości. Nie był bowiem jeszcze w stanie
wniknąć w głębię Bożych tajemnic i nie umiał przechodzić od widzialnych obrazów do poznawania
prawdy rzeczywistości niewidzialnych. Postanowił więc, nie znając jeszcze Bożych planów wobec
siebie, udać się do szlachetnego hrabiego w Apulii, w nadziei zdobycia w jego służbie sławy rycerskiej,
aby w ten sposób mogła urzeczywistnić się wspomniana wizja. Wkrótce potem udał się w podróż,
kierując się ku najbliższemu miastu. Lecz w nocy usłyszał głos Pana, mówiącego bardzo poufale z
,,Franciszku, kto może obdarzyć cię większym dobrem, Pan czy sługa, bogaty czy ubogi?”. Gdy na te
pytania odpowiedział, że tak Pan jak i bogaty są tymi, którzy mogą oczywiście obdarzyć go większym
dobrem, usłyszał natychmiast: „dlaczego więc opuszczasz Pana dla sługi, a bogatego Boga dla ubogiego
człowieka?” A Franciszek: ,,Panie, co chcesz, abym uczynił?” A Pan do niego: ,,»Wróć się do ziemi
twojej<‹(Rdz 32,9), ponieważ widzenie, które miałeś jest zapowiedzią rzeczywistości duchowej, która
w tobie będzie musiała znaleźć wypełnienie zamiarów Bożych, a nie ludzkich." Gdy nastał ranek z
pośpiechem wracał do Asyżu pewny i uradowany. Stał się już wtedy wzorem posłuszeństwa i oczekiwał
na rozpoznanie woli Bożej.
Samotność i modlitwa
4. Od tej pory, wycofując się od zgiełku spraw handlowych, p-kornie błagał Bożą łaskawość, aby raczyła
mu ukazać to, czym ma się zajmować w przyszłości. Na skutek częstej modlitwy wzrastał w nim
gwałtownie płomień pragnień rzeczywistości niebios, a z miłości do niebieskiej ojczyzny pogardzał
wszystkim, co ziemskie, jakby to było niczym. Miał wrażenie, że odnalazł »ukryty skarb‹‹ i jak roztropny
kupiec zamierzał wszystko sprzedać, aby kupić »znaleziona perłę‹‹ (Mt 13,44-46). Nie wiedział jednak
jeszcze, jak należy to zrobić. Nasuwały mu się tylko myśli, że zajęcie się sprawami duchownymi
rozpoczyna się od wzgardy świata; wstąpienie w szeregi rycerstwa Chrystusowego należy rozpocząć od
zwycięstwa nad samym sobą.
Spotkanie z trędowatym
5. Tak więc pewnego dnia, gdy przejeżdżał się na koniu po równinie, która znajduje się u stóp Asyżu,
zobaczył naprzeciw siebie jakiegoś trędowatego. To niespodziewane spotkanie wzbudziło w nim
niemałe przerażenie. Uświadamiając sobie jednak szybko powzięte postanowienie zdobywania
doskonałości i przypominania sobie, że jeśli chce być rycerzem Chrystusa, musi najpierw odnieść
zwycięstwo nad sobą samym, zeskoczywszy z konia szybko pobiegł, aby ucałować trędowatego. Gdy
ten wyciągnął rękę, jak gdyby miał zamiar coś otrzymać, wtedy Franciszek obdarzył go pieniędzmi i
ucałował go. Natychmiast wskoczył na konia, a oglądając się za trędowatym już go nie zobaczył, chociaż
pole było puste. Przepełniony więc zdziwieniem i radością zaczął pobożnie wielbić Boga śpiewem,
postanawiając od tej pory wznosić się zawsze coraz wyżej.
Samotność
Szukał następnie miejsc samotnych sprzyjających stroskanym. Tam oddawał się »niewypowiedzianym
błaganiom‹< (Rz 8,26) i po długiej natarczywości w modlitwach zasłużył na to, że został przez Pana
wysłuchany. Któregoś bowiem dnia, gdy tak odosobniony modlił się ii w nadmiarze żarliwości cały był
pogrążony w Bogu, ukazał mu się Jezus Chrystus jakby przybity do krzyża. Na ten widok »rozpłynęła się
dusza jego‹< (Pnp 5,6 ) i pamięć Męki Chrystusa tak całkowicie przeniknęła wnętrze jego serca, że od
tej godziny, kiedy przyszło mu na myśl Ukrzyżowanie Chrystusa, z trudem tylko mógł powstrzymać się
od łez i westchnień, jak sam to później z serdeczną szczerością wyznał, gdy zbliżał się do końca swego
ziemskiego życia. Mąż Boży zrozumiał przez to, że i do niego odnosi się ewangeliczna odpowiedź: »jeśli
chcesz pójść za mną, zaprzyj się siebie samego i weź krzyż swój i naśladuj mnie‹< (Mt 16,24).
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Wewnętrzna odnowa
6. Od tego momentu Franciszek przejął się duchem ubóstwa, wartością pokory i uczuciem wewnętrznej
pobożności. Dotychczas bowiem nie tylko towarzystwo trędowatych, ale nawet ich widok, chociażby'
z daleka, gwałtownie napawały go wstrętem. Teraz natomiast kierowany dobroczynnym współczuciem
ze względu na Chrystusa ukrzyżowanego, który według wyrażenia proroka (lz 53,3nn) ukazał się jak
trędowaty wzbudzający odrazę, okazywał tym chorym poświęcenie pełne pokory i łaskawości niosąc
im pomoc, aby doskonale wzgardzić samym sobą. Często bowiem nawiedzał ich domy, udzielał im
obfitej jałmużny i z wielkim współczuciem całował ich ręce i twarze! Biedakom zaś, proszącym o
wsparcie pragnął oddać nie tylko to, co miał, ale i samego siebie. Jeżeli nie miał nic innego pod ręką,
czasem zdejmował z siebie swoje szaty, czasem rozpruwał je lub rozcinał, aby obdarzyć potrzebujących
choćby jakimś skrawkiem. Przychodził także z pomocą ubogim kapłanom. Robił to zaś z czcią i
pobożnością, zwłaszcza jeśli odnosiło się to do potrzeb ołtarza, stając się tym samym uczestnikiem
kultu Bożego i zaradzając brakom z nim związanym.
U grobu św. Piotra Apostoła
Uniesiony religijną gorliwością nawiedził w tym czasie grób św. Piotra Apostoła. Kiedy zaś zobaczył
mnóstwo biednych przed drzwiami kościoła, kierowany częściowo słodyczą pobożności, częściowo
przynaglany miłością ubóstwa, jednemu z nich, bardziej potrzebującemu, użyczył swoich szat. Sam zaś
odziany jego łachmanami spędził cały dzień pośród ubogich z niezwykłą słodyczą ducha, aby okazać
wzgardę światowej chwale i osiągnąć doskonałość ewangeliczną, stopniowo wznosząc się ku niej.
Bardzo uważnie czuwał nad tym, aby umartwiać swoje ciało, by krzyż Chrystusa, który nosił
wewnętrznie w sercu, mógł także nosić; zewnętrznie na ciele. Mąż Boży, Franciszek, robił to wszystko
zanim jeszcze przez ubiór i styl życia nie odłączył się od świata.
Rozdział II
JEGO DOSKONAŁE NAWRÓCENIE SIĘ DO BOGA I ODBUDOWA TRZECH KOŚCIOŁÓW
Wizja
1. Sługa Najwyższego nie miał w tym wszystkim innego nauczyciela, jak tylko samego Chrystusa.
Łaskawość Boża posunęła się aż do tego, że nawiedziła go słodyczą swojej łaski. Gdy bowiem któregoś
dnia wyszedł za miasto, aby wśród pól oddać się rozważaniom i przechodził koło kościółka św.
Damiana, któremu z powodu starości groziła ruina, za natchnieniem Ducha Świętego wstąpił do niego,
aby się modlić. Upadłszy twarzą na ziemię przed podobizną Ukrzyżowanego, doznał podczas modlitwy
niemałej pociechy ducha. A gdy wpatrywał się z oczyma prze-pełnionymi łzami w Krzyż Pana, usłyszał
na własne uszy głos dochodzący do niego z Krzyża mówiący trzy razy: ,,Franciszku, idź i napraw mój
dom, który, jak widzisz, cały ulega zniszczeniu” Franciszek drżąc zdziwił się bardzo, gdy usłyszał tak
godny podziwu głos. Był przecież sam w kościele. Pojmując sercem moc Bożego wezwania wpadł w zachwyt. Przyszedłszy jednak do siebie, przygotował się do wykonania polecenia, sądząc, że odnosi się
ono do materialnej naprawy kościoła. Główny jednak zamiar wyrażony w usłyszanych słowach dotyczył
tego Kościoła, który »Chrystus nabył Krwią swoją« (Dz 20,28), jak pouczył go o tym Duch Święty, a on
sam później wyjawił braciom.
Pieniądze na odbudowę kościoła
Wstał więc, umacniając się znakiem Krzyża, a wziąwszy materiały, które można sprzedać, szybko
przybył do miasteczka zwanego Foligno. Tu sprzedał wszystko, nawet konia, na którym przyjechał.
Szczęśliwy sprzedawca wziął pieniądze, opuścił miasteczko i wrócił do Asyżu. Wszedł ze czcią do
kościoła, odnośnie którego otrzymał polecenie remontu, a spotkanemu tam ubogiemu kapłanowi
oddał należne uszanowanie. Oddał mu również pieniądze na odbudowę kościoła i na potrze-by
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biednych. Poprosił go także pokornie, aby mógł jakiś czas zatrzymać się u niego. Kapłan ów pozwolił
mu zamieszkać, ale pieniędzy nie przyjął z obawy przed rodzicami. Franciszek, prawdziwie pogardzając
pieniędzmi rzucił je w niszę okienną. Odrzucone zlekceważył jak proch ziemi.
Spotkanie z ojcem
2. Gdy sługa Boży mieszkał z wspomnianym kapłanem, ojciec jego dowiedziawszy się o tym przybył
bardzo wzburzony. Jednak Franciszek, ponieważ stał się już nowym rycerzem Chrystusa, gdy usłyszał
groźby prześladowców i przekonał się o ich przybyciu, chcąc dać »miejsce gniewowi<< (Rz 12,19),
schował się W jakiejś ukrytej grocie. Przebywając w niej przez kilka dni, bezustannie błagał Pana, obficie
zalany łzami, aby uwolnił jego duszę z rąk prześladowców i swą łaską pomógł mu wykonać pobożne
postanowienia, które powziął z Jego natchnienia. Napełniony jakąś ogromną radością zaczął robić sobie
wyrzuty z powodu małodusznego tchórzostwa i opuściwszy grotę oraz wyzbywszy się strachu, udał się
w kierunku Asyżu. Gdy mieszkańcy zobaczyli go z wyniszczona, twarzą i tak wewnętrznie zmienionego,
uznali, że postradał zmysły. Z tego powodu obrzucali go błotem ulicznym i kamieniami, a także różnymi
wyzwiskami jako szalonego i pozbawionego rozumu. Sługa zaś Boży nie załamał się niczym i nie zmienił
swojego postępowania pod wpływem wyrządzonych krzywd. Jak głuchy przechodził pomiędzy tym
wszystkim. Gdy ojciec usłyszał krzyki, natychmiast przybiegł, ale nie po to, by go uwolnić, lecz raczej by
go zgubić. Wyzbywszy się wszelkiej litości, przyprowadzonego zadręcza W domu najpierw słowami,
następnie biciem, a wreszcie więzami. Franciszek zaś, dzięki temu stawał się coraz mocniejszy i coraz
bardziej zdecydowany chętnie wykonać to, co rozpoczął. Pamiętał bowiem słowa Ewangelii:
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo
Niebieskie” (Mt 5,10).
Uwolnienie przez matkę
3. Wkrótce jednak po wyjeździe ojca z kraju, matka Franciszka nie zgadzając się z postępowaniem męża
i wiedząc, że nie da się złamać dzielnej postawy syna, uwolniła go z więzów i pozwoliła mu odejść. On
zaś składając dzięki Wszechmogącemu Panu powrócił na miejsce, gdzie przebywał poprzednio. Ojciec
po powrocie nie zastawszy go w domu, wszczął okropna kłótnię z żoną, robiąc jej gorzkie wyrzuty.
Szybko pobiegł na miejsce jego pobytu, aby sprowadzić go z powrotem do domu, a jeśli nie będzie
mógł, to przynajmniej wypędzić z okolicy. Franciszek zaś umocniony przez Boga wyszedł naprzeciw
rozwścieczonemu ojcu głośno wołając, że za nic uważa więzy i bicie, a nawet twierdząc, że dla imienia
Chrystusa z wielką radością ma zamiar wszystko wycierpieć (Dz 5,41). Ojciec widząc więc, że nie może
go sprowadzić do domu, zaczął domagać się od niego zwrotu pieniędzy. Znalazłszy je wreszcie na owym
oknie, uśmierzył trochę swój gniew, a przez wzięcie ich zaspokoił jakoś pożądliwość chciwości.
U biskupa Asyżu
4. Rodzony ojciec pokusił się następnie o zaprowadzenie syna łaski, już wcześniej pozbawionego
pieniędzy, przed biskupa miasta, aby na jego ręce zrzekł się bogactw ojcowskich i oddał wszystko, co
miał. Prawdziwy miłośnik ubóstwa bardzo chętnie zgodził się na to. Przyszedłszy do biskupa, ani nie
zwleka, ani nie waha się, nie oczekuje też od nikogo jakiegoś słowa czy gestu, ale natychmiast zdejmuje
swoje szaty i oddaje je ojcu. Okazało się wówczas, że pod delikatnymi szatami mąż Boży miał na ciele
włosienicę. Ponadto oszołomiony godnym podziwu zapałem ducha, zdjąwszy także spodnie wobec
wszystkich zupełnie się obnaża, mówiąc do ojca: „Aż do tej pory nazywałem cię na ziemi ojcem, teraz
zaś będę mógł bezpiecznie mówić: »Ojcze nasz, który jesteś W niebie‹‹(Mt 6,9), W Tobie złożyłem
wszelki skarb i wszelkie zaufanie nadziei. Biskup widząc to i podziwiając nadzwyczajną gorliwość
Bożego męża, natychmiast wstał i biorąc go ze łzami W swe ramiona, ponieważ był człowiekiem
pobożnym i dobrym, okrył go swoim płaszczem, polecając równocześnie domownikom, aby mu coś
dali do Okrycia ciała Franciszka. Dano mu więc zniszczony i ubogi płaszcz jakiegoś rolnika pracującego
u biskupa. Franciszek przyjął go chętnie, a następnie własną ręką na-rysował na nim jakimś kamykiem
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znak Krzyża, robiąc z niego odzienie człowieka ukrzyżowanego í biedaka na wpół nagiego. Tak więc
sługa Najwyższego Króla pozostał obnażony, aby naśladować obnażonego Pana Ukrzyżowanego,
którego kochał. W ten sposób zaopatrzył się w Krzyż, aby duszę swoją powierzyć Drzewu Zbawienia,
które ocaliło go od niebezpieczeństwa świata.
Wśród bandytów
5. Wzgardziwszy światem i uwolniwszy się od więzów światowych pożądliwości Franciszek opuścił
miasto. Bezpieczny i swobodny szukał odosobnienia, aby w samotności i milczeniu wsłuchiwać: się w
tajemnicze słowa dochodzące doń z nieba. Pewnego razu mąż Boży, Franciszek, szedł przez las i
radośnie śpiewał po francusku pieśń na cześć Pana. Nagle z kryjówek napadli na niego bandyci. Gdy z
dziką natarczywością pytali Franciszka, kim on jest, mąż Boży z całym spokojem proroczym głosem
odpowiedział: „Jestem heroldem wielkiego Króla” Wtedy zbili go i wrzucili do dołu zasypanego śniegiem, mówiąc: „Leż tutaj, prostaku! Heroldzie Boży!” On zaś, po ich odejściu, wyszedł z dołu.
Bardzo uradowany i ucieszony; jeszcze głośniej zaczął wśród lasów wyśpiewywać pochwały Stwórcy
wszystkiego.
Wśród trędowatych
6. Przyszedłszy zaś do pobliskiego klasztoru, jak nędzarz prosiło jałmużnę. Otrzymał ją jako nieznany i
wzgardzony. Wyszedłszy stamtąd, dotarł do Gubbio, gdzie został rozpoznany i przyjęty przez z dawnych
przyjaciół oraz odziany uboga tunika jako biedak Chrystusowy. Stamtąd miłośnik doskonałej pokory
udał się do trędowatych i przebywał z nimi, bardzo pilnie służąc im ze względu na Boga. Mył im nogi,
obwiązywał wrzody, oczyszczał ze zgnilizny rany i obcierał ropę. Nawet z godnym podziwu oddaniem
całował ich owrzodzone rany, on w dalekiej przyszłości ewangeliczny lekarz. Otrzymał za to od Pana
wielką moc, że bardzo skutecznie przychodził z pomocą zarówno clio-rym na ciele jak i na duszy. Podam
tylko jeden z wielu zaistniałych wypadków, po których sława Bożego męża coraz bardziej się
rozchodziła. Otóż gdy komuś z Księstwa Spoletańskiego straszna choroba zżerała usta i szczękę, a żadne
lekarstwo nie mogło temu zapobiec, stało się tak, że aby uprosić łaskę zdrowia dzięki wstawiennictwu
świętych Apostołów, odbył pielgrzymkę do ich grobów, a wracając spotkał się ze sługa Bożym. Gdy z
pobożności chciał ucałować jego ślady, pokorny nie godząc się na to, chcącemu ucałować jego stopy,
ucałował usta. Skoro tylko sługa trędowatych, Franciszek, z przedziwna pobożnością dotknął świętymi
ustami owej strasznej rany, choroba zupełnie zniknęła, a ów chory natychmiast odzyskał upragnione
zdrowie. Nie wiem, które z tych dwojga zasługuje na większy podziw - czy wielkość pokory w tak
łaskawym pocałunku, czy wspaniałość mocy ukazanej w tak zdumiewającym cudzie.
Odbudowa dwóch kościołów
7. Franciszek, ugruntowany już w pokorze Chrystusowej, przypomina sobie obowiązek posłuszeństwa
nałożony mu z Krzyża, by odbudował kościół św. Damiana. Jako człowiek naprawdę posłuszny powraca
do Asyżu, aby przynajmniej przez zbieranie jałmużny dać dowód posłuszeństwa Bożemu głosowi.
Pozbywszy się więc z miłości do ukrzyżowanego wszelkiej nieśmiałości, prosił o wsparcie tych, wśród
których niegdyś opływał w bogactwa. Brał na swoje słabe, wyniszczone postami ciało, ciężar kamieni
potrzebnych do odbudowy kościółka. Odnowiwszy więc wspomniany kościółek, przy pomocy Pana i
ofiarności mieszkańców, aby po pracy ciało nie gnuśniało W lenistwie, przeniósł się do kościółka św.
Piotra, leżącego dalej od miasta, który także należało odnowić. Uczynił to ze względu na specjalne
nabożeństwo, które W czystości szczerej wiary miał do Księcia Apostołów.
Porcjunkula
8. Po ukończeniu odnowy tego kościoła, przyszedł do miejsca, które nazywa się Porcjunkula. Stała tam
zbudowana bardzo dawno kaplica poświęcona Najświętszej Dziewicy, Bożej Rodzicielce, ale teraz była
opuszczona i nikt się o nią nie troszczył. Gdy mąż Boży zobaczył ją tak zaniedbaną zatrzymał się tam,
aby i ją odnowić, ze względu na żarliwe nabożeństwo, które miał do Pani świata. Wiedząc zaś, że kaplica
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ta od najdawniejszych czasów nosiła nazwę Matki Bożej Anielskiej, ze względu na częste jej
nawiedzanie przez aniołów, zamieszkał tam z powodu czci, jaką żywił wobec aniołów i szczególnej
miłości do Matki Chrystusowej. Święty mąż ukochał to miejsce bardziej, aniżeli inne miejsce na świecie.
Tutaj bowiem pokornie rozpoczął swoje dzieło, tutaj postępował w cnocie, tutaj szczęśliwie zakończył
swoje życie. To miejsce, jako najdroższe dla Dziewicy, powierzył w chwili śmierci braciom. O tym
miejscu pewien brat oddany Bogu, jeszcze przed swoim nawróceniem, miał wizję zasługującą na
zrelacjonowanie. Widział bowiem niezliczoną rzeszę ludzi ociemniałych, którzy znajdowali się wokół tej
kapliczki, klęcząc z twarzami zwróconymi ku niebu. Wszyscy oni z rękoma wzniesionymi w górę, ze
łzami błagali Boga o miłosierdzie i światło. I oto ogromny blask zstąpił z nieba, a rozlewając się na
wszystkich, każdemu z nich udzielił swego światła i przyniósł upragnione zdrowie. Jest to miejsce, w
którym św. Franciszek pod wpływem Bożego objawienia założył Zakon Braci Mniejszych. Z polecenia
bowiem Bożej Opatrzności, którą sługa Chrystusowy kierował się we wszystkim, odnowił materialnie
trzy kościoły, zanim założył zakon i głosił Ewangelię. W ten sposób stopniowo wznosił się nie tylko od
świata materialnego do świata duchowego, od rzeczy mniejszych do większych, ale także co miał zrobić
później zaznaczył na zewnątrz w sposób tajemniczy widocznym czynem. Pod kierunkiem i według planu
podanego przez świętego męża, Kościół miał być trojako odnowiony dzięki trzem Regułom i nauce
Chrystusa oraz potrójnej armii odnoszących zwycięstwo na podobieństwo trzech odnowionych przez
niego kościołów; że tak się stało, możemy to teraz potwierdzić.

Rozdział III
ZAŁOŻENIE ZAKONU I POTWIERDZENIE REGUŁY
Za wzorem Apostołów
1. Franciszek, mieszkając więc przy kaplicy Matki Bożej i zanosząc nieustannie błagania do Tej, która
poczęła »Słowo pełne łaski i prawdy‹<(J 1,14), aby raczyła stać się jego Opiekunką, sam dzięki zasługom
Matki Miłosierdzia począł i porodził ducha ewangelicznej prawdy. Pewnego dnia pobożnie uczestniczył
we Mszy św. O Apostołach, podczas której usłyszał ten fragment Ewangelii (Mt 1(),9nn), gdzie Chrystus
podał uczniom ewangeliczny sposób życia przed wysłaniem ich na głoszenie Dobrej Nowiny, a
mianowicie, aby nie mieli »złota czy srebra ani pieniędzy w trzosach, ani torby podróżnej, ani dwóch
sukien, i aby nie nosili obuwia ani laski‹<. Słysząc to i rozumiejąc, i polegając swej pamięci, przyjaciel
apostolskiego ubóstwa został napełniony radością trudną do opisania: ,,To jest to właśnie - powiedział
- czego pragnę, to czego pożądam całą swoją istotą." Następnie zdjął obuwie z nóg, odłożył laskę, torbę,
przeklął pieniądze i zadowolony z jednej tuniki, odrzuciwszy skórzany pas, przepasał się powrozem. Nie
martwił się również o to, w jaki sposób ma wykonywać to, co słyszał i dostosował się we wszystkim do
apostolskiej reguły prawego postępowania.
Zwiastun pokoju
2. W taki to sposób, mąż Boży pod wpływem działania Bożego rozpoczął dalsze życie troszcząc się o
doskonałość ewangeliczną i zachęcając innych do pokuty. Jego przemówienia nie były próżne i nie
zasługiwały na śmiech, ale pełne mocy Ducha Świętego przenikały wszystkie zakamarki serca, aby
wywoływać u słuchających ogromne i przemieniające ich zdziwienie. W każdym przemówieniu głosił
pokój, a zaczynał je od pozdrowienia ludzi słowami: „Niech Pan wam udzieli pokoju” Tej formy
pozdrowienia, jak sam później powiedział, nauczył się dzięki objawieniu Pana. A stało się to, aby.
według prorockiej wypowiedzi (Iż 52,7) i on sam uniesiony duchem Proroków, głosił pokój,
przepowiadał zbawienie i zbawiennymi napomnieniami pogodził wielu W prawdziwym pokoju,
zwłaszcza tych, którzy odcięli się od Chrystusa i żyli z dala od zbawienia.
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Pierwszy towarzysz
3. Gdy prawda tak prostej nauki jak i życie Bożego męża stawały się coraz bardziej znane, niektórzy
ludzie za jego przykładem zaczęli przejmować się duchem pokuty i zrezygnowawszy ze wszystkiego
przyłączyli się doń przyjmując styl jego życia i ubioru. Pierwszym z nich był czcigodny mąż Bernard,
który stawszy się uczestnikiem Bożego powołania, zasłużył na to, aby być pierworodnym synem
błogosławionego Ojca i to zarówno pod względem czasowego pierwszeństwa jak i przywileju świętości.
Ten bowiem przekonawszy się o świętości Chrystusowego sługi, chciał za jego przykładem doskonale
wzgardzić światem i u niego szukał rady, W jaki sposób ma to zrobić. Usłyszawszy o tym, sługa Boży,
napełniony wielką pociechą Ducha Świętego z powodu poczęcia pierwszego syna powiedział: ,,U Boga
należy szukać tej rady." Następnie, gdy już nastał poranek, weszli do kościoła św. Mikołaja i
pomodliwszy się, czciciel Trójcy Świętej, Franciszek, trzy razy otworzył księgę Ewangelii, pragnąc
potrójnym poświadczeniem Bożym potwierdzić postanowienie Bernarda. Za pierwszym otwarciem
księgi znaleźli słowa: »Jeśli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim« (Mt
19,21). Za drugim: »Nic nie bierzcie na drogę‹< (Łk 9,3).Za trzecim natomiast: »Kto chce iść za mną,
niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie<< (Mt 16,24). Święty zawołał: ,,To
jest życie i Reguła nasza i tych wszystkich, którzy chcieliby się przyłączyć do naszej społeczności. Idź
więc, jeśli chcesz być doskonały i wykonaj to, co usłyszałeś”.
Pięciu następnych uczniów
4. Nieco później przyszło pięciu powołanych przez tego samego Ducha i w ten sposób liczba synów
Franciszka wzrosła do sześciu. Wśród nich trzecie miejsce zajął święty ojciec» Idzi, oczywiście człowiek
pełen Boga i zasługujący na szczególną pamięć. Ten bowiem, sławny z praktykowania wspaniałych cnót,
stał się później, jak to przepowiedział o nim sługa Boży, zdobywca szczytów wzniosłej kontemplacji,
chociaż był niewykształcony i prosty. W bardzo wielu wypadkach zmierzając nieustannie do wyższej
doskonałości, doznawał od Boga tak często powtarzających się zachwytów, co i ja sam naocznie
widziałem, że wśród nich prowadził życie bardziej anielskie, aniżeli ludzkie.
Wizja ks. Sylwestra
W owym czasie również kapłan asyski imieniem Sylwester, prowadzący bardzo porządne życie, miał od
Pana widzenie, którego nie wolno pominąć milczeniem. Gdy bowiem, kierując się ludzką oceną nie
chciał uznać sposobu postępowania i drogi życiowej Franciszka i jego braci, aby ze względu na zuchwały
sąd nie naraził na szkodę swej duszy, został nawiedzony łaską Pana. Widział bowiem we śnie, że całe
miasto Asyż opasał okropny potwór. Wydawało się, ze z powodu nie-zwykłej wielkości tego smoka,
cała okolica ulegnie zniszczeniu. Spostrzegł następnie, że jakiś złoty krzyż, wychodzący z ust Franciszka
swoim szczytem dosięgał nieba, a jego poprzeczne ramiona rozciągały się do krańców ziemi. Na jego
wspaniały widok okropny' i straszny smok znikł. Gdy to Sylwestrowi zostało trzy razy ukazane, sądził,
że jest to Bożą wyrocznią. Opowiedział więc kolejno wszystko zarówno mężowi Bożemu jak i jego
Braciom. Wkrótce opuścił świat i tak wiernie wstępował w ślady Chrystusa, że jego życie w zakonie
potwierdzało autentyczność widzenia, które miał na świecie.
Proroctwo umacniające
6. Na wieść o tym widzeniu mąż Boży nie dał się ponieść próżnej chwale, ale uznając dobroć Boga w
Jego darach, coraz bardziej zapałał do unikania przewrotności starego wroga, a głoszenia chwały Krzyża
Chrystusowego. Któregoś dnia, gdy w samotności opłakiwał »lata swoje w gorzkości rozmyślając« (Iz
38,15), po zstąpieniu na niego radości Ducha Świętego, otrzymał zapewnienie o zupełnym
odpuszczeniu wszystkich win. Następnie uniesiony w ekstazie i pogrążony cały w jakimś przedziwnym
świetle, po zwiększeniu zdolności poznawczej umysłu, zobaczył jasno to wszystko, co odnosiło się do
przyszłości jego i jego synów. Wróciwszy później do braci powiedział: ,,Wzmocnijcie się, najdrożsi i
radujcie się w Panu (Iz 35,4; Flp 4,4)! Nie smućcie się dlatego, że jest was mało i niech was nie przeraża
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moja albo wasza prostota, ponieważ, jak mi to zostało przez Pana prawdziwie ukazane, Bóg sprawi, że
bardzo powiększy się nasza liczba i łaska Jego błogosławieństwa bardzo nas rozmnoży.”
Pierwsza misja
7. Również w tym czasie, po wstąpieniu do zakonu innego dobrego człowieka, błogosławione
potomstwo męża Bożego liczyło siedem osób. Wówczas pobożny Ojciec zwołał do siebie wszystkich
synów i wiele im mówiąc o Królestwie Bożym, o wzgardzie świata, o wyrzeczeniu własnej woli i o
umartwieniu ciała, oznajmił im swój zamiar o rozesłaniu ich na cztery strony świata. Ubożuchna
bowiem i pozornie bezowocna prostota świętego Ojca zrodziła jednak już siedmiu synów (1 Sm 2,5), a
pragnęła zrodzić wszystkich wiernych Chrystusowi Panu do dzieł pokuty. „Idźcie - powiedział miły
Ojciec do synów - a głosząc ludziom pokój, przepowiadajcie pokutę na odpuszczenie grzechów (Mk
3,14; Łk 3,3). Bądźcie cierpliwi w utrapieniach, czujni w modlitwie, wytrwali w pracach, skromni w
rozmowach, poważni w obyczajach i w świadczeniu dobra uprzejmi, ponieważ za to wszystko jest
przygotowane dla was wieczne Królestwo” Oni wówczas położyli się pokornie na ziemi przed Bożym
sługą, z radością ducha przyjmując polecenie świętego posłuszeństwa. On zaś mówił do każdego
oddzielnie: »przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma« (Ps 54,23). Zwykł był tak mówić, ile razy
wydawał polecenie jakiemuś bratu. A. wiedząc, że jest dany jako przy-kład dla innych, aby najpierw
czynił zanim będzie pouczał (Dz 1,1), osobiście udał się z jednym z towarzyszy w jedną stronę świata, a
pozostałym sześciu polecił udać się na wzór Krzyża w trzy inne strony świata. Po krótkim czasie
kochający Ojciec zapragnął obecności drogich synów. Ponieważ on sam nie mógł zwołać ich wszystkich,
prosił, aby się to stało za pośrednictwem Tego, który »gromadzi rozproszonych z Izraela << (Ps 146,2).
Tak się też stało, że bez zwoływania ich za pośrednictwem ludzkim wszyscy niespodziewanie zeszli się
wkrótce, zgodnie z jego pragnieniem, dzięki działaniu Bożej łaskawości. Oczywiście sami byli tym
również bardzo zdziwieni. Także w tych dniach, po dołączeniu się do nich czterech innych zacnych ludzi
liczba ich wzrosła do dwunastu.
Pierwsza Reguła
8. Sługa Chrystusowy widząc, że powoli wzrasta liczba braci, napisał dla siebie i dla nich w prostych
słowach zasady życia. Umieściwszy w nich zachowywanie świętej Ewangelii, jako nienaruszalnego
fundamentu, dołączył również kilka innych wskazówek, które wydawały się być konieczne do
zachowywania jednakowego sposobu życia. Pragnąc zaś, aby to, co napisał zostało potwierdzone przez
papieża, zdecydował się pójść z tym gronem prostych ludzi do Stolicy Apostolskiej, ufając tylko Bożemu
kierownictwu. Bóg, patrząc z góry na to pragnienie, specjalną wizją, którą miał mąż Boży umocnił dusze
towarzyszy przerażonych świadomością swojej prostoty. Franciszkowi zdawało się bowiem, że szedł
drogą, przy której stało bardzo wysokie drzewo. Gdy zbliżył siei stanął pod nim, podziwiał jego
wysokość. Natychmiast mocą Bożą został podniesiony tak, że mógł dosięgnąć jego szczytu, aby z
łatwością jego wierzchołek przygiąć do samej ziemi. Znaczenie tej wizji mąż Boży zrozumiał w ten
sposób, że dotyczy ona przychylenia się Stolicy Apostolskiej do jego prośby i uradowany w duchu,
umocniwszy w Panu swoich braci przedsięwziął z nimi tę podróż.
Prośba o jej zatwierdzenie
9. Gdy doszedł do Kurii Rzymskiej i został wprowadzony przed oblicze Papieża, wyraził swoje
postanowienie, prosząc pokornie i wytrwale o zatwierdzenie wspomnianej Reguły życia. Zastępca
Chrystusa, Inno-centy III, człowiek słynący z mądrości, widząc w mężu Bożym godną podziwu czystość
prostej duszy, stałość postanowienia i płomienny żar świętej woli skłaniał się wewnętrznie do
wyrażenia pobożnej zgody na tę prośbę. Jednak nie zrobił tego, o co prosił biedaczyna Chrystusowy,
gdyż wydawało się niektórym kardynałom, że jest to czymś nowymi zbyt trudnym na ludzkie siły. Był
jednak wśród kardynałów czcigodny mąż Jan od św. Pawła, biskup sabiński, bardzo miłujący wszelkie
objawy świętości i wspomagający ubogich Chrystusowych. On, rozpalony Duchem Bożym powiedział
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Najwyższemu Kapłanowi i swoim braciom: „Jeżeli odrzucimy prośbę tego ubogiego, jako zbyt trudną i
nową, gdy prosi on o zatwierdzenie dla siebie ewangelicznej formy życia, należy nam się bardzo strzec,
abyśmy nie obrazili Ewangelii Chrystusowej. Albowiem jeśli ktoś mówiłby, że w zachowywaniu
ewangelicznej doskonałości i w jej postanowieniach zawiera się coś nowego albo nierozumnego czy
niemożliwego do zachowania, jasno dowodziłby, że bluźni przeciwko Chrystusowi, autorowi
Ewangelii.” Usłyszawszy to, następca św. Piotra Apostoła, zwrócił się do Chrystusowego biedaczyny i
powiedział: ,,Synu, błagaj teraz Chrystusa, aby przez ciebie objawił nam swą wolę, którą pewniej
poznawszy bez obawy przychylimy się do twoich pobożnych pragnień”.
Zatwierdzenie Reguły
10. Sługa Wszechmogącego Boga oddał się więc cały modlitwie i dzięki pobożnym modłom otrzymał
to, co sam zewnętrznie wyraził, a co papież odczuwał wewnętrznie. Albowiem, gdy opowiedział
otrzymaną od Boga przypowieść o bogatym królu, który poślubił chętnie piękną i biedną kobietę oraz
o dzieciach podobnych do niego i z tego powodu wychowywanych przy jego stole, dodał następujące
jej wyjaśnienie: ,,Nie należy się obawiać, że zginą z głodu dzieci i dziedzice Wiecznego Króla, które na
podobieństwo Chrystusa Króla, mocą Ducha Świętego, zrodzone z ubogiej matki i te, które przez ducha
ubóstwa mają być zrodzone w ubogim zakonie. Jeżeli bowiem Król niebios obiecał swoim naśladowcom
wieczne królestwo (Mt 19,28 nn), o ileż bardziej będzie udzielał im tego, czego powszechnie udziela
obficie dobrym i złym”. Gdy uważnie wysłuchał Następca Chrystusa tej przypowieści i jej wyjaśnienia,
zdziwił się bardzo i bez wahania uznał, że Chrystus przemówił przez tego człowieka. Uznał za prawdziwą
także wizję, którą otrzymał w tym czasie z niebios i pod wpływem Ducha Świętego przy-puszczał, że
urzeczywistni się ona dzięki temu człowiekowi. Widział bo-wiem we śnie, jak powiedział, Bazylikę
lateraneńską, której groziła natychmiastowa ruina. Jakiś człowiek ubogi, skromny i wzgardzony podtrzymywał ją własnymi plecami, aby się nie zawaliła. ,,Zaiste, powiedział, to naprawdę jest ten, który
dziełem i nauką Chrystusa podtrzyma Kościół” Następnie, napełniony wyjątkową pobożnością
przychylił się we wszystkim do jego prośby i szczególną miłością ukochał na zawsze sługę
Chrystusowego. Następnie udzielił mu tego, o co prosił i obiecał, że udzieli mu jeszcze Więcej.
Zatwierdził Regułę, dał polecenie głoszenia pokuty i polecił Wszystkim braciom towarzyszącym
Franciszkowi, którzy nie mieli święceń kapłańskich Wystrzyc tonsury, aby swobodnie głosili Słowo
Boże”
Rozdział IV
ROZWÓJ ZAKONU POD JEGO KIEROWNICTWEM I POWTORNE ZATWIERDZENIE WSPOMNIANEJ
REGUŁY
Powrót na Dolinę Spoletańską
1. Franciszek, umocniony łaską Bożą i autorytetem papieskim z wielką ufnością udał się następnie w
drogę powrotną ku Dolinie Spoletańskiej, aby oddać się »wypełnianiu w czynie i głoszeniu<‹ (Dz 1,1)
Ewangelii Chrystusowej. Kiedy podczas drogi rozmawiał z towarzyszami, w jaki sposób uczciwie
zachowywać Regułę, którą przyjęli, jak postępować »przed Bogiem w świętości i sprawiedliwości‹‹ (Łk
1,75) wszelkiej, jak sami powinni postępować w doskonałości i być przykładem dla innych, z powodu
przedłużającej się rozmowy zaskoczyła ich późna godzina. A gdy już zmęczeni długą drogą i głodni,
zatrzymali się w jakimś samotnym miejscu, skoro w żaden sposób nie mogli zaopatrzyć się w konieczną
żywność, natychmiast przyszła im z pomocą Opatrzność Boża. Zjawił się nagle człowiek niosący w ręku
chleb, który oddał ubożuchnym Chrystusa i natychmiast znikł; nie wiedzieli nawet skąd przyszedł i
dokąd odszedł. Zrozumieli ubodzy bracia, że wyższa siła towarzyszy Bożemu mężowi, pokrzepili się
bardziej darem Bożej szczodrobliwości, aniżeli pokarmem dla własnego ciała. Ponadto napełnieni Bożą
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pociechą, mocno sobie postanowili i nieodwołalnie potwierdzili, że żaden głód czy udręczenie nie
skłoni ich do odstąpienia od obietnicy zachowywania świętego ubóstwa.
Wątpliwości
2. Powróciwszy więc na Dolinę Spoletańską z tym świętym postanowieniem, zaczęli zastanawiać się
nad tym, czy powinni żyć wśród ludzi, czy przenieść się na jakieś samotne miejsce. Chrystusowy sługa
Franciszek, nie ufając własnym pomysłem, czy pomysłom swoich braci, przez usilność modlitwy szukał
upodobania woli Bożej w tej sprawie. Oświecony więc wyrocznią objawienia Bożego zrozumiał, że na
to został posłany przez Pana, aby dla Chrystusa zyskiwał dusze, które szatan usiłował zwieść. Dlatego
zdecydował się na wybór, umożliwiający mu służenie bardziej wszystkim, aniżeli samemu sobie pod
wpływem przykładu Tego, który sam raczył umrzeć za Wszystkich.
Mieszkanie w szopie
3. Mąż Boży zatrzymał się więc ze swoimi towarzyszami w opuszczonej szopie w pobliżu Asyżu, w której
żyli zgodnie według wytycznych świętego ubóstwa, wiele pracując i znosząc wiele braków, starając się
odżywiać bardziej łzami, aniżeli smacznym chlebem. Trwali tam nieustannie oddani modlitwom, dążąc
do dobrego odprawiania raczej modlitw myślnych, niż ustnych - nie mieli bowiem jeszcze ksiąg
kościelnych, aby mogli śpiewać liturgiczne modlitwy dnia. Zamiast tych rozważali dniem i nocą księgę
Krzyża, ciągle się w nią wpatrując, pouczeni przykładem i słowami Ojca, który ustawicznie mówił im o
Krzyżu Chrystusowym. Gdy zaś bracia prosili go, aby nauczył ich modlić się, powiedział: ,,gdy będziecie
się modlić, mówcie: »Ojcze nasz‹‹ (Łk ll,2)i »Wielbimy Cię, Chryste, we wszystkich Twoich kościołach,
które są na całym świecie i wysławiamy Cię, ponieważ przez Twój święty Krzyż odkupiłeś świat<‹. Uczył
ich także uwielbiania Boga we wszystkich i na podstawie wszystkich stworzeń, a szczególnie oddawania
czci kapłanom, a także prawd wiary, według tego jak wierzy i naucza Kościół Rzymski oraz silnej wiary
i szczerego jej wyznawania. Oni zaś zachowywali wiernie pouczenia świętego Ojca i padali pokornie na
twarz przed wszystkimi kościołami i Krzyżami, które mogli zobaczyć chociażby tylko z daleka, modląc
się tak, jak nauczył ich sługa Chrystusowy.
Ukazanie się braciom
4. W którąś sobotę, podczas gdy bracia pozostali we wspomnianym miejscu, święty mąż poszedł do
Asyżu, mając zamiar przemawiać w niedzielę w kościele katedralnym, jak to było w zwyczaju. Gdy
zatrzymał się w jakiejś szopie, znajdującej się w ogrodzie należącym do tamtejszych kanoników, mąż
oddany Bogu, spędził, jak zwykle całą noc na modlitwie, oddalony fizycznie od swoich synów. I oto
prawie o północy, podczas gdy niektórzy bracia odpoczywali, a inni trwali jeszcze na modlitwie, wóz
ognisty przedziwnie błyszczący, wjeżdżając przez drzwi do-mu, tam i z powrotem trzy razy zawrócił w
mieszkaniu. Równocześnie nad wozem unosiła się świetlista kula, podobna do słońca i oświetlała noc.
Zdziwili się czuwający, a obudzili się i przestraszyli się śpiący. Doznali także nie mniejszego oświecenia
serca, aniżeli oświetlenia ciała, gdy mocą tego przedziwnego światła ich sumienia stały się jakby
odsłonięte jedne dla drugich. I wszyscy zgodnie zrozumieli, patrząc sobie nawzajem w serca, że
nieobecny cieleśnie święty Ojciec, jest obecny duchowo i że Pan ukazał im go w tak przemienionej
postaci, promieniującego niebieskim światłem i rozpalonego żarem nadnaturalnej mocy w
błyszczącym, a równocześnie ognistym wozie. Stało się tak, aby oni jako prawdziwi lzraelici szli za nim,
który dla ludzi uduchowionych, jako drugi Eliasz stał się, dzięki działaniu Bożemu, »rydwanem i
jeźdźcem« (2 Krl 2,12). Zaiste należy wierzyć, że to Pan na prośby Franciszka otworzył oczy tych
prostych ludzi, aby zobaczyli wielkie dzieła Boże tak, jak kiedyś otworzył oczy chłopca, aby zobaczył
górę pełną »koni i ognistych wozów otaczających Elizeusza‹< (2 Krl 6,17). Mąż święty powróciwszy zaś
do braci, zaczął badać tajniki ich sumień, utwierdzać ich W sprawie owej cudownej wizji i wiele mówić
o przyszłym rozwoju zakonu. Gdy oznajmił im wiele rzeczy, które przekraczały naturalną zdolność
poznania ludzkiego, bracia naprawdę zrozumieli, że Duch Pana tak obficie spoczął(lz 11,2) na słudze
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swoim Franciszku, że postępować według jego nauki i naśladować jego życie było dla nich rzeczą
najbezpieczniejszą.
Zamieszkanie w Porcjunkuli
5. Po tym wszystkim, Franciszek, pasterz małej trzódki, pod wpływem łaski Bożej, zaprowadził to
dwunastoosobowe grono do Matki Bożej z Porcjunkuli, aby tam, gdzie dzięki zasługom Matki Bożej
powstał Zakon Braci Mniejszych, tam również otrzymał Jej moc w swoim rozwoju. Stamtąd również on,
stawszy się heroldem Ewangelii, wychodził do miast i wiosek, głosząc Królestwo Boże »nie w
przekonywujących słowach mądrości ludzkiej, lecz w mocy Ducha« (1 Kor 2,13). Patrzącym na niego
wydawało się, że jest człowiekiem z tamtego świata. Ciągle bowiem był zwrócony wzwyż. Winnica
Chrystusowa zaczęła odtąd wy-puszczać nowe latorośle na chwałę Pana, a rozkwitnąwszy
kwiatami>>słodyczy, czci i uczciwości<< przynosić obfite >›owoce<< (Syr 24,23).
Bracia Pokutujący
6. Bardzo wiele osób, rozpalonych żarem jego przepowiadania, wiązało się nowymi prawami pokuty,
według wzoru wziętego od Bożego męża. Ten sposób życia sługa Chrystusowy postanowił nazwać
zakonem „Braci Pokutujących”. Bez wątpienia, jak droga pokuty jest wspólna dla wszystkich
zmierzających do nieba, tak i w tym wypadku zakon przyjmując duchownych i świeckich, dziewice i
żyjących w związkach małżeńskich zarówno mężczyzn jak i kobiety, jak bardzo zasłużył się wobec Boga
okazało się w tym, że niektórzy jego członkowie dokonali wiele cudów.
Święta Klara
Były także młode dziewczęta, które decydowały się na zachowanie wiecznej czystości. Wśród nich
znajdowała się najdroższa Bogu Klara, która jako pierwsza roślinka pośród nich, niby kwiat wiosenny i
czysty roztaczała miłą woń i promieniowała, jak błyszcząca gwiazda. Wsławiona teraz w niebie, słusznie
jest czczona na ziemi przez Kościół. Ona była w Chrystusie córką ubożuchnego św. Ojca Franciszka i
matką Ubogich Pań.
Rozwój zakonu
Wielu innych, nie tylko wzruszonych pobożnością, ale także rozpalonych pragnieniem zdobycia
doskonałości Chrystusowej, wzgardziwszy wszelką marnością świata, wstępowało w ślady Franciszka.
Oni to, wzrastając w liczbę z dnia na dzień, szybko rozprzestrzenili się aż po krańce ziemi. Święte
ubóstwo bowiem, które nieśli ze sobą jako jedyne zapasy sprawiało, że mieli siły do pracy, byli chętnie
posłuszni i gotowi do odbywania podróży misyjnych. A ponieważ nie posiadali nic ziemskiego, do czego
mogliby się przywiązywać, nie bali się niczego utracić, wszędzie byli bezpieczni, nieskrępowani żadną
obawa, nierozpraszani żadnymi troskami. Żyli bez jakiegokolwiek duchowego niepokoju i beztroski o
dzień jutrzejszy (Mt 6,34), chcąc tylko mieć jakieś schronie-nie na noc. W różnych częściach świata
wyrządzono im wiele krzywd, jakby byli ludźmi obcymi i zasługującymi na wzgardę. Umiłowanie
Ewangelii sprawiło, że byli tak cierpliwi, iż chcieli raczej tam przebywać, gdzie cierpieli prześladowanie
w odniesieniu do własnego ciała, aniżeli tam, gdzie rozpoznano ich świętość i gdzie mogli cieszyć się
przychylnością świata. Sam zaś brak rzeczy materialnych wydawał się im zbyt obiftym bogactwem, gdyż
według rady Mędrca (Syr 29,30) »zadowalali się małym, jakby to było wielkie<‹.Rzeczywiście tak było.
Gdy bowiem niektórzy z braci doszli do krain zamieszkałych przez niewiernych, zdarzyło się, że jakiś
Saracen, poruszony litością, ofiarował im trochę pieniędzy, aby mieli za co kupić sobie to, co konieczne
do jedzenia. Gdy wzbraniali się przed ich przy-jęciem, człowiek ów bardzo się zdziwił, gdyż sądził, że są
ubogimi. Zrozumiawszy jednak, ze z miłości do Boga stali się ubogimi i nie chcieli posiadać pieniędzy,
takim uczuciem zapłonął ku nim, że ofiarował się przychodzić im z pomocą we wszystkim, co jest
konieczne do życia tak długo, jak wystarczy mu majątku. O, nieoceniona wartości ubóstwa, której
przedziwną mocą serca dzikiego barbarzyńcy zostało zmienione W tak wielką słodycz miłosierdzia!

13 | S t r o n a

Straszną i niegodziwą jest więc zbrodnia, gdy tę cenna perłę chrześcijanin depce (Mt 7,6), a Saracen
okazał jej tak wielki szacunek.
Brat Morico
8. W tym czasie, pewien zakonnik z Zakonu Krzyżowców, imieniem Morico od dłuższego czasu leżał w
szpitalu blisko Asyżu tak ciężko chory, że lekarze orzekli, iż wkrótce umrze. On jednak za
pośrednictwem po-słańca nieustannie błagał Bożego męża, aby raczył wstawić się za nim do Pana.
Błogosławiony Ojciec przychylając się życzliwie do jego prośby ,pomodliwszy się, wziął kawałek chleba
i zmieszał go z oliwa, z lampki, która paliła się przed ołtarzem Matki Bożej i jakby jakąś pigułkę posłał
ją za pośrednictwem braci choremu, mówiąc: „Zanieście to lekarstwo naszemu bratu Morico, dzięki
niemu nie tylko w pełni odzyska zdrowie mocą Chrystusa, ale stanie się także dzielnym rycerzem i na
stałe włączy się do naszych szeregów. I natychmiast, gdy chory tylko zażył to lekarstwo, przygotowane
dzięki wpływowi Ducha Świętego, wstał zdrowy, otrzymując od Boga taką siłę ducha i ciała, że wkrótce
wstąpił do zakonu Bożego męża. Ubierał się tylko w jedną tunikę, pod którą przez długi czas nosił na
ciele pancerz żelazny jako narzędzie pokuty. Spożywał tylko surowe pożywienie, a mianowicie
warzywa, jarzyny i owoce. Przez długi czas nie spróbował nawet chleba ani wina, a mimo to był mocny
i zdrowy.
Nawrócenie br. Pacyfika
9. Zasługi wzrastające dzięki cnotom ubożuchnych Chrystusa przy-czyniły się do tego, że rozchodziła
się wokół sława ich dobrego imienia i sprowadzała z różnych stron świata ludzi, którzy pragnęli
zobaczyć świętego Ojca. Wśród nich znalazł się również pewien poeta, który gorliwie oddawał się
układaniu światowych piosenek. Z tego powodu otrzymał nagrodę od cesarza i był nazwany „królem
wierszy”. On również zdecydował się przyjść do męża Bożego, gardzącego światem. Odnalazł go
przemawiającego w pewnym klasztorze w pobliżu zamku św. Seweryna. Głosiciela Chrystusowego
Krzyża, Franciszka, zobaczył dzięki działaniu Bożemu, oznaczonego jakby krzyżem z dwóch mieczy
skrzyżowanych i bardzo jaśniejących. Były one tak ułożone, że jeden sięgał od stóp do głowy, a drugi,
przechodząc przez pierś dotykał rozłożonych rąk. Nie widział twarzy sługi Chrystusowego, ale po takim
cudzie wkrótce go poznał. Natychmiast zachwycił się jego widokiem i zdecydował się na lepsze życie.
Skruszony mocą jego słów, jakby przebity mieczem ducha, wychodzącym z ust jego, wzgardziwszy
zupełnie próżnościami tego świata, przyjął sposób życia błogosławionego Ojca. Święty mąż widząc, że
on tak doskonale nawrócił się od niepokoju świata do Chrystusowego pokoju; nazwał go br. Pacyfikiem.
Ten zaś, postępując później w doskonałej świętości, zanim został ministrem prowincjonalnym we
Francji on pierwszy spełniał tam ten obowiązek - zasłużył na to, że widział kilka razy znak „Tau” na czole
Franciszka. Znak ten mieniący się różnymi kolorami, zdobił jego twarz godną podziwu pięknością.
Święty mąż szczególną czcią otaczał ów znak, często mówił o nim w swoich przemówieniach i
podpisywał się nim własnoręcznie na listach, które wysyłał. Bardzo starał się o to, aby według
wyrażenia proroka (Ez 9,4) »naznaczyć Tau na czołach ludzi plączących i bolejących«, autentycznie
nawróconych do Jezusa Chrystusa.
Pierwsza kapituła generalna
10. Z biegiem czasu, gdy liczba braci zwiększyła się, troskliwy pasterz zaczął zwoływać ich na kapitułę
generalna do świętego miejsca Matki Bożej z Porcjunkuli, aby »taśmą Bożego podziału<‹ (Ps 77,54)'»na
ziemi ubóstwa‹‹ (Rdz 41,52) wyznaczyć każdemu z nich odpowiednie obowiązki wynikające z
posłuszeństwa. Kiedy więc przybyło do Porcjunkuli ponad pięć tysięcy braci, brakowało tam prawie
wszystkiego, co było konieczne do życia. Jednak dzięki pomocy Bożej Łaskawości wystarczyło im
pożywienia, cieszyli się zdrowiem ciała i opływali również w duchowe przyjemności. Ponieważ
Franciszek nie mógł być fizycznie obecny podczas kapituł prowincjalnych, to jednak ze względu na
troskliwą opiekę w zarządzaniu był tam duchowo, dzięki wytrwałości w modlitwie i skuteczności
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błogosławieństwa. Czasem zdarzało się również, dzięki przedziwnej mocy Bożej, że ukazywał się w
sposób widzialny. Gdy bowiem wybitny mówca, a i teraz także sławny wyznawca Chrystusa - Antoni,
przemawiał podczas Kapituły w Arles na temat słów umieszczonych na krzyżu Chrystusowym: »Jezus
Nazareński, król żydowski<‹ (J 19,19), jeden z braci o wypróbowanej cnocie, imieniem Monald, za
Bożym natchnieniem zwróciwszy wzrok w stronę drzwi kapitularza zobaczył na własne oczy
błogosławionego Franciszka uniesionego w powietrzu, z rękoma jakby wyciągniętymi na krzyżu i
błogosławiącego braci. Bracia poczuli, że zostali napełnieni wszyscy tak wielką i tak niezwykłą pociechą
ducha, że byli przekonani, iż jak wewnętrznie zaświadczył o tym Duch Święty, święty Ojciec był
prawdziwie pośród nich obecny. Zostało to później potwierdzone nie tylko przez znaki zewnętrzne, ale
także przez słowo świętego Ojca. Należy zaiste wierzyć, że wszechmocna siła Boża, która sprawiła, że
święty biskup Ambroży był obecny na pogrzebie św. Marcina, aby pobożnego biskupa uczcić pobożnym
obrzędem, tak i w tym wypadku ukazała sługę swego Franciszka w czasie kazania prawdziwego jej
herolda Antoniego, aby potwierdzić słowa prawdy, zwłaszcza krzyża Chrystusowego, który dźwigał i
któremu służył.
Objawienie odnośnie Reguły
11. Gdy zaś, po rozprzestrzenieniu się Zakonu święty mąż zdecydował, aby rodzaj życia potwierdzony
przez lnnocentego III, został na zawsze zatwierdzony przez jego następcę Honoriusza, uczynił to pod
wpływem Bożego objawienia. Zdawało mu się, że zebrał z ziemi drobniutkie okruchy chleba i że
powinien nimi nakarmić bardzo wielu zgłodniałych braci, którzy go otaczali. Gdy obawiał się, że tak
drobne okruchy wysypią mu się z ręki, gdy będzie je rozdawał braciom, głos z gór powiedział:
,,Franciszku, zrób z tych tak drobnych okruszyn jedną hostię i daj braciom, którzy chcą jeść." Gdy on to
robił, każdy, kto ten dar niegodnie przyjmował albo przyjętym wzgardził, zostawał zarażony trądem.
Rano 'święty mąż opowiedział to wszystko swoim towarzyszom, bolejąc, że nie rozumie znaczenia
tajemnicy widzenia. Następnego zaś dnia, gdy czujny trwał na modlitwie, usłyszał ten sam głos
pochodzący z nieba: ,,Franciszku, okruszyny, które widziałeś ubiegłej nocy są słowami Ewangelii, hostia
- Regułą, trąd – nieprawością. Franciszek pisze dwa razy Regułę. Chcąc więc zgodnie z ukazaną wizją
skrócić Regułę, która miała być zatwierdzona, a która była podana w zbyt obszernej formie z zebranych
słów Ewangelii udał się pod przewodnictwem Ducha Świętego na pewną górę” razem z dwoma
towarzyszami. Tam, zadowoliwszy się tylko chlebem i wodą, poszcząc, sprawił, że została ona napisana
według natchnień, których modlącemu się udzielił Duch Święty. Regułę tę, po zejściu z góry, przekazał
do przechowania swojemu Wikariuszowi. Ten jednak po paru dniach stwierdził, że z powodu
niedbalstwa Reguła tu zaginęła. Mąż Boży po raz drugi udał się na miejsce samotne i tam odtworzył na
podobieństwo pierwszej, jakby przyjmował słowa z ust Bożych. Jak sobie życzył, otrzymał
zatwierdzenie Reguły przez wspomnianego papieża Honoriusza, w ósmym roku jego pontyfikatu. Ucząc
gorliwie braci jej zachowania mówił, że nic w niej nie umieścił na podstawie własnych zdolności, lecz
sprawił, że wszystko tak zostało napisane, jak mu zostało objawione za pośrednictwem działania
Bożego. Aby z większą pewnością potwierdzić to świadectwo Boga, po upływie krótkiego czasu, palcem
Boga żywego zostały wyrażone na nim stygmaty Chrystusa Pana, będące jakby bullą Najwyższego
Kaplana Chrystusa, które w pełni zatwierdziły Regułę i stanowiły uznanie dla jej autora. Będzie to
opisane nieco dalej, po zrelacjonowaniu jego cnót.
Rozdział V
SUROWOŚĆ JEGO ŻYCIA I SPOSÓB, W JAKI PRZYCHODZIŁY MU Z POCIECHĄ RÓŻNE STWORZENIA
Jego umartwienia
1. Mąż Boży Franciszek, widząc, że swoim przykładem pobudza wielu do niesienia krzyża
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Chrystusowego w żarliwości ducha, pobudzał również samego siebie, jako dobry wódz Chrystusowego
wojska, do zdobycia palmy zwycięstwa za osiągnięcie szczytu niezłomnej cnoty. Odnosząc do siebie
słowa Apostoła: »A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i
pożądliwościami‹‹ (Ga 5,24), aby w swoim ciele mógł nosić broń Chrystusowego krzyża, poskramiał
zmysłowe pragnienia tak surową dyscypliną, że ledwo spożył to, co było konieczne do zachowania
życia. Mawiał bowiem, że jest rzeczą trudną zaspokoić potrzeby ciała, a nie folgować pożądliwości
zmysłów. Dlatego właśnie, gdy był zdrowy, to z trudem i bardzo rzadko godził się jeść gotowane
potrawy. Gdy natomiast zgodził się to albo mieszał je z popiołem, albo dolawszy wody do przyprawy
doprowadzał do tego, że traciły właściwy smak. Cóż mówić o piciu wina, skoro nawet nie pił
wystarczającej ilości wody, gdy paliło go pragnienie. Wynajdował sposoby większego umartwiania się
w jedzeniu i codziennie robił postępy dzięki ich praktykowaniu. Chociaż osiągnął już szczyt
doskonałości, to jednak zawsze rozpoczynając od początku, wprowadzał nowe sposoby, by ukarać
rozkosze ciała odpowiednimi umartwieniami. Wychodząc zaś na zewnątrz, aby głosić Ewangelię,
dostosowywał się w odżywieniu do przyjmujących go (Łk 10,7). Gdy wrócił, ściśle przestrzegał
skromnego odżywiania się. Tak więc był bardzo surowy dla siebie, łagodny dla bliźnich i we wszystkim
poddany Ewangelii Chrystusowej. Dawał budujący przykład nie tylko w powstrzymywaniu się
odjedzenia, ale także w korzystaniu z niego. Goła ziemia była bardzo wiele razy łóżkiem dla zmęczonego
ciała, a jeszcze częściej spał na siedząco, podłożywszy pod głowę kamień albo drzewo. Odziany jedną
nędzną tuniką służył Panu ››w zimnie i nagości<‹ (2 Kor 11,27).
Jego odzienie
2. Zapytany kiedyś, jak może przetrzymać surowość zimowego mrozu w tak marnym odzieniu, w zapale
ducha odpowiedział: „Gdybyśmy wewnętrznie byli ogarnięci płomieniami pragnienia niebieskiej
ojczyzny, łatwo znosilibyśmy to zewnętrzne zimno." Wzdragał się przed miękkimi szatami, kochał ich
szorstkość twierdząc, że właśnie za to Jan Chrzciciel z ust Bożych otrzymał pochwałę (Mt 11,8; Łk 7,25).
Jeżeli czasem w ofiarowanej mu tunice odczuwał delikatność obszywał ją wewnątrz sznurami,
ponieważ -- jak mawiał - nie W odzieniu biednych, lecz w »pałacach książąt‹‹, zgodnie z wypowiedzią
Prawdy (Mt 11,8; Łk 7,25), należy szukać miękkości szat. Nauczony pewnym doświadczeniem, był
przekonany, że szatani wzdrygają się przed ostrością, natomiast delikatność i miękkość jeszcze bardziej
pobudza ich do kuszenia.
Znamienny fakt
Stąd, gdy pewnej nocy z powodu choroby głowy i oczu, miał pod głową położoną poduszkę z pierza,
zwyczajnie nigdy jej nie miał, szatan wstąpiwszy w nią, niepokoił go aż do rana przeróżnymi sposobami,
przeszkadzając mu w oddaniu się świętej modlitwie. Tak było aż do momentu, kiedy Franciszek
zawoławszy towarzysza, kazał poduszkę z szatanem wynieść daleko poza mieszkanie. Gdy brat wyszedł
z poduszką poza celę, utracił siły i zdolność używania wszystkich swoich członków aż do chwili, gdy na
głos świętego Ojca, który w duchu to poznał, nie odzyskał w pełni pierwotnej siły serca i ciała.
Bohaterski sprzeciw pokusie
3. »Na swojej wieży strażniczej stał‹‹ (Iz 21,8) nieugięty w zdyscyplinowaniu, troszcząc się bardzo o
zachowanie czystości »dwojakiego człowieka‹‹. Z tego powodu w początkach swego nawrócenia
zanurzał się często zimową porą w rowie z lodem, aby doskonale sobie poddać najbliższego wroga i
białą szatę wstydliwości zachować od ognia cielesnej rozkoszy. Twierdził, że nieporównanie łatwiej jest
człowiekowi uduchowionemu znieść zimno, które odczuwa na ciele, aniżeli odczuć chociażby
najmniejszy żar cielesnej rozkoszy w duchu.
Inny przykład
4. Gdy którejś nocy, będąc W pobliżu pustelni Sarteano oddawał się modlitwie w celi, zawołał nań
odwieczny Wróg, mówiąc trzy razy: „Franciszku, Franciszku, Franciszku.” Gdy go zapytał, czego chce,
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ten podstępnie odpowiedział: „Nie ma na świecie takiego grzesznika, któremu, gdy się nawróci, Bóg
nie przebaczałby grzechów. Ten jednak, który zabiłby siebie ciężką pokutą, na wieki nie dostąpi
miłosierdzia." Mąż Boży, dzięki Bożemu objawieniu, poznał natychmiast obłudę wroga, który usiłował
go w ten sposób doprowadzić do oziębłości. Potwierdziło to bo-Wiem następujące Wydarzenie. Zaraz
po tym, dla nadęcia pychą tego, »którego oddech rozpala węgle‹< (Job 41,12), Franciszka nawiedziła
ciężka po-kusa cielesna. Gdy się spostrzegł miłośnik czystości, zdjąwszy odzienie, zaczął bardzo mocno
biczować się sznurem: ,,Oto, bracie ośle, pasuje, abyś tak pozostał, tak był poddany biczowaniu. Tunika
służy zakonowi, jest znakiem świętości, nie wolno jej lubieżnie wykorzystywać. Jeżeli chcesz tak dalej
postępować, to postępuj” Ponadto ożywiony godnym podziwu zapałem ducha, otworzywszy celę,
wybiegł na zewnątrz do ogrodu i zanurzając obnażone ciało W wielkim śniegu, zaczął lepić z niego
siedem ku-kieł, a stawiając je przed sobą, mówił swojemu zewnętrznemu człowiekowi: „Oto mówi, ta
większa jest twoją żoną, te cztery to twoi dwaj synowie i dwie córki, dwie pozostałe - to sługa i
służebnica, które trzeba mieć do posługiwania. Spiesz się ubrać je wszystkie, ponieważ umierają z
zimna. Jeżeli wieloraka troska o nie męczy cię, to jednemu Panu troskliwie służ." Zwyciężony kusiciel
natychmiast odstąpił, a święty mąż, jako zwycięzca, powrócił do celi. Karząc w ten sposób swoje ciało,
tak wygasił wewnętrzny żar lubieżności, że W dalszym życiu już nigdy czegoś podobnego nie odczuwał.
Widział to wszystko w świetle księżyca jeden brat, który spędzał noc na modlitwie. Mąż Boży
dowiedziawszy się, że on w nocy widział to wszystko, opowiadając mu cały przebieg pokusy, nakazał,
aby jak długo będzie żył, nikomu z żyjących tego, co widział nie opowiadał.
Strzeżenie zmysłów
5. Uczył również, że nie tylko powinno się umartwiać ciało i ujarzmiać jego pożądliwości, ale także
bardzo troskliwie strzec zmysłów zewnętrznych, przez które »wchodzi do duszy śmierć<< (Jer 9,21).
Tros-kliwie nakazywał unikać poufności z kobietami, rozmów i wpatrywania się w nie, ponieważ jest to
dla wielu okazją do upadku. Twierdził, przez to, słaby może się załamać, a silny osłabić swego ducha.
Mówił także, iż ten, kto się spoufala z nimi, niełatwo uniknie upadku, wyjąwszy mężczyznę bardzo
urobionego duchowo, według tego, co mówi Pismo św. o tym, który »idzie po ogniu, a stóp nie
poparzy‹‹ (Prz 6,27). Rzeczy-wiście, sam tak poskromił swój wzrok, aby tego rodzaju marności nie
oglądać, że - jak sam kiedyś powiedział towarzyszowi - żadnej kobiety nie rozpoznałby po wyglądzie
twarzy. Sądził, iż nie jest rzeczą bezpieczną, wchłaniać w siebie obrazy ich postaci, które mogą albo
rozbudzić ogień w opanowanym ciele, albo splamić czystość wstydliwego ducha. Twierdził także, iż
rozmowa z kobietą nie ma wartości, z wyjątkiem spowiedzi, albo bardzo krótkiego pouczenia, które
jest pożyteczne dla zbawienia i odpowiada przyzwoitości. „Jakie sprawy, powiedział, może omawiać
zakonnik z kobietą, jeżeli ona pobożnie nie prosi o radę odnośnie czynienia pokuty, czy prowadzenia
lepszego życia? Przy zbyt wielkiej pewności siebie, zakonnik mniej strzeże się wroga, a diabeł, jeżeli
będzie miał w nim tylko drzazgę, szybko sprawi, że osiągnie ona wielkość belki" (Mt 7,3_5).
Unikanie lenistwa
6. Uczył również, iż bardzo należy unikać lenistwa, które jest źródłem wszystkich złych myśli. Własnym
przykładem pokazywał, że buntownicze i leniwe ciało należy ujarzmiać ustawicznym
zdyscyplinowaniem i owocnymi pracami. Dlatego ciało swoje nazywał bratem osłem, jako że powinno
ono być poddane pracowitym trudom, bite ostrymi biczami i marną strawą podtrzymywane przy życiu.
Gdy zaś zauważył, że ktoś leniwy i błąkający się chce żyć z pracy innych, uważał, iż należy go nazwać
bratem mucha, gdyż taki nie robiąc nic dobrego, psuje to wszystko, co zostało dobrze zrobione i staje
się podłym, i godnym pogardy przez wszystkich. Dlatego powiedział kiedyś: ,,Chcę, aby bracia moi
pracowali i oddawali się różnym zajęciom, by bezczynni nie błąkali się sercem czy językiem wśród spraw
niegodziwych”.
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Milczenie
Chciał, aby bracia zachowywali ewangeliczne milczenie. Chodziło mu mianowicie o to, by pilnie
wystrzegali się zawsze wszelkiego słowa próżnego, ponieważ będą musieli »zdać sprawę w dniu sądu
z tego rodzaju słowa<< (Mt 12,26). Jeżeli zaś spotkał brata, nawykłego do próżnych słów, bardzo ostro
go karcił. Twierdził, że skromna małomówność i troska o czystość serca są wielkimi cnotami, gdyż mówi
się, że »śmierć i życie znajdują się w rękach języka<‹ (Prz 13,21) i to nie z racji zmysłu smaku, lecz z racji
zdolności mówienia.
Jego roztropność
7. Chociaż według swoich możliwości wprowadzał braci w surowy styl życia, nie podobała mu się jednak
nieumiarkowana surowość, która nie byłaby obleczona w serdeczne miłosierdzie (Kol 3,12) i
zaprawiona solą roztropności. Kiedy bowiem którejś nocy jeden z braci z powodu zbyt długiego
powstrzymywania się od jedzenia doznał bardzo silnych boleści, pobożny pasterz nie mógł znaleźć
spokoju i zrozumiał, że grozi niebezpieczeństwo jego owieczce. Dlatego też zawołał brata, położył
chleb, i by ten nie musiał się wstydzić, sam zaczął jeść pierwszy bardzo serdecznie go zapraszając. Ten
zaś, wyzbywszy się nieśmiałości zjadł chleb i bardzo się uradował, bo przez widzianą przychylność
pasterza uniknął i szkody ciała, i otrzymał budujący przykład. Mąż Boży, zwoławszy rano braci,
opowiedział o nocnym zdarzeniu i dodał troskliwie przewidujące upomnienie: ,,Bracia, przykład
bierzcie nie z jedzenia, ale z miłości." Pouczył ich ponadto, żeby kierowali się w życiu roztropnością,
jako przewodniczką cnót, ale nie tą, którą proponuje ciało, lecz tą, której nauczył Chrystus, bo Jego
najświętsze życie stanowi wyraźny wzór doskonałości.
Łzy żalu
8. Nie jest rzeczą możliwą, aby człowiek przyodziany słabością mógł naśladować ukrzyżowanego
Baranka bez skazy tak doskonale, żeby nie splamić się. Dlatego dawał mocny dowód, że ci, którzy
troszcząc się o doskonałość życia, powinni codziennie obmywać się wylewanymi łzami. Chociaż sam
osiągnął już przedziwną czystość serca i ciała, nie przestawał jednak potokami łez obmywać oczu
ducha, nie zważając na to, że jego oczy cielesne ponoszą szkodę. Z ustawicznego płaczu zapadł na
bardzo ciężką chorobę oczu. Kiedy lekarz namawiał go, aby przestał płakać, jeżeli nie chce utracić
wzroku, mąż Boży odpowiedział: ,,Bracie lekarzu, nawet w najmniejszym stopniu nie należy odrzucać
nawiedzeń światła wiecznego, ze względu na umiłowanie światła doczesnego, które mamy wspólne z
muchami, ponieważ nie duch dla ciała, ale ciało dla ducha otrzymało dobrodziejstwo światła." Wolał
bowiem utracić światło oczu ciała, aniżeli zrezygnować z łez, ograniczając tym samym pobożność
ducha. Dzięki łzom bowiem oczyszcza się oko wewnętrzne, aby mogło widzieć Boga.
Cierpliwość podczas operacji
9. Lekarze poradzili mu raz, a bracia nieustannie go namawiali, aby poddał się leczeniu oczu,
polegającym na przypalaniu rozżarzonym żelazem. Mąż Boży pokornie zgodził się na to, ponieważ
uważał, że to będzie dobre dla jego zdrowia, a równocześnie jest czymś przykrym. Przybył więc
wezwany chirurg. Włożył żelazny instrument do ognia, aby zrobić zabieg. Sługa Chrystusowy,
wzmacniając przerażone ciało, zaczął przemawiać do ognia jak do przyjaciela mówiąc: „Mój bracie,
ogniu, Najwyższy stworzył cię godnego współzawodnictwa pod względem blasku w porównaniu z
innymi rzeczami, mocnego, pięknego i pożytecznego. W tej godzinie bądź dla mnie łaskawy, bądź
uprzejmy. Proszę wielkiego Pana, który cię stworzył, aby zmniejszył twoją moc wobec mnie, bym mógł
wytrzymać twój słodki żar." Skończywszy modlitwę, nakreślił znak krzyża nad żelaznym narzędziem
rozżarzonym w ogniu do białości, a następnie stał niewzruszony. Zagłębiło się parzące żelazo w
delikatnym ciele i od ucha aż do brwi wypaliło ranę. Zapytany, jak wielkiego bólu doznał przy tym od
ognia, święty mąż tak się wyraził: „Chwalcie - powiedział do braci - Najwyższego, ponieważ mówię
wam, że naprawdę nie czułem ani żaru ognia ani żadnego bólu ciała.” Zwróciwszy się do lekarza
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powiedział: „Jeżeli ciało nie zostało dobrze przypalone, przypal je jeszcze raz." Doświadczony lekarz
podziwiał tak ogromną moc ducha W tak słabym ciele. Uznał to za cud Boży i rzekł: ,,Mówię wam,
bracia, zobaczyłem przedziwne rzeczy dzisiaj” (Łk 5,26). Ponieważ zaś doszedł do tak wielkiej czystości,
że w przedziwnej harmonii ciało zgadzało się z duchem, a duch z Bogiem, za Bożym rozkazem nastąpiło
to, że »stworzenie służąc swemu Stwórcy (Mdr 16,24), poddało się w cudowny sposób Jego woli i Jego
rozkazowi.
Inny cud
10. W innym czasie sługa Boży leżał bardzo ciężko chory w pobliżu pustelni św. Urbana. Odczuwając
słabość i wyczerpanie swoich sił, poprosił o kubek wina. Gdy mu odpowiedziano, że nie można mu
podać wina, bo go nie ma, polecił przynieść wody i tę pobłogosławił znakiem krzyża. Wkrótce to, co
było czystą wodą, stało się najlepszym winem to, czego nie mogła dać nędza opuszczonego miejsca,
wybłagała czystość świętego męża. Po spróbowaniu wina tak się wzmocnił, że zarówno nowy napój jak
i odzyskane zdrowie, odnawiając w sposób nadnaturalny, tak napój jak i pijącego, podwójnym
świadectwem stwierdziły doskonałe wyzucie się z niego starego człowieka, a przyobleczenie się w
nowego.
Posługa Aniołów
11. Słudze Bożemu nie tylko stworzenia były poddane według jego woli, ale i Opatrzność Stwórcy
wszędzie przychylała się do jego upodobań. W pewnym czasie, z powodu licznych dolegliwości, które
równocześnie dręczyły jego ciało, zapragnął posłuchać jakiejś muzyki, aby pobudzić swego ducha do
radości. Ponieważ tej godziwej rozrywki nie mógł mu nikt z ludzi tam obecnych zapewnić, posługa
Aniołów wypełniła upodobanie świętego męża. Którejś bowiem nocy, gdy on sam czuwał i rozmyślał o
Panu, zabrzmiała nagle cytra jakąś przedziwną harmonią i słodką melodią. Nie widział nikogo, a dźwięki
dochodziły do jego uszu z różnych miejsc. Robiło to wrażenie, jakby sama cytra chodziła tam i z
powrotem. Zwróciwszy ducha swego do Boga, zażywał tak wielkiej słodyczy wywołanej przez tę pieśń
mile brzmiącą, że sądził, iż znalazł się na drugim świecie. Nie ukrył tego i przed bliskimi braćmi, którzy
często po pewnych oznakach poznawali, że Pan nawiedzał go tak wielkimi i wyjątkowymi pociechami,
iż nie był w stanie zachować ich w tajemnicy.
Oświetlenie ciemności
12. W innym też czasie, gdy mąż Boży odbywał podróż, celem głoszenia słowa Bożego, między
Lombardią a Marchią Tarwizjańską obok rzeki Pad, zaskoczyła go i jego brata socjusza wielka ciemność
nocy. Ponieważ dalsza podróż narażała ich na liczne .niebezpieczeństwa z powodu ciemności, rzeki i
bagien, socjusz powiedział do Świętego męża: ,,Ojcze, módl się, abyśmy byli uwolnieni od grożących
niebezpieczeństw”. Z wielką ufnością mąż Boży odpowiedział mu: »Mocny jest Bóg‹‹ (Łk 3,8), jeżeli
spodoba się Jego słodyczy, to znikną mroki ciemności i udzieli nam daru światła”. Ledwie to powiedział,
i oto tak wielkie światło zaczęło promieniować. Wokół nich z wysokości, że chociaż gdzie indziej
panowały mroki nocy, oni w jasnym świetle widzieli nie tylko drogę, ale także wszystko dokoła. Kierując
się tym światłem dla ciała i duchowo wzmocnieni, doszli aż do .miejsca zamieszkania bez szkody,
chociaż niemały kawał drogi przeszli śpiewając hymny i chwaląc Boga.« Zastanów się, jak godną
podziwu mąż ów miał czystość i moc, skoro na jego życzenie ogień powstrzymał swój żar, woda
zmieniała smak, anielskie pienia przynosiły mu pociechę, a Boże światło go prowadziło, aby dać dowód,
że cała machina świata we wszystkim służyła tak uświęconym zmysłom świętego męża.
Rozdział VI
POKORA I POSŁUSZEŃSTWO ORAZ ŁASKI, KTÓRYMI WEDŁUG JEGO ŻYCZENIA BÓG GO OBDARZYŁ
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Nauka godna zapamiętania
1. Pokora, strażniczka i ozdoba wszystkich cnót, napełniała obficie duszę Bożego męża. We własnym
mniemaniu był tylko grzesznikiem, a naprawdę był zwierciadłem i blaskiem wszelkiej świętości. Na
pokorze starał się budować siebie samego, jako »mądry budowniczy kładąc fundament‹‹ (Kor 3,10),
jak nauczył się od Chrystusa. Mówił, że dlatego Syn Boży zstąpił z wysokości ojcowskiego łona na naszą
ziemię, aby On, Pan i Mistrz uczył pokory tak przykładem jak i słowem. Dlatego Franciszek, jako uczeń
Chrystusa, starał się w oczach własnych i innych pokazywać siebie małowartościowym, wspominając,
że to największy Mistrz powiedział: ››To, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w
oczach Bożych‹< (Łk 16,15). Przytaczał także i to powiedzenie: ,,Tak wielki jest człowiek, jak wielki jest
w oczach Bożych, a nie większy." Sądząc, że głupotą jest wynoszenie się z powodu pochlebstw
światowych, cieszył się ze zniewag, a smucił z powodu pochwał. Wolał bowiem słyszeć o sobie jakąś
naganę, aniżeli pochwałę, wiedząc, że tamta pomoże mu się poprawić, ta zaś może doprowadzić go do
upadku. Dlatego też, gdy ludzie podnosili zasługi jego świętości, polecił pewnemu bratu, aby
postępując odwrotnie, mówił mu słowa przekonywające go o jego małej wartości. Gdy więc ów brat,
chociaż niechętnie, mówił, że jest on prostakiem i najemnikiem, głupcem i darmozjadem, to on
uradowany tak wewnętrznie jak i zewnętrznie, co uwidaczniało się na jego twarzy, odpowiadał: „Niech
Pan ci błogosławi, najdroższy synu, ponieważ szczerą prawdę mówisz i takie rzeczy przystoi słuchać
synowi Piotra Bernardone."
Fakt godny podziwu
2. Nie wstydził się wobec zgromadzonego ludu okazać ludziom, że sam zasługuje na wzgardę. Zdarzyło
się raz, że z powodu choroby zrezygnował trochę z rygoru dotyczącego umartwiania się w jedzeniu,
aby mógł w ten sposób odzyskać zdrowie. Wzmocniwszy się trochę, prawdziwie poniżający siebie,
ożywiony pogardą wobec własnego ciała, powiedział: ,,Nie jest rzeczą właściwą, aby ludzie byli
przekonani o tym, że ja poszczę, a ja - przeciwnie - po kryjomu dogadzam swojemu ciału." Płonąc
duchem świętej pokory wstał więc i zwoławszy ludzi na plac Asyżu, uroczyście z wieloma braćmi,
których wziął ze sobą, wszedł do większego kościoła, a przywiązawszy sobie sznur do szyi, obnażony,
mając tylko spodnie na sobie, kazał prowadzić się na oczach wszystkich do tego kamienia, gdzie zwykle
umieszczano złoczyńców, którzy powinni być ukarani. Wstąpiwszy na niego, chociaż miał gorączkę i był
słaby, a przy tym było bardzo zimno, to jednak przemawiał z wielkim zapałem ducha. Wobec wszystkich
słuchających stwierdził, że nie powinien być czczony jako człowiek uduchowiony, ale wzgardzony przez
wszystkich, jako zmysłowy i żarłoczny. Ci więc, którzy przybyli, zobaczywszy tak niezwykły widok,
zdziwili się. Ponieważ jednak znali już jego surowość, przejęci pobożnym sercem głosili, że jego pokora
zasługuje bardziej napodziwianie, aniżeli na naśladowania. Chociaż to wydaje się być bar-dziej dziwnym
znakiem na wzór proroczej wypowiedzi (Iz 20,3) aniżeli przykładem, to jednak jest istotnie dowodem
doskonałej pokory. Naśladowca Chrystusa uczy przez to, że należy gardzić chwałą przemijającej sławy,
ujarzmić pychę napuszonej chełpliwości i odrzucać kłamstwo podstępnego udawania.
Inne fakty i wypowiedzi
3. W wielu wypadkach postępował często tak, aby na zewnątrz stać się »jakby zniszczonym naczyniem«
(Ps 30,13), a wewnętrznie posiąść ducha uświęcenia. Starał się gromadzić dobra Pańskie w
zakamarkach swego serca, nie chcąc odsłaniać ich dla odbierania chwały, gdyż to mogłoby stać się
okazją do upadku. Często bowiem, gdy był wysławiany przez wielu, sprzeciwiał się temu, mówiąc: „Nie
chwalcie mnie jako tego, któremu nie grozi już niebezpieczeństwo; jeszcze mógłby mieć synów i córki.
Nikogo nie należy chwalić, kto jeszcze nie jest pewny swego końca” (Syr 11,30). A gdy oni jednak tak
go chwalili, to on do siebie w ten sposób mówił: ,,Franciszku, gdyby Najwyższy tak wielkich łask udzielił
bandycie, byłby wdzięczniejszy od ciebie”. Braciom zaś często powtarzał: „Z powodu tego wszystkiego,
co może czynić grzesznik, nikt nie powinien schlebiać sobie niegodziwym uznaniem. Grzesznik - mawiał
- może pościć, modlić się, płakać, umartwiać swoje ciało; tylko tego jednego nie może, a mianowicie
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być wiernym swemu Panu. Należy natomiast tym chwalić się, jeżeli naszemu Panu oddajemy chwałę,
a służąc Mu wiernie, Jemu przypisujemy wszystko, cokolwiek nam daje."
Umiłowanie posłuszeństwa
4. Ten kupiec ewangeliczny, aby w różny sposób jak najwięcej skorzystać i całe obecne życie poświęcić
na zdobywanie zasług, chciał nie tyle być przełożonym, ile podwładnym, nie tyle rozkazywać, ile być
po-słusznym. Rezygnując więc z obowiązku przełożonego generalnego, prosiło wyznaczenie mu
gwardiana, którego woli byłby podległy we wszystkim. Twierdził bowiem, że tak wspaniałe są owoce
świętego posłuszeństwa, iż dla tych, którzy poddali swe karki pod jego jarzmo, żaden moment czasu
nie mija bez zasługi. Dlatego też i bratu, z którym zwykł chodzić, zawsze miał zwyczaj obiecywać
posłuszeństwo i zachowywać je. Kiedyś powiedział towarzyszom: „Wśród innych łask, których
miłosierdzie Boże łaskawie mi udzieliło, obdarzyło mnie także łaską, że tak pilnie byłbym posłuszny
nowicjuszowi, który dopiero jedną godzinę jest w zakonie, gdyby mi go dano na gwardiana, jak i
najstarszemu i najroztropniejszemu bratu. Poddany - mówił - nie powinien widzieć w swoim
przełożonym człowieka, ale Tego, z miłości ku Któremu zdecydował się być poddanym. Im bardziej
przełożony zasługuje na pogardę, tym bar-dziej podoba się pokora posłusznego."
Wypowiedź godna zapamiętania
Gdy jednego razu pytano Franciszka, kogo należy uważać za prawdziwego posłusznego, ten jako
przykład podał porównanie z ciałem zmarłego. ,,Weź - powiedział - martwe ciało i połóż byle gdzie.
Zobaczysz, że nie sprzeciwia się przeniesieniu, nie narzeka na położenie, nie krzyczy przy upadku. Jeżeli
posadzisz go na tronie, nie patrzy na to, co jest w górze, lecz na to, co jest na dole. Jeżeli okryjesz go
purpurą, drugie tyle zblednie. Ten jest prawdziwie posłuszny - mówił - który, gdy go przenoszą, nie
roztrząsa dlaczego; nie troszczy się, gdzie go przeznaczanie nalega, aby go przeniesiono; wyniesiony do
zaszczytnego obowiązku, zachowuje nadal zwykłą pokorę; im bardziej go czczą, tym bardziej uważa, że
jest niegodny tego."
Inna wypowiedź
5. Powiedział kiedyś swemu towarzyszowi: ,,Nie uważam się za Brata Mniejszego, jak długo nie osiągnę
stanu, który ci przedstawię. Oto, będąc przełożonym braci, udaje się na Kapitułę, przemawiam i
upominam braci, a przy końcu słyszę, jak mówią przeciw mnie: Nie podobasz się nam, ponieważ nie
jesteś wykształcony, nie masz wymowy, jesteś głupcem i prostakiem; przy tym wyrzucają mnie z
pogardą, zlekceważonego przez wszystkich. Mówię ci, jeżeli nie będę słuchał tych słów z tym samym
wyrazem twarzy, z tą samą radością wewnętrzną i z tym samym postanowieniem zdobycia świetności,
żadną miarą nie jestem Bratem Mniejszym.” I dodawał: ,,W zajmowaniu stanowiska przełożonego jest
większe niebezpieczeństwo upadku, w chwale - zguby; w pokorze poddanego jest korzyść dla duszy.
Dlaczego wiec bardziej zmierzamy ku niebezpieczeństwom, aniżeli ku korzyściom, skoro na to
otrzymaliśmy czas, aby jak najwięcej odnieść korzyści?”
Nazwa „Mniejsi”
Z powodu tej właśnie formy pokory Franciszek chciał, aby jego bracia nazywali się ,,Mniejszymi,” a
przełożonych jego zakonu, aby nazywano sługami. Chodziło mu o to, aby mógł posługiwać się słowami
Ewangelii, którą obiecał zachować i aby na podstawie samej nazwy uczniowie jego uczyli się tego, że
po to przyszli, aby uczyć się pokory w szkole pokornego Chrystusa. Bowiem mistrz pokory - Jezus
Chrystus - aby kształtować swoich uczniów w doskonałej pokorze, powiedział: »Kto by między wami
chciał stać się większym, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech
będzie niewolnikiem waszym‹‹ (Mt 20,26).
Nie obdarzać Braci Mniejszy godnościami kościelnymi
Gdy zaś zapytał go kiedyś biskup Ostii, szczególny opiekun i promotor Zakonu Braci Mniejszych, który
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później zgodnie z tym, co mu przepowiedział święty mąż, został wyniesiony do godności papieskiej i
przyjął imię Grzegorza IX, czy podobałoby mu się wynoszenie jego braci do różnych godności
kościelnych, odpowiedział: ,,Panie! Dlatego bracia moi zostali nazwani Mniejszymi, aby nie odważyli
się stawać większymi. Jeżeli chcecie - powiedział - aby przynosili owoc w Kościele Bożym, utrzymujcie
ich i zachowujcie w stanie ich powołania i nie pozwalajcie w żaden sposób, aby mogli wznosić się po
szczeblach kościelnych urzędów.”
Franciszek wywyższony przez Boga
Franciszek, tak u siebie jak i u wszystkich swoich poddanych bardziej cenił pokorę, aniżeli zaszczyty.
Dlatego Bóg, miłujący pokornych (Ps 137,6), uznał za godnego większych zaszczytów, jak to ukazał w
niebiańskiej wizji jednemu z braci, człowiekowi wyjątkowej cnoty i szczególnej pobożności. Gdy
bowiem jednego razu w towarzystwie świętego męża Bożego, modlił się żarliwie w jakimś
opuszczonym kościółku, wpadłszy w zachwyt zobaczył wśród wielu tronów w niebie jeden wspanialszy
od innego, ozdobiony drogimi kamieniami i błyszczący wyjątkową wspaniałością. Podziwiając piękno
wspaniałego tronu, zaczął zakłopotany zastanawiać się, dla kogo ten tron jest przeznaczony. Wtedy
usłyszał głos mówiący mu: „Tron ten należał do jednego z upadłych aniołów, a teraz jest zachowany
dla pokornego Franciszka." Przyszedłszy w końcu do siebie z modlitewnego zachwytu brat ów, poszedł
jak zwykle za błogosławionym mężem wychodzącym z kościoła. Gdy tak szli drogą i rozmawiali o Bogu,
brat ten, nie zapomniawszy o swojej wizji, pilnie badał, co Franciszek myśli o sobie. W odpowiedzi na
to, pokorny sługa Chrystusowy, powiedział: „Uważam się za największego z grzeszników.” Gdy zaś ów
brat mówił wręcz odwrotnie, że tak nie może ani mówić, ani myśleć z czystym sumieniem, ten dodał:
„Gdyby jakiemukolwiek zbrodniarzowi Chrystus okazał tak wielkie miłosierdzie, słusznie uważam, że
byłby o wiele wdzięczniejszy wobec Boga, aniżeli ja." Usłyszawszy tę wypowiedź płynącą z tak
przedziwnej pokory, utwierdził się brat w przekonaniu o prawdziwości ukazanej wizji, poznając na podstawie świadectwa świętej Ewangelii (Mt 23,12), że prawdziwie pokorny jest wywyższony do
wspaniałej chwały, której pozbawiony jest pyszny.
Znamienny fakt
7. W innym czasie, gdy modlił się w pewnej opuszczonej świątyni obok Monte Casale w prowincji
Massa, pod wpływem działania Bożego zrozumiał, że tam znajdują się święte relikwie. Spostrzegłszy z
żalem, że przez tak długi czas były one pozbawione należnej czci, nakazał braciom, aby z szacunkiem
zanieśli je do ich kościoła. Jednak Franciszek musiał od nich odejść. Synowie niepomni rozkazu Ojca,
zmarnowali zasługę posłuszeństwa. Któregoś zaś dnia, gdy chcieli odprawiać święte tajemnice,
zdjąwszy nakrycie z głównego ołtarza, znaleźli ku swemu zdumieniu, bardzo piękne i roztaczające miłą
woń kości, rozpoznając w nich relikwie, których nie przeniosła tutaj ręka ludzka, lecz moc Boża. Mąż
oddany Bogu powróciwszy, wkrótce zaczął pilnie wypytywać, czy został wypełniony rozkaz
przeniesienia relikwii. Bracia z wielką pokora, wyznając winę zaniedbanego posłuszeństwa zasłużyli
równocześnie na karę i na przebaczenie. A święty mąż powiedział: „Błogosławiony Pan, mój Bóg, który
sam zrobił to, co wy powinniście byli zrobić.” Pilnie rozważ troskę Bożej Opatrzności w odniesieniu do
naszych ułomności i zważ wyjątkową moc w oczach Bożych pokornego Franciszka. Bowiem, gdy jego
rozkazu nie posłuchał człowiek, to Bóg go posłuchał.
Biskup Imoli zwyciężony jego pokorą
8. Swego czasu przybywszy do Imoli, poszedł do biskupa tego miasta i pokornie poprosił, aby za jego
pozwoleniem mógł zwołać ludzi i głosić im kazanie. Biskup odpowiedział mu surowo: ,,Wystarczy,
bracie, że ja pouczam mój lud." Prawdziwie pokorny pochylił głowę i wyszedł na zewnątrz. Wkrótce z
powrotem wszedł do wnętrza. Gdy biskup zaniepokojony zapytał czego chce, przychodząc po raz drugi,
Franciszek zarówno pokornym głosem jak i sercem odpowiedział: ,,Panie, jeśli ojciec wypędzi syna
jednymi drzwiami, to musi on wrócić drugimi.” Biskup zwyciężony pokorą, z rozpromienioną twarzą
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uścisnął go, mówiąc: ,,Ty i twoi bracia otrzymujecie moje ogólne pozwolenie, abyście mogli na terenie
całej mojej diecezji głosić kazania, ponieważ zasługuje na to twoja święta pokora”.
Wypędzenie »szatanów z Arezzo
9. Kiedy Franciszek przyszedł do Arezzo całe miasto wstrząśnięte było wojną domową i zagrożone
całkowitym samozniszczeniem. Zatrzymawszy się na przedmieściu, zobaczył radośnie unoszących się
nad miastem szatanów i skłóconych mieszkańców zmierzających do wzajemnego wymordowania się.
Aby owe buntownicze moce powietrzne wypędzić, wysłał jakby swego herolda, br. Sylwestra,
człowieka o głębokiej prostocie, mówiąc: „Idź przed bramę miasta i w imię Boga Wszechmogącego
rozkaz szatanom na mocy posłuszeństwa, aby stąd szybko odeszły. Prawdziwie posłuszny pobiegł
wypełnić rozkaz Ojca, a przystąpiwszy z uwielbieniem przed oblicze Pana (Ps 94,2), przed bramą miasta
zaczął głośno krzyczeć: ,,W imię Boga Wszechmogącego i na rozkaz Jego sługi Franciszka ustąpcie stąd
precz wszyscy szatani!”. Natychmiast w mieście nastał spokój, a mieszkańcy z wielkim spokojem
pogodzili się. Przychodząca mądrość ubogiego, a mianowicie pokora Franciszkowa, przywróciła pokój i
ocaliła miasto, wypędzając butną pychę szatanów, która z miasta jakby gród warowny uczyniła dla
siebie. Dzięki trudnej cnocie, a mianowicie pokornemu posłuszeństwu, Franciszek otrzymał taką moc i
władzę nad owymi zbuntowanymi, bezczelnymi duchami, że zwyciężył ich dziką bezczelność i usunął
nieznośne gwałty.
Pobyt u kardynała
10. Pyszne demony uciekają przed wspaniałymi cnotami pokornych, chyba, że Boża łaskawość dla
ustrzeżenia pokory pozwoli im znęcać się nad ludźmi, jak to i sam Paweł napisał o sobie (1 Kor 12,7), a
Franciszek doświadczalnie stwierdził. Poprosił go bowiem kardynał od św. Krzyża, Leon, aby przez jakiś
czas zamieszkał u niego w mieście. Franciszek zgodził się na to pokornie ze względu na szacunek i miłość
wobec kardynała. Zaraz w pierwszą noc, gdy po modlitwie chciał odpocząć, demony w straszny sposób
napadły na rycerza Chrystusowego. Długo i okrutnie biły go, w końcu zostawiły na wpół umarłego. Gdy
odeszły, przybył zawołany towarzysz, a mąż Boży opowiedziawszy mu całe zajście, dodał: ,,Bracie,
wierzę, że demony nic nie mogą zrobić, jeżeli na to nie zgodzi się najwyższa Opatrzność. Dlatego na
mnie tak strasznie napadły, że mój pobyt na dworze magnatów nie stanowi dobrego przykładu. Moi
bracia, którzy mieszkają W bardzo ubogich miejscach słysząc, że ja prze-bywam z kardynałami, będą
podejrzewać, że może chcę zajmować się sprawami światowymi, zdobywać zaszczyty i opływać w
rozkosze. Dlatego sądzę, że lepiej będzie, aby ten, który jest dany na wzór, unikał dworów i pokornie
wśród pokornych przebywał w miejscach ubogich. Chodzi o to, by cierpiących niedostatek uczył mężnie
go znosić, sam go również tak właśnie znosząc.” Przyszli więc rano i pokornie przepraszając, pożegnali
kardynała.
Pokora pokuty
11. Mąż święty nie znosił pychy, źródła wszelkiego zła i nieposłuszeństwa, jej najgorszego dziecka.
Natomiast cenił bardzo pokorę będącą wyrazem pokuty. Zdarzyło się raz, że przedstawiono mu brata,
który uczynił coś przeciw prawu posłuszeństwa, aby sprawiedliwie został ukarany. Mąż Boży widząc,
na podstawie oczywistych świadectw, że brat ów jest naprawdę skruszony, z miłości do pokory był
skłonny mu przebaczyć. By jednak łatwość otrzymanego przebaczenia nie była dla innych pobudką do
złego, rozkazał oderwać kaptur od habitu tego brata i wrzucić go do ognia. Chodziło o to, aby wszyscy
zobaczyli, na jak wielką karę zasługuje nieposłuszeństwo. Gdy zaś kaptur był przez jakiś czas pośrodku
płonącego ognia, kazał go wyjąć z płomieni i oddać pokornie pokutującemu bratu. Nieprawdopodobne!
Wyciągnięty spośród płomieni kaptur nie miał żadnego śladu spalenizny! Tak się stało, aby tym jednym
cudem Bóg ukazał, że uznaje zarówno cnotę świętego męża jak i pokorę pokutującego. Tak więc w
sposób godny należy naśladować pokorę Franciszka, dzięki której już na ziemi otrzymał wielką godność,
że i Bóg przychylał się do jego próśb i że zmienił nastawienie człowieka oraz, że na jego rozkaz została
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stłumiona bezczelność szatanów, i że zgodnie z jego pragnieniem została powstrzymana niszczycielska
moc ognia. Tak jest naprawdę, że pokora wywyższa tych, którzy ją posiadają, a ponieważ wszystkim
okazuje cześć, u wszystkich zasługuje na szacunek.
Rozdział VII
UMIŁOWANIE UBÓSTWA I PRZEDZIWNE UZUPEŁNIENIA BRAKÓW
Naśladowanie Chrystusa
1. Wśród innych darów charyzmatycznych, które od szczodrobliwego Dawcy otrzymał Franciszek,
wysłużył sobie, jakby jakiś przywilej i to, że przez umiłowanie największego ubóstwa może wzrastać W
»bogactwach prostoty‹‹ (2 Kor 8,2). Uważając ubóstwo za bardzo charaktery-styczną cnotę Syna
Bożego, a równocześnie za odrzucone już prawie na całym świecie, postanowił zaślubić je »wieczną
miłością‹‹ tak, że nie tylko opuścił dla niego ojca i matkę, ale także zrezygnował z tego wszystkiego, co
mógł posiadać. Nikt tak chciwie nie pragnął złota, jak on ubóstwa i nikt tak pilnie nie strzegł skarbu, jak
on tej perły ewangelicznej (Mt 13,45). Jeżeli zauważył u braci coś, co nie zgadzałoby się we wszystkim
z ubóstwem, było to dla niego jakby mocnym zranieniem oczu. Rzeczywiście, od początków zakonu aż
do śmierci, bogactwem dla niego była tunika, sznur i spodnie i z tego był zadowolony.
Znamienna wypowiedź
Często ze łzami przypominał sobie ubóstwo Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Twierdził, że ono jest
Królowa cnót, ponieważ u »Króla królów<‹ (1 Tm 6,15) i u Jego Matki-Królowej tak wspaniale
promieniowało. Również w gronie braci, gdy pytali, jaka cnota może sprawić, że człowiek w szczególny
sposób staje się przyjacielem Chrystusa, jakby otwierając tajemnicę owego serca, odpowiedział:
,,Bracia! Widzicie, że ubóstwo jest specjalną drogą do zbawienia, a również urodzajną glebą dla pokory
i korzeniem doskonałości. Jego owoce są bardzo liczne, ale ukryte. Ono jest tym »skarbem ukrytym W
roli‹‹ (Mt 13,44) ewangelicznej; aby go nabyć należy sprzedać wszystko, a to, czego nie można
sprzedać, W po-równaniu z nim zasługuje na wzgardę.”
Zupełnie wyrzeczenie
2. „Jeżeli ktoś - mawiał - pragnie osiągnąć ten szczyt, powinien nie tylko wyrzec się światowej
roztropności, ale także w jakiś sposób wiedzy nabytej przez wykształcenie, aby tak wywłaszczony z
wszelkiej własności, »wszedł w potężne dzieła Pana‹‹ (Ps 70,15) i nagi oddał się w ramiona
Ukrzyżowanego. W żaden sposób nie wyrzeka się doskonale świata ten, kto w zakamarkach swego
serca zostawia jakieś choćby najmniejsze miejsca dla własnych zmysłów. Przemawiając często na temat
ubóstwa, przypomniał braciom tę ewangeliczną Wypowiedź: »Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda; Syn zaś człowieczy nie ma, gdzieby oparł swoją głowę‹‹ (Mt 8,20). Dlatego uczył braci, aby
zwyczajem ludzi biednych budowali ubożuchne domki, W których nie powinni mieszkać, jak we
własnych, lecz jak pielgrzymi i przybysze. Mówił, że prawem pielgrzymów jest zamieszkanie pod
cudzym dachem, pragnienie powrotu do ojczyzny i spokojne odbycie podróży. Niekiedy nakazywał
rozwalać postawione domy, albo usunąć się stamtąd braciom, jeżeli spostrzegł coś, co miałoby posmak
własności albo bogactwa, a tym samym byłoby sprzeczne z ewangelicznym ubóstwem. Ubóstwo
nazywał fundamentem swojego zakonu. Ono jest przede wszystkim podstawą, na której opiera się cała
struktura zakonu i wzmacnia się jego siłą, a przez odstępstwo od niego - upada.
Wstępujący do zakonu
3. Uczył następnie, jak sam został pouczony, przez Objawienie, wstąpienie do zakonu powinno
rozpoczynać się od owej ewangelicznej wypowiedzi: »Jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj
wszystko, co masz i rozdaj ubogim‹‹ (Mt 19,21). Z tego powodu tylko tych, którzy wyzbyli się swej
własności i zupełnie nic dla siebie nie zatrzymali, przyjmował do zakonu. Czynił to ze względu na słowa
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świętej ewangelii, ze względu na to, by cokolwiek zatrzymane dla siebie nie stało się zgorszeniem dla
zakonu. Kiedyś w Marchii Ankońskiej, proszącemu o przyjęcie do zakonu, prawdziwy patriarcha
ubogich, odpowiedział: „Jeśli chcesz przyłączyć się do ubogich Chrystusa, własne dobra rozdaj ubogim
świata.” Człowiek ów usłyszawszy to, poszedł, a kierowany miłością cielesną, własne dobra zostawił
swoim krewnym, i nic nie dał ubogim. Gdy święty mąż usłyszał to z ust proszącego o przyjęcie do
zakonu, uniósłszy się, bardzo a go zganił i powiedział: „Idź precz, bracie mucho, ponieważ jeszcze nie
»wyszedłeś z domu i od rodziny swojej<< (Rodz 12,1). Twoim krewnym dałeś swoje dobra i okradłeś
ubogich; nie jesteś więc godny świętych biedaków. Rozpocząłeś od ciała, dla duchowej budowli
położyłeś walący się fundament”. Powrócił człowiek zmysłowy (1 Kor 2,14) do swoich krewnych i
odzyskał swoje dobra. Nie chcąc ich zostawić. biednym, opuścił tym samym bardzo szybko drogę cnoty.
Zachowanie ubóstwa w skrajnej sytuacji
4. W innym czasie, gdy u Matki Bożej z Porcjunkuli była tak wielka nędza, że nawet dla braci
przychodzących tam w gościnę brakowało tego, co jest konieczne do życia. Udał się do męża Bożego
Wikariusz, przedstawiając biedę braci i prosząc, aby wolno było zachować jakieś rzeczy nowicjuszy
wstępujących do zakonu, by W odpowiednim czasie można było z tego skorzystać. W odpowiedzi na
to Franciszek, nie pozbawiony rady z góry, powiedział: „Bracie najdroższy, niech nigdy do tego nie
dojdzie, abyśmy ze względu na jakiegokolwiek człowieka mieli bezbożnie postąpić wbrew Regule.
Wolę, abyś obnażył ołtarz Matki Bożej, gdy będzie tego wymagała konieczność, aniżeli usiłował zrobić
coś, choćby to było najmniejsze, co byłoby przeciw ślubowi ubóstwa i zachowaniu świętej Ewangelii.
Milszym bowiem będzie dla Matki Bożej obnażenie jej ołtarza, przy doskonałym zachowaniu rady
świętej Ewangelii, aniżeli gdy Jej ołtarz będzie nadal przyozdobiony, a zaniedbane będzie przyrzeczenie
zachowania rady Jej Syna.
Znalezione pieniądze
5. Zdarzyło się, że mąż Boży przechodził razem z towarzyszem przez Apulię w pobliżu Bari. Znalazł na
drodze wielką torbę, którą popularnie nazywano sakwą. Była napęczniała, jakby wypełniona
pieniędzmi. Socjusz napominał ubogiego Chrystusowego i usilnie nastawał, aby wziął torbę i rozdał
pieniądze ubogim. Sprzeciwiał się mąż Boży, twierdząc, że w znalezieniu sakwy może być ukryty
szatański podstęp i że brat nakłania go nie do czegoś zasługującego, lecz do grzechu, polegającego na
zabieraniu i rozdawaniu cudzych rzeczy. Oddalili się od tego miejsca spiesząc, by zakończyć rozpoczętą
drogę. Lecz brat nie mógł się uspokoić, zwiedziony próżną pobożnością, nękał Bożego męża, jakoby nie
troszczył się o ulżenie biednym. Zgodził się cichy mąż powrócić na tamto miejsce, nie aby spełnić wolę
brata, lecz odkryć diabelskie oszustwo. Z bratem i jakimś młodzieńcem spotkanym po drodze powrócił
więc tam, gdzie leżała sakwa. Pomodliwszy się, Franciszek polecił socjuszowi podnieść ją. Drżący brat
zdziwił się przeczuwając już szatańskie monstrum. Ze względu jednak na rozkaz 'świętego
posłuszeństwa, odrzucając wewnętrzną wątpliwość, wyciągnął rękę po sakwę. I oto wąż duży
wyślizgując się z sakwy i razem z nią szybko znikając, ukazał zasadzkę szatańską. Zrozumiawszy więc
zwodniczość Wrogiej przewrotności, święty mąż powiedział do towarzysza: ,,Dla sług Bożych, o bracie,
pieniądze nie są niczym innym, jak tylko szatanem i żmiją jadowitą”
Dziwne pozdrowienie trzech kobiet
6. Trochę później przydarzyło się coś dziwnego mężowi Bożemu, gdy w pilnej sprawie udawał się do
Sieny. Mianowicie, trzy ubogie kobiety postawą, wiekiem i wyglądem zupełnie podobne do siebie
zabiegły mu drogę na równinie pomiędzy Campiglio i San Quiricio, przekazując nowy sposób
pozdrowienia: „Niech ma się dobrze - powiedziały - Pani Ubóstwo!” Usłyszawszy to, prawdziwy
miłośnik ubóstwa został napełniony trudną do wyrażenia radością, jako że niczego chętniej nie używałby przy pozdrowieniu ludzi, jak właśnie tego, co powiedziały owe kobiety. Gdy one nagle znikły,
towarzyszący bracia rozważając tak przedziwne w nich podobieństwo, nowość pozdrowienia,
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spotkanie i zniknięcia, bardzo słusznie uważali, że to ma jakieś tajemnicze znaczenie w odniesieniu do
Bożego męża. Rzeczywiście, jak się wydawało, przez owe trzy ubogie kobiety zabiegające drogę
Franciszkowi, a tak z twarzy podobne do siebie, tak niezwykle pozdrawiające, tak szybko znikające jest
dość odpowiednio ukazane, iż w Bożym mężu doskonale promieniowały zarówno czystość,
posłuszeństwo jak i ubóstwo jako piękno ewangelicznej doskonałości. Wolał jednak chlubić się
przywilejem ubóstwa, które zwykł nazywać ,,matką,” „oblubienicą” lub ,,panią.” W zachowaniu
ubóstwa chciał przewyższać wszystkich innych, on, który nauczył się od niego uważania siebie za
niższego od wszystkich. Jeśli czasem zobaczył kogoś, kto na podstawie zewnętrznego wyglądu mógł
być uważany za uboższego od niego, robiąc sobie natychmiast wyrzuty, starał się do niego upodobnić,
jakby bał się, aby w zawodach o doskonałe zachowanie ubóstwa, nie był zwyciężony przez kogoś
innego. Jednego razu, w czasie podróży spotkał jakiegoś biedaka i gdy zobaczył jego nędzę, skruszony
w sercu, głosem przepełnionym płaczem powiedział do towarzysza: „Wielki wstyd przyniosła nam jego
bieda, ponieważ my wybraliśmy ubóstwo jako największe bogactwo i oto u niego ono jaśnieje
bardziej”.
Praktykowanie ubóstwa
7. Ze względu na umiłowanie świętego ubóstwa, sługa Wszechmogącego Boga, dużo chętniej korzystał
z otrzymanych jałmużn po prośbie od drzwi do drzwi, aniżeli z tych, które zostały mu ofiarowane
spontanicznie. Gdy czasem był zaproszony przez osoby wysoko postawione na wystawne przyjęcie,
wcześniej obchodził najbliższe domy i prosił o ka-wałek chleba, a dopiero tak ubogacony ubóstwem
zasiadał do stołu. A gdy uczynił to wówczas, kiedy był zaproszony przez biskupa Ostii, który szczególną
miłością darzył biedaka Chrystusowego, biskup skarżył się, że mu ubliżył, skoro mając jeść u niego,
poszedł najpierw za jałmużną. Sługa Boży odpowiedział: „Mój panie, wielką cześć ci okazałem, skoro
większego Pana uczciłem. Pan bowiem ma upodobanie w ubóstwie, a zwłaszcza w tym, które jest
dobrowolne z miłości do Chrystusa. Nie chcę za lenno fałszywych bogactw chwilowo tobie udzielonych,
utracić tej królewskiej godności, którą ze względu na nas przyjął Pan Jezus stawszy się ubogim (2 Kor
8,9), aby nas wzbogacić swoim ubóstwem i prawdziwie ubogich w duchu ustanowić królami i
dziedzicami królestwa niebios” (Mt 5,3). "
Znamienna wypowiedź
8. Zachęcając braci, aby szli prosić o jałmużnę, używał czasami tych słów: „Idźcie - mówił - ponieważ w
tych ostatnich czasach Bracia Mniejsi są posłani na świat, aby wybrani mogli przez nich wypełnić to, za
co przez Sędziego będą pochwaleni, słuchając tych najprzyjemniejszych słów: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Dodawał także – jest rzeczą przyjemną
iść i prosić o jałmużnę z tego powodu, ze należy się do Zakonu Braci Mniejszych, ponieważ Nauczyciel
ewangelicznej prawdy własnymi ustami w sposób tak wyraźny zapewnił o wynagrodzeniu tych, którzy
tej jałmużny udzielają.
Godne zaznaczenia
Również w większe święta, jeżeli tylko była możliwość, sam zwykł był chodzić za jałmużną, mówiąc, że
w świętych biedakach wypełnia się owa wypowiedź proroka: Chleb Aniołów spożywał człowiek. Mówił,
że to jest chlebem anielskim, co jest uproszone z miłości do Boga i pod wpływem błogosławionych
Aniołów, a co również z miłości do Boga udzielone, święte ubóstwo pozbiera idąc od drzwi do drzwi.
Święta Wielkanocne
9. Dlatego, gdy pewnego razu w święty dzień Paschy przebywał w jakiejś pustelni tak daleko położonej
od mieszkań ludzkich, że nie mógł iść po prośbie, pamiętając jednak o tym, który ukazał się w tym dniu
w postaci wędrowca uczniom idącym do Emaus (Łk 24,15), samych braci prosił o jałmużnę, jako
pielgrzym i ubogi. Gdy pokornie ją przyjął, w świętych słowach pouczał braci, że idąc przez pustynię
świata jako pielgrzymi i przybysze, a także prawdziwi Hebrajczycy powinni zawsze odprawiać Paschę
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Pana, to znaczy przejście »z tego świata do Ojca« (Wj 12,11; J 13,1) jako ubodzy w duchu. Ponieważ
zaś W proszeniu o jałmużnę nie kierował się chciwością, ale szczodrobliwością ducha, dlatego Bóg,
Ojciec ubogich otaczał go szczególną troską i opieką.
Znamienny fakt
10. Stało się raz, że ciężko chory Sługa Boży, był przewożony z No-cery do Asyżu przez specjalnych
posłańców, których asyżanie właśnie w tym celu wysłali pod wpływem pobożności. Wioząc sługę
Chrystusowego, posłańcy przybyli do bardzo ubogiej wioski zwanej Satriano. Ponieważ byli głodni i czas
był na posiłek, poszli coś kupić do jedzenia, a nie otrzymawszy nic, wrócili z pustymi rękoma. Mąż Boży
tak się odezwał do nich: ,,Dlatego nic nie o-trzymaliście, ponieważ bardziej ufa-liście waszym muchom
- muchami nazywał pieniądze - aniżeli Bogu. Wróćcie się, powiedział, do domów, w których już raz
byliście, a jako zapłatę ofiarując miłość Bożą, pokornie proście o jałmużnę. I nie uważajcie tego za coś
wstydliwego, albo podłego, ponieważ po grzechu pierworodnym Wszystkiego jako jałmużny, godnym
i niegodnym udzielił z wielką hojnością ów wielki Jałmużnik. Szlachetni żołnierze, pokonawszy wstyd i
chętnie prosząc o jałmużnę, otrzymali więcej ze względu na miłość Bożą, aniżeli kupili za pieniądze.
Bowiem ubodzy mieszkańcy, skruszeni w sercu pod wpływem działania Bożego nie tylko swoje dary,
ale także samych siebie chętnie ofiarowali do pomocy. Stało się tak, aby braki, którym nie mogły
zaradzić pieniądze, uzupełniło bogate ubóstwo Franciszka.
Duch wdzięczności
11. W tym czasie, gdy Franciszek leżał chory W pustyni blisko Rieti, przychodził do niego pewien lekarz
i opiekował się nim. Gdy zaś biedak Chrystusowy nie miał nic, aby dać mu sprawiedliwą zapłatę za jego
pracę, najszczodrobliwszy Bóg, zamiast ubogiego Franciszka wynagrodził lekarzowi jego pobożną
posługę tym jednym dobrodziejstwem, aby nie został pozbawiony i doczesnej zapłaty. Bowiem dom
tego lekarza, który wówczas zbudował go od nowa dzięki całemu swemu dochodowi, groził
zawaleniem. Nie było ludzkiego sposobu, aby temu zapobiec, gdyż między ścianami powstawała coraz
większa szczelina i to od szczytu aż do fundamentu. Lekarz zaś, .w pełni ufając zasługom świętego męża,
żarliwie prosił jego towarzyszy, aby dali mu coś, co mąż Boży dotykał swoimi rękami. Na skutek
wielkiego błagania otrzymał parę włosów, które wieczorem włożył w szczelinę. Wstawszy rano
zobaczył, że szczelina tak mocno się zwarła. że nie można było ani wyjąć włożonych relikwii, ani nawet
znaleźć śladu pierwotnego pęknięcia. Stało. się tak, aby zapobiec zawaleniu się domu tego, który pilnie
obsługiwał schorowane ciało Bożego sługi.
W cudowny sposób otrzymuje wodę
12. W innym zaś czasie mąż Boży chciał przenieść się do innej pustelni, aby tam w sposób bardziej
swobodny oddać się modlitwie kontemplacyjnej, ma ponieważ był słaby, przewożono go na ośle
pewnego ubogiego. Gdy człowiek ów szedł za sługą Chrystusowym, w upalne dnia lata po górskim
terenie, zmęczony trudną i długą drogą, a równocześnie bardzo spragniony, natarczywie zaczął wołać
za Świętym: ,,Oto – mówił – umrę z pragnienia, jeżeli natychmiast nie orzeźwię się jakimś napojem.”
Mąż Boży bez najmniejszej zwłoki zsiadł z osła, i uklęknąwszy na ziemi, wyciągnął ręce ku niebu i nie
przestał się modlić, aż zrozumiał, że został wysłuchany. Po skończeniu modlitwy powiedział temu
człowiekowi: „Pobiegnij do skały, .a tam znajdziesz świeża wodę, którą! W tej chwili Chrystus łaskawie
wyprowadził ze skały, abyś mógł się napić” Godna podziwu łaskawość Boga, który tak łatwo przychyla
się do próśb sług swoich! Spragniony człowiek pije wodę, płynącą ze skały dzięki mocy modlącego się i
czerpie pucharem z »najtwardszego kamienia<< (Pwt 32,13). Ani przedtem nie było tam żadnego
źródła, ani później, co dokładnie zostało zbadane.
Rozmnożenie pokarmu
13. W jaki zaś sposób Chrystus, dzięki zasługom swego ubogiego, .rozmnożył pokarm na morzu będzie
przedstawione nieco dalej. Tutaj wystarczy tylko wspomnieć, że Franciszek dzięki małej jałmużnie,
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którą otrzymał, ratował marynarzy od niebezpieczeństwa głodu i śmierci w ciągu wielu dni, aby na
podstawie tego łatwo można było przekonać się, że sługa Wszechmogącego Boga, jak w
wyprowadzeniu wody ze skały podobny był do Mojżesza (Wj 17,1), tak rozmnożeniu jedzenia do
Elizeusza. Niech więc precz odstąpi od ubogich Chrystusa wszelka nieufność Jeżeli bowiem ubóstwo
Franciszka było tak bogate, że uzupełniało dziw-na mocą wszystkie braki i niedostatki, iż nie brakowało
mu ani pokarmu, ani napoju, ani mieszkania, których nie można było otrzymać, ni za pieniądze, ni w
jakiś sztuczny czy naturalny sposób, to tym bardziej wysłuży to, co powszechnie w sposób właściwy
Bożej Opatrzności bywa ludziom udzielane. Jeżeli, mówię, suchość skały wydała pełny puchar napoju
dla człowieka biednego i spragnionego na prośbę ubogiego, to niczego nie odmówi tym, którzy dla
Stwórcy wszystkiego opuścili wszystko.
Rozdział VIII
UMIŁOWANIE POBOŻNOĆI I PRZYWIĄZANIE ISTOT BEZROZUMNYCH DO MĘŻA BOŻEGO
Poczwórna pobożność
1. Prawdziwa >>pobożność,« która według nauki Apostoła » przydatna jest do wszystkiego‹‹ (1 Tm 4,8)
tak przepełniała serce Franciszka i przenikała jego wnętrze, że wydawało się, iż zupełnie opanowała
męża Bożego. Ona to przez poświęcenie się porywała go w górę do Boga, przez współcierpienie
upodobniała do Chrystusa, przez zniżenie się pochylała ku usługiwaniu bliźniemu, a przez powszechne
pojednanie ze wszystkim odtwarzała w nim stan pierwotnej niewinności. Chociaż dzięki niej pobudzany
był do tego wszystkiego, to jednak gdy poznał, że dusze, które zostały odkupione cenną Krwią Jezusa
Chrystusa, są splamione jakimś brudem grzechu, to wówczas specjalnie opłakiwał je z tak czułą litością
że jak matka codziennie rodził je w Chrystusie (Ga 4,19). Główną przyczyną szczególnej czci, jaką otaczał
kapłanów głoszących Słowo Boże było właśnie to, że »ożywiają nasienie swemu bratu zmarłemu‹<
(Pwt25,5), a mianowicie Chrystusowi Ukrzyżowanemu za grzeszników przez nawracanie ich i przez
pobożną troskliwość, a przez troskliwą pobożność kierują nimi. Twierdził, że tego rodzaju obowiązek
litości jest chętniej przyjmowany przez »Ojca miłosierdzia« (2 Kor 1,3), aniżeli ofiary. Zwłaszcza gdy
dokonuje się to z wielkim nakładem miłości, aby przy tym było więcej trudu wynikającego z czynnego
przykładu, aniżeli mówienia, więcej z modłów połączonych ze łzami, aniżeli z krzykliwej gadaniny.
Przeciwnik próżnych kaznodziei
2. Mówił, że należy bardzo ubolewać nad kaznodzieją, gdy brakuje mu prawdziwej pobożności. Ujawnia
się to wtedy, gdy przez głoszenie kazań, nie szuka zbawienia dusz, ale własnej chwały, albo gdy
prywatnym życiem burzy to, co zbudował prawdą głoszonej nauki. Mówił także, że należy cenić bardziej
brata niewykształconego i niewymownego, który dobrym przykładem prowadzi innych do dobrego.
Tekst »niepłodna zaś porodziła wielu<< (1 Krl 2,5) tak wyjaśniał: >›niepłodną« jest ubogi brat, który nie
ma obowiązku rodzenia dzieci w Kościele. Ten na >>sądzie zrodzi wielu, ponieważ tych, których teraz
nawraca swoimi prywatnymi modlitwami do Chrystusa, wówczas Sędzia zaliczy do jego chwały. A tekst:
»wielodzietna więdnie<< (tamże) oznacza kaznodzieję próżnego i gadatliwego, który teraz cieszy się
wielu zrodzonymi jakby jego mocą, a wówczas jednak pozna, że on nic swego własnego w nich nie ma.
Radość z owocu pracy dobrych braci
3. Franciszek, całą swoją pobożnością bardzo pragnął zbawienia dusz i żarliwym trudem starał się o to.
Mawiał także, iż dusza jego napełnia się najprzyjemniejszą wonią i jest namaszczona jakby cennym
olejkiem, gdy słyszy, że rozchodzi się dobra sława świętych braci rozproszonych po świecie, dzięki
którym wielu wstępuje na drogę prawdy. Radował się bardzo w duchu z powodu takich wiadomości i
starał się obdarzyć wszelkim błogosławieństwem najbardziej zasługujących na to braci, którzy słowem
albo czynem doprowadzili grzeszników do miłości Chrystusa.
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Jego przekleństwo
Na tych, którzy święty zakon bezcześcili niegodziwymi czynami rzucał najcięższe przekleństwa, ujmując
je w następującej sentencji: „Przez Ciebie - mówił - Najświętszy Panie, przez wszystkich mieszkańców
nieba i przeze mnie, maluczkiego Twego, niech będą przeklęci ci, którzy złym przykładem przynoszą
wstyd i rujnują to, co Ty zbudowałeś przez świętych braci tego zakonu i nadal nie przestajesz budować.”
Często tak wielką cierpiał udrękę z powodu zgorszenia maluczkich, że uważał, iżby umarł, gdyby nie
podtrzymywała go pociecha Bożej łaskawości.
Wzmocniony przez Pana
Gdy pewnego razu, przerażony złym przykładem braci, udręczony w duchu, błagał miłosiernego Ojca
za synami, usłyszał taką odpowiedź Pana: „Dlaczego ty, biedny człowieczku, zadręczasz się? Czyż ja nie
tak ustanowiłem cię pasterzem mojego zakonu, abyś wiedział, że ja-„jestem głównym opiekunem
jego? Dlatego powołałem ciebie, człowieka prostego, aby to, co przez ciebie zrobię, nie było
przypisywane ludzkiej zdolności, ale Bożej łasce. Ja powołałem, ja zachowam i ja będę się troszczył i
jeśli jedni wystąpią, to przyślę innych tak, że jeśli nawet jeszcze się nie urodzili, to sprawie, że się urodzą
i gdyby jakimkolwiek ciosem nawiedzony był_ ten ubożuchny zakon to sprawie, że ocalony będzie-i
zawsze będzie istniał."
Wróg oszczerców
4. Franciszek nienawidził także grzechu oszczerstwa, uważając go za wroga samego źródła pobożności
i łaski. Twierdził, że jest ono ukąszeniem jadowitego węża i najgorszą zarazą, a także obrzydliwością w
oczach najświętszego Pana (Rz 1,30), ponieważ oszczerca nasyca się krwią dusz zabijając je mieczem
języka. Słysząc raz, że jaki-ś brat oczernia drugiego, natychmiast zwrócił się do swego Wikariusza i
powiedział: ,,Zajmij się ,tym, rozpatrz dokładnie i jeżeli stwierdzisz, że oskarżony brat jest niewinny, to
ciężką karą poprawczą ukarz oskarżającego wobec wszystkich”. Czasami rozkazywał, aby tego, który
swego brata pozbawił sławy dobrego imienia, pozbawić habitu i nie pozwalał mu nawet podniesienia
oczu do Boga, jeżeli nie postarał się najpierw w miarę możliwości oddać tego, co zabrał. Mówił, że ,,tym
większą bezbożnością jest bezbożność oszczerców, aniżeli łotrów, im większe jest prawo Chrystusowe,
które wypełnia się przez zachowanie pobożności, a które zobowiązuje nas bardziej do troski o
zbawienie dusz, aniżeli ciał.”
Jego współczucie
5. Z przedziwną delikatnością współczucia zniżał się do tych, którzy w jakiś sposób byli udręczeni
cierpieniami ciała. Jeżeli u kogoś zauważył jakiś brak lub dolegliwość, słodyczą swego pobożnego serca
skierowywał go ku Chrystusowi. Rzeczywiście miał wrodzoną życzliwość, a wlana przez Chrystusa
pobożność jeszcze ją podwajała. Duch jego bardzo współczuł ubogim i chorym, a jeśli nie mógł im
pomóc pracą swych rąk, to okazywał im swoje współczucie.
Znamienne fakty
Zdarzyło się raz, że ubogiemu, który prosił w niewłaściwy sposób0 jałmużnę, jeden z braci odpowiedział
opryskliwie. Usłyszawszy to pobożny miłośnik ubogich, rozkazał bratu, aby obnażony położył się u stóp
tego ubogiego, wyznał swoją winę i prosił go o modlitwę w swojej intencji i o przebaczenie. Gdy ten to
pokornie zrobił, wówczas Ojciec dodał słodko: ,,Bracie, jeżeli widzisz ubogiego, to widzisz zwierciadło
Pana i Jego ubogiej Matki. Podobnie w chorych, rozważaj słabości, które On przyjął na siebie”. We
wszystkich ubogich, on sam najbardziej po chrześcijańsku ubogi, widział odbicie Chrystusa. Gdy dano
mu coś niezbędnego nawet do życia, to przy spotkaniu chętnie im to dawał, a nawet sądził, że to jest
ich własnością i należy im to oddać. Zdarzyło się, że pewnego razu, gdy wracał ze Sieny, jakiś biedny
zabiegał mu drogę. Sam Franciszek z powodu choroby miał jakiś nędzny płaszcz na swoim habicie.
Zobaczywszy miłosiernym okiem jego biedę, powiedział do towarzysza: ,,Wypada, abyśmy oddali
płaszcz temu ubogiemu, gdyż jest jego. Otrzymaliśmy go jako pożyczony, dopóki nie spotkamy
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uboższego od nas” Towarzysz natomiast, widząc, że jest on konieczny Ojcu uparcie sprzeciwiał się, aby
nie troszczył się o tego biedaka tak, by zaniedbywać równocześnie troskę o siebie samego. Franciszek
odpowiedział: ,,Sądzę, że Wielki Jałmużnik uznałby mnie za złodzieja, gdybym nie oddał uboższemu
tego co mam." Dlatego od wszystkich, którzy dawali mu to, co konieczne dla jego ciała, zwykł był prosić
o pozwolenie, aby mógł to oddać, gdy spotka uboższego. Niczego nie oszczędzał, ani płaszczy, ani tunik,
ani książek, ani nawet bielizny ołtarza. Jeśli mógł, oddał wszystko potrzebującym, by wypełnić
obowiązek miłosiernej życzliwości. Wiele razy, gdy spotkał na drodze biednych, obarczonych jakimiś
ciężarami, pomagał im, biorąc ich ciężary na swoje wątłe barki.
Postawa wobec zwierząt
6. Przepełniony większą pobożnością z rozważania prawdy, że wszystko pochodzi z jednego źródła,
wszystkie stworzenia choćby najmniejsze, nazywał „bratem” albo ,,siostrą,” gdyż wiedział, że razem z
nim pochodzą z tego jednego źródła. Te jednak stworzenia, które w sposób naturalny, albo na
podstawie Pisma św. ukazywały łagodność Chrystusa otaczał większym szacunkiem. Często odkupywał
baranki prowadzone na rzeź, pamiętając o tym najcichszym Baranku, który chciał być prowadzonym
na zabicie dla odkupienia grzeszników (Iz 53,7). Gdy razu pewnego zatrzymał się na noc W klasztorze
św. Werekunda w diecezji Gubio, jedna .owieczka wydała na świat baranka. Okrutna świnia, nie
oszczędzając niewinnego życia zagryzła go. Pobożny Ojciec usłyszawszy to, wzruszony litością i pomny
na Niepokalanego Baranka lamentował nad śmiercią jagniątka wobec wszystkich mówiąc: ,,Biada mi,
bracie baranku, zwierzątko niewinne, przedstawiające ludziom Chrystusa. Niech będzie przeklęta ta
bezbożnica, która cię zagryzła i niech nikt ani człowiek, ani zwierzę nic z niej nie zje.” Przedziwne,
natychmiast zaczęła chorować owa przeklęta świnia i ponosząc karę po trzech dniach zdechła.
Wyrzucona zaś do rowu, poza obręb klasztoru długo tam leżała, jak wyschnięta deska i nie stała się
pokarmem dla nikogo zgłodniałego. Niech więc ludzka bezbożność zwróci uwagę, jaką poniesie w
końcu karę, jeżeli tak straszną śmiercią została ukarana zwierzęca dzikość. Również wierna pobożność
niech rozważy, jak dziwną moc i wielką słodycz miała pobożność sługi Bożego, że na swój sposób
została uznana także przez naturę zwierząt.
Dziwne fakty
7. Idąc obok miasta Siena spotkał na pastwisku wielką trzodę owiec. Gdy życzliwie je pozdrowił, jak to
zwykle czynił, one zostawiwszy pastwisko, wszystkie przybiegły i podniósłszy swoje głowy uważnie
patrzyły na niego wytężonymi oczyma. Tak radośnie go-powitały, że dziwili. Się í pasterze, i bracia
widząc, że tak owce jak i barany w dziwny sposób skaczą wokół niego. Również w innym czasie, gdy
mąż Boży przebywał w Porcjunkuli ofiarowano mu owieczkę. Chętnie ją przyjął ze względu na
umiłowanie niewinności i prostoty, których owca jest uosobieniem. Mąż pobożny napominał owieczkę,
aby oddawała chwałę Bogu i unikała wyrządzenia jakiejkolwiek przykrości braciom. Owieczka więc,
jakby rozpoznała pobożność Bożego męża pilnie przestrzegała tego polecenia. Słysząc bowiem, że
bracia śpiewają w chórze i ona wchodząc do kościoła, bez jakiegoś nakazu klęczała, becząc przed
ołtarzem Dziewicy, Matki Baranka, jak gdyby Ją pozdrawiała. Ponadto, gdy podnoszono Najświętsze
Ciało Chrystusa w czasie Mszy św., klęczała, jak gdyby to zwierzę oddające cześć ganiło brak szacunku
u niepobożnych i zachęcało pobożnych do oddawania czci Najświętszemu Sakramentowi.
Jednego razu w Mieście, miał ze sobą baranka ze względu. na cześć owego Najcichszego Baranka. Gdy
opuszczał miasto, podarował go szlachetnej matronie, pani Jakobinie z Sette Soli, aby opiekowała się
nim. Baranek zaś, jakby wykształcony w sprawach duchowych przez Świętego, nieodłącznie
towarzyszył jej, gdy szła do kościoła, tam przebywała i wracała. Kiedy rankiem opóźniała się ze
wstawaniem, baranek przynaglał ją różkami i beczeniem, a swoim zachowaniem zachęcał, aby szła do
kościoła. Z tego powodu baranek, uczeń Franciszka, stawszy się nauczycielem pobożności był przez nią
chroniony, jako cudowny i kochany. W innym czasie blisko Greccio, ofiarowano mężowi Bożemu
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zajączka. Ten zostawiony swobodnie na ziemi, chociaż mógł uciec gdzie chciał, skoro Ojciec zawołał go
przyjaźnie, szybko wyskoczył mu na kolana. Franciszek okazując mu uczucie miłości swoim pobożnym
sercem, wydawał się współczuć mu jak matka i upomniawszy go słodko, aby nie dał się złapać
powtórnie, wypuścił go na wolność.-Gdy wiele razy zostawiono go na ziemi, aby mógł uciec, zawsze
powracał na kolana Ojca, jak gdyby jakimś zmysłem ukrytym rozpoznawał jego pobożność. W końcu
na polecenie Ojca, bracia odnieśli go na bezpieczniejsze, samotne miejsce. Podobnie na jednej z wysp
jeziora znajdującego się W pobliżu Perugii ofiarowano mężowi Bożemu pochwyconego królika. Uciekał
on przed innymi ludźmi, a wobec Franciszka zachowywał się jak oswojony ,tuląc się do niego. Gdy mąż
Boży udawał się przez jezioro Rieti do pustelni w Greccio, rybak z szacunku Wobec Franciszka dał mu
ptaka Wodnego. Przyjął go chętnie, a rozwarłszy ręce zachęcał do lotu. Ptak nie chciał jednak odfrunąć.
Franciszek skierowawszy oczy W niebo, długo trwał na modlitwie i jakby wracając do siebie, po długiej
chwili, powtórnie polecił ptakowi, by odleciał i chwalił Pana. Otrzymawszy wraz z błogosławieństwem
pozwolenie, zatrzepotał radośnie całym, swym ciałem i odleciał. Również na tym samym jeziorze
ofiarowano mu wielką i żywą rybę, którą swoim zwyczajem nazywał siostrą. Puścił ją do wody tuż przy
łodzi. Ryba zaś pluskała się w wodzie przed świętym mężem i jakby, przywiązana jego miłością, nie
oddaliła się od łodzi wcześniej, zanim on wraz z błogosławieństwem nie dał jej na to pozwolenia.
9. W innym czasie idąc z pewnym bratem przez bagna weneckie, spotkał wielką gromadę ptaków
siedzących i śpiewających z w zaroślach. Zobaczywszy je, powiedział do socjusza: ,,Bracie, ptaki chwalą
swego Stwórcę, a więc i my wszedłszy pomiędzy nich, odśpiewajmy Panu uwielbienia i godziny
kanoniczne.” Gdy weszli W środek nich, ptaki nie poruszyły się z miejsca, a ponieważ z powodu ich
krzyku nie mogli się nawzajem słyszeć przy odmawianiu godzinek, święty mąż zwrócił się do ptaków:
„Bracia ptaki, przestańcie śpiewać, aż do czasu, gdy my skończymy oddawanie Panu należnej chwały”
I one natychmiast za-milkły, tak długo trwając w milczeniu, dopóki po wolnym odmówieniu godzinek i
oddaniu chwały Panu, mąż Boży nie pozwolił im znowu śpiewać. Otrzymawszy zaś od Bożego męża
pozwolenie, natychmiast zaczęły znowu po swojemu śpiewać. U Matki Bożej w Porcjunkuli, w pobliżu
celi męża Bożego konik polny siedząc na drzewie figowym i śpiewając, pobudzał sługę Bożego swoim
śpiewem, aby częściej wielbił Pana, ponieważ Franciszek umiał i w małych stworzeniach podziwiać
wspaniałość Stwórcy. Któregoś dnia zawołał go, a ten, jakby pouczony w sposób nadprzyrodzony,
przyleciał na jego rękę. Wówczas powiedział mu: „Bracie mój, koniku polny, śpiewaj i wychwalaj
hymnem uwielbienia swego Pana i Stworzyciela”. Posłuchawszy go bez zwłoki rozpoczął śpiew i nie
przestał, aż z rozkazu Ojca odleciał na swoje miejsce. Pozostał tam przez osiem dni i na jego rozkaz
każdego dnia przylatywał do niego, śpiewał i odlatywał. Wreszcie mąż Boży powiedział do towarzyszy:
,,Dajmy już naszemu bratu konikowi pozwolenie, aby mógł odlecieć; wystarczająco nas już rozradował
swoim śpiewem i przez osiem dni pobudzał do wielbienia Boga” Natychmiast, za jego pozwoleniem
znikł i już się tam więcej nie pokazał, jak gdyby bał się nie posłuchać jego rozkazu.
10. Gdy leżał chory w Sienie, jakiś szlachcic przysłał mu dopiero co schwytanego żywego bażanta. Ten
natychmiast, gdy tylko usłyszał i zobaczył świętego męża, tak się przywiązał do niego, że w żaden
sposób nie dał się od niego odłączyć. Wynoszony bowiem wiele razy poza obręb mieszkania braci do
winnicy, aby mógł odejść, gdyby chciał, natychmiast z pośpiechem wracał do Ojca, jakby przez niego
od dawna był tego nauczony. W końcu został podarowany jednemu człowiekowi, który z pobożności
zwykł był często odwiedzać sługę Bożego. Bażant, jak gdyby przykrym dla niego było pozbawienie
widoku pobożnego Ojca, wcale nie chciał nic jeść. Przyniesiony jednak z powrotem do sługi bożego,
gdy go tylko spostrzegł natychmiast zaczął chciwie jeść, swoim zachowaniem ukazując radość. Gdy
przybył do pustelni na Alwerni, aby tam odprawić czterdziestodniowy post na cześć św. Michała
Archanioła, różnego rodzaju ptaki latając wokół. jego celki, śpiewem i oznakami radości jak gdyby
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cieszyły się z jego przybycia, wydawały się zapraszać i nakłaniać pobożnego Ojca, aby tam zamieszkał
Zobaczywszy to, powiedział do towarzysza: ,,Sądzę, bracie, że jest wolą Bożą, abyśmy się tutaj dłużej
zatrzymali. Wydaje się, że ptasia brać znajduje pociechę w naszej obecności tutaj." I zatrzymali się w
tym miejscu, a gnieżdżący się tam sokół związał się z nim wielkim przymierzem przyjaźni. W nocnej
bowiem porze, kiedy święty mąż zwykł był wstawać, aby się modlić, sokół uprzedzał go swoim śpiewem
hałasem. Było to bardzo przyjemne dla sługi Bożego, gdyż tak wielka troskliwość, jaką go sokół otaczał,
pomagała mu odrzucić od siebie precz wszelka, gnuśność lenistwa. Gdy zaś sługa Chrystusowy bardziej
niż zwykle rozchorował się, sokół okazywał się łaskawy i nie oznajmiał czuwań w stosownym czasie.
Natomiast, gdy zbliżał się ranek, jakby pouczony przez Boga, lekko uderzał w dzwonek swego głosu.
Wydaje się, że na pewno był to Boży znak tak w radości różnego rodzaju ptaków jaki w śpiewie sokoła,
że prawdziwy wielbiciel i czciciel Boga uniesiony na skrzydłach kontemplacji będzie w swoim czasie
przemieniony tym ukazaniem się serafina.
11. Gdy mieszkał jakiś czas w pustelni W Greccio dowiedział się, że okoliczni mieszkańcy byli nękani
różnymi nieszczęściami. Wielkie bowiem stado drapieżnych wilków pożerało nie tylko zwierzęta ale i
ludzi, a coroczne burze niszczyły zboża i winnice. Przemawiając do udręczonych herold 'świętej
Ewangelii powiedział: ,,Na cześć i chwałę Wszechmogącego Boga zapewniam was, że te nieszczęścia
się skończą, a Pan wejrzawszy na was pomnoży wasze dobra doczesne, jeżeli wierząc mi, zlitujecie się
sami nad sobą i odprawiwszy dobrą spowiedź »będziecie czynić godne owoce pokuty‹‹ (Łk 3,8).
Przeciwnie zaś, i to wam oznajmiam, że jeżeli niewdzięczni za Jego dobrodziejstwa »powrócicie do
wymiotów<< (Prz 26,11), odnowi się klęska, podwoi kara i większy, »gniew rozsierdzi się nad wami‹‹
(Joz 22,18)”. Od owej chwili dla pokutujących na jego Wezwanie ustały klęski, przeminęły
niebezpieczeństwa i żadnej krzywdy nie wyrządzały im ani wilki, ani burze. Co więcej, je-żeli pola
sąsiadów niszczył grad, to zbliżając się do granic ich pól prze-stawał padać, albo oddalał się w innym
kierunku. Grad nie naruszył obietnicy Bożego męża, nie naruszyły jej także drapieżne wilki. I tak długo
nie srożyły się przeciwko prawom pobożności wobec ludzi nawróconych, jak długo wbrew
najsłuszniejszym prawom Boga ludzie nie postępowali bezbożnie. Z całym szacunkiem należy więc
uznać pobożność świętego męża. Miała ona bowiem tak przedziwną słodycz i moc, że ujarzmiła dzikie
zwierzęta, obłaskawiała leśne, pouczała domowe i wroga wobec upadłego człowieka naturę zwierząt
nakłaniała do okazywania mu posłuszeństwa. Zaprawdę jest ona tą, która wszystkie stworzenia
jednocząc w zgodzie, »jest pożyteczna do wszystkiego i ma obietnice życia zarówno obecnego jak i
przyszłego<< (1 Tm 4,8).
Rozdział IX
ŻAR MIŁOŚCI I PRAGNIENIE MĘCZEŃSTWA
Znamienna wypowiedź
1. Któż potrafi przedstawić żarliwą miłość, jaką płonął przyjaciel Oblubieńca, Franciszek? Wydawało
się, że cały jest pochłonięty płomieniami miłości Bożej, jak jakiś kawałek rozżarzonego węgla. Bowiem,
gdy tylko usłyszał cokolwiek o miłości Bożej natychmiast ożywiał się, wzruszał i rozpłomieniał, jakby
najtajniejsza struna jego serca została dotknięta czarodziejską różdżką zewnętrznego głosu. Mawiał, że
oddanie ogromnych bogactw za jałmużnę świadczy o wspaniałej wielkoduszności, a najgłupszymi są ci,
którzy uważają, że ma ono mniejszą wartość, ani-żeli pieniądze. Miłość Boża była dla Franciszka
niewymierną ceną, za którą otrzymuje się Królestwo Niebios; czyż za ogromną miłość nie na-leży
odwdzięczyć się równie ogromną miłością Temu, który nas tak bardzo umiłował?
Kontemplacja Boga w stworzeniach
32 | S t r o n a

Aby zaś wszystko pobudzało go do miłości Bożej, »radował się wszystkimi dziełami« (Ps 91,5) rąk
Pańskich í poprzez ich widzialne piękno wznosił się do ich ożywiającej Przyczyny i Racji Ostatecznej. We
wszystkim co piękne widział Najpiękniejszego; szedł śladami zostawionymi w rzeczach i wszędzie
znajdował Ukochanego, ze wszystkiego robiąc sobie drabinę, po której wstępował, aby spotkać Tego,
który jest cały godny pragnienia‹‹ (Pnp 5,16). Ogarnięty niesłychanym uczuciem pobożności
rozkoszował się ową źródlaną dobrocią W poszczególnych stworzeniach, jakby w potokach. Słysząc
niebiańską muzykę w harmonii mocy i działań stworzonych przez Boga, zwyczajem proroka Dawida
(Ps148,1) zachęcał je słodko do wielbienia Pana.
Miłość do Chrystusa
2. Ukrzyżowany Jezus Chrystus jak »wiązka mirry spoczywał zawsze na piersiach‹‹ (Pnp 1,12) jego
wnętrza. Przez żar największej miłości pragnął przemienić się zupełnie W Ukrzyżowanego. Z powodu
specjalnego nabożeństwa do Niego, przez całe czterdzieści dni od święta Objawienia Pańskiego, w tym
mianowicie czasie, kiedy Chrystus ukrył się na pustyni (Mt 4,1), udawał się na miejsce samotne i
zamknięty w celi, jak tylko mógł ograniczał się w jedzeniu i piciu, oddając się bez przerwy postom,
modlitwom i wielbieniu Boga. Płonął bowiem tak żarliwym uczuciem miłości do Chrystusa, a Ukochany
odwdzięczał mu się również poufną `miłością, że wydawało się słudze Bożemu, iż swoimi cielesnymi
oczyma widzi obecnego Zbawiciela, jak to sam kiedyś w zaufaniu wyznał swoim towarzyszom.
Nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu
Wobec Sakramentu Ciała Pańskiego płonął wielkim żarem miłości całą swą istotą, podziwiając w
największym zdumieniu ową najdroższą łaskę oddania się i najszczodrobliwszą miłość. Często
przystępował do Komunii św. i to tak pobożnie, że sprawiał, iż inni stawali się pobożni, a
zakosztowawszy słodyczy Niepokalanego Baranka, jakby upojony w duchu, bardzo często wpadał w
zachwyt.
Nabożeństwo do Matki Bożej, Świętych i Aniołów
3. Z Matką Pana naszego Jezusa Chrystusa związany był trudną do wyrażenia miłością, bo Ona to
sprawiła, iż Pan Majestatu stał się naszym bratem i dzięki Niej dostąpiliśmy miłosierdzia. Tą, której po
Chrystusie ufał najbardziej, miał za orędowniczkę swoją i swoich braci. Na Jej cześć z całym oddaniem
pościł od święta Apostołów Piotra i Pawła aż do święta Wniebowzięcia. Węzłem nierozerwalnej miłości
był złączony także z aniołami, płonącymi dziwnym ogniem zdolnym dosięgnąć Boga i rozpalić dusze
wybranych. Z nabożeństwa do nich pościł od Wniebowzięcia chwalebnej Dziewicy przez czterdzieści
dni modląc się nieustannie. Specjalną miłością darzył zaś św. Michała Archanioła pamiętając, że ma on
obowiązek przedstawienia dusz Bogu. Wypływało to z jego troski o zbawienie wszystkich ludzi. Na
wspomnienie wszystkich świętych, jakby »błyszczących kamieni‹<, (Ez 28,14 i 16) rozpalał się
przebóstwiającym ogniem; największą czcią otaczał wszystkich Apostołów, a szczególnie świętych
Piotra i Pawła ze względu na żarliwą miłość, którą mieli do Chrystusa. Z powodu tej czci i miłości
poświęcał specjalny post trwający przez czterdzieści dni. Ubogi Chrystusa nie miał nic innego, jak tylko
»dwa małe pieniążki‹‹ (Mk 12,42 i Łk 21,2), a mianowicie ciało i duszę, którymi mógł szafować ze
szczodrobliwą miłością. Ofiarowywał je ciągle z miłości do Chrystusa, aby w każdym czasie spalało się
jego ciało W ofierze przez surowy post, a duch przez żar pragnienia, na zewnątrz w przedsionku
»składając ofiarę całopalenia<<, a wewnątrz w świątyni ›>spalając kadzidła‹‹ (W j 30,1 nn i 40,4 nn).
Miłość dusz ludzkich
4. Wyjątkowa pobożność płynąca z miłości tak go-porywała do Boga, że równocześnie jej uczuciowa
życzliwość rozprzestrzeniała się na uczestników natury i łaski. Jeżeli pobożność serca sprawiała, że był
bratem wszystkich stworzeń, to nie ma w tym nic dziwnego, że miłość Chrystusowa sprawiła, iż bardziej
braterski był wobec tych wszystkich, którzy byli obrazem Stwórcy i zostali odkupieni krwią Zbawiciela.
Nie uważałby się za przyjaciela Chrystusa, gdyby nie troszczył się o dusze, które On odkupił. Mawiał, że
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niczego nie należy cenić wyżej, aniżeli zbawienia dusz, udowadniając to szczególnie tym, że właśnie za
nie Jednorodzony Syn Boży raczył zawisnąć na Krzyżu. Stąd pochodziła także jego nadzwyczajna
gorliwość w modlitwie, pracowitość w głoszeniu kazań i bardzo wielka troskliwość w dawaniu dobrego
przykładu. Z tego też powodu, gdy mówiono mu, że prowadzi zbyt surowy tryb życia odpowiadał, iż
jest dany jako przykład dla innych. Chociaż jego niewinne ciało dobrowolnie poddawało się
natychmiast duchowi i nie wymagało już żadnych umartwień, to jednak chcąc służyć przykładem
obarczał je trudami i przykrościami, starając się »chodzić po drogach trudnych‹‹ (Ps16,4 ) właśnie ze
względu na innych. Mówił bowiem: ,,›>Gdybym mówił językami Aniołów i ludzi, miłości zaś nie
posiadałbym« (1 Kor 13,1) i nie ukazywałbym bliźnim przykładów cnoty, małą korzyść przynosiłbym
innym, a sobie żadnej."
Pragnienie męczeństwa
5. Franciszek przepełniony żarem miłości starał się osiągnąć chwalebne zwycięstwo świętych
Męczenników, w których nie można było ani zagasić płomieni miłości ani osłabić męstwa. Dlatego i on
sam rozpalony ową doskonałą miłością, »która precz wyrzuca strach‹‹ (1 J 4,18) pragnął ofiarować się
Panu jako »żywa ofiara‹‹ (Rz 12,1) przez płomień męczeństwa, by odwdzięczyć się umierającemu za
nas Chrystusowi i aby innych pociągnąć do miłości Bożej. Dlatego zdecydował się w szóstym roku od
swego nawrócenia, płonąc pragnieniem męczeństwa, udać się do Saracenów i innych niewiernych w
okolicach Syrii, aby im głosić wiarę chrześcijańską i pokutę. Chcąc tam dojechać wsiadł na statek, ale z
powodu przeciwnych wiatrów wylądował na brzegu Dalmacji. Gdy przez pewien czas zatrzymał się tam
i nie mógł znaleźć okrętu, który by go w tym czasie tam przewiózł czując się zawiedziony w swoim
pragnieniu, prosił żeglarzy udających się do Ankony, aby z miłości do Boga wzięli go z sobą. Ci uparcie
wzbraniali się, gdyż mieli małe zapasy żywności. Wówczas mąż Boży ufając w dobroć Pana, po kryjomu
wsiadł na okręt razem ze swoim towarzyszem.
Znamienny fakt
Nadszedł wówczas ktoś niosący z sobą konieczne pożywienie, kogo - jak uważa się - zesłał Bóg ze
względu na swego ubogiego. Przywołał on z okrętu kogoś bojącego się Boga i tak powiedział do niego:
,,To wszystko wiernie przechowuj dla ubogich braci ukrywających się na okręcie, a wówczas, gdy zajdzie
konieczność, daj im to po przyjacielsku.” I stało się tak, że żeglarze z powodu silnych wiatrów w żaden
sposób przez wiele dni nie mogli przybyć do celu, a po wyczerpaniu ich zapasów, na statku pozostała
tylko jałmużna zesłana ubogiemu Franciszkowi przez Boga. Ponieważ była ona jednak bardzo skromna,
została mocą Bożą tak pomnożona, że chociaż musieli pozostawać na morzu przez wie-le dni, to .jednak
wystarczyło jej dla zaspokojenia wszystkich potrzeb na czas podróży do Ankony. Żeglarze zrozumieli,
że dzięki słudze Bożemu uniknęli śmierci i chociaż doświadczyli przerażających niebezpieczeństw od
morza, to równocześnie »widzieli wśród głębiny cuda Pańskie‹‹ (Ps106,24). Dlatego dziękowali
wszechmogącemu Bogu, który zawsze okazuje się przedziwny i godny miłości w swoich sługach i
przyjaciołach.
W drodze do Maroka
6. Skoro opuścił morze i zaczął przemierzać ziemię, rzuciwszy w nią ziarno zbawienia, zbierał bogate
snopy. Zaiste, ze względu na to, że owo-ce męczeństwa tak pociągały jego serce, i że ponad wszystkie
zasługi cnót pragnął cennej śmierci za Chrystusa, udał się w podróż do Maroka, aby Miramolinowi i
jego ludowi głosić Ewangelię Chrystusową i tak osiągnąć upragnioną palmę męczeństwa. Unosiło go
bowiem tak wielkie pragnienie, że chociaż fizycznie był bardzo słaby, to jednak towarzysza swej
podróży wyprzedzał i jakby upojony duchem śpieszył do wykonania swego postanowienia. Lecz gdy
dobrnął już do Hiszpanii, bardzo ciężko zachorował i nie mógł wypełniać tego, czego tak bardzo pragnął.
Stało się to z woli Bożej, która zachowała go w ten sposób dla innych spraw. Mąż Boży przekonawszy
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się więc, że jego życie w ciele było jeszcze potrzebne potomstwu, które zrodził, chociaż uważał, że
śmierć jest dla niego zyskiem (Flp 1,21) powrócił, by pasterzować owcom powierzonym jego pieczy.
W Egipcie
7. Żar miłości tak pobudzał jego szlachetnego ducha do osiągnięcia męczeństwa, że jeszcze trzeci raz
usiłował udać się do niewiernych, aby za rozszerzenie wiary w Trójcę Przenajświętszą wylać swoją
krew. W trzynastym bowiem roku od swego nawrócenia, udając się w okolice Syrii, narażał się na wiele
niebezpieczeństw, aby móc tylko dojść do sułtana Babilonu. Trwała bowiem wówczas nieubłagana
wojna pomiędzy chrześcijanami a Saracenami. Wojska rozłożyły się obozem jedne naprzeciw drugich i
nie było możliwości przedostania się na teren Saracenów bez narażenia się na śmierć. Wyszedł bowiem
od sułtana surowy edykt mówiący o tym, że jeżeli ktokolwiek przyniesie głowę jakiegoś chrześcijanina,
to w nagrodę otrzyma monety bite w Bizancjum. Jednak Franciszek, nieustraszony żołnierz
Chrystusowy, zdecydował się iść. Nie zrażało go niebezpieczeństwo śmierci, przeciwnie - pobudzało
pragnienie. Miał nadzieję, że wkrótce osiągnie to, czego tak bardzo pragnął. Podczas modlitwy,
wzmocniony przez Pana, ufnie śpiewał tekst proroka:» Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną‹‹ (Ps 22,4).
U sułtana
8. Wziąwszy więc z sobą brata socjusza, Illuminata z Rieti, człowieka inteligentnego i cnotliwego, skoro
tylko ruszył w drogę, zobaczył naprzeciw dwie owieczki. Uradowany tym mąż święty powiedział do
socjusza: »Ufaj W Panu« (Syr 11, 22), bracie, ponieważ spełnia się na nas owo słowo Ewangelii: »Oto
ja posyłam was jak owce między wilki(Mt 10,16)<‹. Gdy uszli trochę dalej, zabiegli im drogę żołnierze
saraceńscy, którzy jak wilki rzucające się na owce, w bestialski sposób pojmawszy sługi Boże, okrutnie
i pogardliwie do nich się odnosili, obrzucali ich obelgami, bili i zakuli w kajdany. Tak umęczonych i
udręczonych, za dopuszczeniem Bożym i zgodnie z wolą Bożego męża, przyprowadzili ich do sułtana.
Kiedy zaś ów wódz pytał ich przez kogo, po co i w jaki sposób zostali tu przysłani, a także w jaki sposób
tutaj doszli, sługa Chrystusowy, Franciszek, odważnie odpowiedział, że nie przez człowieka, ale przez
najwyższego Boga został przysłany, aby jemu i jego ludowi ukazał drogę zbawienia i głosił Ewangelię
prawdy. Z tak wielką wewnętrzną pewnością, z tak wielką mocą ducha i z tak wielkim zapałem mówił
sułtanowi o Trójcy Świętej, o jedynym Bogu i o Zbawicielu wszystkich, Jezusie Chrystusie, że spełniły
się na nim słowa Ewangelii: »Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych
prześladowców nie będzie mógł oprzeć się ani sprzeciwić‹< (Łk 21,15). Sułtan widząc rzeczywiście w
mężu Bożym żar i moc ducha, chętnie go słuchał i usilnie prosił, aby pozostał z nim dłużej. Sługa zaś
Chrystusowy, oświecony natchnieniem z góry, powiedział: „Jeśli zechcesz nawrócić się razem z twoim
ludem do Chrystusa z miłości do Niego, bardzo chętnie pozostanę z wami. Jeśli zaś wahasz się, czy dla
wiary Chrystusowej wyrzec się prawa Mahometa, rozkaz rozpalić jak największy ogień, a jaz twoimi
kapłanami wejdę w niego, abyś w ten sposób poznał, którą wiarę, jako pewniejszą i świętszą słusznie
należy wyznawać.” Sułtan wówczas powiedział do niego: ,,Nie wierzę, żeby któryś z moich kapłanów
zechciał wydać się na pastwę ognia celem obrony swojej wiary, albo poddać się jakimś innym
męczarniom." Zauważył bowiem, że jeden z jego kapłanów, człowiek sędziwy i uczciwy, usłyszawszy te
słowa, zniknął im z oczu. Na to święty mąż tak się odezwał: „Jeżeli zechcesz mi obiecać w imieniu swoim
i swego ludu, że przyjmiecie wiarę Chrystusową, gdy wyjdę z ognia niepoparzony, pójdę sam w ogień.
Gdybym zaś spalił się, przypiszcie to moim grzechem. W przypadku zaś, gdyby mnie zachowała moc
Boża, obiecajcie mi, że uznacie ››Chrystusa, moc i mądrość Bożą« (1 Kor 1,24), prawdziwego Boga i
Pana, Zbawiciela wszystkich”. Sułtan odpowiedział, że nie ma odwagi przyjąć tej propozycji, ponieważ
bał się buntu narodu. Ofiarował mu jednak wiele cennych darów. Mąż Boży wzgardził nimi wszystkimi,
jak błotem, ponieważ nie był chciwy rzeczy tego świata, ale pragnął zbawienia dusz. Sułtan widząc, że
święty mąż tak doskonale wzgardził rzeczami tego świata, przejął się podziwem i jeszcze większego
szacunku nabrał wobec niego. Chociaż jednak nie chciał przyjąć wiary chrześcijańskiej, a może nie
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odważył się, to z całym oddaniem błagał Chrystusowego sługę, aby przyjął wspomniane dary, które
powinien rozdać ubogim chrześcijanom, albo na dobro kościołów poświęcić za jego zbawienie. On
jednak, ponieważ unikał ciężaru pieniędzy i w duszy sułtana nie widział podstaw prawdziwej pobożności, w żaden sposób nie zgodził się na to.
Powrót
9. Przekonawszy się więc, że nie uda mu się nawrócić tego ludu i, że nie zaspokoi swego pragnienia pod
wpływem Bożego objawienia powrócił na ziemię wierzących. Tak więc przyjaciel Chrystusa, chociaż ze
wszystkich swoich sił pragnął śmierci, to jednak nie znalazł jej w żaden sposób. Pomimo tego, dzięki
zrządzeniu Bożej łaskawości í zasługom własnych cnót, Franciszek w sposób cudowny i miłosierny nie
został pozbawiony zasługi upragnionego męczeństwa. Zachował go bowiem Pan, aby obdarzyć go
później jedynym przywilejem. Stało się zaś tak dlatego, aby ów Boży ogień jeszcze doskonałej palił go
w sercu, a później, by jeszcze jaśniej ukazał się na jego ciele. O, zaiste, błogosławiony mąż, którego
›>ciało«, chociaż nie zostało zgładzone żelazem tyrana, to jednak nie zostało pozbawione 'śmierci na
podobieństwo Baranka! O, mówię, prawdziwie i w pełni błogosławiony, chociaż „miecz prześladowcy
nie przeciął” jego duszy, ,,to jednak nie utracił palmy męczeństwa!”
Rozdział X
UMIŁOWANIE I MOC MODLITWY
Owoce modlitwy
1. Sługa Chrystusowy, Franciszek, wiedząc, że jak długo pozostaje w ciele, jest »pielgrzymem z daleka
od Pana‹‹ (2 Kor 5,6), a stawszy się już zewnętrznie zupełnie niewrażliwym na ziemskie przyjemności,
dzięki miłości do Chrystusa, by nie pozostał pozbawiony pociechy ze strony Umiłowanego, starał się
żyć w duchowej obecności wobec Pana (2 Kor5,8) i dlatego »nieustannie się modlił‹‹ (1 Tes 5,17).
Oddany kontemplacji miał pociechę dzięki modlitwie, ponieważ już dawno stał się współobywatelem
niebiańskich mieszkań Aniołów i żarliwym pragnieniem szukał Umiłowanego (Pnp 3,1): od którego
dzieliła go już tylko powłoka ciała. Modlitwa była również dla niego pomocą w działaniu, ponieważ we
wszystkim, co czynił, nie ufając swoim zdolnościom, ufał tylko łaskawości Bożej i w żarliwej modlitwie
wszystkie swoje przedsięwzięcia powierzył Panu (Ps 5 54,23).
Znamienna wypowiedź
Twierdził zdecydowanie, że człowiek religijny ponad wszystko powinien pragnąć łaski modlitwy i być
przekonanym, że bez niej nic mu się nie będzie szczęściło w służbie Bożej i dlatego we wszelki możliwy
sposób zachęcał swoich braci, by się jej gorliwie oddawali. Sam zaś tak bardzo był oddany modlitwie
czy to chodząc czy siedząc, będąc w mieszkaniu czy poza nim, pracując czy odpoczywając, że wydawało
się, iż jej poświęcił nie tylko całe serce i ciało, ale także wszystkie czyny i czas.
Zachwyty
2. Nie pozwalał sobie na zmarnowanie z powodu niedbalstwa żadnego nawiedzenia duchowego. Gdy
zaś zostało mu udzielone, wykorzystywał je i tak długo jak Pan pozwolił, rozkoszował się ofiarowaną
słodyczą. Będąc natomiast w drodze, gdy odczuł jakiś powiew Ducha Świętego, zatrzymywał się,
chociaż towarzysze szli dalej i przemieniając w rozkosz nowe natchnienie »nie przyjmował na próżno
łaski Bożej«(2 Kor 6,1). Często wpadał w tak wyjątkowe zachwyty kontemplacji, że wyniesiony ponad
siebie samego i odczuwając coś, co przekracza ludzką zdolność odczuwania, nie wiedział, co się działo
na zewnątrz wokół niego. Pewnego razu, z powodu choroby jadąc na osiołku przez zaludnioną
miejscowość Borgo di San Sepolcro natknął się na tłum ludzi, którzy wyszli naprzeciw, aby go pobożnie
uczcić. Dotykany, zatrzymywany, ściskany i obejmowany przez nich wielokrotnie wydawał się tego nie
odczuwać i był jakby omdlały, nie spostrzegał nic z tego, co się wokół niego działo. Minąwszy już tę
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miejscowość í zostawiwszy tłumy, przy-był do schroniska dla trędowatych. Tutaj, ten kontemplatyk
rzeczywistości niebiańskich, który tak wyglądał, jakby skądś powrócił, troskliwie wypytywał, kiedy
przybędą do Borgo. Umysł jego zanurzony w blaskach niebiańskich nie zauważył różnych miejscowości,
upływu czasu i ludzi, którzy wyszli na jego spotkanie. Jego towarzysze na podstawie własnego
doświadczenia stwierdzili, że takie stany często mu się zdarzały.
W poszukiwaniu samotności
3. Franciszek zrozumiał podczas modlitwy, że Duch Święty obdarza proszacych swoją upragnioną
obecnością w sposób tym doskonalszy i niejako bardziej poufnie, im bardziej są oni oddaleni od
światowego hałasu. Dlatego szukając miejsc samotnych, udawał się nocą na modlitwę do pustelni i
opuszczonych kościołów. Tam często przeżywał straszne ataki szatanów, którzy dręcząc go w sposób
odczuwalny na ciele, usiłowali przeszkodzić mu w oddaniu się modlitwie. On jednak uzbrojony w
niebiańską broń im bardziej był atakowany przez wrogów, był tym mocniejszy i gorliwiej oddany
modlitwie, mówiąc poufale do Chrystusa:» W cieniu Twych skrzydeł ukryj mnie przed obliczem
bezbożnych, którzy mnie dręczą‹‹ (Ps 16,8). Do demonów zaś tak mówił: „Duchy złe i fałszywe, róbcie
ze mną, co tylko możecie. Gdyby to nie było za przyzwoleniem Bożym, to w rzeczywistości nic nie
moglibyście mi zrobić. Ja zaś jestem gotów znosić z wielka, przyjemnością wszystko, co zostało
postanowione, że mam wycierpieć.” Nie znosząc takiej mężnej wytrwałości, pyszne demony odchodziły
zawstydzone.
Sposób modlitwy
4. Mąż Boży pozostając sam i odzyskawszy spokój, przepełniał płaczem lasy i skrapiał łzami różne
miejsca, bił się w piersi i w najbardziej ukrytych miejscach poufale rozmawiał z Panem. Tam odpowiadał
Sędziemu, tam błagał Ojca, tam rozmawiał z Przyjacielem. Tam też by i obserwowany przez braci, gdy
usłyszeli głośny płacz, bo tak wstawiał się do Bożej łaskawości za grzesznikami i głośno użalał się, jak
gdyby był obecny przy Męce Pana. Tam widziano go modlącego się w nocy z rozkrzyżowanymi rękoma,
uniesionego nad ziemią i otoczonego jakby błyszcząca mgiełką, będącą zewnętrznym znakiem tego, co
w przedziwny sposób działo się w jego duszy. Tam także, jak to zostało udowodnione, stawały się dla
niego jasne »zakryte i tajemnicze‹< (Ps 50,8) skarby mądrości Bożej, chociaż sam tego nie ujawniał,
chyba tylko wówczas, gdy zmusza go do tego miłość Chrystusowa i wymagał tego pożytek innych.
Znamienna wypowiedź
Mawiał bowiem: „Zdarza się, że za marną zapłatę można utracić nieocenioną wartość, a tego, który ją
daje, łatwo sprowokować, że nie będzie więcej dawał." Gdy powracał z prywatnych modłów, które
przemieniały go prawie w innego człowieka, bardzo usilnie starał się upodobnić do innych ludzi, by
czasem podziw szacunku okazywany mu na zewnątrz, nie pozbawił go wewnętrznej nagrody. Gdy Pan
nawiedził go wówczas, kiedy był. W towarzystwie innych, zawsze znalazł sposób, aby to ukryć przed
nimi, by jego poufne spotkania z Oblubieńcem nie wyszły na jaw. Kiedy modlił się razem z innym
braćmi, bardzo starannie unikał bicia się w piersi, wzdychań, płaczu i innych zewnętrznych objawów
bądź dlatego, że bardzo lubił dyskrecję, bądż dlatego, że bardzo skupiony wewnętrznie; cały pogrążał
się w Bogu. Często swoim zaufanym tak mówił: ,,Kiedy sługa Boży podczas modlitwy zostaje
nawiedzony przez Pana, powinien mówić: mnie, niegodnemu grzesznikowi zesłałeś z nieba tę pociechę,
Panią, a ja ją polecam Twojej straży, ponieważ czuję, że jestem złodziejem Twego skarbu. Gdy zaś
powrócił z modlitwy, powinien okazywać się jako ubożuchny i grzeszny i tak się zachowywać, jakby nie
otrzymał żadnej nowej łaski."
Dziwny fakt.
5. Gdy mąż Boży modlił się W pobliżu Porcjunkuli, biskup Asyżu, jak to miał w zwyczaju, przybył go
odwiedzić. Jak tylko znalazł się na miejscu, od razu bardzo śmiało skierował kroki do celki, w której
sługa Chrystusowy modlił się i zapukawszy do drzwi, chciał natychmiast wejść. Gdy tylko wsunął głowę
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i zobaczył modlącego się świętego, wstrząśnięty niespodziewanym przerażeniem zdrętwiał i stracił
mowę, a równocześnie jakąś siłą woli Bożej odrzucony na zewnątrz, wycofał się zupełnie. Zdumiony
biskup pospieszył do braci tak szybko, jak tylko mógł a odzyskawszy dzięki Bogu mowę, pierwszym jego
słowem było wyznanie winy.
Zdarzyło się także, że opat z klasztoru św. Justyna, znajdującego się na terenie diecezji biskupa Perugii,
spotkał się ze sługa Chrystusowym. Zobaczywszy go, opat szybko zsiadł z konia, aby oddać cześć Bo-że
mu mężowi i porozmawiać z nim o zbawieniu swojej duszy. Skończywszy przyjemną rozmowę, opat
pokornie prosił Franciszka o modlitwę za siebie. Mąż miły Bogu odpowiedział mu: „Chętnie będę się
modlił.” Gdy opat trochę się oddalił, wierny Franciszek powiedział do towarzysza: ,,Bracie, zaczekaj
chwilkę, ponieważ chcę wypełnić to, co obiecałem”. Gdy on się modlił, opat doznał niezwykłego ciepła
i słodyczy ducha, których dotychczas nigdy nie doświadczył. Wpadł w zachwyt i cały pogrążył się w
Bogu. Po chwili, wróciwszy do siebie, poznał moc modlitwy Franciszka. Odtąd coraz większą miłością
darzył zawsze zakon i wielu ludziom opowiadał powyższy fakt, który uznał za cud.
Modlitwa Godzin Liturgicznych
6. Święty mąż z nie mniejszą bojaźnią niż pobożnością zwykł był odmawiać modlitwy Godzin
kanonicznych. Chociaż cierpiał z powodu choroby oczu, żołądka, śledziony i wątroby, nie chciał jednak,
gdy odmawiał psalmy opierać się o mur czy o ścianę, lecz modlitwy Godzin odmawiał zawsze w
postawie stojącej i bez nakrywania głowy kapturem, nie rozglądając się i dokładnie wymawiając
wszystkie słowa. Gdy czasem był w drodze, wówczas zatrzymywał się, nawet gdy padał duży deszcz i
nigdy tego czcigodnego i świętego przyzwyczajenia nie zaniedbywał.
Znamienne powiedzenie
Mawiał bowiem: „Jeżeli ciało spożywa swój pokarm w spokoju, chociaż w przyszłości samo stanie się
pokarmem robaków, z jak wielkim spokojem powinna dusza przyjmować pokarm życia?” Uważał, że
ciężko obraził Boga, jeżeli oddany modlitwie, ulegał wewnętrznie próżnym wyobrażeniom. Gdy coś
takiego zdarzyło się, nie omieszkał wyznać, aby w ten sposób natychmiast zadośćuczynić. To staranne
skupienie się podczas modlitwy tak w sobie wypracował, że bardzo rzadko doznawał tego rodzaju
rozproszeń.
Znamienny fakt
W czasie Wielkiego Postu, by wykorzystać najmniejsze okruchy czasu, robił jakieś małe naczynie.
Podczas odmawiania Tercji przypomniał sobie o nim i na chwilę uległ rozproszeniu. W uniesieniu ducha
spalił je, mówiąc: „Składam cię w ofierze Panu, ponieważ przeszkodziłoś mi w jej złożeniu." Psalmy
odmawiał w takim skupieniu ducha i umysłu, jakby Bóg był widzialnie obecny, a gdy w tekście
występowało imię Pana, wydawało się, że oblizuje swoje wargi z nadmiaru słodyczy.
Cześć świętych
Samo zaś imię Pana, nie tylko pomyślane, ale także wypowiedziane czy napisane chcąc uczcić w sposób
szczególny, polecił kiedyś braciom, aby wszystkie zapisane kartki, gdziekolwiek by je znaleźli, wzięli i
położyli w czystym miejscu, by przypadkiem znajdujące się tam święte imię nie zostało podeptane. Gdy
zaś wymawiał lub usłyszał imię Jezusa, przepełniał się taką wewnętrzną radością, że obecnym
wydawało się, iż zmienia się zewnętrznie, jakby spróbował czegoś słodkiego, jak miód, co zmieniało
jego smak albo harmonijnie brzmiący dźwięk zmieniał jego słuch.
Święta. Bożego Narodzenia
7. Na trzy lata przed swoją śmiercią, Franciszek chciał możliwie najuroczyściej przeżyć w Greccio
pamiątkę narodzenia się Dzieciątka Jezus i dlatego polecił zrobić pewne przygotowania, które
pobudziłyby wszystkich do większej pobożności. By zaś nie oskarżono go o wprowadzenie jakichś
nowości, poprosił Papieża o pozwolenie i otrzymał je. Wówczas kazał przygotować żłób, przynieść siano
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i przyprowadzić na to miejsce woła i osła. Zwołują się bracia, schodzą ludzie, las rozbrzmiewa różnymi
głosami, a owa błogosławiona noc rozjaśnia się licznymi i jasnymi światłami, napełnia pochwalnymi i
harmonijnymi śpiewami stając się wspaniałą i odświętną. Mąż Boży stał przed żłobem przepełniony
pobożnością, zalany łzami i radością. Przy żłobie odprawiana jest uroczysta Msza św., a Franciszek,
diakon Chrystusowy, śpiewa świętą Ewangelię. Następnie wygłasza do stojących tam ludzi kazanie o
narodzeniu się ubogiego Króla, którego, gdy chciał nazwać po imieniu, z nadmiaru czułej miłości,
nazywał Dzieciątkiem z Betlejem.
Natomiast pewien rycerz, Jan z Greccio, cnotliwy i uczciwy, który z miłości do Chrystusa opuścił szeregi
Świeckiego wojska, a z mężem Bożym związany był wielką przyjaźnią, twierdził, że widział bardzo
piękne dzieciątko śpiące w owym żłobie. Był przekonany, że błogosławiony Ojciec Franciszek,
obejmując je czule zbudził ze snu. O tym, że wizja ta zasługuje na wiarę świadczy nie tylko świętość
pobożnego rycerza, ale także prawda W niej zawarta i późniejsze cuda, które ją potwierdzają.
Podziwiany bowiem przez świat przykład Franciszka, stał się czynnikiem pobudzającym oziębłe serca
do wiary Chrystusowej. Sia-no zaś ze żłobu, przechowywane pilnie przez ludzi, miało moc uzdrawiającą
chore zwierzęta i chroniło je przed różnymi zarazami. W ten sposób Bóg ukazał we wszystkich chwałę
swego sługi, a także cudami zaświadczył o skuteczności jego świętej modlitwy.

Rozdział XI
ROZUMIENIE PISMA ŚW. I DUCH PROROCZY
Oświecony blaskami wiecznego światła
1. Nieustanne oddawanie się modlitwie połączone z ustawicznym ćwiczeniem się w cnotach
doprowadziło męża Bożego do zdobycia tak wielkiej jasności umysłu, że chociaż nie był biegły w Piśmie
św. przez swoje wykształcenie, to jednak oświecony blaskami wiecznego światła, z dziwną bystrością
umysłu wnikał w jego głębię. Przenikał bowiem nieskalanym umysłem ukryte rzeczywistości tajemnic
a tam, gdzie nie sięga rozumowe poznanie uczonych teologów, wkraczało mistyczne uczucie
kochającego. Kiedy zaś czytał święte księgi i bodaj raz czymś się przejął, wówczas z uporem starał się
to zapamiętać, ponieważ nigdy na próżno nie przyjmował zdolnością uważnego umysłu tego, co w
ustawicznej modlitwie rozpalał uczuciem.
Pielęgnowanie nauki połączonej z pobożnością
Bracia, którzy kiedyś zapytali go, czy podobałoby mu się, by wykształceni, przyjęci już do zakonu, oddali
się studium Pisma św., odpowiedział: „Mnie niewątpliwie podoba się to, byle jednak za przykładem
Chrystusa, o którym czytamy, że raczej modlił się, aniżeli studiował, nie zaniedbywali studium modlitwy
i aby nie studiowali tylko po to, żeby wiedzieć, jak mają mówić lecz, aby czynili to, co usłyszeli, a gdy to
wprowadza w życie, by radzili i innym. Chcę, mówił, aby bracia moi byli uczniami ewangelicznymi i tak
postępowali w znajomości prawdy, żeby wzrastali również w nieskalanej prostocie, by nie oddzielali
prostoty głębi od roztropności wężów, które wybitny Nauczyciel połączył swymi błogosławionymi
ustami (Mt 10,16).
Wlana wiedza
2. Pewien zakonnik, doktor świętej teologii, zapytał go kiedyś w Sienie o jego zdanie w kwestiach
trudnych do zrozumienia. Franciszek z taką jasnością przedstawił mu tajemnice nauki Bożej mądrości,
że zdumiał się ów uczony i z podziwem powiedział: ,,Zaiste, teologia tego świętego Ojca, na skrzydłach
czystości i kontemplacji uniesiona bardzo wysoko, jest jak orzeł latający; nasza zaś wiedza czołga się na
brzuchu po ziemi.” Chociaż bowiem nie był wykształcony, to jednak przepełniony wiedzą rozwiązywał
wątpliwe zagadnienia i »ukryte wyjaśniał‹‹(Job 28,11). Nie jest to czymś niedorzecznym, skoro mąż
święty otrzymał od Boga dar rozumienia Pisma św., gdyż przez doskonałe» naśladowanie Chrystusa
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urzeczywistniał w praktycznym postępowaniu prawdę zawartą w Piśmie św., a pełne namaszczenie
Ducha Świętego, będącego jej nauczycielem, miał w swoim sercu (1 J 2,20)".
Dar proroctwa
3. Tak mocno promieniował duchem proroczym, że i przewidywał rzeczy przyszłe i przenikał tajniki
serc, rzeczy nieobecne rozpoznawał również tak, jakby były obecne, a nawet. W sposób cudowny
stawał się sam obecny wśród tych, którzy byli daleko od niego.
Fakt pierwszy
W owym bowiem czasie, gdy Damiettę oblegało wojsko chrześcijańskie, był tam obecny mąż Boży
uzbrojony nie w broń, ale w wiarę. Gdy więc w czasie wojny chrześcijanie przygotowywali się do walki,
sługa Chrystusowy usłyszawszy o tym, wybuchnął głośnym płaczem i powiedział do swojego
towarzysza, że „jeżeli dojdzie do walki - a Pan mi to objawił - nie skończy się ona szczęśliwie dla
chrześcijan. Gdy jednak to rozpowiem, zostanę uznany za głupiego, a gdy będę milczał nie uniknę
wyrzutów sumienia. Co ty o tym sądzisz?” Towarzysz jego tak mu odpowiedział: ,,Bracie, niech najmniej
zależy ci na tym, że będziesz tak osadzony przez ludzi (1 Kor 4,3), ponieważ już nie pierwszy raz za
takiego cię uznali. Uwolnij od ciężaru twoje sumienie i raczej bój się Boga, aniżeli ludzi." Usłyszawszy
to, herold Chrystusowy wybiegł, przekazał zbawienne upomnienie chrześcijanom, zakazując walki i
zapowiadając klęskę. Prawdę uznano za bajkę; zatwardzili swoje serce i nie chcieli się nawrócić.
Wyruszyli do bitwy, która zmusiła wojska chrześcijańskie do ucieczki i zakończyła się hańbą, a nie
triumfem. Ta straszna bitwa tak zmniejszyła liczbę wojska chrześcijańskiego, że około sześć tysięcy
zginęło albo dostało się do niewoli. Fakt ten jasno wykazał, że nie należało gardzić mądrością ubogiego,
ponieważ »dusza człowieka sprawiedliwego zwykła niekiedy mówić więcej prawdy, niż siedmiu
stróżów siedzących na wysokim miejscu na straży<‹ (Syr 37,18).
Drugi fakt
4. W innym również czasie, gdy wrócił zza Morza, udał się do Celano, aby i tam głosić kazania. Tutaj
pewien rycerz usilnie błagając, zaprosił go na posiłek. Przyszedł więc do jego domu, a cała rodzina
bardzo się ucieszyła z przybycia ubogich gości. Zanim zaczęli jeść pobożny mąż, Franciszek, swoim
zwyczajem zanosząc do Boga modły i uwielbienia, stał z oczyma wzniesionymi w niebo. Skończywszy
modlitwę, poprosił na bok życzliwego gospodarza i tak odezwał się do niego: ,,Oto, bracie gospodarzu,
wszedłem do twego domu, aby się posilić, ponieważ zwyciężyłeś mnie swoimi prośbami. Posłuchaj więc
szybko moich wskazówek, ponieważ nie tutaj, ale gdzie indziej spożyjesz posiłek. Wyspowiadaj się z
twoich grzechów, skruszony żalem prawdziwej pokuty, aby nic nie pozostało, czego nie wyznałbyś na
szczerej spowiedzi. Pan dzisiaj da ci za to nagrodę, że z taką życzliwością przyjąłeś jego ubogich.”
Człowiek ten natychmiast posłuchał rad Świętego i wyznał na spowiedzi u towarzysza Franciszka
wszystkie swoje grzechy, i ››rozporządził swoim domem‹< (Iz 38,1) i przygotował się tak, jak mógł na
przyjęcie śmierci. Usiedli więc do stołu, a gdy inni zaczęli jeść, gospodarz nagle oddał Bogu ducha,
zabrany przez nagłą śmierć, zgodnie z tym, co mu powiedział mąż Boży. Stało się tak, dzięki zasłudze
miłosiernej gościnności, aby zgodnie z wypowiedzią Prawdy (Mt 10,41): »Przyjmujący proroka,
otrzymał zapłatę proroka<<. Dzięki proroczej zapowiedzi świętego męża ów pobożny rycerz
przygotował się na przyjęcie nagłej śmierci, a uzbrojony pokutą uniknął wiecznego potępienia i wszedł
do wiecznych przybytków.
Trzeci fakt
5. Wówczas, gdy Święty mąż leżał chory w Rieti, pewien beneficjat imieniem Gedeon, człowiek
rozwiązły i oddany światu, ciężko zachorował i leżał w łóżku. Gdy go przyniesiono do Franciszka, zalany
łzami prosił razem z obecnymi, aby go mąż Boży naznaczył znakiem Krzyża Święty powiedział: „Skoro
dawniej żyłeś według pożądliwości ciała, nie bojąc się sądu Bożego, jakżeż naznaczę cię znakiem
Krzyża? Ze względu jednak na pobożne prośby wstawiających się za tobą, naznaczę cię znakiem Krzyża
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w imię Pańskie. Wiedz jednak, że bardziej będziesz musiał cierpieć, jeżeli uzdrowiony powrócisz do
swoich wymiotów (Prz 26,11;2 P 2,22), za grzech niewdzięczności bowiem są wymierzone cięższe kary,
aniżeli były poprzednie. Zrobił więc nad nim znak Krzyża, a ten, który był ciężko chory, natychmiast
wstał zdrowy. Wielbiąc Boga wykrzyknął: „Zostałem uwolniony!”. Wielu słyszało, jak zatrzeszczały jego
kości, jakby ktoś łamał suche drewna. Wkrótce jednak zapomniawszy o Bogu, oddał się rozpuście. Gdy
jednego wieczoru był na przyjęciu w domu pewnego kanonika i tam nocował, nagle zawalił się na
wszystkich dach. Innym udało się uniknąć śmierci, a tylko ten biedak został zgnieciony i zabity.
Sprawiedliwym więc sądem Bożym »późniejszy stan tego człowieka stał się gorszy, niż był poprzedni<<
(Mt 12,45) ze względu na grzech niewdzięczności i pogardzenia Bogiem. Przecież otrzymawszy łaskę,
powinien być wdzięczny, a tak stał się Bogu podwójnie niemiły przez powrócenie do dawnych grzechów
i takaż kara go spotkała.
Czwarty fakt
6. W innym czasie przyszła do Świętego pewna pobożna kobieta ze szlachetnego rodu, aby mu
przedstawić swoje cierpienie i prosić o pomoc. Miała bowiem bardzo okrutnego męża który jej
przeszkadzał w służbie Chrystusowej. Dlatego właśnie prosiła Świętego, aby modlił się za nim, by Bóg
raczył swoją łaskawością skruszyć jego serce. Franciszek wysłuchawszy tego wszystkiego, powiedział
jej: ,,Idź w pokoju nie wątpiąc, że wkrótce doznasz pociechy w sprawie twego męża.” I dodał: ,,Powiesz
mu w imieniu Boga i moim, że teraz jest czas łaskawości, a później będzie czas sprawiedliwości."
Kobieta przyjąwszy błogosławieństwo, powróciła i przy spotkaniu z mężem powiedziała mu to
wszystko. Nawiedził go Duch Święty i sprawił, że przemienił się on ze starego człowieka w nowego,
który łagodnie powiedział: ,,Pani, służmy Panu i zbawmy nasze dusze." Pod wpływem świętej żony,
przez wiele lat żyli w celibacie i tego samego dnia obydwoje odeszli do Pana. Mąż Boży miał przedziwną
moc ducha prorokowania, dzięki której wyschłym członkom przywrócił siłę życiową i zatwardziałe serce
obdarzał pobożnością. Nie mniej godną podziwu była przenikliwość tego ducha, dzięki której wcześniej
znał przyszłe wydarzenia i przenikał tajniki sumień, jakby drugi prorok Elizeusz, który otrzymał
podwójnego ducha proroka Eliasza (2 Krl 2,9 nn).
Piąty fakt
7. W Sienie przepowiedział swojemu przyjacielowi to, co się stanie przy końcu jego życia. Przyjaciel ten
opowiedział to owemu teologowi, o którym była mowa wcześniej, a który z Franciszkiem rozmawiał na
temat Pisma Świętego. Usłyszawszy to ów teolog nie chciał wierzyć i zapytał samego świętego Ojca,
czy rzeczywiście mówił to owemu przyjacielowi. Franciszek nie tylko potwierdził to, ale również
prorokując, przepowiedział i jemu pewne wydarzenia” Aby przekonać go o tym, ujawnił mu pewną
udrękę jego sumienia, o której ten teolog nigdy nikomu z żyjących nie mówił. Wyjawiając mu to w
sposób cudowny, dał również pouczenia, a pocieszywszy go, oddalił się. Potwierdzeniem tego
wszystkiego jest fakt, że ów zakonnik tak w końcu postąpił, jak mu przepowiedział sługa Chrystusowy.
Szósty fakt
8. Również w tym czasie, kiedy wracał zza morza, mając jako socjusza brata Leonarda z Asyżu, z powodu
zmęczenia i wyczerpania jechał jakiś czas na osiołku. Towarzysz zaś idąc przed nim, sam zresztą również
zmęczony, mówił w duchu do siebie, dając upust ludzkiej słabości: ,,Przecież nie do tego samego stanu
należeli jego i moi rodzice. A oto teraz, on jedzie na osiołku, -a ja idę pieszo i w dodatku prowadzę to
zwierzę” Gdy on tak myślał, natychmiast zsiadł z osła święty mąż i powiedział: ,,Bracie, nie wypada,
abym ja jechał na ośle, a ty szedł na piechotę, ponieważ na świecie należałeś do wyższego stanu i byłeś
możniejszy ode mnie.” Brat ogromnie się zdziwił i zawstydził widząc, że został przejrzany. Rzucił się do
jego stóp i zalany łzami wyjawił to, co myślał, prosząc o przebaczenie.
iódmy fakt
9. Pewien brat, oddany Bogu i Chrystusowemu słudze, męczył się wewnętrznie częstym rozmyślaniem,
41 | S t r o n a

że tylko ten jest godny łaski nieba, kogo święty obdarza szczególnym uczuciem przyjaźni, uważając
równocześnie siebie za takiego, który nie należy do liczby wybranych przez Boga. Im bardziej dręczyły
go tego rodzaju myśli, tym bardziej pragnął on szczególnej przyjaźni męża Bożego. Jednak nigdy nikomu
tego sekretu swego serca nie wyjawił. I oto pobożny Ojciec wezwał go łagodnie do siebie i tak odezwał
się do niego: ,,Synu, niech cię nie dręczą tego rodzaju myśli, ponieważ jesteś mi najdroższy.” Wśród
tych, którzy są mi szczególnie drodzy i ty się znajdujesz. Ciebie również chętnie obdarzam darem mej
przyjaźni i szczególnej miłości. Zdziwiony ów brat, stał się jeszcze pobożniejszy i nie tylko bardziej
pokochał świętego męża, ale również został obdarzony większymi darami łaski Ducha Świętego.
Ósmy fakt
Gdy zaś przebywał na górze Alwerni, zamknięty w celce, jeden z towarzyszy bardzo pragnął mieć jakiś
fragment słów Pańskich napisanych krótko jego ręką. Był przekonany, że mając je, łatwiej będzie mógł
uwolnić się od ciężkiej pokusy nie ciała wprawdzie, ale ducha, względnie lżej mu będzie ją znosić. Mając
to pragnienie, bardzo męczył się wewnętrznie, ponieważ zwyciężony nieśmiałością nie odważył się
wyjawić: tego czcigodnemu Ojcu. Jemu zaś nie powiedział tego człowiek, ale Duch Święty objawił.
Polecił bowiem owemu bratu, aby przyniósł mu atrament i kartkę i własną ręką napisał pochwały Pana
według życzenia tego brata, a na końcu błogosławieństwo dla niego (Lb 6,24-26). Potem powiedział do
brata: „Weź dla siebie tę karteczkę i pilnie jej, strzeż aż do dnia śmierci twojej.” Brat przyjął ten
upragniony dar, a natychmiast ustała owa pokusa. Pismo to jest nadal zachowane, a gdy później w
związku z nim działy się cuda, stało się nowym dowodem świętości Franciszka.
Dziewiąty fakt
10. Był pewien brat, który na zewnątrz wydawał się promieniować świętością i wyjątkowym
zachowaniem, chociaż w sposób trochę dziwny. Oddając się przez cały czas modlitwie, tak ścisłe
zachowywał milczenie, że nawet przy spowiedzi nic nie mówił, tylko gestykulował. Święty Ojciec udał
się na miejsce, gdzie znajdował się ów brat, aby go zobaczyć i porozmawiać o nim z braćmi. Gdy wszyscy
go chwalili i wysławiali, mąż Boży powiedział: ,,Przestańcie, bracia, abyście wobec mnie nie chwalili w
nim szatańskich kłamstw. Wiedzcie, że prawda jest taka: to wszystko jest szatańską pokusą, a on sam
jest ofiarą podstępu." Z wielkim trudem bracia przyjęli to do wiadomości sądząc, że jest to niemożliwe,
aby wśród tak wielu oznak doskonałości, były ukryte podstępne kłamstwa. Rzeczywiście, po niewielu
dniach wystąpił on z zakonu. Okazało się przez to w sposób oczywisty, jak wewnętrzną mocą Boży mąż
przejrzał tajniki jego serca. W podobny sposób przepowiadając z bezwzględna pewnością upadek tych,
którym wydawało się, że stoją, a także nawrócenie do Chrystusa wielu złych, okazywał, że zbliżył się
bardzo do kontemplacji zwierciadła wiecznego światła. W przedziwnym blasku tego światła wzrokiem
swego, umysłu tak widział rzeczy fizycznie nieobecne, jakby one były obecne.
Dziesiąty fakt
11. W tym czasie, gdy jego wikariusz przewodniczył kapitule, on zaś modląc się w celi, był pośrednikiem
(Pwt 5,5) między braćmi a Bogiem. Otóż jeden z braci pod pozorem własnej obrony nie chciał poddać
się karności zakonnej. Mąż święty widząc w duchu to, wezwał jednego z braci i powiedział mu: ,,Bracie,
widziałem diabła siedzącego na grzbiecie owego brata nieposłusznego i ściskającego go za szyję;
Poddany takiemu jeźdźcy, wzgardziwszy wędzidłem posłuszeństwa, dał się wodzić cuglami jego
podszeptów. A gdy błagałem Pana za tym bratem, natychmiast zawstydzony demon uciekł. Idź więc i
powiedz bratu, aby poddał swój kark natychmiast pod jarzmo świętego posłuszeństwa." Brat
upomniany przez tego posłańca natychmiast nawrócił się do Boga i pokornie rzucił się do stóp
wikariusza.
Jedenasty fakt
12. Innym razem dwaj bracia przyszli z daleka do pustelni w Greccio, aby zobaczyć męża Bożego i
otrzymać błogosławieństwo, którego bardzo pragnęli od dawna. Przyszedłszy, nie spotkali się jednak z
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nim, ponieważ Franciszek wycofał się już z życia publicznego do swojej celki. Bardzo zasmuceni, udali
się w drogę powrotną. I oto, gdy oni odchodzili, Franciszek, który po ludzku rzecz biorąc, nie mógł nic
wiedzieć ani o ich przyjściu, ani odejściu, wbrew swemu zwyczajowi wyszedł z celi, zawołał ich i tak, jak
sobie życzyli, zrobiwszy znak Krzyża, pobłogosławił ich w imię Chrystusa.
Dwunasty fakt
13. Kiedyś przyszli dwaj bracia: Torra di Lavoro. Starszy parę razy zgorszył młodszego. Gdy zaś przyszli
do Ojca, to on zapytał młodszego, jak zachowywał się wobec niego w czasie drogi jego brat socjusz.
Ten odpowiedział: ,,Owszem, dosyć dobrze”. Na to Franciszek: „Strzeż się, bracie, abyś pod pozorem
pokory nie kłamał; przecież wiem, jak było w rzeczywistości. Poczekaj trochę, a zobaczysz.” Bardzo
zdziwił się ów brat, jak on mógł znać sprawy, przy których nie był obecny. Chyba tylko za
pośrednictwem Ducha Świętego. I rzeczywiście, po niewielu dniach ten, który zgorszył brata,
wzgardziwszy zakonem, wrócił do świata. Nie poprosił Ojca ani o przebaczenie, ani też nie otrzymał
kary, dzięki której mógłby się poprawić. W jego jednym upadku okazały się dwie prawy, a mianowicie
słuszność Bożej sprawiedliwości i proroczy duch świętego.
Wnioski
14. W jaki zaś sposób, dzięki mocy Bożej, Franciszek stawał się obecnym wśród nieobecnych, jasno
wynika z tego, co już wcześniej zostało napisane, jeżeli sobie przypomnimy, jak nieobecny ukazał się
braciom przemieniony na wozie ognistym, jak w postaci rozkrzyżowanej zjawił się na Kapitule w Arles.
Należy wierzyć, że stało się to dzięki działaniu Bożemu, aby z jego cielesnej obecności w sposób
cudowny zjawiającej się jasno wynikało, że jego duch uczestniczył w świetle wiecznej mądrości i był na
nią otwarty. Ta »Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi i
przenika dzięki swej czystości, przez pokolenia przenosi się w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych
i proroków‹‹ (Mdr 7,24 i 27). Doktor Niebiański zwykł bowiem ukazywać swoje tajemnice prostym i
maluczkim. Tak było najpierw w wypadku Dawida, wybitnego wśród Proroków, następnie w wypadku
Księcia Apostołów, Piotra, a wreszcie w wypadku Franciszka, Chrystusowego Biedaczyny. Ci bowiem,
będąc niewykształconymi prostaczkami, stawali się wyjątkowo mądrymi, dzięki pouczającej mocy
Ducha Świętego, aby pierwszy z nich, w rzeczywistości zwykły pasterz, stał się pasterzem ludu Synagogi
uwolnionego z Egiptu (2 Sm 5,2), drugi - rybak, aby napełnił sieć Kościoła różnorodnością wierzących,
a trzeci zaś - kupiec, aby nabył perłę ewangelicznego życia, sprzedawszy najpierw i rozdawszy wszystko
ze względu na Chrystusa (Mt 13,45-47).
Rozdział XII
SKUTECZNOŚĆ GŁOSZENIA KAZAŃ I ŁASKA UZDRAWIANIA
Agonia rozterki
1. Naprawdę wierny niewolnik i sługa Chrystusa, Franciszek, aby wszystko wiernie i doskonale
wypełnić, dążył do ćwiczenia się przede wszystkim w tych cnotach, o których dowiedział się dzięki
działaniu Ducha Świętego, że jego Bogu bardziej podobają się. Ta postawa doprowadziła go do tego,
że przeżywał swego rodzaju agonię z powodu wątpliwości, którą często, przez wiele dni, przedstawiał
niektórym braciom wybranym, gdy wracał z modlitwy, aby pomogli mu znaleźć rozwiązanie i skrócić
mękę. Mówił: ,,Bracia, co mi radzicie i co uważacie za właściwe? Czy to, abym oddał się modlitwie czy
też to, abym chodził i głosił kazania? Wprawdzie jestem maluczki, prosty i ››niewprawny w słowie<<(2
Kor 11,6) uznałem za większą łaskę oddanie się modlitwie, aniżeli kaznodziejstwu. Wydaje mi się
również, że z modlitwy odnosi się większą korzyść i gromadzi więcej łask, natomiast przy pracy
kaznodziejskiej rozdaje się dary otrzymane z nieba. W modlitwie następuje oczyszczenie
wewnętrznych skłonności uczuć, zjednoczenie z jedynym, prawdziwymi najwyższym Dobrem, a
równocześnie wzmocnienie cnót, natomiast przy pracy kaznodziejskiej łatwo zabrudzić się prochem
postępowania według ducha, narazić się na różne roztargnienia i rozluźnienie dyscypliny. W czasie
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modlitwy mówimy do Boga i słuchamy Go, a także prowadzimy jakby anielskie życie, żyjąc wśród
Aniołów, natomiast w pracy kaznodziejskiej trzeba bardzo zniżyć się do ludzi, a żyjąc wśród nich
bardziej po ludzku, trzeba również myśleć o sprawach ludzkich, widzieć je, o nich mówić i słuchać. Lecz
jedno jest za tym, co w oczach Boga wydaje się przeważać we wszystkim za oddaniem się pracy
kaznodziejskiej, a mianowicie to, że Jednorodzony Syn Boży, który jest największą Mądrością, dla
zbawienia dusz zstąpił z łona Ojca, aby kształtując świat swoim przykładem, głosić ludziom słowo
zbawienia, odkupić ceną świętej Krwi i oczyścić obmyciem wodą (Ef 5,26), a także orzeźwić pucharem,
niczego dla siebie nie zatrzymując, lecz wszystko szczodrze rozdając dla naszego zbawienia. A ponieważ
i my powinniśmy czynić wszystko »według wzoru‹< (Wj 25,40) tego wszystkiego, co widzimy w Nim,
jakby na wspaniałej górze, wydaje się, że Bogu bardziej podoba się u mnie zrezygnowanie ze spokoju i
udanie się na pracę poza klasztorem”. Chociaż przez wiele dni rozmawiał z braćmi na ten temat, to
jednak nie był w stanie poznać z całą pewnością, co z tego powinien wybrać dla siebie, jako bardziej
miłe Chrystusowi. Chociaż bowiem dzięki darowi proroctwa poznał rzeczy godne podziwu, tej sprawy
jednak nie mógł sobie bez wspomnienia trudności rozwiązać. Tak było z woli Bożej i tak właśnie było
najlepiej, aby wartość kaznodziejstwa poznał dzięki głosowi z góry i aby zachował pokorę sługi
Chrystusowego.
Odpowiedź z nieba
2. Franciszek, prawdziwie Brat Mniejszy nie wstydził się szukać rady u maluczkich, on, który tak wielkiej
mądrości nauczył się od naj-większego Mistrza. Ze szczególnym bowiem oddaniem starał się poznać,
na jakiej drodze i w jaki sposób mógłby doskonałej służyć Bogu zgodnie z Jego upodobaniem. Na tym
polegała jego największa filozofia i jego największe pragnienie, że jak długo żył, radził się mądrych i
niewykształconych, doskonałych i niedoskonałych, małych i wielkich w jaki sposób mógłby osiągnąć
wspaniały szczyt doskonałości. Wybrawszy więc dwóch braci, wysłał ich do brata Sylwestra, który
widział Krzyż wychodzący z jego ust. Brat ten przebywał na górze wznoszącej się nad Asyżem, gdzie
cały czas poświęcał się modlitwom. Jemu to polecił Franciszek, aby prosił Boga o odpowiedź na
dręczącego swą wątpliwością pytanie, gdyż chciał, aby ta odpowiedź pochodziła rzeczywiście od Boga.
Sprawę tę polecił także świętej dziewicy, Klarze, aby ta, czysta i obdarzona większą prostotą wśród
innych dziewic żyjących pod jej kierownictwem, sama i razem z Siostrami modląc się, prosiła Pana, aby
w tej sprawie objawił swoją wolę. Czcigodny kapłan i dziewica oddana Bogu, dzięki nadprzyrodzonemu
objawieniu, będącym dziełem Ducha Świętego, w sposób przedziwny byli zgodni w tym, że jest wolą
Bożą, aby herold Chrystusa wyruszył na głoszenie Słowa Bożego.
Gorliwość w głoszeniu Słowa Bożego
Gdy więc wrócili bracia i powiedzieli to, czego się dowiedzieli, Franciszek wstał natychmiast, przespał
się i nie zwlekając .ani chwili, wyru-szył w drogę. Szedł zaś z takim zapałem, aby wykonać Boży rozkaz i
tak szybko biegł, jak gdyby uzbroił się nową mocą z nieba (Łk 24,49), skoro spoczęła na nim ręka Pana
(Ez 1,3).
Kazania do ptaków
3. W drodze do Bevagna, przybył do pewnego miejsca, gdzie była wielka ilość różnego rodzaju ptaków.
Gdy Święty Boży zobaczył je, szybko podbiegł na to miejsce i pozdrowił je tak, jakby były istotami
rozumnymi. Gdy wszystkie zwróciły się w jego stronę i wpatrywały w niego, a także te, które siedziały
na drzewach pochyliły ku niemu główki, gdy coraz bardziej zbliżał się do nich, to one w niezwykły
sposób skupiły na nim swoją uwagę. Kiedy doszedł do nich i upomniał wszystkie troskliwie, aby słuchały
Słowa Bożego, tak przemówił: „Bracia moi, ptaszki, powinniście bardzo chwalić waszego Stworzyciela,
który odział was piórami i dał wam skrzydła, abyście mogły latać, stworzył czyste powietrze i żywi was
bez waszej pracy." I gdy dalej do nich prze-mawiał, ptaki zachowując się dziwnie, zaczęły wyciągać
szyje, rozkładać skrzydła, otwierać dzioby, patrząc na niego uważnie. On zaś w dziwnym zapale ducha,
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chodząc wśród nich, potrącał je tuniką, a one jednak nie ruszyły się z miejsca, dopóki nie zrobił nad
nimi znaku Krzyża i nie pozwolił im odlecieć, otrzymawszy zaś błogosławieństwo Bożego męża,
wszystkie razem odfrunęły. Wszystko to oglądali towarzysze, oczekujący na drodze. Powróciwszy do
nich, mąż pełen prostoty i czystości, zaczął się obwiniać, że z powodu niedbalstwa aż do tej pory nie
wygłaszał do nich kazań.
Milczenie jaskółek
4. Następnie, głosząc kazania w pobliskich miejscowościach, przy-szedł do Alviano, gdzie
zgromadziwszy ludzi prosił o milczenie, bo bardzo trudno było usłyszeć jego głos, gdyż jaskółki
gnieżdżące się w tym samym miejscu bardzo głośno świergotały. Przemówił do nich mąż Boży, a słyszeli
to wszyscy obecni; ,, Siostrzyczki moje, jaskółki, nadszedł już czas, abym i ja przemówił, ponieważ do
tej pory wy już dość powiedziałyście. Słuchajcie Słowa Bożego, zachowując milczenie, aż skończy się
mowa Boża." I oto one, jak gdyby były obdarzona rozumem, natychmiast zamilkły i nie ruszyły się z
miejsca aż skończył całe kazanie. Wszyscy, którzy to widzieli, napełnieni podziwem, wielbili Boga. Sława
tego cudu, która szybko rozeszła się wokół, skłoniła wielu do czci wobec Świętego i życia według wiary.
Podobny cud
5. W Parmie, pewien zdolny student, razem z kolegami oddany pilnemu studium, gdy przeszkadzał im
świergot jakiejś jaskółki, powiedział do towarzyszy: ,,Ta jaskółka jest jedną z tych, które przeszkadzały
Franciszkowi w czasie kazania, dopóki nie nakazał im milczenia”. Zwróciwszy się do jaskółki, powiedział
poufale: ,,W imię sługi Bożego, Franciszka, nakazuje ci, abyś przyleciawszy do mnie, natychmiast
zamilkła.” I oto ona usłyszawszy, imię Franciszka, jakby pouczona jego wskazówkami, natychmiast
zamilkła i spokojnie sfrunęła na jego ręce, jak na bezpieczne miejsce. Zdumiony student puścił ją zaraz
wolno i już nigdy nie słyszał jej świergotu.
Posłuszeństwo łodzi
6. Również W tym czasie, gdy sługa Boży przemawiał na brzegu, morskim w Gaeta, tłumy kierowane
pobożnością cisnęły się do niego, aby go dotknąć. Sługa Chrystusowy, bojąc się tak wielkiego uznania
ze strony ludzi, sam wsiadł na łódkę, znajdującą się przy brzegu morskim. Ta zaś, jakby obdarzona
rozumem, bez wiosła, ale wewnętrzną mocą poruszyła się, a gdy wszyscy pełni podziwu patrzyli,
odpłynęła dosyć daleko od brzegu. Następnie zatrzymała się na powierzchni głębi i wśród fal stała
nieruchomo tak długo, jak długo mąż święty przemawiał do ludzi stojących na brzegu. Gdy zaś tłum po
wysłuchaniu kazania, zobaczeniu cudu i otrzymaniu błogosławieństwa odszedł, by go nie przemęczać,
wówczas łódź znowu, bez widzialnego wpływu, powróciła do brzegu. Któż byłby tak uparty duchowo i
bezbożny, aby gardził kazaniem Franciszka. Przecież jego mocą działy się rzeczy tak przedziwne, że nie
tylko istoty bezrozumne przyjmowały jego naukę, ale nawet przedmioty martwe tak służyły temu
kaznodziei, jakby miały duszę.
Skuteczność jego kazań
7. »Duch Pański‹‹, który go »namaścił i posłał<‹ (Iz 61,1), a równocześnie sam ››Chrystus, moc i mądrość
Boża‹‹ (1 Kor 1,24), był z nim, gdziekolwiek się udawał, aby obfitował w słowa zdrowej nauki i
promieniował cudami wielkiej mocy. Bowiem jego słowo było jakby ogień płonący (Syr 48,1) i
przenikając tajniki serc napełniało umysły wszystkich Wielkim podziwem, chociaż nie zmierzało do
ukazania piękna ludzkiej pomysłowości, ale za to roztaczało woń Bożego objawienia. Rzeczywiście, gdy
pewnego razu miał przemawiać wobec Papieża i kardynałów, nauczył się na pamięć, starannie
przygotowanego prze-mówienia, jak mu to zasugerował biskup Ostii. Gdy znalazł się W ich obecności,
aby wygłosić budujące przemówienie, do tego stopnia zapomniał wszystko, że zupełnie nie wiedział,
co ma mówić. Gdy to z całą pokora, im powiedział, zaczął błagać Ducha Świętego o łaskę i natychmiast
rozpoczął przemawiać tak skutecznymi słowami i z tak wielką mocą nakłaniać do skruchy umysły tych
szlachetnych mężów, że stało się jasne, iż to nie on przemawia, lecz Duch Pański.
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Bezwzględne przepowiadanie Słowa Bożego
8. Ze względu na to, że najpierw sam wykonywał to, czego uczył innych, nie obawiając się, by ktoś mógł
robić mu wyrzuty, bardzo od-ważnie głosił prawdę. Nie wiedział, co to znaczy pobłażać winom, ale je
ostro karcił, podobnie jak nie znał usprawiedliwienia życia grzeszników, ale uderzał w nie surową
naganą. Z tą samą siłą ducha przemawiał do wielkich i małych, i z tą samą słodyczą mówił do kilku osób,
jak i bardzo wielu. Mężczyźni i kobiety w różnym wieku śpieszyli, by poznać i słuchać nowego człowieka
danego światu z nieba. On zaś chodząc po różnych okolicach, żarliwie głosił Ewangelię, a ››Pan
współdziałał z nim i potwierdzał naukę słowami, które jej towarzyszyły‹< (Mk 16,20). Mocą imienia
Pańskiego Franciszek, herold Jego prawdy, wyrzucał czarty, uzdrawiał chorych, a także, co jest
większym dziełem, skutecznością swoich kazań nakłaniał do pokuty ludzi zatwardziałych w swoich
grzechach, równocześnie uzdrawiając ich dusze i ciała, jak to potwierdzają niektóre z jego dzieł, tytułem
przykładu podane poniżej.
Uzdrowienie chłopca z krzywicy
9. W mieście Tuscanella gościł u pewnego rycerza, którego jedyny syn od urodzenia był chory na
krzywicę. Na usilne prośby ojca, Franciszek, podnosząc chorego za rękę natychmiast go uzdrowił.
Wszyscy widzieli, jak chłopiec nagle wzmocniony zerwał się' ›>chodząc, skacząc i wielbiąc Boga« (Dz
3,8).
Uzdrowienie paralityka
W mieście Narni na usilną prośbę biskupa znakiem Krzyża od stóp aż do głowy nakreślonym, przywrócił
doskonałe zdrowie pewnemu paralitykowi, który był zupełnie pozbawiony władzy we wszystkich
swoich członkach.
Uzdrowienie chłopca
W diecezji Rieti od czterech lat żył chłopiec tak spuchnięty, że w żaden sposób nie mógł zobaczyć:
nawet swoich nóg. Przyniesiony do niego przez zapłakaną matkę natychmiast, gdy tylko mąż święty
dotknął go świętymi rękoma, został uzdrowiony.
Uzdrowienie innego chłopca
W pobliżu miasta Orte, jeden chłopiec był tak pokrzywiony, na skutek połamania kości, że głową
dotykał nóg. Na żałosne prośby rodziców, otrzymawszy od niego znak krzyża, natychmiast się
wyprostował zaraz został uzdrowiony.
Uzdrowienie kobiety
10. Pewna kobieta z Gubbio miała tak pokrzywione i wyschnięte obie ręce, że nie mogła nimi nic robić.
Znakiem Krzyża uczynionym przez Franciszka w imię Pańskie, zostały one tak doskonale uzdrowione,
że natychmiast wróciła do domu i własnymi rękoma przygotowała posiłek dla niego i dla ubogich, jakby
druga teściowa Szymona (Mt 8,14),
Uzdrowienie ocieminiałych
Pewnej ociemniałej dziewczynce z Bevagna przywrócił upragniony wzrok, gdy w imię Trójcy
Przenajświętszej swoją śliną trzykrotnie pomazał jej oczy. Podobnie ociemniała kobieta z Narni,
przyjmując od niego znak Krzyża, odzyskała upragniony wzrok. „W Bolonii pewien chłopiec miał takie
bielmo na jednym oku, że nic właściwie nim nie widział i nie było na to żadnego lekarstwa. Po
uczynieniu na nim znaku Krzyża od stóp do głowy przez sługę Pańskiego, odzyskał tak mocny wzrok, że
po wstąpieniu później do Zakonu Braci Mniejszych twierdził, że dużo lepiej widział okiem, które było
wcześniej chore, aniżeli tym, które zawsze było zdrowe.
Uzdrowienie opętanych
W Sangemini sługa Boży został przyjęty w gościnę przez pewnego pobożnego człowieka, którego żona
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była dręczona przez szatana. Po modlitwie, rozkazał szatanowi na mocy posłuszeństwa, aby ją opuścił
i gdy mocą Bożą natychmiast go wypędził, okazało się jasno, że mocy świętego posłuszeństwa nie może
się oprzeć przewrotność szatańska. W Cittá di Castello szalony i podły duch opętał pewną kobietę. Po
otrzymaniu rozkazu na mocy posłuszeństwa od świętego męża, odszedł oburzony, zostawiając ją
zdrową na ciele i umyśle.
Uzdrowienie współbrata
Również pewien brat był tak bardzo chory, że wielu twierdziło, iż jest raczej opętany przez szatana,
aniżeli normalnie chory. Często, bowiem rzucał się na ziemię i »tarzał z pianą w ustach‹< (Mk 9,19)
mając członki ciała to ściągnięte, to rozciągnięte, to pozwijane, to powykręcane, to znowu sztywne i
twarde. Czasami zupełnie wyciągnięty i sztywny lub tak zwinięty, że stopy miał równo z głową, był
unoszony w górę i natychmiast strasznie spadał na ziemię. Litując się nad nim, tak strasznie i
nieuleczalnie chorym, sługa Chrystusowy pełen miłosierdzia, posłał mu okruszynę chleba, który sam
jadł. Połknięta przyniosła choremu zdrowie i już nigdy więcej nie odczuwał przykrości tej choroby.
Pomoc przy porodzie
W okolicach Arezzo, pewna kobieta cierpiała przez wiele dni bóle porodowe i była już bliska śmierci.
Dla zrozpaczonej nie było już żadnego ratunku poza pomocą Bożą. Gdy zaś sługa Chrystusowy
przewożony na koniu z powodu choroby przejechał przez tamte okolice, tak się zdarzyło, że trzeba było
odprowadzić zwierzę przez wioskę, w której chora tak cierpiała. Tamtejsi mieszkańcy zobaczywszy
konia, na którym jeździł święty mąż, wzięli lejce, aby położyć przy chorej. Dziwne było ich dotknięcie,
po którym oddalone zostało wszelkie niebezpieczeństwo, a kobieta natychmiast szczęśliwie porodziła.
Inne uzdrowienia
Pewien człowiek z Città delle Pieve, pobożny i bogobojny, miału siebie pasek, którym przypasywał się
święty Ojciec. Gdy wiele kobiet i mężczyzn w owej miejscowości chorowało na różne choroby, szedł on
do ich domów, a umoczywszy pasek w wodzie, dawał chorym tę właśnie wodę do picia i w ten sposób
wielu chorych odzyskiwało zdrowie. Również, gdy chorzy jedli chleb dotknięty przez męża Bożego,
dzięki mocy Bożej, szybko powracali do zdrowia.
Świadectwo posłannictwa Bożego
12. Gdy herold Boży głosząc kazania zasłynął tymi i wieloma innymi dowodami cudów, uważnie
słuchano tego, co mówił, jak gdyby Anioł Pański przemawiał. Bowiem wyjątkowa wspaniałość jego
cnót, dar proroctwa, i moc działania cudów, dana z nieba umiejętność głoszenia Słowa Bożego,
posłuszeństwo stworzeń bezrozumnych, dogłębna przemiana serc u słuchających jego słów, jego
mądrość otrzymana od Ducha Świętego poza ludzką nauką, władza głoszenia kazań, udzielona nie bez
objawienia, przez Papieża, a także zatwierdzona przez tego samego zastępcę Chrystusa. Reguły, w
której jest podany sposób pracy kaznodziejskiej i znaki najwyższego Króla, jak pieczęcie wyciśnięte na
jego ciele są jakby dziesięcioma dowodami potwierdzającymi bez cienia wątpliwości wobec całego
świata, że Chrystusowego herolda, Franciszka, należy czcić ze względu na jego misję, autentyczność w
nauczaniu i godną podziwu świętość i dzięki temu uznać, że naprawdę głosił Chrystusową Ewangelię
jako prawdziwy wysłannik Boga.
Rozdział XIII
ŚWIĘTE STYGMATY
Troska o wykorzystywanie czasu
1. Anielski człowiek, Franciszek, miał zwyczaj nie przestawać nigdy czynić dobrze, ale raczej na wzór
duchów anielskich, albo po drabi-nie Jakubowej wstępował do Boga, albo zstępował do ludzi (Rdz
28,12). Nauczył się bowiem tak roztropnie rozdzielać czas dany mu do zbierania zasług, że poświęcał
go częściowo pracowitemu zdobywaniu bliźnich, a częściowo kojącym zachwytom kontemplacji.
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Dlatego, gdy według wymogów miejsc i czasów zstępował, aby oddać się trosce o zbawienie innych,
później opuściwszy niepokojące tłumy, udawał się na spokojne miejsca w poszukiwaniu tajemnic
samotności, gdzie oddając się swobodnie Panu, oczyszczał proch, jeśli na nim osiadł w czasie
przebywania wśród. ludzi. Tak więc na dwa lata przedtem, zanim oddał niebu ducha, pod
przewodnictwem Bożej Opatrzności, po dokonaniu przeróżnych dzieł został zaprowadzony »na górę
wysoką, osobno‹‹ (Mt 17,1), która nazywa się Alwernia. Gdy więc tam, według normalnego swego
zwyczaju, rozpoczął czterdziestodniowy post na cześć św. Michała Archanioła, został zalany słodyczą
Bożej kontemplacji bardziej niż zwykle i rozpalony większym płomieniem pragnień rzeczywistości nieba
i zaczął odczuwać, że Bóg obficiej udziela mu swoich łask. Był bowiem unoszony w górę niejako
ciekawski ››poszukiwacz zbyt wielkich zaszczytów<‹ (Prz 25,27), lecz jako »wierny i roztropny sługa<‹
(Mt 24,45) szukający tego, co podoba się Bogu, do którego z największym żarem pragnienia chciał się
we wszelki możliwy sposób upodobnić.
Ukazanie upodobnienia się do cierpiącego Chrystusa
2. Dzięki działaniu Bożemu, zrozumiał, że przez otwarcie księgi Ewangelii będzie mu objawione przez
Chrystusa to, co w nim i z nim najbardziej spodoba się Bogu uczynić. Po odprawieniu więc, z wielką
pobożnością modlitwy, polecił socjuszowi, człowiekowi świętemu, oddanemu Bogu, otworzyć w imię
Trójcy Przenajświętszej wziętą z ołtarza księgę Ewangelii. Gdy więc przy trzykrotnym otwarciu księgi
okazało się, że zawsze natrafił na opis Męki Pana, zrozumiał mąż przepełniony Bogiem, że jak
naśladował Chrystusa w życiu czynnym, tak teraz po-winien się upodobnić do Niego w udrękach i
bólach męki, zanim odejdzie z tego świata. I chociaż z powodu wielkiej surowości dotychczasowego
sposobu życia i ustawicznego dźwigania Krzyża Pańskiego, ciało jego było już bardzo wyczerpane, to
jednak nie przeraził się, lecz ożywił się jeszcze bardziej, aby przetrzymać męczeństwo. Powiększył się
bowiem w nim nie do przezwyciężenia ogień miłości do dobrego Jezusa aż do ››pochodni ognia i
płomieni tak, że jego ogromne miłości nie mogły ugasić nawet wielkie wody‹‹ (Pnp 8,6-7).
Ukazanie się ukrzyżowanego Serafina
3. Gdy więc unoszony żarem serafickich pragnień zdążył ku Bogu i współczującą słodyczą przemieniał
się w Tego, który ze zbyt wielkiej miłości chciał być ukrzyżowany, któregoś ranka, około święta
Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas modlitwy na zboczu góry, zobaczył, że jeden Serafin mający
sześć ognistych i błyszczących skrzydeł zstępuje z wysokości niebios. Skoro bardzo szybkim lotem
przybył do miejsca, gdzie znajdował się mąż Boży i zawisł W powietrzu, pomiędzy skrzydłami ukazała
się podobizna ukrzyżowanego człowieka, mającego ręce i nogi rozciągnięte na podobieństwo krzyża i
do niego przybite. Dwa skrzydła wznosiły się ponad jego głową, dwa były rozciągnięte do lotu, a dwa
okrywały całe ciało. Widząc to, Franciszek, bardzo się zdziwił, a mieszane uczucie smutku i radości
przepełniało jego serce. Cieszył się wprawdzie z tak pięknego widoku, gdyż uważał, że Chrystus w
postaci Serafina patrzy na niego, ale przybicie do krzyża mieczem współcierpiącego bólu przeszyło jego
duszę (Łk 2,35). Przepełniony był ogromnym podziwem na widok tak tajemniczej wizji, że słabość męki
w żaden sposób nie może się pogodzić z nieśmiertelnością serafickiego ducha. Dzięki objawieniu
Pańskiemu zrozumiał jednak, że tego rodzaju wizja została ukazana jego oczom przez Opatrzność Bożą.
aby przyjaciel Chrystusa poznał wcześniej, że nie przez męczeństwo ciała, lecz przez żar duszy ma być
zupełnie przemieniony na podobieństwo Ukrzyżowanego Chrystusa. Znikająca wizja nie tylko rozpaliła
przedziwny żar w jego sercu, ale i na jego ciele wycisnęła podobiznę nie mniej dziwnych znaków.
Natychmiast zaczęły się pokazywać na jego rękach i nogach ślady gwoździ, jakie niedawno widział na
podobiźnie ukrzyżowanego człowieka. Okazało się bowiem, że ręce i nogi zostały w środku przebite
gwoźdźmi tak, że główki gwoździ było widać na wewnętrznej stronie rąk, a na górnej stóp, zaś ich ostre
końce na stronach przeciwnych. Główki gwoździ w rękach i nogach były okrągłe i czarne, a ich
wydłużone ostre końce, zagięte i jakby powtórnie Wbite, wystając z ciała, unosiły się nad jego pozostałą
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częścią. Również prawy jego bok był jakby włócznią przebity, a krew Wypływająca często z rany, plamiła
habit i spodnie.
Chęć ukrycia cudu
4. Sługa Chrystusowy widząc później, że nie może ukryć nawet przed najbliższymi braćmi stygmatów
wyraźnie odbitych na jego ciele, a jednak obawiając się wyjawienia tajemnicy Pana (Tb 12,7), znalazł
się w wielkiej udręce z powodu wątpliwości, nie wiedząc, czy to, co oglądał ma opowiedzieć, czy też
przemilczeć. Zawołał więc niektórych z braci i mówiąc bardzo ogólnie, przedstawił im' swoją
wątpliwość i prosił o radę. Jeden zaś z braci, imieniem Illuminat oświecony łaską, zrozumiał, że
Franciszek widział jakieś cudowne rzeczy, ponieważ wydawał się być bardzo przerażony i powiedział
do świętego męża: ,,Wiedz, bracie, że tajemnice Boże są ci niekiedy objawiane nie tylko ze względu na
ciebie, ale także ze względu na innych. Wydaje się więc, że dlatego słusznie należy się obawiać, abyś
nie ukrył tego, co otrzymałeś dla pożytku innych i za ukrycie tego talentu nie był zganiony podczas
sądu."
Bojaźliwe wyjawienie cudu braciom
Poruszony tym słowem święty mąż, chociaż zwykle mawiał inaczej, a mianowicie: »Tajemnica moja
jest dla mnie<< (Iz 24,16), to jednak wówczas z wielką bojaźnią opowiedział przebieg wspomnianej
wizji, dodając, że ten który mu się ukazał, powiedział pewne rzeczy, których nigdy, jak długo żyłby na
ziemi, nie wyjawiłby nikomu z ludzi. Należy rzeczywiście wierzyć, że tak tajemnicze były owe
wypowiedzi tego świętego Serafina ukazującego się cudownie na krzyżu, że być może, nie godziło się
»mówić o" nich ludziom‹< (2 Kor 12,4).
Zejście z góry
5. Tak więc prawdziwa miłość do Chrystusa przekształciła kochającego »upodobniając go do Jego
obrazu‹‹ (2 Kor 3,18). A później, gdy minęło czterdzieści dni spędzonych w samotności i zbliżała się
uroczystość Michała Archanioła (28 IX), anielski mąż, Franciszek, tak jak postanowił, zszedł z góry,
niosąc z sobą podobiznę Ukrzyżowanego nie ręką artysty wykonaną na tablicach kamiennych czy
drewnianych, lecz» palcem Boga żywego‹‹ wyrażoną na członkach jego ciała (Wj 31,18). Ponieważ
jednak »jest rzeczą dobrą ukrywać tajemnicę Króla« (Tb 12,7).dlatego on, świadomy królewskiej
tajemnicy, jak tylko mógł, ukrywał święte znaki.
Bóg potwierdza stygmaty cudami
W rzeczywistości jednak, ponieważ jest rzeczą Bogu właściwą objawiać na swoją chwałę wielkie rzeczy,
które uczynił, sam Pan, chociaż w tajemnicy odbił owe znaki, to w sposób jawny dokonał pewnych
cudów, aby stała się zupełnie jawną cudowna moc w nich zakryta.
Pierwszy cud
6. W prowincji Rieti szerzyła się ogromna zaraza, która tak strasznie niszczyła bydło i owce, że nie było
na to żadnego ratunku. Wówczas gospodarz, bojący się Boga, został pouczony w nocy widzeniem, aby
szybko udał się do pustelni braci i wziął wodę, w której przebywający tam sługa Boży, Franciszek, umył
sobie ręce i nogi, i tą wodą pokropił wszystkie zwierzęta. Wstawszy więc rano, przybył tam i
otrzymawszy po kryjomu tę wodę od towarzyszy Świętego, pokropił nią chorujące bydło i owce. I
nieprawdopodobne! Natychmiast, gdy tylko bodaj kropla tej wody upadła na chore zwierzęta leżące
na ziemi, one odzyskawszy pierwotną siłę, szybko wstały i jakby nigdy nie chorowały, pobiegły na
pastwisko. Stało się tak, aby cudowną mocą tej wody, która zetknęła się ze świętymi ranami, ustała
zupełnie plaga i ustąpiła zaraźliwa choroba trzody.
Drugi
7. Zanim święty mąż zaczął przebywać na górze Alwernii, chmury które tam się gromadziły
powodowały gwałtowne burze gradowe, niszczące zazwyczaj wszystkie plony ziemi. Jednak po owej
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cudownej wizji, grad już więcej nie padał, czemu bardzo dziwili się tamtejsi mieszkańcy. Wyjątkowo
pogodne oblicze nieba stało się jakby dowodem owej cudownej wizji i mocy stygmatów tam
otrzymanych.
Trzeci
Zdarzyło się pewnego razu, zimą, że Franciszek z powodu słabości ciała i bardzo niewygodnych dróg
jechał na osiołku jednego biednego człowieka. Gdy nastała noc, aby uniknąć niebezpieczeństw
związanych z ciemnością i ciężką drogą, które przeszkodziły w dojściu do celu, Franciszek schronił się
pod wystającą skałę. Właściciel osiołka, który mu towarzyszył, ponieważ nie miał się czym dobrze
przykryć, nie mógł zasnąć z powodu zimna i wśród utyskiwań i narzekań przewracał się na posłaniu.
Święty, rozpalony żarem Bożej miłości wyciągnął rękę i dotknął go. I oto rzecz godna podziwu - pod
wpływem dotknięcia tej świętej ręki, która miała w sobie żar serafickiego ognia (Iz 6;6) – ustało zimno,
a ogarnęło go ciepło wewnętrzne i zewnętrzne, jak gdyby gorący strumień powietrza był skierowany
na niego z jakiegoś pieca. Jak sam później stwierdził, wzmocniony duchowo i cieleśnie, spał aż do rana
wśród skał i śniegów przyjemniej, niż kiedykolwiek w domu, gdy odpoczywał na własnym łóżku. Tak
więc, na podstawie niezbitych świadectw stwierdza się, że owe święte stygmaty zostały dokonane tą
mocą, która dzięki serafickiemu działaniu oczyszcza, oświeca i rozpala, skoro na zewnątrz ratują one
zdrowie przed zarazą, sprowadzają pogodę i z dziwną skutecznością ogrzewają ciało. Zostało to
ukazane i po śmierci jeszcze bardziej przekonywającymi dowodami, które nieco później będą musiały
być opisane na swoim miejscu.
Świadkowie stygmatów
8. Wprawdzie sam Franciszek bardzo pilnie starał się ukryć »skarb znaleziony w roli« (Mt 13,44), nie
mógł jednak tego zrobić tak, by niektórzy przynajmniej nie widzieli stygmatów na rękach i nogach,
chociaż ręce miał prawie zawsze owinięte, a na nogach od tej pory nosił obuwie. Gdy żył, widzieli je
liczni bracia. Chociaż ze względu na wyjątkową świętość są oni ludźmi ze wszech miar godnymi wiary,
to jednak, aby usunąć wszelką wątpliwość, stwierdzili pod przysięgą, trzymając rękę na Piśmie św., że
miał je i oni je widzieli. Również niektórzy kardynałowie, ze względu na przyjaźń ze świętym mężem,
oglądali je, a następnie układali na jego cześć sekwencje mszalne, hymny i antyfony szczerze
wysławiające święte stygmaty, dając przez to ustnie i pisemnie świadectwoprawdzie. Także papież
Aleksander IV, gdy głosił kazanie do ludzi, wobec wielu braci i mnie samego, stwierdził, że za życia
Franciszka na własne oczy widział owe stygmaty. Na łożu śmierci natomiast widziało je więcej niż
pięćdziesięciu braci i najbardziej oddana Bogu dziewica Klara ze swoimi siostrami, a także niezliczona
liczba ludzi świeckich, z których bardzo wielu, jak to będzie napisane w swoim miejscu, kierowanych
pobożnością całowało je i dotykało rękoma, aby utwierdzić się w prawdzie. Natomiast ranę boku tak
troskliwie ukrywał za życia, że nikt nie mógł jej zobaczyć inaczej, jak tylko ukradkiem. Jeden zaś brat,
który bardzo troskliwie opiekował się nim, z pobożną ostrożnością nakłonił go do zdjęcia habitu, aby
można go było wyprać, a patrząc uważnie widział tę ranę i dotknął ją trzema palcami bardzo szybko,
poznając w ten sposób przy pomocy wzroku i dotyku, jaka ona była. W podobny sposób zobaczył ją
także ten brat, który był wówczas Wikariuszem Franciszka. Natomiast brat socjusz, człowiek
odznaczający się godną podziwu prostotą, gdy z powodu choroby nacierał mu plecy, włożywszy rękę
przez otwór koło kaptura i natknąwszy się przypadkowo na świętą ranę, sprawił mu wielki ból. Z tego
powodu Franciszek wolał odtąd nosić spodnie tak zrobione, że sięgały mu pod pachy, aby lepiej okryć
ranę boku. Również bracia, którzy je prali, albo czyścili habit, przekonali się wówczas w sposób
niewątpliwy przez oczywisty znak, gdyż widzieli, że w tym miejscu są one poplamione krwią. Po śmierci
natomiast, odkrytą ranę i oni i inni długo kontemplowali, a równocześnie czcili.
Przemówienie do Świętego
9. Teraz więc, najdzielniejszy Rycerzu Chrystusa, noś daną ci »zbroję‹‹ tego niezwyciężonego wodza.
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Uzbrojony w nią zwyciężysz wszystkich wrogów. Trzymaj wysoko >>sztandar« największego Króla!
Wszyscy walczący w Bożym wojsku na jego widok niech nabiorą męstwa i odwagi! Ukaż także
>›pieczęć« Najwyższego Kapłana, Chrystusa, aby wszyscy słusznie uznali twoje słowa i czyny, jako
nieskażone i autentyczne! Już bowiem ze względu na »stygmaty Pana Jezusa, które nosisz, na twoim
ciele, niech nikt nie sprawia ci przykrości<‹ (Ga 6,17), ale raczej każdy sługa Chrystusowy niech otacza
cię pobożnym szacunkiem! Przez te znaki najpewniejsze, potwierdzone już wystarczająco nie tylko
przez dwóch albo trzech świadków (Pwt 19,15), ale przez wielu, które stały się »świadectwem Boga‹‹
(Ps 92,5) w tobie i przez ciebie, zostaje usunięty wszelki pretekst do uniewinniania się przez
niewiernych, a wierzący niech umacniają się W wierze, przez ufną nadzieję wznoszą się wzwyż i
rozpalają się "ogniem miłości!
10. Już bowiem wypełniała się pierwsza wizja, którą miałeś, a mianowicie, że mając być wodzem
Chrystusowego wojska, powinieneś przyodziać się zbroją z nieba i przyozdobić wspaniałym
odznaczeniem Krzyża. Już bez powątpiewań należy wierzyć, że »na początku« tego nawrócenia
prawdziwymi były i ››wizja‹‹ Ukrzyżowanego, przeszywająca cię duchowo mieczem współcierpiącego
bólu i ›>usłyszenie‹‹ głosu pochodzącego z Krzyża, jakby ze wspaniałego tronu Chrystusa i tajemniczej
ubłagalni, które swoimi świętymi słowami potwierdziłeś. Już teraz rzeczy-wiście uznaje się i
potwierdza, że W »rozwoju twego nawrócenia‹‹ poznane wizje nie były jakimiś urojeniami, ale faktami
objawionymi z nieba i ta wizja Krzyża, którą miał br. Sylwester widząc wychodzący cudownie z twoich
ust Krzyż, i ta br. Pacyfika, W której widział dwa miecze złożone na krzyż i przebijające twoje
wnętrzności,“° i ta, którą miał anielski mąż Monaldﬁl gdy widział cię uniesionego w powietrzu na kształt
krzyża, gdy o Krzyżu głosił kazanie brat Antoni. Już wreszcie »pod koniec‹‹ twego życia, gdy
równocześnie zostało ci ukazane i wspaniałe. podobieństwo Serafina i pokorna postać Ukrzyżowanego,
rozpalając-cię wewnętrznie, a na zewnątrz oznaczając jako »drugiego anioła‹< wstępującego od
wschodu słońca, który masz na sobie »pieczęć Boga żywego‹‹-(Ap 7,2), daje i poprzednim wizjom
pewność wiary i otrzymuje od nich świadectwo prawdy.
Oto już siedem objawień Krzyża Chrystusowego w tobie i wokół ciebie kolejno cudownie ukazanych i
pokazanych, jak gdyby po sześciu stopniach doszedłeś do tego siódmego, w którym na końcu
odpoczniesz. Krzyż bowiem Chrystusa w początkach twego nawrócenia tobie zaproponowany i przez
ciebie przyjęty a następnie w rozwoju twego nawrócenia przez najuczciwsze życie znoszony W tobie
samym ustawicznie i innym dany jako przykład z taką oczywistością zostaje ukazany, że w końcu.
osiągnąłeś szczyt doskonałości ewangelicznej, aby tego ukazania chrześcijańskiej mądrości
dokonanego w twoim słabym ciele nie odrzucał nikt prawdziwie pobożny, nie zwalczał nikt prawdziwie
wierzący, nie lekceważył nikt prawdziwie pokorny, ponieważ zostało wyrażone na-prawdę mocą Bożą
i godne jest ‹<całkowitego uznania».

Rozdział XIV
CIERPLIWOŚĆ I PRZEJŚCIE PRZEZ BRAMĘ ŚMIERCI
Ku szczytom
i 1. Franciszek już więc »z Chrystusem przybity do krzyża‹‹ (Ga 2,19)tak ciałem jak i duchem, nie tylko
płonął seraficką miłością do Boga, ale także pragnął razem z ukrzyżowanym Chrystusem zbawienia
wszystkich ludzi. Ponieważ nie mógł chodzić z powodu gwoździ wystających z jego nóg, polecił obwozić
swoje na wpół umarłe ciało po miastach i wioskach, aby mógł „zachęcać innych do dźwigania
Chrystusowego Krzyża. Braciom zaś mówił: ,,Rozpoczynajmy, bracia, służbę naszemu Panu Bogu,
ponieważ jak do tej pory, mało zrobiliśmy” Płonął także wielkim płomieniem, aby powrócić do takiego
sposobu życia w pokorze, jaki pro-wadził po swoim nawróceniu, by również tak, jak na początku służyć
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trędowatym, a wyczerpane już pracą ciało pobudzał do pierwotnej służby. Zamierzał pod
przewodnictwem Chrystusa wykonać wielkie dzieła i chociaż siły opuszczały jego ciało, to jednak mocny
i rozpalony duchem miał nadzieję, że będzie toczył nowy bój, aby odnieść zwycięstwo nad wrogiem.
Nie dawał miejsca ani zmęczeniu, ani wyczerpaniu; miłość bowiem przynaglała go do coraz to
większych rzeczy. Ciało zaś jego tak bardzo zgadzało się z duchem, tak chętnym posłuszeństwem
odznaczało się, że gdy duch starał się zdobyć wszelką świętość, to ono nie tylko nie sprzeciwiało się,
ale starało się nawet» uprzedzić go.
Ciężkie choroby
2. Aby skarbiec zasług sługi Bożego, których korona, była cierpliwość, coraz bardziej powiększał się,
Franciszek zaczął zapadać na przeróżne choroby i to tak ciężko, że w jego ciele nie pozostało prawie
żadne miejsce, którego nie przeszywałby wielki ból cierpienia. Na skutek różnych, długotrwałych i
częstych chorób, jego ciało zostało tak zniszczone, już prawi tylko skóra pokrywała jego kości. Gdy był
nękany ciężkimi bólami, udręki stąd wynikające, nie karami, lecz siostrami nazywał. Gdy zaś razu
pewnego, bóle dokuczyły mu bardziej, niż zwykle, jeden z braci, obdarzony wielką prostotą, powiedział
do niego: ,,Bracie proś Pana, aby łagodniej obchodził się z tobą; wydaje się, że Jego ręka bardziej ciąży
nad tobą, niż powinna. Mąż święty usłyszawszy to, wybuchnął głośnym płaczem i powiedział: „Gdybym
nie znał twojej czystości, obdarzonej prostotą, od tego momentu unikałbym twego towarzystwa,
ponieważ odważyłeś się uznać za godne nagany to wszystko, co Bóg ze mną robi. I chociaż był bardzo
zniszczony długą i ciężką chorobą, rzucając się na ziemię, ciężkim upadkiem stłukł sobie zbolałe kości.
Całując zaś ziemię, mówił: „Panie Boże, dziękuję Ci za te wszystkie bóle i proszę Cię, mój Panie, abyś je
stokrotnie pomnożył, jeżeli takie jest Twoje upodobanie. Tego najbardziej pragnę, »abyś nie oszczędzał
mnie w udręce 'bólem<‹(Job 6,10), ponieważ wypełnienie Twojej woli będzie dla mnie naj-większą
pociechą.” Braciom wydawało się, że widzą jakby drugiego Joba, u którego, gdy wzmagały się bóle
ciała, zwiększała się także moc ducha. Dużo wcześniej znał czas swego zgonu, a gdy zbliżył się dzień
przejścia, powiedział braciom, że wkrótce powinien być złożony przybytek jego ciała, jak mu to zostało
objawione przez Chrystusa (2 P 1,14).
Tuż przed śmiercią
3. Gdy więc przez dwa lata od otrzymania świętych stygmatów, a w dwudziestym roku od swego
nawrócenia został, jak kamień, który ma być umieszczony w gmachu niebieskiego Jeruzalem,
wygładzony licznymi uderzeniami ciężkich i doświadczających go chorób i jak dzieł:)artystyczne
doprowadzone do doskonałego stanu, uderzany młotem wielorakich utrapień, prosił, aby go
zaniesiono do Matki Bożej z Porcjunkuli, by tam, gdzie otrzymał ducha łaski, oddał również ducha życia.
Przyniesiony tam, chcąc czynem ukazać prawdę, że nie ma już nic wspólnego z tym światem w owej
tak ciężkiej chorobie, która zamknęła wszelki ból, porwany zapałem ducha, położył się obnażony na
gołej ziemi. Tej ostatniej chwili, kiedy nieprzyjaciel mógł jeszcze okazać swą gniewną moc, chciał nago
prowadzić walkę z nagim. Leżąc już na ziemi, po zdjęciu odzienia zrobionego z płótna na worki, swoim
zwyczajem, skierował twarz ku niebu, koncentrując się cały na owej chwale, zakrył lewą ręką ranę
prawego boku, aby nie była widoczna i powiedział do braci: ,,Ja wykonałem to, co do mnie należało, a
o tym, co do was należy, niech was pouczy Chrystus."
Miłość ubóstwa
4. Towarzysze Świętego wybuchnęli wówczas płaczem, zranieni dziwnym grotem współczucia, a gdy
łkali, jeden z nich, o którym Boży mawiał, że jest jego gwardianem, poznając dzięki Bożemu objawieniu
jego życzenia, szybko wstał ii wziąwszy pasek, spodnie i tunikę dał je Biedaczynie Chrystusowemu,
mówiąc: „Pożyczam ci je, jako ubogiemu", a ty przyjmij to na mocy rozkazu świętego posłuszeństwa."
Cieszy się z tego święty mąż i radość napełnia jego serce, ponieważ widzi, że dochował wierności Pani
Ubóstwa aż do końca, a wznosząc dłonie ku niebu, uwielbia swego Chrystusa za to, że pozbawiony
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wszelkich ciężarów idzie wolny do Niego. Żarliwe umiłowanie ubóstwa sprawiło to wszystko, że nawet
habit chciał mieć tylko pożyczony od kogoś innego. Z całą pewnością chciał być podobny we wszystkim
do Ukrzyżowanego Chrystusa, który ubogi i bolejący i obnażony wisiał na krzyżu. Dlatego też i na
początku swego nawrócenia został obnażony przed biskupem, i przy końcu życia, obnażony chciał
odejść z tego świata. Otaczającym go braciom polecił na mocy posłuszeństwa miłości, aby gdy zobaczą,
że już zmarł, przez tak długi czas pozwolili mu leżeć nagim na ziemi, jaki jest potrzebny komuś na
powolne przejście drogi o długości jednej mili. O, najbardziej chrześcijański mąż, który i żyjąc do
żyjącego Chrystusa, i umierając do umierającego, i zmarły do umarłego bardzo starał się upodobnić
przez doskonałe naśladowanie Go i zasłużył na to, że został ozdobiony znakami zewnętrznego
podobieństwa!
Pociesza i błogosławi braci
5. Gdy więc zbliżała się godzina jego przejścia, polecił zwołać do siebie wszystkich braci tam
mieszkających i pocieszając ich smutnych z powodu jego śmierci, słowami przynoszącymi otuchę, z
ojcowskim uczuciem zachęcił ich do miłowania Boga. Długo mówił o cierpliwości i ubóstwie, a także o
zachowaniu wierności wobec świętego Kościoła Rzymskiego, kładąc ponad wszystko troskę o
zachowanie Ewangelii. Gdy wokół niego siedzieli wszyscy bracia, wyciągnął nad nimi ręce złożone na
kształt krzyża dlatego, że znak ten zawsze kochał i wszystkim braciom tak obecnym jak i nieobecnym,
mocą Ukrzyżowanego i w Jego imię udzielił błogosławieństwa. Ponadto dodał: ,,Żegnajcie, wszyscy
synowie, w bojaźni Pańskiej trwajcie zawsze. A ponieważ zbliża się pokusa i udręczenie, szczęśliwi,
którzy wytrwają w tym, co rozpoczęli. Ja zaś pospieszam do Boga, którego łasce polecam was
wszystkich”. Skończywszy to słodkie napomnienie, rozkazał mąż Boży najdroższy, aby przyniesiono mu
księgę Ewangelii i prosił, aby mu czytano Ewangelię według św. Jana, rozpoczynając od słów: »Było to
przed świętem Paschy‹‹ (J 13,1).Później tak, jak mógł zaczął modlić się słowami Psalmu: ››Głosem moim
wołałem do Pana, głosem moim błagałem Pana‹< (Ps 141). Po odmówieniu całego Psalmu tak go
zakończył: „Mnie - powiedział - oczekują sprawiedliwi, aż do momentu, gdy dasz mi nagrodę."
Zasnął w Panu
6. Gdy wypełniły się w nim wszystkie tajemnice i owa najświętsza dusza uwolniona od ciała zanurzyła
się W bezmiarze Bożej światłości, błogosławiony mąż zasnął w Panu.
Ukazywanie się Świętego
Jeden zaś z jego braci i uczniów widział ową błogosławioną duszę, jak unosiła się w postaci bardzo
błyszczącej gwiazdy na jasnym obłoku ponad wieloma wodami prosto do nieba. Wydawało się, że
przeniknięta jest blaskiem wspaniałej świętości, a równocześnie niebiańską mądrością i bogactwem
łaski napełniona, dzięki którym Święty mąż zasłużył sobie na to, żeby wejść do miejsca światła i pokoju,
gdzie odpoczywa wiecznie z Chrystusem.
Również minister prowincjalny w Terra di Lavoro, którym był wówczas brat Augustyn, człowiek bardzo
święty i sprawiedliwy, zbliżał się do końca swego życia. Dużo wcześniej stracił mowę, a jednak słyszeli
to obecni, jak nagle głośno zawołał: „Zaczekaj na mnie, Ojcze, zaczekaj, oto już idę za tobą.” Braciom
bardzo zdziwionym i pytającym się, do kogo tak odważnie wołał, odpowiedział: „Czyż nie widzicie
naszego Ojca Franciszka, który wstępuje do nieba?” I natychmiast jego święta dusza, wychodząc z ciała,
poszła za najświętszym Ojcem. Błogosławiony Franciszek ukazał się także w nocy swego przejścia
biskupowi Asyżu, który wówczas przebywał jako pielgrzym w sanktuarium św. Michała Archanioła na
górze Gargano i powiedział: „Oto opuszczam świat i idę do nieba”. Wstawszy więc rano, biskup
opowiedział towarzyszącym mu osobom to, co widział i wróciwszy do Asyżu, gdy dokładnie zbadał
sprawę, z całą pewnością przekonał się, że w tej godzinie, W której mu się ukazał, błogosławiony Ojciec
odszedł z tego świata. Skowronki, przyjaciele światła, bojące się nadchodzących ciemności, w godzinie
przejścia świętego męża, gdy już nadchodził zmierzch, przyleciały w wielkiej gromadzie nad dach domu
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i latając długo i z nie-zwykłą radością, dały zarówno miłe jak i oczywiste świadectwo chwale świętego,
który ich zwykł zapraszać do wielbienia Boga.
Rozdział XV
KANONIZACJA I PRZENIESIENIE CIAŁA
Hymn pochwalny na cześć Świętego
Tak więc Franciszek, sługa, a zarazem przyjaciel Najwyższego, wódz i założyciel Zakonu Braci
Mniejszych, nauczyciel ubóstwa, przykład pokuty, herold prawdy, zwierciadło świętości i wzór całej
doskonałości ewangelicznej, nawiedzony łaską niebios, doszedł do najwyższych stopni świętości,
wznosząc się kolejno od najniższych. Tego cudownego męża, bogatego ubóstwem, wzniosłego pokorą,
ożywionego umartwieniem, roztropnego prostotą, wybitnego doskonałością szlachetnych obyczajów,
którego w życiu Pan cudownie wsławił, nieporównanie sławniejszym uczynił po śmierci. Gdy bowiem
ten błogosławiony mąż odszedł z tego świata, jego święty duch wchodząc do domu wieczności i
czerpiąc życie z samego źródła stał się w pełni chwalebnym. Na ciele jego pozo-stały wyrażone .znaki
przyszłej chwały, aby i to najświętsze ciało, które było »ukrzyżowane wraz ze swymi namiętnościami,
przeszło już w nowe stworzenie« (Ga 5,24; 2 Kor 5,17), wcześniej mocą wyjątkowego przywileju nosiło
obraz Męki Chrystusowej i ukazywało nowym cudem piękno zmartwychwstania.
Opis stygmatów
2. Można było bowiem widzieć w owych szczęśliwych członkach gwoździe cudownie utworzone z jego
ciała mocą Bożą i tak połączone z ciałem, że gdy zostały naciśnięte z jednej strony, natychmiast jakby
mocne i żywe nerwy reagowały po stronie przeciwnej. Ukazała się również lepiej rana w jego boku, nie
zadana przez człowieka, lecz podobna do rany w Boku Zbawiciela, która w samym naszym Odkupicielu
stała się Sakramentem odkupienia i odnowienia rodzaju ludzkiego. Podobizna gwoździ była czarna,
jakby z żelaza, rana zaś w boku czerwona i z powodu ściągnięcia się ciała zaokrąglona, wyglądająca jak
jakaś najpiękniejsza róża. Reszta zaś ciała, które wcześniej tak z powodu choroby jak i natury czerniało,
teraz promieniowała wielką jasnością jakby już chciało posiadać piękno ciała uwielbianego w niebie.
Piękno martwego ciała
3. Ciało jego okazało się tak delikatne i miękkie dla dotykających, że sprawiło wrażenie, jakby powróciło
do delikatności z okresu dziecięce-go, a niektórym patrzącym na nie wydawało się, że jest ozdobione
znakami niewinności. Gdy więc W bardzo białym ciele czerniały gwoździe, a rana na boku rumieniła się
jak kwiat wiosennej róży, nie należy się dziwić, że tak piękne i cudowne zróżnicowanie sprawiło
patrzącym przyjemność i wzbudziło podziw. Płakali synowie z powodu zabrania tak ukochanego Ojca,
ale przeżywali także niemałą radość, gdy całowali na nim znaki najwyższego Króla. Nowy cud
przemieniał płacz w radość, a rozum ku zdumieniu W badawcze wnikanie. Wszyscy patrzący czerpali z
tak niezwykłego i wyjątkowego widoku umocnienie w wierze i pobudkę do miłości, a słuchający zaś
mieli podstawę do podziwu i wzmożone pragnienie, aby pójść i osobiście zobaczyć.
Napływ ludu
4. Sława cudu szybko rozeszła się po świecie, a na wiadomość o śmierci błogosławionego Ojca, w
pośpiechu przychodzili ludzie, aby na własne oczy zobaczyć to, co usunęło wszelkie powątpiewanie
rozumu, a serce napełniło radością. Mieszkańcy Asyżu zostali dopuszczeni w jak największej liczbie, aby
mogli owe święte stygmaty oglądać w zadumie i ucałować.
Świadectwo rycerza
Jeden zaś z nich, wykształcony i roztropny rycerz, imieniem Hieronim, człowiek cieszący się wielką
sławą, gdy usłyszał o tych świętych znakach, nie chciał w nie uwierzyć i był jakby niewiernym Tomaszem
(J 20,24). W wielkim podnieceniu i śmiało wobec braci i ludzi poruszał gwiżdżmy, własnymi rękoma
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dotykał rąk, nóg i rany w boku Świętego, a gdy w ten sposób przekonał się o prawdziwości owych
znaków Męki Chrystusowej, usunął ranę wątpliwości tak ze swego serca, jak i z serc wszystkich. Dlatego
później, wraz z innymi stał się wiernym świadkiem tej prawdy poznanej z taką pewnością i potwierdził
to złożeniem przysięgi, dotykając świętych Ksiąg.
Dziwne nabożeństwo żałobne
5. Bracia zaś i synowie, którzy zostali wezwani na przejście Ojca, wraz z wielką liczbą ludzi tę noc, w
którą odszedł wspaniały wyznawca Chrystusa, tak poświęcili wielbieniu Boga, że wydawało się, iż nie
odprawia się żałobnego nabożeństwa, lecz że odbywa się anielskie czuwanie. Gdy zaś nastał ranek,
ludzie, którzy przyszli, wziąwszy gałązki drzew i zapaliwszy liczne świece, wśród hymnów i pieśni
zanieśli święte ciało do Asyżu.
Zatrzymanie się u św. Klary
Przechodząc zaś koło kościoła św. Damiana, w którym żyła owa szlachetna dziewica, Klara, teraz
uwielbiona w niebie, a wówczas tam zamknięta w klauzurze wraz z innymi, zatrzymali się na chwilę,
aby mogły zobaczyć święte ciało, ozdobione perłami z nieba i ze czcią ucałować je.
Złożenie ciała
Doszedłszy wreszcie z radością do miasta, w kościele św. Jerzego złożyli z całym szacunkiem cenny
skarb, który przynieśli. W tym bowiem kościele, Franciszek jako chłopiec uczył się czytać i pisać, później
zaś wygłosił swoje pierwsze kazanie, a teraz natomiast stał się on dla niego pierwszym miejscem
spoczynku.
Data śmierci
6. Czcigodny Ojciec odszedł z tego niebezpiecznego świata czwartego października 1226 roku od
Wcielenia Pańskiego. Było to w sobotę wieczorem. Pochowany zaś został w niedzielę.
Wielkie cuda
Błogosławiony, promieniując oglądaniem Bożego Oblicza, rozpoczął natychmiast działać liczne i wielkie
cuda. Stało się tak dlatego, aby wyjątkowość jego świętości, dzięki której podczas swego życia na ziemi
skłaniał świat przykładem swej doskonałej prawości do poprawy obyczajów, teraz, gdy króluje z
Chrystusem, została potwierdzona z nieba cudami Bożej potęgi na znak niewzruszonej wiary. W
różnych częściach świata chwalebne jego cuda i za jego wstawiennictwem uproszone liczne
dobrodziejstwa rozpalały w wielu pobożność wobec Chrystusa i pobudzały do czci oddawanej
Franciszkowi. Ujawniło się to zarówno w słowach jak i w czynach. Również papież Grzegorz IX
dowiedział się o tym, że za pośrednictwem swego sługi Franciszka, Bóg dokonywał wielkich dzieł.
Sprawdzenie cudów
7. Tenże Pasterz Kościoła nie tylko na podstawie wiadomości o cudach dokonanych po śmierci
Franciszka, ale również na podstawie własnego doświadczenia, ponieważ na własne oczy widział i
niejako własnymi rękoma dotykał jego cudownej świętości za życia, wcale nie wątpił, że Pan obdarzył
go chwała nieba i mocno w to wierzył. Po nabożnej rozwadze, słusznie zdecydował, aby zgodnie z wolą
Chrystusa, którego był zastępcą, wsławić Franciszka również na ziemi, jako tego, który naj-bardziej
zasługiwał na oddawanie mu czci. Jednakowoż, aby upewnić się przed całym światem, że słuszna jest
jego myśl o kanonizacji najświętszego człowieka, polecił znane cuda, udokumentowane i potwierdzone
przez kompetentnych świadków jeszcze raz zbadać tym kardynałom, którzy wydawali się być mniej
przychylni jego zamiarowi. Gdy zostały one pilnie zbadane i przez wszystkich potwierdzone, postanowił
dokonać kanonizacji za wspólną zgodą i radą swoich braci w biskupstwie i wszystkich prałatów,
będących wówczas w Kurii Rzymskiej.
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Kanonizacja
Przybył Więc osobiście do Asyżu W roku 1228 od Wcielenia Pańskiego i 16-go lipca, w niedzielę, bardzo
uroczyście, co byłoby zbyt długie do opisania, zaliczył błogosławionego Ojca w poczet świętych.
Przeniesienie ciała
8. Natomiast w roku Pańskim 1230-tym, gdy bracia zebrali się na Kapitule generalnej W Asyżu, jego
ciało oddane Panu zostało przeniesione 25 maja do bazyliki zbudowanej na jego cześć. Gdy zaś
przenoszono ten święty skarb, zaopatrzony niejako bullą największego Króla, Ten, którego nosił
podobiznę, raczył zdziałać Wiele cudów, aby zbawczą wonią pociągnąć serca wiernych do oddania się
Chrystusowi (Pnp 1,3). Rzeczywiście było słusznym, aby Bóg tego, którego za życia sobie upodobał i
uczynił miłym, przeniósł do raju tak, jak Henocha, dzięki łasce kontemplacji, i jak Eliasza porwał żarem
miłości do nieba na ognistym wozie, by również jego błogosławione relikwie zostały przeniesione z
miejsca swego urodzenia między owe kwitnące kwiaty niebios i tam, na miejscu wiecznej uprawy
wypuściły pędy (Rdz 5,24; 2 Krl 2,11; Syr 46,14).
Następne cuda
Tak więc ten błogosławiony mąż promieniował za życia znakami nadzwyczajnych cnót, tak i od dnia
swego przejścia do Pana aż dotąd, dzięki Wsławiającej go mocy Bożej, jaśnieje we wszystkich częściach
świata sławnymi znakami cudów. Dzięki jego zasługom znajdują lekarstwo ociemniali i głusi, niemi i
chromi, chorzy na wodną puchlinę i paralitycy, opętani przez szatana i trędowaci, rozbitkowie morscy
i więźniowie. Święty przychodzi z pomocą we wszystkich chorobach, potrzebach i niebezpieczeństwach. W końcu i przez cudowne wskrzeszenie wielu zmarłych za pośrednictwem św.
Franciszka wierni poznali wspaniałość mocy Najwyższego, który »uczynił godnym podziwu swego
Świętego‹< (Ps 4,4).Jemu, Bogu Najwyższemu, należy się cześć i chwała przez nieskończone wieki
Wieków. Amen.
NIEKTÓRE CUDA POŚMIERTNE
MOC ŚWIĘTYCH STYGMATÓW
Cud mocy Krzyża
1. Na cześć i chwałę Boga Wszechmogącego. Mając zamiar opisać niektóre ze zbadanych cudów,
dokonanych za pośrednictwem błogosławionego Ojca Franciszka po jego przejściu do chwały niebios,
uważałem, że dobrze będzie zacząć od tego cudu, w którym ukazuje się moc Krzyża Jezusowego i
odnawia Jego chwała. Nowy więc człowiek, Franciszek, zajaśniał nowym i godnym podziwu cudem, gdy
za specjalnym przywilejem, którego nikt nie otrzymał w minionych wiekach, ukazał się ozdobiony
świętymi stygmatami i upodobniony w ››ciele, które zmierza ku śmierci« (Rz 7,24; Flp 3,21) do Ciała
Jezusa Ukrzyżowanego. Cokolwiek powiedziano by o tym językiem ludzkim, będzie mniej, niż zasługuje
na to chwała tego faktu. Wszystkie pełne gorliwego oddania się zajęcia męża Bożego tak publiczne jak
i prywatne, koncentrowały się wokół Krzyża Pana; by znakiem Krzyża, który na początku jego
nawrócenia został wyrażony w jego sercu, naznaczył na zewnątrz także ciało. Sam zamykając się w
Krzyżu, ubrał się W habit pokuty mający kształt krzyża, aby jak wewnętrznie dusza jego przyoblekła się
w Pana Ukrzyżowanego, tak i jego ciało nałożyło zbroję Krzyża i aby, jak Bóg, który w tym znaku zwalczał
moce powietrzne, tak również by i Jego wojsko pod tym samym znakiem toczyło bój. Również od
samego początku, kiedy został rycerzem Ukrzyżowanego, różne tajemnice Krzyża, w sposób szczególny
otaczały go swymi blaskami, jak to jasno wynika z dziejów jego życia. Poprzez siedem ukazań się Krzyża
Pana, został przemieniony siłą ekstatycznej miłości w obraz Ukrzyżowanego i to tak w sposobie
myślenia i w miłości, jak i w samym postępowaniu na co dzień. Łaskawość Najwyższego Króla, która
jest wspaniałomyślniejsza od wszelkiej oceny ludzkiej wobec tych, którzy Go kochają, odbiła na ciele
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Franciszka święty sztandar Krzyża, aby on, który w przedziwny sposób został obdarzony miłością do
Krzyża, również został obdarzony jego godną podziwu chwałą.
Objawienia związane ze stygmatami
2. O nie ulegającej żadnej wątpliwości prawdzie tego zdumiewającego cudu świadczą nie tylko
wypowiedzi tych, którzy go widzieli i do-tykali świętych ran, a którzy ze wszech miar zasługują na wiarę,
ale także przedziwne objawienia i cuda, które ja, potwierdziły po jego śmierci, aby usunąć nawet
wszelki cień wątpliwości. Godny pamięci papież Grzegorz IX, któremu Boży mąż w swoim proroctwie
przepowiedział, że zostanie wyniesiony do godności apostolskiej, zanim zaliczył chorążego Krzyża w
poczet świętych, miał w sercu swoim jakieś bliżej nieznane wątpliwości co do rany w boku Świętego.
Otóż którejś nocy, jak sam szczęśliwy Dostojnik opowiadał ze łzami, ukazał mu się Franciszek we śnie
z surowym wyrazem twarzy i ganiąc wahanie się jego serca, podniósł prawą rękę i odkrył ranę. Potem
poprosił go o kielich, aby do niego mogła spływać krew z boku. Nadal we śnie, Papież podał żądany
kielich i widział, jak powoli napełniał się aż po brzegi krwią, która wypływała z rany boku. Od tej pory,
wobec świętego cudu, przejął się takim nabożeństwem i świętą zazdrością, że nie tylko w żaden sposób
nie tolerował, ale nawet dość surowo upominał tego, kto odważył się w jakikolwiek sposób zuchwale
rzucać cień na blask owych wspaniałych znaków.
3. Pewien brat z Zakonu Braci Mniejszych, spełniający obowiązki kaznodziei, sławny i odznaczający się
cnotami, był bardzo mocno przekonany o prawdziwości świętych stygmatów. Gdy jednak W sposób
czysto ludzki chciał sobie samemu wyjaśnić ten cud, zaczęły ogarniać go wątpliwości. I tak przez wiele
dni trwała walka, która męczyła go bardzo, ponieważ wydawało mu się, że słabnie jego wiara. Trwała
ona do owej nocy, w której śpiącemu bratu ukazał się św. Franciszek z zabłoconymi nogami, trochę
surowy i jakby lekko zagniewany. „Jakież to są, powiedział, te konflikty w tobie i jakby brudy
wątpliwości? »Zobacz moje ręce (J 20,27) i moje nogi." Gdy spojrzał, zobaczył przebite ręce, ale na
obłoconych nogach nie widział stygmatów. „Usuń błoto z moich nóg - powiedział mu św. Franciszek - i
zobacz miejsce gwoździ.” Brat wykonał pobożnie to, co miał polecone i wydawało mu się, że usuwa
błoto i własnymi rękoma dotyka miejsc gwoździ. Gdy się obudził, natychmiast wy-buchnął płaczem i
wcześniejsze, jakby zabłocone myśli obmył tak potokiem łez jak í publicznym wyznaniem.
4. W Rzymie, pewna dostojna pani, należąca do szlacheckiego stanu tak z powodu swego pochodzenia
jak i szlachetności obyczajów, obrała sobie św. Franciszka na swojego patrona, a mając jego obraz W
swoim pokoju, tam, ››w ukryciu i modliła się do Ojca‹‹ (Mt 6,6). Któregoś dnia, gdy była oddana
modlitwie, spostrzegłszy, że na tym obrazie nie ma świętych stygmatów, żałowała bardzo i dziwiła się.
Nie ma się czemu dziwić, gdy na obrazie nie ma tego, czego malarz nie namalował. Gdy przez wiele dni
troskliwie zastanawiała się, co było przyczyną tego braku stygmatów na obrazie, oto nagle, któregoś
dnia ukazały się na nim owe, dziwne znaki, jak zwykło się je malować na innych obrazach Świętego.
Przestraszona, natychmiast zawołała pobożną córkę, pytając, czy ten obraz do tej pory nie miał
namalowanych stygmatów. Córka powiedziała i przysięgła, że kiedyś nie było na nim stygmatów, które
teraz się pojawiły. Ponieważ jednak rozum ludzki często doprowadza samego siebie do upadku i
prawdę poddaje wątpliwości, nic dziwnego, że kobieta ta znowu poddała swe serce szkodliwemu
powątpiewaniu, czy czasem rzeczywiście ten obraz nie był tak namalowany, jak teraz się przedstawia.
I oto moc Boga, aby pierwszy cud nie został wzgardzony, dodaje i drugi. Natychmiast bowiem znikły
owe znaki i obraz został pozbawiony uprzywilejowanych ran, aby przez kolejny znak, nastąpiło
potwierdzenie pierwszego.
5. W Katalonii, w pobliżu Lerida, człowiek imieniem Jan, bardzo czczący św. Franciszka, pewnego
wieczoru szedł drogą, przy której zaczaił się wróg, by zabić, wprawdzie nie jego, ponieważ on nie miał
wrogów, lecz kogoś innego, zresztą do niego podobnego i z nim zaprzyjaźnionego. Wyskakując nagle z
ukrycia, sądził bowiem, że on właśnie jest jego wrogiem, zadał mu tak wiele ciężkich ran mieczem, że
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nie było prawie żadnej nadziei na odzyskanie zdrowia. Już za pierwszym ciosem prawie zupełnie odciął
mu rękę i ramię, a inne uderzenia pod piersiami, zostawiły taką ranę, że podmuch wiatru przedostając
się przez nią, zgasił sześć świec palących się równocześnie. Gdy lekarze orzekli, że jest rzeczą
niemożliwą leczyć go z powodu ropiejących ran, które wydawały tak nieznośny fetor, że nawet jego
żona wzdragała się, został zupełnie pozbawiony wszelkiej pomocy ludzkiej. Zaczął więc błagać tak, jak
tylko mógł św. Franciszka, aby przyszedł mu z pomocą. Wzywał więc jego i Matkę Najświętszą z
największą ufnością. I oto, leżąc biedny i osamotniony na łożu boleści, często powtarzał imię
Franciszka, wyjąc z bólu, ale nie tracąc przytomności, zobaczył nagle, że ktoś w habicie Brata
Mniejszego wszedł, jak sądził przez okno. Odzywając się do niego po imieniu, powiedział: ,,Ponieważ
zaufałeś mi, oto Pan cię uzdrowi.” Gdy chory zapytał się go, kim jest, odpowiedział, że jest Franciszkiem
i natychmiast przybliżywszy się, pozdejmował opatrunki i według przekonania chorego, posmarował
wszystkie rany maścią. Natychmiast zaś, gdy poczuł miły dotyk owych Świętych rąk, będących w stanie
uzdrowić go mocą Zbawicielach stygmatów, zniknęła zgnilizna, ciało się odnowiło, a rany zagoiły i
zostało mu przywrócone pierwotne zdrowie. Uczyniwszy to, błogosławiony Ojciec odszedł. Jan zaś
czując się zdrowy, pełnym głosem uwielbiał radośnie Boga i św. Franciszka. Zawołał również swoją
żonę. Ona, przybiegłszy szybko i widząc, że stoi ten, o którym sądziła, że jutro trzeba będzie go
pochować, ogromnie przerażona zdziwieniem, cały dom napełniła krzykiem. Przybiegli domownicy í
usiłowali położyć go na łóżku, jako chorego umysłowo, a on sprzeciwiając się temu, twierdził, że jest
zdrowy i udowodnił im to. Oni tak się zdziwili, że wszyscy wyglądali tak, jakby stracili rozum, sądząc, że
to co widzą, jest złudą, ponieważ ten, którego widzieli niedawno pokrytego strasznymi ranami, prawie
umierającego, zobaczyli teraz ładnie wyglądającego i zupełnie zdrowego. Uzdrowiony powiedział do
nich: „Nie bójcie się, uwierzcie w to, co widzicie, ponieważ św. Franciszek dopiero co stąd odszedł, a
do-tykiem swoich świętych rąk zupełnie uleczył moje rany.” Gdy rozchodziła się wieść o tym cudownym
zdarzeniu, zbiegali się wszyscy ludzie ,a widząc w tak oczywistym cudzie moc stygmatów św. Franciszka,
napełniali się równocześnie podziwem i radością. Wspaniałymi pieśniami chwały oddawali również
cześć Chrystusowemu Rycerzowi, noszącemu Jego znaki. Jest to rzeczą słuszną, że błogosławiony
Ojciec, wprawdzie zmarły cieleśnie, ale żyjący z Chrystusem, cudownym ukazaniem się i miłym
dotykiem przywrócił zdrowie ciężko poranionemu człowiekowi, skoro nosił na sobie stygmaty Tego,
który, umierając zwyczajnie i nadzwyczajnie zmartwychwstając, poraniony rodzaj ludzki i »na pół
umarły pozostawiony‹‹ (Łk 10,30) uzdrowił mocą swoich ran.
6. W mieście Potenza, w Apulíi, żył powszechnie szanowany duchowny imieniem Rogeriusz, kanonik
katedralny. On, dręczony chorobą, któregoś dnia wszedł do kościoła, by się pomodlić. W kościele tym
znajdował się obraz św. Franciszka, przedstawiający chwalebne stygmaty. Kanonik zaczął powątpiewać
o prawdziwości tego cudu, jakby to było czymś niezwykłym i zupełnie niemożliwym. I oto nagle, gdy
umysł jego był raniony tymi bezsensownymi myślami, poczuł, że został ciężko zraniony w lewą dłoń, na
której miał rękawiczkę. Równocześnie słyszał świst, jakby wypuszczonej z łuku strzały. Zdziwiony tak
zadaną raną, jak i świstem, natychmiast zdjął rękawiczkę, aby naocznie przekonać się o tym, co odczuł
i usłyszał. Chociaż wcześniej nie miał na dłoni żadnego znaku teraz zobaczył w jej środku, jakby
uderzeniem strzały zadaną ranę, z której buchał taki żar, że wydawało mu się, iż zemdleje.
Nieprawdopodobne! Na rękawiczce nie było żadnego śladu, który odpowiadałby ranie zadanej w
sposób tajemniczy i będącej karą za ukrytą ranę zadaną duszy przez wspomniane wyżej wątpliwości.
Przez dwa dni krzyczał i jęczał Regeriusz z powodu okropnego bólu, odsłaniając wszystkim tajemnicę
swego niewiernego serca. Wyznaje i przysięga, że naprawdę wierzy, iż św. Franciszek miał stygmaty,
twierdząc równocześnie, że już odrzucił wszelkie ułudy zwątpienia. Pokornie błaga Świętego Bożego,
aby przyszedł mu z pomocą przez swoje święte stygmaty, a liczne modły, z serca płynące, obficie zrasza
potokiem łez. Naprawdę, coś dziwnego! Po odrzuceniu niedowiarstwa, za uzdrowieniem duszy następuje uzdrowienie ciała. Ustaje wszelki ból, ziębnie żar, nie pozostaje żaden ślad przebicia. Stało się tak,
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aby ukryta choroba duszy, przez jawną ranę ciała została uzdrowiona dzięki łaskawości Bożej. I
rzeczywiście, po uzdrowieniu duszy, zostało także uzdrowione ciało. Człowiek ten stał się pokorny,
oddany Bogu i poddany w ustawicznej życzliwości Świętemu i Zakonowi Braci. Tak wielki cud został
potwierdzony przysięgą, a zaopatrzony w pismo i pieczęć biskupa dotrwał do naszych czasów.
Nie ma już miejsca na żadne wątpliwości i niejasności w sprawie "stygmatów i nie można »patrzeć złym
okiem« (Mt 20,15) na to,, że Bóg jest dobry, jakoby udzielenie tego daru nie odpowiadało odwiecznej
dobroci. Jeśli bowiem liczne członki przywarły do Chrystusa, jako Głowy, ową miłością seraficką, aby
stać się godnymi i w czasie walki otrzymania podobnej zbroi, a w Królestwie otrzymania podobnej
chwały, nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdziłby, że otrzymanie stygmatów uwłacza chwale
Chrystusowej.

WSKRZESZENIA ZMARŁYCH
Cud pierwszy
1. W miejscowości Monte Marano koło Benevento zmarła pewna kobieta, która odznaczała się
szczególnym nabożeństwem do św. Franciszka. Gdy w nocy zgromadzili się księża, aby odprawić
egzekwie i odśpiewać z Psalmistami oficjum nocne za zmarłą, nagle na oczach wszystkich, kobieta
podniosła się na łóżku i jednego z obecnych tam kapłanów, a mianowicie swojego chrzestnego ojca
zawołała, mówiąc: „Ojcze, chcę się wyspowiadać; wysłuchaj mojego grzechu. Ja bowiem już pa śmierci
miałam być wtrącona do ciężkiego więzienia, ponieważ z tego grzechu, który tobie wyznam, nigdy się
nie spowiadałam. Lecz — mówiła dalej — dzięki temu, że św. Franciszek, którego czciłam w życiu, bardzo modlił się za mnie, zostało mi pozwolone, powrócić do mego ciała, abym po wyznaniu tego
grzechu, mogła otrzymać życie wieczne. I oto na waszych oczach, gdy wyspowiadam się z tego grzechu,
pospieszę na obiecany spoczynek." — Kobieta więc, cała drżąca, wyspowiadała się przed wzruszonym
kapłanem. Później, otrzymawszy rozgrzeszenie, spokojnie położyła się na łóżku i szczęśliwie zasnęła w
Panu.
Cud drugi
2. W Pomarica, w górzystych okolicach Apulii, pewni rodzice mieli jedyną córkę, młodą i bardzo
kochaną. Kiedy ona na skutek ciężkiej choroby zmarła, rodzice nie spodziewając się już następnego
dziecka uważali, że razem z nią właściwie i oni umarli. Gdy krewni i przyjaciele zgromadzili się na ten
żałosny pogrzeb, nieszczęśliwa matka leżała tak pogrążona w niewypowiedzianych bólach i
największym smutku, że nic nie pojmowała z tego, co się działo. Tymczasem św. Franciszek w
towarzystwie tylko jednego socjusza raczył nawiedzić opuszczoną kobietę, ukazując się jej i pocieszając
życzliwie, powiedział: »Nie płacz‹< (Łk 7,13), albowiem zgasłe światło twojego potomstwa, które
opłakujesz, zostanie ci oddane za moim wstawiennictwem. Kobieta wstała natychmiast i ujawniając to
wszystko, co jej Święty powiedział, nie pozwoliła wynieść martwego ciała, lecz wzywając z wielką wiarą
imienia Franciszka i obejmując zmarłą córkę, na oczach wszystkich zdumionych, podniosła ją, żywą i
zdrową.
Trzeci cud
3. Bracia z Nocera, potrzebując wozu, poprosili o to człowieka, imieniem Piotr. Ten niemądrze im
odpowiedział i zamiast przyjść z pomocą, obrzucał ich obelgami, a nawet zamiast skłonić się do prośby
wyrażonej w imię św. Franciszka, zaczął bluźnić pod jego adresem. Żałował natychmiast swojej głupoty,
bojąc się kary Bożej, która rzeczywiście zaraz padła na niego. Natychmiast bowiem zachorował jego
pierworodny syn i w krótkim czasie wyzionął ducha. Nieszczęśliwy ojciec tarzał się po ziemi i nie
przestając wzywać św. Franciszka, krzyczał ze łzami: ,,Ja jestem ten, który zgrzeszył, ja bluźniłem; to ja
powinienem zostać ukarany! Oddaj już pokutującemu, co zabrałeś bezbożnie bluźniącemu. Tobie się
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oddaję i twoim rozkazom na zawsze poddaje! Również na cześć twego imienia będę zawsze składał
Chrystusowi należną ofiarę chwały.” Rzecz dziwna! Po tych słowach chłopiec wstał, a prosząc, ojca, by
nie płakał, stwierdził, że po śmierci przyjął jego duszę św. Franciszek, który ją póżniej odprowadził do
ciała.
Czwarty cud
4. Zaledwie siedmioletni synek pewnego notariusza z Rzymu, pragnąc zwyczajem dziecięcym
towarzyszyć matce udającej się do kościoła św. Marka, gdy ta przymusiła go, aby został w domu,
wyskoczył przez okno pałacu i w następstwie upadku, natychmiast zmarł. Matka, która nie odeszła
jeszcze zbyt daleko, gdy usłyszany krzyk spadającego dziecka wydał się jej podejrzany, szybko wróciła,
a widząc, że w tak straszny sposób straciła swego syna, natychmiast podniosła na siebie samą mściwe
ręce i bolesnymi krzykami wzbudziła lament u wszystkich obecnych. Pewien brat z Zakonu Braci
Mniejszych, imieniem Raho, udając się tamtędy, by głosić kazanie, przybiegł do chłopca i przepełniony
wiarą zapytał ojca: ,,Czy wierzysz, że Święty Boży, Franciszek, może wskrzesić twojego syna ze względu
na miłość, którą zawsze miał wobec Chrystusa Ukrzyżowanego po to, aby ludziom przywracać życie?"
Gdy ten odpowiedział, że mocno wierzy i z całego serca wyznaje to, a ponadto, iż na zawsze będzie
niewolnikiem Świętego, jeśli dzięki Jego zasługom otrzyma od Boga tak wielką łaskę, brat ów razem ze
swoim bratem socjuszem położyli się krzyżem na ziemi, oddając się gorliwej modlitwie i zachęcając do
tego również pozostałych. Gdy to się stało, chłopiec zaczął powoli ziewać, a otworzywszy oczy i
wyciągnąwszy ręce, sam się podniósł i natychmiast zupełnie zdrowy zaczął chodzić pomiędzy
obecnymi. Dzięki cudownej mocy Świętego odzyskał życie i zdrowie.
Cud piąty
5. W mieście Capua, pewien chłopczyk w czasie zabawy ze swoimi kolegami nad brzegiem rzeki
Volturno, z powodu nieostrożności wpadł do wody. Szybki prąd rzeki porwał go i pogrzebał w
piaszczystym dnie. Na okrzyk chłopców, którzy bawili się z nim nad rzeką, zbiegło się bardzo dużo ludzi.
Gdy wszyscy pokornie i pobożnie wzywali pomocy św. Franciszka, aby patrząc na wiarę bogobojnych
rodziców, raczył wyrwać z niebezpieczeństwa śmierci ich dziecko, pewien pływak usłyszawszy krzyki
natychmiast przybiegł. Po długim zaś poszukiwaniu, wezwawszy również pomocy św. Franciszka,
znalazł miejsce, w którym ziemia na kształt grobu pokryła ciało chłopca. Wyciągnąwszy go na brzeg, z
wielkim bólem patrzył na zmarłego. Chociaż ludzie, którzy tam byli, widzieli, że chłopiec nie żyje, to
jednak płacząc i zawodząc wołali: ,,Święty Franciszku, przywróć chłopca jego ojcu.” Nawet Żydzi, którzy
przyszli, wzruszeni naturalną litością, mówili: „Święty Franciszku, przywróć chłopca jego ojcu." Chłopiec
natychmiast wstał zdrowy, a wszyscy bardzo się cieszyli i dziwili temu. Błagał też zaraz, aby go
zaprowadzono do kościoła św. Franciszka, by wyrazić wdzięczność temu, dzięki któremu, jak mu
powiedziano, został cudownie wskrzeszony.
Cud szósty
6. W wiosce nazywanej „Alle colonne” w gminie Sessa, jeden dom zawaliwszy się nagle, spowodował
śmierć pewnego młodzieńca. Na odgłos walącego się domu, zbiegający się zewsząd mężczyźni i kobiety
usuwali drzewo i kamienie, a martwego syna oddali biednej matce. Ona zaś gorzko łkając, tak jak mogła
bolesnym głosem wołała: „Święty Franciszku! Święty Franciszku! Przywróć mi mojego syna.” Zresztą,
nie tylko ona, ale i wszyscy obecni tam, błagali św. Franciszka o pomoc. Zmarłego, który jednak nie
dawał żadnego znaku życia położono w łóżku, przygotowując się do pogrzebania go nazajutrz. Matka
jednak, mając ufność w Panu i licząc na zasługi Świętego, złożyła ślub, że jeżeli przywróci życie synowi,
ona ozdobi ołtarz św. Franciszka nowymi szatami. I oto około północy syn zaczął ziewać, ciało jego
powoli się rozgrzewało, a wstawszy żywy i zdrowy, wybuchnął okrzykami uwielbienia. Również
duchownych i wszystkich ludzi tam zgromadzonych pobudził do uwielbienia i wdzięczności Bogu i św.
Franciszkowi. Oczywiście, wszyscy z wielką radością to uczynili.
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Cud siódmy
7. Był czas winobrania i jeden młodzieniec z Ragusa, imieniem Cerlandino, poszedł do winnicy. Gdy
usiłował napełnić tłocznię winogronami, zawaliło się rusztowania i wielkie kamienie zmiażdżyły jego
głowę. Natychmiast przybiegł jego ojciec i zrozpaczony nie mogąc go stamtąd wydobyć, zostawił go tak
przywalonego ciężarem. Słyszano wielki i żałosny krzyk, przybiegli inni pracujący w winnicy, a
napełnieni wraz z ojcem bólem i żalem zdołali wyciągnąć, niestety, już martwego młodzieńca. Wówczas
jego ojciec, rzuciwszy się do stóp Jezusa pokornie błagał, aby raczył mu przywrócić jego jedynego syna,
dzięki zasługom św. Franciszka, którego uroczystość się zbliżała. Płacząc zanosił modły, składał śluby i
obiecywał, że odbędzie pielgrzymkę do grobu św. Franciszka razem z synem, jeżeli ten zostanie
wskrzeszony z martwych. Naprawdę godne podziwu! Zupełnie zmiażdżony chłopiec, natychmiast odzyskał życie i zdrowie, a promieniując radością, stanął wobec wszystkich i strofował płaczących,
twierdząc, że odzyskał życie dzięki wstawiennictwu św. Franciszka.
Cud ósmy
8. Również w Niemczech wskrzesił pewnego zmarłego. Papież Grzegorz bullą powiadomił o tym i
uradował wszystkich braci, którzy zgromadzili się w Asyżu z okazji przeniesienia ciała św. Franciszka.
Nie opisałem obszerniej tego cudu, ponieważ nie zapoznałem się z nim osobiście. Jestem jednak
przekonany, że świadectwo papieża przewyższa swym autorytetem wszystkie inne relacje.
URATOWANI OD NIEBEZPIECZEŃSTWA ŚMIERCI
Cud pierwszy
1. W pobliżu Rzymu, pewien szlachcic, imieniem Rudolf, wraz ze swą pobożną małżonką, zarówno z
gościnności jak i szacunku i miłości do św. Franciszka, przyjął na mieszkanie Braci Mniejszych. W tę
samą noc stróż zamku, śpiąc prawie na szczycie wieży, leżał sobie na deskach we wnęce muru. Deski
się porozsuwały, a on spadł na dach pałacu, a następnie na ziemię. Cała rodzina zbudziła się na odgłos
upadku. Natomiast pan i pani oraz bracia, zrozumiawszy nieszczęście strażnika, przybiegli tam. Ten zaś,
który spadł z wysoka tak mocno spał, że nie obudził się ani w czasie upadku, ani na krzyk zbiegającej
się rodziny. Gdy go wreszcie obudzili mocnym szarpaniem, zaczął narzekać, że przeszkodzili mu w
przyjemnym odpoczynku. Twierdził, że spał sobie spokojnie na rękach św. Franciszka. Skoro
opowiedzieli mu o jego upadku, a i sam spostrzegł się, że jest teraz na ziemi, a przecież spał sobie
wysoko na wieży, zdziwiony nie mógł zrozumieć co się stało. Złożył następnie wobec wszystkich
przysięgę, że z miłości do Boga i św. Franciszka resztę życia spędzi w pokucie.
Cud drugi
2. W Pofi leżącym w Campania, pewien ksiądz, imieniem Tomasz, chciał naprawić młyn, będący
własnością kościelna. Przechodząc zaś nieostrożnie nad brzegiem głębokiego kanału, który miał bardzo
silny prąd wody, został nagle potrącony zerwanym drągiem i niesiony na zmiażdżenie. Gdy więc został
przywalony kłodą, a prąd wody zalewał mu usta, leżał bowiem na wznak, tylko sercem - ponieważ nie
mógł ustami - żałośnie wzywał św. Franciszka. Pozostając tak przez dłuższy czas, gdyż towarzysze stracili
już zupełnie nadzieję na uratowanie jego życia, nagle koło obróciło się w przeciwną stronę, wyrzucając
go gwałtownie na głęboką wodę. Przerażony kapłan rzucał się w niej rozpaczliwie. I oto jakiś Brat
Mniejszy, ubrany w jasny habit i przepasany sznurem, chwyciwszy go delikatnie za ramię, wyciągnął z
rzeki, mówiąc: „Ja jestem Franciszkiem, którego wzywałeś.” Uratowany w ten sposób kapłan bardzo
zdziwił się i chcąc ucałować ślady jego stóp, zmartwiony biegał tu i tam pytając towarzyszy: „Gdzie on
jest? Gdzie odszedł Święty? Którą drogą poszedł'?” Oni natomiast przerażeni bardzo, upadli krzyżem
na ziemię, wielbiąc wspaniałe i wielkie dzieła Boże oraz podziwiając łaskawe dobrodziejstwa Jego
pokornego sługi.
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Cud trzeci
3. Jacyś chłopcy z Burgo Celano poszli na łąki, aby nazbierać trawy. Na łąkach tych znajdowała się,
ukryta w trawie, stara studnia, o której oni nie wiedzieli. Studnia była głęboka; na dnie znajdowała się
woda, na wysokości jakichś czterech metrów. Kiedy chłopcy rozbiegli się po łąkach, jeden z nich
niespodziewanie wpadł do tej właśnie studni. Gdy, ciało pochłonęła głęboka woda, duch wzniósł się do
góry, błagając św. Franciszka o pomoc, w momencie upadku, wołając z całą ufnością: „Święty
Franciszku! Ratuj mnie!” Pozostali rozglądali się tu i tam na próżno, a przekonawszy się, że »chłopca
nie ma‹‹ (Rdz 37,39), szukali go biegając z krzykiem i łzami w oczach. Wreszcie doszli do wniosku, że
wpadł do owej studni i z płaczem powrócili szybko do Burgo, mówiąc, co się stało i prosząc o pomoc.
Powrócili z wielką gromadą ludzi. Kogoś spuszczono na sznurze do studni. Ten zobaczył chłopca
siedzącego na powierzchni wody. Zupełnie nie był potłuczony, ani poraniony. Chłopiec wyciągnięty ze
studni powiedział wszystkim tam obecnym: ,,Gdy nagle upadłem, zawołałem na pomoc św. Franciszka.
On natychmiast zjawił się i wyciągając rękę lekko uchwycił mnie. Nie puścił mnie aż do tej chwili, gdy
ktoś z was wyciągnął mnie ze studni.
Cud czwarty
4. W kościele św. Franciszka w Asyżu, gdy w obecności Kurii Rzymskiej głosił kazanie biskup Ostii,
późniejszy papież Aleksander, jakiś wielki i ciężki kamień nieopatrznie pozostawiony na wysokiej i
kamiennej ambonie spadł pod wpływem ogromnego tłoku na głowę jednej kobiety. Obecni sądzili, że
poniosła śmieć na miejscu, widząc jej strzaskaną głowę. Przykryli ją jej płaszczem, aby po skończonym
kazaniu, wynieść ją z kościoła. Ona sama leżąc przed ołtarzem św. Franciszka, polecała się żarliwie jego
opiece. I oto, gdy kazanie zostało skończone, kobieta stanęła przed wszystkimi zupełnie zdrowa tak, że
nie pozostał nawet najmniejszy ślad po tym wypadku. Zasługuje to jednak na większy, podziw, że gdy
od długiego czasu aż do tej chwili cierpiała na prawie ustawiczne bóle głowy, teraz została uwolniona
od wszelkich dolegliwości. Sama później tak oświadczyła.
Cud piąty
5. W Corneto Tarquinia ośmioletni chłopiec, imieniem Bartłomiej, przyniósł do braci trochę jedzenia
dla pobożnych mężczyzn, którzy tam pracowali przy odlewaniu dzwonu. I oto nagle, zerwał się tak silny
wiatr, że zatrząsł całym domem, a wielkie i ciężkie wrota przywaliły chłopca. Wszyscy sądzili, że tak
mocne uderzenie i tak wielki ciężar, zmiażdżyły go. Rzeczywiście, nie można było u niego zauważyć
żadnych oznak życia. Wszyscy tam obecni przybiegli, wzywając również na pomoc św. Franciszka.
Nawet jego sparaliżowany ojciec, nie mogąc się ruszyć z powodu wielkiego bólu, modłami i ślubami
polecał syna św. Franciszkowi. Gdy odwalono wielki ciężar, oto ten, którego uważano za zabitego, jakby
ze snu zbudzony, powstał uradowany, nie mając na ciele żadnego zranienia. Mając zaś czternaście lat,
został Bratem Mniejszym. Później zdobywszy wykształcenie, stał się w zakonie sławnym kaznodzieją.
Szósty cud
6. W Lentini mężczyźni oderwali z pobliskiej góry ogromny kamień ,z którego miano zrobić ołtarz w
kościele św. Franciszka. Kościół ten miał być wkrótce konsekrowany. Gdy około czterdziestu ludzi
usiłowało załadować ten kamień na wóz, często próbując to zrobić, nagle przywalił on jednego z nich,
jakby płytą grobową. Gdy przerażeni, nie wiedzieli co robić, większa część z nich odeszła zrozpaczona.
Zostało ich tylko dziesięciu, wzywając żałosnym głosem św. Franciszka, aby przecież w jego służbie nie
pozwolił tak strasznie zginąć temu człowiekowi. Jeszcze raz odważnie spróbowali i tak łatwo udało im
się odsunąć bryłę, że nikt nie wątpił, iż pomógł im św. Franciszek. Człowiek ów, podniósł się zupełnie
zdrowy, a ponadto odzyskał siłę wzroku, która przed tym wypadkiem była bardzo słaba. Stało się tak,
aby wszyscy zrozumieli, że nawet w sprawach beznadziejnych zasługi św. Franciszka mają wielką moc.
Siódmy cud
7. Podobny wypadek miał miejsce W San Severino, leżącym w Marchii Ankońskiej. Gdy bowiem wielu
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mężczyzn ciągnęło ogromny kamień, przywieziony z Konstantynopola do bazyliki św. Franciszka, nagle
zwalił się on na jednego z ciągnących. Wszyscy byli przekonani, że człowiek ten, nie tylko został zabity
na miejscu, ale także doszczętnie zmiażdżony. Tymczasem dzięki opiece św. Franciszka podnoszącego
kamień, przywalony wstał zupełnie zdrowy bez jakichkolwiek obrażeń ciała.
Ósmy cud
8. Bartłomiej, obywatel Gaety, gdy przy budowie kościoła św. Franciszka, nie mało się już napracował,
uległ wypadkowi. Mianowicie, słabo umocowana belka spadła na niego, ciężko raniąc go W kark. W
obliczu śmierci poprosił pewnego brata o Wiatyk, jako że był człowiekiem wierzącym i pobożnym. Brat
ów, sądząc, że już nie zdąży tak szybko przyjść przed jego zgonem, powtórzył mu słowa św. Augustyna:
„Wzbudź sobie akt wiary, a to już będzie tak, jakbyś przyjął Komunię św.” W następną noc ukazał mu
się św. Franciszek z jedenastoma braćmi, niosąc na piersiach Baranka, zbliżył się do jego łóżka i zawołał
do niego po imieniu, mówiąc: „Nie bój się, Bartłomieju, ponieważ nie zwycięży cię wróg, który chciał ci
przeszkodzić w mojej służbie. Oto Baranek, o którego prosiłeś, a którego już przez pobożne pragnienie
przyjąłeś. Jego mocą odzyskasz zdrowie duszy i ciała." Dotykając ręką jego ran, polecił mu powrócić do
dzieła, które rozpoczął. Ten wstawszy wcześnie rano, zjawił się zdrowy i radosny wśród tych, którzy go
widzieli na wpół umarłego. Wzbudził w nich podziw i zdziwienie, a także własnym przykładem i cudem
zdziałanym przez Świętego pobudził do jego czci i miłości.
Dziewiąty cud
9. Któregoś dnia człowiek z Ceprano, imieniem Mikołaj dostał się w ręce zagorzałych wrogów. Ci
uniesieni dzikim okrucieństwem tak strasznie go poranili, że byli przekonani, iż umarł, albo wkrótce
umrze. Miikołaj, gdy tylko zadano mu pierwsze ciosy, zawołał bardzo głośno: „Święty Franciszku!
Pośpiesz mi na ratunek! Święty Franciszku. Pomóż mi!” Niektórzy ludzie słyszeli ten głos z oddali, ale
nie mogli przyjść mu z pomocą. Odniesiony w końcu do domu, cały zalany własną krwią, z całą
szczerością twierdził, że był przekonany, iż z powodu tych ran nie umrze, ale także nie odczuwał
żadnego bólu, ponieważ św. Franciszek przybyłemu na pomoc, bo Pan dał mu jeszcze trochę czasu, aby
mógł czynić pokutę. Zostało to potwierdzone następnym wydarzeniem, ponieważ po obmyciu go z
krwi, natychmiast, wbrew wszystkim ludzkim przypuszczeniom wstał zupełnie zdrowy.
Cud dziesiąty
10. Syn pewnego szlachcica z Castel San Gimignano, złożony ciężką, chorobą i bez nadziei na
odzyskanie zdrowia, zbliżał się ku końcowi swego życia. Z oczu jego płynęły strugi krwi, jak z przeciętej
żyły na ręce, a na całym ciele zaczęły ukazywać się objawy człowieka konającego. Nadszedł moment,
w którym uważano, że zmarł, ponieważ nie dawał znaku życia, a zmysły jego były niewrażliwe i nie był
w stanie poruszyć się. Jak zwykle, zgromadziła się rodzina i przyjaciele, by opłakać jego śmierć i omówić
sprawę pogrzebu. Jego ojciec natomiast, ufając Panu, szybko pobiegł do kościoła św. Franciszka, który
był zbudowany w tym samym miasteczku. Ze sznurem na szyi położył się pokornie krzyżem na ziemi i
dzięki złożonym ślubom, licznym modłom, płaczom i wzdychaniom zasłużył sobie u Chrystusa na to, że
św. Franciszek okazał swą pomoc. Powróciwszy bowiem do domu, widząc i zdrowego syna, zamienił
smutek w radość.
Cud jedenasty i dwunasty
11. Podobny cud »uczynił Pan« (Prz 16,4) dzięki zasługom Świętego dla pewnej dziewczyny z Tamarit
W Katalonii i dla drugiej z Ancona, które z powodu ciężkich chorób były już konające. Rodzice ich
bowiem z całą ufnością wzywali wstawiennictwo św. Franciszka, a on natychmiast przywrócił
dziewczętom doskonałe zdrowie.
Cud trzynasty
12. Pewien kleryk z Vicalvi, imieniem Mateusz, wypiwszy śmiertelną truciznę tak ciężko zachorował, że
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nawet nie mógł wypowiedzieć jednego słowa. Wydawało się, że już tylko czeka na- śmierć. Kapłan
nalegał na niego, aby się wyspowiadał. Nie mógł jednak wydobyć z niego ani słowa. On zaś tymczasem
pokornie błagał w swym sercu Chrystusa, aby dzięki zasługom św. Franciszka raczył go wyrwać z
otchłani śmierci. Wkrótce wzmocniony przez Pana z wielką pobożnością wymówił imię św. Franciszka
wobec wszystkich zgromadzonych, aż zwymiotowawszy truciznę, składał dzięki swemu wybawicielowi.
URATOWANI OD UTONIĘCIA
Cud pierwszy
1. Pewni żeglarze, gdy do portu Barletta mieli jeszcze około dziesięciu mil, znalazłszy się w wielkim
niebezpieczeństwie na skutek coraz bardziej szalejącej burzy, w obawie o życie, zarzucili kotwice.
Nawałnica morska szalała coraz bardziej. Liny kotwic zostały zerwane, a oni miotani burzą na wszystkie
strony, nie mogli płynąć we-właściwym kierunku. Dzięki Bogu, morze się uspokoiło, a oni usiłowali
podciągnąć kotwice, których liny bezwładnie unosiły się na powierzchni wody. Gdynie mogli tego zrobić
własnymi siłami, wezwawszy pomocy Świętych i wiele się namęczywszy, nie zdołali uchwycić ani jednej.
Był tam również pewien żeglarz, imieniem Perfekt. W obyczajach jednak bardzo niedoskonały. Z drwiną
odezwał się do towarzyszy: ,,Oto, wezwaliście na pomoc wszystkich Świętych i jak widzicie, żaden z
nich nie przychodzi z pomocą. Wezwijmy na pomoc tego Franciszka, który niedawno został świętym,
może on zechce zanurzyć się w morzu i przywrócić nam utracone kotwice. Zgodzili się na to pozostali
żeglarze, nie drwiąc, ale szczerze słuchając rady Perfekta. Jego natomiast zganili ostrymi słowami, a do
św. Franciszka zwrócili się ze spontaniczną prośbą. Natychmiast, bez jakiegokolwiek wpływu z ich
strony, kotwice wypłynęły na powierzchnię, jak gdyby żelazo przemieniło się w lekkie drewno.
Cud drugi
2. Pewien pielgrzym, z powodu przebytej choroby, bardzo osłabiony gorączka, wracał okrętem zza
morza do kraju. Odznaczał się wielkim nabożeństwem do św. Franciszka i jego wybrał sobie za opiekuna
u Króla niebios. Ponieważ nie był jeszcze zupełnie zdrowy, odczuwał wielkie pragnienie. Skoro zabrakło
już wody, zaczął głośno wołać: Idźcie ufnie po wodę, ponieważ św. Franciszek napełnił nią moje
naczynie. Naprawdę, godne podziwu! Znaleźli naczynie napełnione wodą, które przedtem zostało
porzucone niedbale i było zupełnie puste. W innym zaś dniu, gdy na skutek szalejącej burzy łódź
zalewały fale<< (Mt 8, 24) i miotały nią na wszystkie strony, tak, iż już obawiali się rozbicia, ten sam
chory zaczął nagle krzyczeć: ,,Wstańcie wszyscy i chodźcie na spotkanie św. Franciszka. Oto przybywa,
aby nas ocalić!” Sam, z wielkim wołaniem i łzami, upadł na twarz, aby go uczcić. Natychmiast na widok
Świętego odzyskał świetne zdrowie, a morze uspokoiło się zupełnie (Mt 8,26).
Cud trzeci
3. Brat Jakub z Rieti wraz z innymi braćmi przepływał łódką przez rzekę. Gdy wszyscy wysiedli już na
brzeg, on również chciał to zrobić. Łódka jednak przewróciła się. Umiejący pływać przewoźnik uratował
się a brata pochłonęła głębia. Bracia znajdujący się na brzegu żarliwymi modłami, płacząc, błagali św.
Franciszka, aby przybył na pomoc swemu synowi. Również ten brat, wprawdzie nie słowami, ponieważ
nie mógł, ale sercem, jak mógł, krzyczał W przepaści wód błagając pobożnego Ojca o obronę. I oto przy
pomocy obecnego Franciszka zaczął chodzić po głębi, jak po suchej ziemi, a uchwyciwszy się
przewróconej łodzi, dobił z nią do brzegu. Nieprawdopodobne! Nawet jego odzienie było suche i ani
kropla wody nie zatrzymała się na habicie.
Następne cuda
4. Brat Bonawentura wraz z dwoma mężczyznami płynął przez jezioro. Utonął jednak wraz z nimi i
łodzią, gdyż ta na skutek silnych uderzeń wzburzonych fal została częściowo uszkodzona. Gdy z
przepaści zagłady<‹ (Ps 39,3) z wielką ufnością wzywali św. Franciszka, nagle łódź pełna wody
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wypłynęła na powierzchnię wraz z nimi i przy pomocy św. Franciszka szczęśliwie przypłynęli do portu.
-Podobnie pewien brat z Ascoli, który utonął w rzece, dzięki pomocy św. Franciszka został uratowany.
By nie rozpisywać się szeroko, należy tylko jeszcze wspomnieć, że także pewni mężczyźni i kobiety, gdy
znaleźli się W podobnym niebezpieczeństwie na jeziorze Rietii, dzięki wzywaniu imienia św. Franciszka
zostali uratowani od niebezpiecznego rozbicia się wśród ››mnogich wód‹‹(Ps 31,6).
5. Pewni żeglarze z Ancony, miotani niebezpieczną burzą widzieli już niebezpieczeństwo utonięcia.
Straciwszy nadzieję na uratowanie życia, pokornie błagali św. Franciszka o pomoc. I oto na okręcie
ukazało się wielkie światło, a razem z nim, dzięki działaniu Bożemu, burza ustała, jakby święty mąż swą
przedziwną mocą był w stanie rozkazywać wichrom i morzom (Mt 8,26). Sądzę, że jest rzeczą
absolutnie niemożliwa szczegółowo opowiedzieć ,jak wielkimi cudami, dokonanymi W podobnych
sytuacjach, ten św. Ojciec zasłynął i słynie nadal. Ileż razy tak zrozpaczonym przyniósł swą pomoc?! Nic
w tym dziwnego, że królującemu już w niebiosach została udzielona taka moc nad wodami, skoro
nawet wówczas, gdy żył na ziemi ,służyło mu wszelkie stworzenie, podobnie jak to było na początku
dziejów ludzkich (Rdz 1,26).
UWOLNIENI Z KAJDAN I WIĘZIEŃ
Cud pierwszy
1. W Grecji został fałszywie oskarżony o kradzież wobec swego pana jego niewolnik, Grek. Pan kazał
zamknąć go w więzieniu i nałożyć kajdany. Pani domu natomiast, współczując niewolnikowi, o
niewinności którego była z całą pewnością przekonana, wstawiała się za jego uwolnieniem u męża. Ten
jednak zaślepiony w swej zatwardziałości nie zgodził się na to. Pokornie prosząca pani ucieka się do św.
Franciszka i jego miłosierdziu poleca nieszczęśliwego. Natychmiast wspomożyciel biednych przybył i
nawiedził z miłosierdziem więźnia w jego lochu. Zerwał kajdany, otworzył więzienie i ująwszy
niewinnego za ręce wyprowadził go na zewnątrz, mówiąc: ,,Ja jestem tym, któremu twoja pani
pobożnie cię powierzyła." Bardzo przerażony zaczął schodzić z wysokiej skały, starając się ominąć
niebezpieczną przepaść, ale natychmiast, przy pomocy swego oswobodziciela znalazł się na równinie i
udał się do swej pani. Opowiedziawszy dokładnie prawdę cudownego uwolnienia, pobudził pobożną
panią do żarliwszej miłości Chrystusa i czci wobec jego sługi Franciszka.
Cud drugi
2. W Massa Trabaria pewien biedak był winien bogaczowi jakąś sumę pieniężną. Ponieważ z powodu
ubóstwa nie mógł jej zwrócić, został przez właściciela brutalnie ujęty. Prosił pokornie o miłosierdzie i
przedłużenie terminu zwrotu W imię miłości ku św. Franciszkowi .Pyszny bogacz wzgardził prośbami i
zarozumiale zlekceważył miłość Świętego jako coś głupiego. Odpowiedział bowiem zawziętością:
„Zamknę cię w takim miejscu, do takiego więzienia wtrącę, że ani Franciszek, ani nikt inny nie będzie
ci mógł pomóc.” Usiłował urzeczywistnić groźbę. I rzeczywiście znalazł odrażające więzienie i zamknął
go W nim, zakuwszy go wcześniej w kajdany. Wkrótce ukazał się uwięzionemu św. Franciszek, otworzył
więzienie, zerwał kajdany i bezpiecznie odprowadził go do swoich. Tak więc moc Franciszka pokonując
chciwość pysznego bogacza uwolniła od zła więźnia, którego poddał pod swoje jarzmo, a także butę
bogacza zamieniła W łagodność cudem godnym podziwu.
Cud trzeci
3. Albert z Arezzo zakuty W dyby z powodu niesłusznie wymaganych od niego długów, niewinność
swoją polecił św. Franciszkowi. Bardzo kochał Zakon Braci Mniejszych, a spośród innych, specjalną czcią
otaczał św. Franciszka. Jego Wierzyciel wołał bluźnierczym głosem, że ani Franciszek, ani nawet Bóg
nie może go Wybawić z jego rąk. Stało się to w wigilię św. Franciszka; uwięziony nic nie jadł, ale z'
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miłości do Świętego oddał swoje jedzenie jakiemuś ubogiemu. Gdy nadeszła noc, czuwającemu
więźniowi ukazał się św. Franciszek. Na jego przyjście dyby z nóg i »łańcuchy z rąk opadły‹‹ (Dz 12,7),
drzwi otwarły się same i uwolniony człowiek powrócił do swoich. Od tej pory wiernie wypełniał swój
ślub, poszcząc W Wigilię przed św. Franciszkiem, a do świecy, którą zwyczajnie co roku ofiarował
dodawał jeszcze uncję wosku, jako dowód wzrastającej z każdym rokiem pobożności.
Cud czwarty
4. Gdy na stolicy św. Piotra zasiadł Grzegorz IX, Piotra z Alife, oskarżonego o herezję ujęto W Rzymie i
z polecenia papieża oddano biskupowi Tivoli, aby go pilnował. Przyjmując go, obciążonego specjalną
karą kościelna, biskup polecił zakuć go w kajdany i wtrącić do ciężkiego więzienia, aby nie mógł uciec,
polecając mu dawać do jedzenia »chleb ściśle odważony i wodę ściśle odmierzoną‹‹ (Ez 4,16). Człowiek
ów zaczął licznymi modłami i płaczem błagać Św. Franciszkao0 pomoc, gdyż do-wiedział się, że jest
Wigilia jego uroczystości. A ponieważ przez czystość wiary wyrzekł się już wszelkiego błędu herezji i
całą pobożnością przylgnął do Franciszka, najwierniejszego sługi Chrystusa, właśnie za
wstawiennictwem tego Świętego zasłużył na to, że Pan go wysłuchał. Gdy bowiem zapadła noc przed
jego uroczystością, św. Franciszek pełen miłosierdzia zstąpił o zmierzchu do więzienia i wołając go po
imieniu, rozkazał mu szybko wstać. Ten, przerażony, zapytał, kim on jest. W odpowiedzi usłyszał, iż jest
św. Franciszkiem, Gdy spostrzegł się, że mocą obecności świętego męża opadły mu kajdany i otwarły
się drzwi więzienia, a droga do wyjścia stoi otworem i on jest uwolniony, ze zdziwienia nie uciekał, ale
przy drzwiach zaczął krzyczeć, przerażając wszystkich strażników. Gdy ci donieśli biskupowi, że Piotr
został uwolniony, biskup pojąwszy przebieg wypadku, przyszedł drżący do więzienia, a uznając jawnie
moc Bożą, tam na miejscu oddał cześć Panu. Kajdany zostały zaniesione do papieża i pokazane
kardynałom. Ci, wierząc w to, co się stało pełni podziwu wysławiali Boga.
Cud piąty
5. Guidolotto z San Gimignano został fałszywie oskarżony, że otruł pewnego człowieka i że w ten sam
sposób postanowił zgładzić jego syna, a nawet całą jego rodzinę. Ujęty przez miejscową władzę i zakuty
W naj-cięższe kajdany, został zamknięty w wieży. On sam jednak, mając wielką ufność w Panu, ze
.względu na swą niewinność, o której wiedział, powierzył całą sprawę obronie św. Franciszka.
Tymczasem miejscowa władza obmyślała, jakimi torturami wymóc na nim wyznanie, potwierdzenia, a
gdy przyzna się, w jaki Sposób możliwie najciężej ukarać go. W ową noc, po której rano miał być
wyprowadzony na męki, ukazał mu się św. Franciszek i otoczył go ogromnym blaskiem światła, który
trwał aż do rana, a także napełnił go wielką radością i ufnością, zapewniając go, że zostanie uwolniony.
Rano przyszli oprawcy, wyprowadzili go z więzienia i zawiesili na specjalnym narzędziu tortur, mającym
wygląd konia, nakładając nań specjalne obciążenia. Zadając mu cierpienie za cierpieniem, przez
podnoszenie go w górę i ponowne spuszczanie chcieli w ten sposób szybciej wymóc przyznanie się do
winy. Na obliczu jego ciągle promieniowała radość z własnej niewinności, nie ukazując równocześnie
żadnego bólu z powodu zadawanych cierpień. Zapalano następnie pod nim wielki ogień. Mimo, że
wisiał głową W dół. ani jeden włos nie zapalił się. W końcu oblano go wrzącym olejem, ale i to, podobnie jak inne tortury, nic mu nie szkodziło. Okazała się moc świętego, który go bronił. Uwolniony
odszedł.

OCALONE OD NIEBEZPIECZEŃSTWA PRZY PORODZIE
Cud pierwszy
1. Pewna hrabina w Dalmacji była sławna tak pochodzeniem szlacheckim jak i cnotliwym życiem.
Płonęła także szczególnie żarliwą po-bożnością wobec św. Franciszka, zaś jego braci otaczała
szacunkiem. W czasie porodu cierpiała strasznie i dręczyła się myślą. że przyjście na świat potomstwa
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musi być związane z jej odejściem z tego świata. Wydawało się, że nie może dać życia dziecku, jeżeli
sama nie umrze, i że umrze jeżeli urodzi. W tym stanie przypomniała sobie o sławie Św. Franciszka, o
jego mocy i chwale. To obudziło w niej jeszcze większą wiarę i rozpaliło większą pobożnością. Zwróciła
się z prośbą do tej skutecznej pomocy, do przyjęcia ufających, do pocieszyciela pobożnych, do ucieczki
udręczonych wołając: „Święty Franciszku, litości twojej błagają wszystkie moje kości”. Przedziwna
szybkość pobożności! Koniec mówienia był końcem cierpienia, końcem rodzenia i początkiem
urodzenia. Natychmiast bowiem ustały wszystkie bóle i szczęśliwie urodziła dziecko. Nie zapomniała o
obietnicy i nie złamała postanowienia. -Poleciła wybudować piękny kościół, a wystawiony na cześć
Franciszka przeznaczyła braciom.
Cud drugi
2. W okolicach Rzymu, pewna kobieta, imieniem Beatrice, mająca wkrótce rodzić, nieszczęśliwa
cierpiała straszne bóle i udręki. Nic dziwnego: od czterech dni nosiła w swoim łonie martwe dziecko.
Martwy płód stanowił zagrożenie dla życia matki. Szukała ratunku u lekarzy, ale żaden środek ludzki
nie okazał się skuteczny. Tak więc wiele z pierw-szych przekleństw (Rdz 3,16) dosięgło tę biedną
kobietę. Stawszy się grobem poczętego dziecka, nieuchronnie sama zmierzała do grobu. Polecając się
jednak całkowicie, za pośrednictwem posłańców, Braciom Mniejszym, pokornie prosiła, przepełniona
wiarą, aby podali jej jakąś relikwię św. Franciszka. Udało się, dzięki Bogu, znaleźć kawałek sznura,
którym kiedyś przepasywał się Święty. Wkrótce, gdy na cierpiącej położono ten kawałek paska, bardzo
łatwo ustał wszelki ból; martwy płód, przyczyna śmierci, został wydany na świat i zostało przywrócone
pierwotne zdrowie.
Cud trzeci
3. Żona. szlachcica z Calvi, imieniem Juliana, z powodu śmierci synów wiele lat żyła w smutku i ciągle
opłakiwała nieszczęśliwe wydarzenie dlatego, że tych, których z bólami nosiła i w bólach porodziła, po
upływie krótkiego czasu z jeszcze większym bólem grobom oddawała. Nic więc dziwnego, że będąc
brzemienną od czterech miesięcy, ze względu na wypadki przeszłości, bardziej martwiła się śmiercią,
aniżeli narodzinami poczętego dziecięcia. Bardzo gorliwie błagała także św. Franciszka o życie jeszcze
nie narodzonego dziecka. I oto którejś nocy, gdy spała, ukazała się jej we śnie jakaś kobieta, niosąca na
rękach piękne dziecię, które ofiaro-wała jej z wielką radością. Gdy ona jednak wzbraniała się przyjąć je,
ponieważ bała się, aby go natychmiast nie utracić, owa kobieta powiedziała: „Przyjmij je spokojnie,
ponieważ tego, którego cierpiąc opłakujesz, posyła ci św. Franciszek. Będzie on żył i będzie zdrowy."
Natychmiast obudziwszy się, zrozumiała, że przez tę. niebiańską wizję, Franciszek zapewnił ją o swej
opiece. Od tej pory przepełniała ją coraz większa radość i na intencję szczęśliwego wydania na świat
obiecanego dziecka pomnożyła swe modły i złożyła .pewne obietnice. »Wypełnił się czas rozwiązania i
porodziła< (Łk 1,57) owa kobieta chłopczyka, który dzięki św.. Franciszkowi otrzymał życie. Wzrastał
zdrowy i silny, będąc ustawicznie zachętą dla rodziców, aby coraz bardziej kochali Chrystusa i św.
Franciszka.
Cud czwarty
Czegoś podobnego dokonał także św. Franciszek w Tivoli. Gdy bowiem pewna kobieta urodziła wiele
córek, bardzo pragnęła mieć syna i prosiła oto usilnie św. Franciszka. Dzięki jego wstawiennictwu stałasię brzemienną zamiast jednego, o którego prosiła, porodziła bliźniaków.
W pobliżu Viterbo, pewna kobieta będąc bliska porodu, wydawała się być bliższą śmierci, ponieważ
bardzo cierpiała na bóle wewnętrzne i bardzo odczuwała choroby kobiece. Ponieważ wydawało się, że
siły natury odniosą zwycięstwo i nie było na to żadnego ratunku, zaczęła błagać św. Franciszka o pomoc
i została natychmiast od nich uwolniona ,szczęśliwie kończąc poród otrzymawszy to, czego tak bardzo
pragnęła i zapomniawszy o doznanym dobrodziejstwie, nie oddawała należnej czci św. Franciszkowi,
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czego przykładem może być fakt, że w jego święto wyciągnęła ręce, "by wykonywać' »prace służebne‹<
(Kpł 23,7). 'I oto wyciągnięta do pracy ręka nagle zesztywniała i uschła. Gdy przy pomocy drugiej ręki
chciała ją przywrócić do poprzedniego stanu, ta również została dotknięta podobną karą. Kobieta owa,
przejęta bojaźnią Bożą, odnowiła swoje ślubowanie i wówczas odzyskała władzę w rękach; którą z
powodu niewdzięczności i lekceważenia święta utraciła. Zasłużyła na odzyskanie tej władzy »dzięki
wstawiennictwu miłosiernego i‹ pokornego Świętego, któremu ponownie się poleciła.
Cud 'szósty p
Pewna kobieta mieszkająca w pobliżu Arezzo od siedmiu dni cierpiała z powodu bólów porodowych.
Sczerniała już zupełnie i była konająca. Gdy inni zwątpili, ona zaczęła błagać Św. Franciszka o po-;moc
i złożyła pewien ślub, po czym bardzo szybko zasnęła. We śnie zobaczyła św. Franciszka słodko
odzywającego się do niej i pytającego, czy poznaje jego twarz oraz, czy umie odmawiać antyfonę:
,,Witaj, Królowo miłosierdzia” na cześć dziewiczej Matki. Gdy odpowiedziała, że go poznaje i umie tę
modlitwę. Święty powiedział; „Zacznij odmawiać tę świętą antyfonę, a zanim ją skończysz, szczęśliwie
porodzisz." Na ten głos kobieta obudziła się í z drżeniem zaczęła mówić: ,,Witaj, Królowo miłosierdzia”
A gdy doszła do słów ,,Twoje miłosierne oczy" i ,,błogosławiony Owoc Twojego żywota," została
natychmiast uwolniona od wszelkiego cierpienia (J 16,21) i szczęśliwie porodziła śliczne dziecię,
dziękując Królowej miłosierdzia, która za wstawiennictwem św. Franciszka okazała się dla niej
miłosierną.
PRZYWRÓCENIE WZROKU
Cud pierwszy
1. W klasztorze Braci Mniejszych w Neapolu mieszkał pewien brat, imieniem Robert, który od wielu lat
był ociemniały. Na jego oczach powstała narośl uniemożliwiająca mu poruszanie powiekami. Gdy
zgromadzili się tam liczni bracia z innych klasztorów, udając się do różnych części świata, św. Franciszek,
zwierciadło świętego posłuszeństwa, aby zachęcić ich nowym cudem do dalszej drogi w ten sposób
uzdrowił w ich obecności wspomnianego brata. Którejś nocy chory brat Robert leżał prawie konający.
Odmawiali już bracia modlitwy za umierających! oto objawia mu się św. Franciszek wraz z trzema
świętymi braćmi, a mianowicie 'św. Antonim, br. Augustynem i br. Jakubem z Asyżu, którzy doskonale
naśladowali go w swoim życiu i dlatego towarzyszyli mu po śmierci. Św. Franciszek wziąwszy nóż, naciął
narośl. Przywrócił mu wzrok, wyrwał go z objęć śmierci i powiedział: ,,Synu, Robercie, dobrodziejstwo,
które ci wyświadczyłem, jest znakiem dla braci udających się do odległych krajów, że ja pójdę przed
nimi i będę kierował ich krokami. Niech idą, powiedział radośnie, i nałożone im posłuszeństwo chętnie
spełniają."
Cud drugi
2. W pobliżu Tebe, w Grecji, ociemniała kobieta, poszcząc o chlebie i wodzie w wigilię uroczystości św.
Franciszka, bardzo wczesnym rankiem została zaprowadzona przez swego męża do kościoła Braci
Mniejszych. Podczas Mszy św. otworzyła oczy na podniesienie Ciała Chrystusowego. Dobrze Je
zobaczyła i najpobożniej uczciła. W czasie tej adoracji mówiła głośno: „Dziękuję Bogu i Jego Świętemu,
ponieważ widzę Ciało Chrystusa, zwracając głosem pełnym radości uwagę wszystkich obecnych. Po
zakończeniu nabożeństw powróciła owa kobieta do swego domu z wielką radością ducha i światłem
oczu. Radowała się ona nie tylko z powodu odzyskania wzroku, ale także dlatego, że dzięki zasługom
św. Franciszka i własnej wierze, mogła zobaczyć ów cudowny Sakrament, który jest prawdziwym i
żywym światłem dusz.
Cud trzeci
3. W Campania, czternastoletni chłopiec z Poﬁ nagle zachorował i zupełnie stracił możność widzenia
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lewym okiem. Ogrom strasznego bólu tak wypchnął oko ze swego miejsca, że przez osiem dni, po
rozluźnieniu się nerwu na długość palca, wisiało na policzku i zupełnie wyschło. Jedynym ratunkiem
było odcięcie go. Lekarze pozostawili go w tym beznadziejnym stanie. Jego ojciec natomiast, zwrócił
się całą duszą o pomoc do Św. Franciszka. Nie odrzucił próśb pokornie błagającego ten nieznużony
wspomożyciel nieszczęśliwych. Cudowną mocą przywrócił wyschłe oko na swoje miejsce, ożywił je i
oświecił promieniami upragnionego światła.
Cud czwarty
4. W tej samej prowincji Castro dei Volsci, spadła z wysoka ciężka belka tak bardzo raniąc głowę
jednego kapłana, że oślepł na lewe oko. On, leżąc na ziemi, z wielkim płaczem, zaczął głośno wzywać
św. Franciszka, mówiąc: „Ojcze najświętszy, przybądź mi na pomoc, abym mógł pójść na uroczystości
związane z twoim świętem, jak to obiecałem Twoim braciom. Stało się to bowiem w Wigilię
uroczystości Świętego. Kapłan, wstawszy natychmiast, zupełnie zdrowy, głośno wielbił Boga i wyrażał
swą radość, wprawiając w zdumienie i radosny podziw wszystkich otaczających go, którzy współczuli
mu w nieszczęściu. Poszedł na wspomniane uroczystości, opowiadając wszystkim o łaskawości i mocy,
której doświadczył osobiście.
Cud piąty
5. Pewien człowiek z góry Gargano, gdy pracując w swojej winnicy odcinał krzew, tak rozciął przez
środek swoje oko, że prawie połowa jego zawisła na zewnątrz. Gdy zwątpił, że w tym nieszczęściu może
po-móc mu ktoś z ludzi, obiecał, że będzie pościł w uroczystość św. Franciszka, jeżeli ten go uzdrowi.
Święty Boży natychmiast przywrócił oko na właściwe miejsce, a rozcięte tak złączył i obdarzył
pierwotną siłą widzenia, że nawet nie pozostały żadne ślady skaleczenia.
Cud szósty
6. Syn pewnego szlachetnego ojca, ociemniały od urodzenia, dzięki zasługom św. Franciszka otrzymał
upragniony wzrok. Ze względu na ten fakt otrzymał imię Illuminata. Gdy był już w wieku młodzieńczym
wstąpił do Zakonu św. Franciszka, okazując w ten sposób wdzięczność za wyświadczone mu
dobrodziejstwo. Tak rozwijał się w świetle łaski i cnoty, że wydawał się być »synem prawdziwego
Światła‹‹ (J 1,9 i Ef5,8). Dzięki ustawicznej opiece świętego Ojca, święte życie zakończyli jeszcze
świętszą śmiercią.
Cud siódmy
7. W Zancati koło Anagni, pewien rycerz, imieniem Gerard, stracił zupełnie wzrok. Stało się, że dwaj
Bracia Mniejsi, wracający z daleka, zwrócili się do niego z prośbą o gościnę. Zostali bardzo pobożnie i
życzliwie przyjęci przez całą rodzinę ze względu na szacunek dla św. Franciszka. Dziękując następnie
Bogu i gospodarzowi, bracia udali się .do pobliskiej miejscowości; Którejś nocy, jednemu z nich, ukazał
się św. Franciszek i powiedział: ,,Wstań, idź szybko z towarzyszem do domu naszego gospodarza, który
przyjął Chrystusa i mnie w was. Chcę mu bowiem wynagrodzić za jego gościnność. Stracił wzrok z
powodu własnych win, z których nie chciał się oczyścić przez pokutę wyspowiadania się z nich”. Gdy
Ojciec znikł, brat szybko wstał, aby razem z towarzyszem pospiesz-nie wykonać otrzymany rozkaz.
Przyszedłszy do domu gospodarza, opowiedzieli mu dokładnie wszystko, co widział jeden z nich.
Niemałe zdziwienie ogarnęło gospodarza, a uwierzywszy w to wszystko, co mu powiedziano, gdyż
wewnętrznie przekonał się, że było to prawdą, skruszony do łez, chętnie wyspowiadał się. Po obietnicy
poprawy, przemieniwszy się wewnętrznie w nowego człowieka, odnowił się także zewnętrznie,
odzyskując utracony wzrok. Wiadomość o tym cudownym fakcie szybko rozbiegła się po okolicy i
pobudziła wielu, nie tylko do większej czci wobec św. Franciszka, ale także wielu grzeszników do dobrej
spowiedzi, a wielu ludzi do okazywania bliźnim większej gościnności.
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UZDROWIENIE Z RÓŻNYCH CHORÓB
Cud pierwszy
1. W Città della Pieve biedny chłopiec był głuchoniemy od urodzenia. Miał tak krótki i cienki język, że
wielu tym, którzy go oglądali, wydawało się, iż jest przycięty. Pewien człowiek ze względu na Boga,
przyjął go do siebie. Ten widząc, że Marek jest dla niego dobrodziejem, zatrzymał się dłużej u niego.
Któregoś wieczoru, podczas kolacji, na której był również chłopiec, gospodarz powiedział do żony:
Uważałbym to za największy cud, gdyby św., Franciszek temu biedakowi przywrócił słuch i mowę.
Dodał także: Ślubuję Bogu, że gdyby to św. Franciszek raczył uczynić, to z miłości kuniemu, zapewnię
temu chłopcu utrzymanie do końca życia. Naprawdę dziwne! Nagle urósł mu język i powiedział: Chwała
Bogu i św. Franciszkowi, który dał ,mi mowę i słuch.
Cud drugi
2. Brat Jakub z lseo, jeszcze jako chłopiec w domu rodzinnym zachorował ciężko na rupturę. Pod
wpływem działania Ducha Świętego, chociaż był jeszcze zbyt młody i słaby, z wstąpił pobożnie do
Zakonu św. Franciszka. Nie przyznał się jednak nikomu do swojej, tak dokuczliwej choroby. Gdy
przenoszone ciało św. Franciszka na nowe miejsce, gdzie cenny skarb świętych szczątek jest teraz
złożony, był tam także ów chory brat uczestnicząc w ogólnej radości wszystkich z powodu przeniesienia
ciała św. Franciszka. Przez swą obecność chciał oddać należną cześć najświętszemu ciału Ojca,
cieszącego się już chwała zbawionych. Zbliżywszy się do grobu, w którym zostały umieszczone święte
szczątki, uniesiony żarem pobożności objął święta trumnę. W sposób godny podziwu chore części jego
ciała znalazły się na właściwym miejscu, a on natychmiast poczuł się zdrowy! Zdjął pas, który nosił z
powodu choroby odtąd nie odczuwał już żadnego bólu. Od podobnej choroby, dzięki miłosierdziu
Bożemu i wstawiennictwu św. Franciszka w sposób cudowny zostali również uzdrowieni br. Bartoliusz
z Gubbio, br. Anioł z Todi, Mikołaj, kapłan z Ceccano, Jan z Sora, pewien człowiek z Pizy i drugi z
Cisterna, a także Piotr z Sycylii i jakiś mężczyzna ze Spello w pobliżu Asyżu oraz wielu innych.
Cud trzeci
3. Pewna kobieta z Maremma od pięciu lat była chora umysłowo, a ponadto pozbawiona wzroku i
słuchu. Rozdzierała własne szaty, rzucała się w ogień i do wody, cierpiąc równocześnie na epilepsję.
Gdy spodobało się miłosierdziu Bożemu okazać jej litość, którejś nocy, oświetlona blaskiem zbawczego
światła, zobaczyła, że na wspaniałym tronie siedział św. Franciszek, a ona leżąc na ziemi przed nim,
pokornie błagała o łaskę zdrowia. Gdy nie przychylił się do jej próśb, złożyła ona wówczas ślub,
obiecując, że z miłości do Boga i do niego, nigdy nie odmówi udzielenia pomocy proszącym, gdy tylko
będzie mogła udzielić im jakiejkolwiek jałmużny. Święty natychmiast zgodził się na ten układ, sam
bowiem zawarł kiedyś podobny z Panem i znacząc ją znakiem Krzyża, przywrócił jej pełne zdrowie. Na
podstawie autentycznych zeznań stwierdzono, że święty mąż Boży Franciszek uwolnił od podobnego
cierpienia pewną dziewczynę z Norcia, syna pewnego szlachcica i wiele innych osób.
Cud czwarty
4. Piotr z Foligno udając się swego czasu-na pielgrzymkę do sanktuarium św. Michała, nie odbył jej z
należytym uszanowaniem i po napiciu się wody z jakiegoś źródła, został opętany przez szatana. Od tej
pory, przez trzy lata cierpiał raniąc własne ciało, bluźniąc i usiłując dokonać najgorszych zbrodni. Miał
jednak od czasu do czasu przebłysk świadomości. Wówczas, słysząc o skutecznej pomocy i mocy św.
Franciszka w wypędzeniu złych duchów, pokornie prosił go o zdrowie. Przybył również do grobu
Świętego Ojca. Gdy tylko dotknął go ręką, został cudownie uwolniony od okrutnie mu szkodzących
demonów. W podobny sposób miłosierdzie św. Franciszka przyszło z pomocą pewnej kobiecie z Narni,
mającej złego ducha i wielu innym. Opisanie ich cierpień i udręk, a także sposobu uzdrowienia byłoby
zbyt długie, gdyby się chciało uczynić to dokładnie.
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Kolejne cuda
5. Pewien człowiek z Fano, imieniem Bonomo, był sparaliżowany i trędowaty. Został on przywieziony
przez rodziców do kościoła św. Franciszka, gdzie odzyskał zupełne zdrowie. Również inny młodzieniec
z San Severino, imieniem Attone, cały pokryty trądem, po złożeniu ślubu i przywiezieniu do grobu św.
Franciszka, dzięki jego zasługom został zupełnie oczyszczony. Nad tego rodzaju chorobami miał on
wyjątkową władzę dlatego, że kiedyś z pokornej i pobożnej miłości, sam oddał się na usługi
trędowatych.
6. Pewna szlachetna dama, imieniem Rogata, mieszkająca W diecezji Sora, przez dwadzieścia trzy lata
chorowała na krwotok. Im bardziej lekarze starali się jej pomóc, tym więcej cierpiała, do tego stopnia,
że bardzo często wydawało się, że już skona na .skutek ogromnego bólu. Gdy bowiem udało się
wstrzymać krwotok, puchła wówczas na całym ciele. Któregoś dnia usłyszała, jak jakiś młodzieniec
wysławiał rzymską mową cuda, których dokonał Bóg za pośrednictwem św. Franciszka. Rozżaliła się,
rozpłakała rzewnie i tak z gorącą wiarą zaczęła się modlić: ,,O. św. Ojcze Franciszku, który promieniujesz
tak wielkimi cudami, gdybyś raczył uwolnić mnie od tej choroby, powiększyłaby się twoja chwała,
ponieważ takiego cudu jeszcze nie uczyniłeś.” Co dalej? Powiedziawszy to, została całkowicie
uzdrowiona dzięki zasługom św. Franciszka. Również jej syn, imieniem Mariusz, miał uschłą rękę.
Złożywszy ślub został zupełnie uzdrowiony przez św. Franciszka. Podobny wypadek miał miejsce z
pewną kobietą na Sycylii, która przez siedem lat cierpiała na krwotok. Została i ona uzdrowiona przez
świętego, który nosił stygmaty Chrystusowe.
7. W Rzymie żyła Prakseda, sławna ze swej pobożności. Od młodych lat, z miłości do przedwiecznego
Oblubieńca, przez czterdzieści lat żyła samotnie w małym pokoiku, jakby W pustelni. Zasłużyła sobie u
św. Franciszka na specjalną łaskę. Któregoś bowiem dnia wyszła na taras, ze swej celi i pchnięta dziwną
mocą, spadła; na skutek tego złamała sobie nogę i zwichnęła rękę. Natychmiast ukazał się jej św. Ojciec,
odziany w białą szatę chwały i z miłością powiedział do niej: ,,Wstań, córko błogosławiona, wstań, nie
bój się.” Ująwszy ją za rękę, podniósł ją i znikł. Ona natomiast chodząc po swoim pokoiku, sądziła, że
»miała widzenie‹‹ (Dz 12,9). Przekonała się o swym zupełnym uzdrowieniu za wstawiennictwem św.
Franciszka wówczas, gdy na jej wołanie zbiegło się kilka osób, którym dokładnie wszystko opowiedziała.
LUDZIE, KTÓRZY NIE USZANOWALI ŚWIĘTA I NIE CZCILI ŚWIĘTEGO
Cud pierwszy
1. W miejscowości Le Simon, w pobliżu Poitiers, pewien kapłan, imieniem Reginald, odznaczający się
szczególną czcią wobec św. Franciszka, polecił swoim parafianom, aby uroczyście obchodzili jego
święto. Jeden zaś z nich, nie znając mocy Świętego, zlekceważył polecenie swego kapłana. Wyszedł
bowiem do lasu na wyrąb drzewa. Gdy był już gotowy na rozpoczęcie pracy, usłyszał głos trzykrotnie
mówiący: „Jest święto; nie należy pracować." Gdy jednak nie posłuchał ani polecenia księdza, ani głosu
z niebios powstrzymującego go od pracy służebnej Boża potęga na chwałę św. Franciszka bez zwłoki i
wymierzyła karę, i uczyniła cud. Gdy wziął do rąk narzędzia pracy i już podniósł siekierę, moc Boża tak
zacisnęła jego dłonie, że w żaden sposób nie mógł wyprostować palców. Zaskoczony tym ogromnie,
nie wiedząc, co ma robić, pobiegł w takim stanie do kościoła, gdzie wszyscy zebrani zobaczyli ten
dziwny cud. Przed ołtarzem bardzo żałował za to, co zrobił. Jeden z kapłanów ze względu na święto,
przyjechało tam wielu kapłanów poradził mu, aby pokornie poświęcił się św. Franciszkowi, składając
trzy śluby, ponieważ trzy razy usłyszał głos z nieba. Ślubował więc, że będzie obchodził to święto, że
będzie uczęszczał do kościoła, w którym obecnie się znajduje i że uda się z pielgrzymka do grobu św.
Franciszka. Przedziwne! Nie do opowiedzenia! Po złożeniu pierwszego ślubu, wyprostował jeden palec,
po drugim - następny, a po trzecim trzeci i wreszcie całą rękę, a następnie drugą. Zebrany lud z
podziwem i wielką pobożnością patrzył i błagał św. Franciszka o łaskę. Tak uwolniony człowiek, odłożył
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narzędzie pracy, a wszyscy wielbili Boga i podziwiali moc Świętego, który w tak dziwny sposób był w
stanie ,,zranić" i uzdrowić. Owe narzędzia pracy, aż do dnia dzisiejszego wiszą przed ołtarzem
zbudowanym na cześć św. Franciszka. Wiele cudów uczynionych tam i w okolicy, wykazuje wielkość
św. Franciszka w niebie i obowiązek obchodzenia jego święta na ziemi.
Następne cuda
2. W mieście Le Mans, pewna kobieta, w uroczystość św. Franciszka »wyciągnęła ręce po kądziel, a jej
palce ujęły wrzeciono‹‹ (Prz 31,19). I oto, zesztywniały jej ręce, a palce przeszywał ból, jakby miały
wewnątrz ogień. Pouczona tą karą i uznając moc św. Franciszka, ze skruszonym sercem pobiegła do
braci. Gdy o jej zdrowie błagali pobożni synowie, łaskawość świętego Ojca sprawiła, że została
natychmiast uzdrowiona. Nie pozostało także na jej rękach żadne obrażenie, poza małym śladem
spalenizny, będącym znakiem przypominającym prawdziwość powyższego faktu. Podobnie jedna
kobieta z Campania Maggiore, druga W Villa Olite, i trzecia w Piglio, gdy nie uszanowały uroczystości
świętego Ojca, zostały najpierw cudownie ukarane, ale po okazaniu skruchy jeszcze cudowniej
uzdrowione dzięki wstawiennictwu św. Franciszka.
3. Pewien żołnierz z Borgo, w prowincji Massa, bezwstydnie uwłaczał dziełom i cudom św. Franciszka.
Rzucał liczne obelgi na pielgrzymów udających się do jego grobu i jawnie plótł głupstwa przeciw
braciom. Gdy pewnego razu ubliżał chwale Świętego Bożego, do swoich, grzechów dodał podłe
bluźnierstwo: „Jeżeli prawdą jest, powiedział, że ten Franciszek jest święty, niech dzisiaj zginę od
miecza; jeżeli nie jest święty, niech wyjdę nietknięty.” Gniew Boży nie zwlekał z wymierzeniem mu
należnej kary, skoro »jego prośba stała się grzechem‹‹ (Ps 108,7). Wkrótce bowiem bluźnierca
wyrządził krzywdę swemu bratankowi. Ten zabił go mieczem, rozpruwając mu brzuch. W tym samym
więc dniu zginął bluźnierca, stając się łupem piekła i synem ciemności, aby inni nauczyli się nie ubliżać
podle cudownym dziełom św. Franciszka, ale pobożnymi pieniami oddawać im cześć.
4. Pewien sędzia, imieniem Aleksander, skoro tak jak mógł odciągał trucicielską mową innych od
oddawania czci św. Franciszkowi, Bożym wyrokiem został pozbawiony daru mowy i przez sześć lat
pozostawał niemy. Gdy poniósł surowa karę w tym, czym grzeszył, opamiętał się i bardzo żałował, że
uwłaczał cudom Świętego. Oburzenie świętego nie było jednak zatwardziałe, lecz pokutującego i
pokornie błagającego przyjęto do swej łaski, przywracając mu mowę. Od tej pory poświęcał swój dar
mowy chwale Świętego, otrzymując naukę i pobożność przez powyższą karę.
NIEKTÓRE INNE CUDA RÓŻNEGO RODZAJU
Cud pierwszy
1. Pewna kobieta z Gagliano Aterno, imieniem Maria, odznaczająca się wielką pobożnością w służbie
Jezusa Chrystusa i św. Franciszka, wyszła któregoś dnia, aby własnymi rękoma przygotować sobie
pożywienie. Gdy zaś z powodu wielkiego upału, zaczęła cierpieć żar pragnienia, a będąc pozbawioną
możliwości napicia się, ponieważ sama znajdowała się wśród skalistych gór, na wpół żywa upadła
twarzą do ziemi i z całą pobożnością swego ducha prosiła o pomoc swego opiekuna, św. Franciszka.
Trwając tak na żarliwej i pokornej modlitwie, bardzo zmęczona pracą, pragnieniem i upałem,
zdrzemnęła się na chwilę. I oto przyszedł św. Franciszek i zawołał ją po imieniu oraz powiedział: „Wstań
i pij wodę, która jako dar Boży została dana tobie i wielu innym." Usłyszawszy to, zerwała się ze snu,
pocieszona bardzo i w pobliżu wyrywając z ziemi paproć z korzeniami i kawałkiem drewna wygrzebując
dołek, znalazła świeża, wodę. Wydawało się jej najpierw, ze jest to tylko kilka kropel. Okazało się
jednak, że dzięki działaniu Bożemu wytrysnęło tam źródło. Napiła się wystarczająco i obmyła sobie
oczy, które bolały ją od dłuższego czasu. Przekonała się, ze od tego momentu spłynęło na nią nowe
światło. Pobiegła do domu, opowiadając po drodze wszystkim o tak godnym podziwu cudzie,
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uczynionym na cześć św. Franciszka. Na wieść o cudzie, zbiegło się zewsząd wiele ludzi, przekonując
się na podstawie własnego doświadczenia o przedziwnej mocy tej wody; gdy tylko po spowiedzi w
jakikolwiek sposób korzystali z jej dobrodziejstwa, zostawali uwolnieni z kajdan przeróżnych chorób.
Do dnia dzisiejszego istnieje to źródło i na cześć św. Franciszka wybudowana jest tam kaplica. ' 1
Następne cuda
2. W San Facundo, w Hiszpanii, św. Franciszek, przywrócił cudownie do życia uschniętą czereśnię
pewnego gospodarza tak, ze wypuściła liście, zakwitła i wydała owoce. Mieszkańców okolic Villasilos
uwolnił swą cudowną pomocą od zarazy robaków niszczących wszędzie ich winnice. Oczyścił także z
robaków spichlerz pewnego księdza z Palencia, gdyż corocznie niszczyły mu zboże i w żaden sposób nie
można było ich wytępić. Podobnie oczyścił od szarańczy ziemię pewnego właściciela z Petramala w
prowincji Apulia, gdy ten prosił go o to. Pola sąsiadów zostały jednak zniszczone przez szarańczę.
3. Gdy pewien właściciel, imieniem Marcin, zaprowadził swoje bydło na pastwisko daleko od wioski,
jeden wół złamał nogę tak beznadziejnie, że nie było mowy o uratowaniu go. Chciał go zabić, ale niemiał
czym. Wówczas powrócił do domu, a św. Franciszka ufnie prosił o opiekę nad zwierzęciem, aby nie
pożarły go wilki, zanim on nie wróci. Wczesnym rankiem, gdy powrócił do lasu, aby zabić zwierzę,
zobaczył je zupełnie zdrowe pasące się na polanie. Nie było żadnego znaku złamania do tego stopnia,
ze złamana noga nie różniła się od niezłamanej. Dziękował gorąco dobremu pasterzowi, który otoczył
opieka jego zwierzę i przywrócił mu zdrowie. Pokorny Święty przychodził zawsze z pomocą tym, którzy
Go o to prosili i nie pomijał nawet najmniejszych ich zmartwień. Gospodarzowi bowiem z Amiterno
przywrócił skradzioną uprząż. Pewnej kobiecie naprawił przerwany łańcuch, a jakiemuś mężczyźnie z
Montolmo w Marchii nieopatrznie złamany lemiesz.
4. W diecezji Sabina żyła osiemdziesięcioletnia staruszka. Zmarła córka zostawiła jej swoje niemowlę.
Gdy więc biedna babcia była sama bardzo uboga i nie miała 'nawet mleka, a także nie było żadnej
kobiety, która karmiłaby spragnione maleństwo, jak tego wymagała konieczność, zupełnie nie
wiedziała, co ma dalej robić. Dziecko słabło coraz bardziej. Którejś nocy, będąc zupełnie pozbawiona
pomocy ludzkiej, gorzko płacząc, całą duszą zwróciła się z prośbą o pomoc do św. Franciszka.
Natychmiast zjawił się miłośnik niewiniątek, mówiąc: „Ja jestem tym Franciszkiem, o niewiasto,
którego ze łzami wzywałaś. „Daj, dziecku do ssania swoje piersi, ponieważ Pan napełnił je obficie
mlekiem.” Staruszka wykonała polecenie Świętego i natychmiast osiemdziesięcioletnie piersi obficienakarmiły niemowlę. Wszystkim opowiedziała o tym fakcie. „Zbiegło się wielu mężczyzn i kobiet, aby
naocznie przekonać się o tym. Ponieważ język nie mógł sprzeciwić się temu, co widziały oczy, wszyscy
zostali pobudzeni do wielbienia Boga z powodu cudownej mocy św. Franciszka i przepełnionej litością
miłości.
5. Koło Spoleto rodzice, mając jedynego potomka, codziennie opłakiwali go jako hańbę rodziny.
Dziecko bowiem miało przyrośnięte rączki do szyi, złączone kolanka miało przyrośnięte do piersi, a
stopy do pośladków. Nie wyglądało na potomka ludzkiego, ale na jakiegoś potworka. Z powodu tego
nieszczęścia, bardzo cierpiała jego matka, głośno szlochała, błagając św. Franciszka, aby wstawił się u
Chrystusa i raczył, jej nieszczęśliwej przyjść z pomocą w tej okropnej sytuacji. Którejś nocy, gdy
zdrzemnęła się zmęczona zgryzotą, ukazał się jej św. Franciszek, pocieszając ją ciepłymi słowami i
radząc, aby udała się z dzieckiem do pobliskiej miejscowości, gdzie był kościół pod jego wezwaniem.
Gdy wodą z tamtejszej studni, w imię Boże, obmyje synka, zostanie on zupełnie uzdrowiony. Gdy ona
zaniedbała wykonania polecenia Świętego, on po raz drugi polecił jej to zrobić. Za trzecim razem, sam
ją tam wraz z dzieckiem zaprowadził. Spotkała w tej miejscowości pewne szlachetne kobiety, które
również przyszły tam z pielgrzymką. Opowiedziała im to, co ją spotkało. Wówczas najszlachetniejsza z
nich, pokazała dziecko braciom i zaczerpnąwszy wody z tej studni, własnymi rękoma obmyła niemowlę.
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Natychmiast wszystkie członki dziecięcia znalazły się na właściwym miejscu, a uzdrowiony chłopczyk
wprawił wszystkich w podziw wielkością cudu.
6. Pewien człowiek z Cori, w diecezji Ostia, stracił zupełnie władzę w nogach tak, że nie mógł zrobić ani
jednego kroku, nawet najmniejszego ruchu. Znalazł się w przykrym nieszczęściu i nie mając żadnej
nadziei na otrzymanie pomocy od ludzi, którejś nocy zaczął się skarżyć przed św. Franciszkiem tak,
jakby on był przy nim obecny, mówiąc: „Święty Franciszku, wspomóż mnie. Wspomnij na moje
posługiwanie tobie i moją cześć wobec ciebie. Przecież ja wiozłem ciebie na osiołku, całowałem twoje
święte nogi i ręce, zawsze byłem ci oddany, zawsze życzliwy i oto umieram z powodu tak strasznego
bólu i nieszczęścia.” Wzruszony tymi skargami, pomny owych dobrodziejstw i wdzięczny św. Franciszek
objawił się wraz z jednym bratem zupełnie przytomnemu choremu. Powiedział, że przyszedł na jego
wezwanie i, że przyniósł skuteczne lekarstwo. Miejsce bólu dotknął małą laseczką, mającą kształt
››Tau<‹ i natychmiast usuwając bolesny wrzód, przywrócił mu zupełnie zdrowie. Co jednak jest jeszcze
bardziej godne podziwu to, że pozostawił na miejscu wrzodu, niejako na pamiątkę cudu, ów znak
›>Tau‹‹.
Moc Krzyża ukazana w św. Franciszku
7. Tym znakiem św. Franciszek podpisywał swoje pisma, ile razy pobudzany miłością, kierował je do
kogoś. I oto, gdy nasz umysł został rozproszony z powodu relacji o przeróżnych cudach pełnego chwały
Ojca Franciszka, który zasłużył sobie na to, że nosił na swoim ciele stygmaty Ukrzyżowanego, nie bez
woli Bożej, znowu nasz umysł powrócił do ››Tau‹‹ - znaku zbawienia, abyśmy mogli sobie uświadomić,
że jak Krzyż był najlepszą pomocą do osiągnięcia zbawienia przez naśladowcę Chrystusa, tak teraz, gdy
triumfuje on z Chrystusem, stał się niepodważalnym świadectwem ku jego chwale.
8. Ta wielka i przedziwna tajemnica Krzyża, która okrywa charyzmatyczne łaski i zasługi cnoty, i
bogactwa mądrości, i tak wielką głębię wiedzy, że »jest zakryta dla mądrych i roztropnych tego świata‹‹
(1 Kor12,31; Kol 2,3), w pełni została objawiona temu prostaczkowi Chrystusowemu (Mt 11,25), aby
przez całe' życie kroczył tylko 'śladami Krzyża, odczuwał tylko słodycz Krzyża i tylko chwałę Krzyża głosił.
Zaiste, na początku swego nawrócenia, mógł mówić z Apostołem (Ga 6,14): »Nie daj, Boże abym się
miał chlubić, jak tylko w Krzyżu Pana naszego, Jezusa Chrystusa‹‹. Niemniej, zgodnie z prawdą, mógł
dodać w czasie rozwoju swego nawrócenia: ››Tym wszystkim, co według tego prawidła postępować
będą, pokój i miłosierdzie‹‹ (Tamże, 16). Przy końcu zaś swego życia najsłuszniej mógł powiedzieć: ››Ja
znamiona Pana Jezusa noszę na moim ciele‹< (Tamże, 17). Pragnijmy gorąco słyszeć od niego
codziennie i to: »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.
Wezwanie do św. Franciszka
9. O chwalebny nosicielu stygmatów Chrystusowych, Ty już tryumfujesz w chwale Krzyża, ponieważ
rozpoczynając od Krzyża, postępowałeś zgodnie z zasadami Krzyża, dzięki Krzyżowi osiągnąłeś w końcu
doskonałość, a teraz przez świadectwo Krzyża ukazujesz wszystkim wierzącym, jak wielką chwałą
cieszysz się w niebie. Niech bezpiecznie idą za Tobą ci, którzy »wychodzą lz .Egiptu‹‹ (Wj 13,17 nn i Ps
113,1),ponieważ ›>po rozdzieleniu morza‹‹ (Ps 135,13) laską Chrystusowego Krzyża »przejdą pustynię«
(Ps 67,8), a »przekroczywszy Jordan‹‹ (Pwt27,3) tego śmiertelnego życia, wejdą »do obiecanej ziemi
żyjących« (Ps141,6; Dz 7,5) dzięki cudownej mocy Krzyża. Tam, niech nas prowadzi prawdziwy wódz
ludu i Zbawiciel, »ukrzyżowany Jezus Chrystus« (Ga3,1), dzięki zasługom sługi swego, Franciszka, na
cześć i chwałę Boga w Trójcy Jedynego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. (Ap10,6; 11,15).
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