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I

NAWRÓCENIE

Czytanie

pierwsze

Pochodzenie św. Franciszka
• »Okazała się łaska Boga, naszego Zbawiciela« (Tt 2,11) w tych ostatnich dniach w Jego słudze Franciszku, którego »Ojciec miłosierdzia«
(2 Kor 1,3) i »świateł« (Jk 1,17) obdarzył tak obfitym błogosławieństwem,
że, jak jasno widać na dziejach jego życia, nie tylko wyprowadził go
z ciemności światowych na światło, lecz również uczynił sławnym, dzięki doskonałym zaletom cnót i zasług, a także wybitnym przez ukazanie
w nim wspaniałych tajemnic Krzyża. Pochodząc z Asyżu, małego miasteczka w Dolinie Spoletańskiej, otrzymał najpierw od matki imię Jan,
a następnie od ojca Franciszek. Zatrzymał imię otrzymane od ojca, ale
nie zrezygnował także z imienia nadanego mu przez matkę. Mimo tego,
że w młodzieńczym wieku karmiony był światową próżnością razem ze
swoimi towarzyszami i po krótkim okresie uczenia się w ówczesnej szkole, został przeznaczony do zajmowania się sprawami handlowymi, przynoszącymi zysk, to jednak, dzięki pomocy z niebios, nie poszedł za pożądliwością ciała razem ze swawolnymi rówieśnikami i razem z chciwymi kupcami »nie złożył swej nadziei w pieniądzach i skarbach« (Syr
31,8).
Czytanie

drugie

Wrodzone zalety. Choroba
Dzięki Bogu bowiem, serce młodego Franciszka było obdarzone
uprzejmą łagodnością i szczodrą litością wobec ubogich. Wzrastała ona
wraz z nim od dzieciństwa i napełniała jego serce tak wielką życzliwoś2- — Wczesne źródła irpnciszkańslcie I
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cią, że już nie jako głuchy słuchacz Ewangelii, postanowił sobie, iż
każdemu proszącemu przyjdzie z pomocą, zwłaszcza, gdyby ten powoływał się na miłość Bożą. W kwiecie wieku, zobowiązał się mocnym postanowieniem, że nigdy proszącym z miłości do Pana niczego nie odmówi, jeżeli tylko będzie w stanie. Tego szlachetnego postanowienia nie
złamał aż do śmierci i osiągnął wielkie umiłowanie Boga, a także wzrost
w Łasce. Zaprawdę, chociaż ten płomyk miłości Bożej zawsze płonął
w jego sercu, to jednak jako młodzieniec nie znał jeszcze tajemnicy Bożej mowy, ponieważ uwikłany był w sprawy ziemskie. Zrozumiał to dopiero wówczas, gdy spoczęła na nim ręka Pańska i na zewnątrz został
doświadczony przewlekłą chorobą, wewnętrznie zaś oświecony namaszczeniem Ducha Świętego.
Czytanie

trzecie

Szczodrobliwość. Wizja.
Po odzyskaniu sił ciała i wewnętrznym przemienieniu duszy na lepsze, niespodziewanie spotkał pewnego rycerza, szlachetnego pochodzenia,
lecz ubogiego. Poruszony wspomnieniem wspaniałomyślności Króla i ubogiego Chrystusa, został ogarnięty tak wielkim współczuciem wobec tego rycerza, że wszystko, co przygotował dla siebie, a nawet odzienie,
z którego się rozebrał, natychmiast mu podarował.
Następnej nocy, gdy pogrążony był we śnie. Pan, do którego miłość
sprawiła, że przyszedł z pomocą ubogiemu rycerzowi, ukazał mu, dzięki
łaskawemu objawieniu, piękny i duży pałac, w którym znajdowało się
dużo rycerskiej zbroi z wyciśniętym znakiem Krzyża. Obiecał mu także
i zapewnił z całą stanowczością, że to wszystko, co widział, będzie przeznaczone dla niego i jego rycerzy, jeżeli odważnie i wytrwale podejmie
sztandar Krzyża Chrystusowego.
Od tej pory, wycofując się ze zgiełku zajęć publicznych, poszukiwał samotnych miejsc, przyjaznych strapieniom. Tam bezustannie oddawał się niewypowiedzianym westchnieniom i po długich, wytrwałych
modlitwach zasłużył sobie na wysłuchanie swego pragnienia, aby Pan
okazał mu drogę doskonałości.
Czytanie

czwarte

Inna wizja
Któregoś dnia, gdy tak odosobniony trwał na modlitwie, ukazał mu
się Jezus Chrystus, jakby przybity do Krzyża i swym ewangelicznym
słowem: »Kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie« (Mt 16,24), wywarł na nim tak mocne wrażenie, wewnętrznie rozpalił jego duszę żarem miłości i przepełnił
bólem współczucia. Na wspomnienie bowiem tego widzenia, dusza jego
rozpływała się, a pamięć Męki Chrystusowej tak bardzo przeniknęła jego serce, że i rany ukrzyżowanego Pana. jakby zawsze oglądał wewnętrznym wzrokiem umysłu i z trudem mógł powstrzymać się od zewnętrznych objawów głębokiego rozrzewnienia. Dlatego, gdy już w zamian
za miłość Jezusa Chrystusa »wzgardził całym bogactwem swego domu
za nic je uważając« (Pnp 8,7) był przekonany, że znalazł »skarb ukryty« i bezcenną »perłę« (Mt 13,44 nn), a urzeczony pragnieniem ich posiadania zdecydował się pozbyć wszystkiego, by zgodnie z Bożym sposobem, zamienić światowe zajmowanie się kupiectwem na ewangeliczne.
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Czytanie

339

piąte

Boże polecenie
Wyszedłszy któregoś dnia za miasto, aby wśród pól oddać się rozmyślaniu, przechodził koło kościółka św. Damiana, chylącego się z powodu starości ku ruinie i gdy pod wpływem Ducha Świętego wszedł do
wnętrza, aby się pomodlić, upadł na twarz przed wizerunkiem Ukrzyżowanego i doznał w czasie modlitwy ogromnej pociechy ducha. Gdyl
oczyma napełnionymi łzami, wpatrywał się w Krzyż Pański, wyraźnie
usłyszał dochodzący do niego z Krzyża głos mówiący trzykrotnie: „Franciszku, idź, napraw mój dom, który, jak widzisz, cały ulega zniszczeniu."
Mąż Boży najpierw przeraził się z powodu, tego dziwnego nakazu wydanego głosem wprawiającym w zdumienie, następnie przepełniony radością
i podziwem natychmiast wstał, aby przygotować się do wykonania polecenia co do materialnej odnowy kościółka; jednak słowo skierowane
do niego dotyczyło przede wszystkim tego Kościoła, który Chrystus nabył za cenę swej najdroższej Krwi, jak go nauczył o tym Duch Święty
i sam Franciszek wyznał później swym bliskim.
Czytanie

szóste

Pobyt przy kościele św. Daimiaiia. Gniew ojca. Ufność Franciszka
Z miłości do Chrystusa, sprzedał wszystko, co mógł, a pieniądzedał ubogiemu kapłanowi, mieszkającemu przy wspomnianym kościele, na
jego odnowę, a także wspieranie biednych. Pokornie prosił również kapłana, aby mu pozwolił zatrzymać się u niego jakiś czas. Na zamieszkanie kapłan ów zgodził się, ale pieniędzy nie przyjął z obawy przed
rodzicami. Wówczas, ów prawdziwy wzgardziciel pieniędzy, wyrzucając
przez okno ciężar metalu, okazał, że lekceważy je, jak proch ziemL
Będąc przekonanym, że to wszystko wzbudzi oburzenie ojca przeciw
niemu, aby przeczekać jego gniew, przez jakiś czas ukrywał się w grocie
poszcząc, modląc się i płacząc. Napełniony jednak duchową radością,
i »uzbrojony z wysoka« (Łk 24,49) wyszedł ufnie na zewnątrz i odważnie
wszedł do miasta. Młodzi, zobaczywszy go ze zniszczoną twarzą i tak;
dziwnie postępującego, uznali, że postradał zmysły i z tego powodu obrzucali go błotem ulicznym i jak chorego umysłowo napastowali, aby go
pobić, ubliżając mu różnymi wyzwiskami. Sługa Boży, pod wpływem
wyrządzonej mu krzywdy, nie załamał się i nie zmienił swego postępowania, ale jak głuchy przechodził pomiędzy wszystkimi.
Czytanie

siódme

Doskonałe wyrzeczenie
Ponad wszystko zaś, jego ojciec, pałający gniewem i groźbami, jakby
zapominając o naturalnym uczuciu litości, zaczął okrutnie bić przyprowadzonego do domu syna, a następnie zakuł go w kajdany, aby przez
udręczenia cielesne, nakłonić duszę do powabów światowych. Przekonując się jednak doświadczalnie, że sługa Boży był zdolny ochoczo znosić
wszystkie przykrości z miłości do Chrystusa, jasno pojął, że nie jest
w stanie zawrócić go z obranej drogi; zaczął wówczas nalegać, aby poszedł z nim do biskupa miasta i na jego ręce zrzekł się zupełnie prawa
dziedziczenia majątku ojcowskiego. Sługa Pański natychmiast zgodził się
to wykonać i zaraz, gdy tylko stanął przed biskupem, bez najmniejszej
22»

•340

Św. B o n a w e n t u r a

zwłoki i wahania, nie oczekując na niczyje słowo, w milczeniu, rozebrał
się ze wszystkich swoich szat tak, że zdjął nawet spodnie i wobec wszystkich obecnych, jak w upojeniu duchowym, nie wzdragał się przed zupełnym obnażeniem, a to z miłości ku Temu, który obnażony zawisł za
nas na krzyżu.
Czytanie

ósme

Wśród rozbójników i trędowatych
Tak więc, jak człowiek zupełnie wyrzekający się tego świata, uwolniony od więzów ziemskich pożądliwości, opuściwszy miasto, spokojny
i wolny wśród lasów, wyśpiewywał w języku francuskim, pochwały Pana.
Gdy napadli na niego bandyci, herold wielkiego Króla nie przestraszył
się i nie przestał chwalić Pana, jako, że był .pielgrzymem na wpół nagim i nic nie mającym, a nawet za przykładem Apostołów, cieszył się
w tym utrapieniu.
Następnie, miłośnik doskonałej pokory,' udał się na posługiwanie
trędowatym, aby oddając się pod jarzmo posługiwania ludziom cierpiącym i odrzuconym, mógł sam najpierw uczyć się doskonale pogardy dla
siebie i świata, zanim zacznie uczyć innych. Wprawdzie, początkowo czuł
ogromną odrazę i brzydził się nimi, ale gdy obficiej spłynęła na niego
łaska, oddał się im na posługiwanie tak pokornym sercem, że obmywał
im nogi, zawiązywał wrzody, usuwał zgniliznę i ścierał ropę. Pod wpływem niesłychanego zapału posuwał się do tego rodzaju skrajności, że
nawet całował rany wrzodów »swe usta kładąc w prochu« (Lm 3,29),
aby »nasycony hańbą« (Lm 3,30), pychę ciała z całą mocą mógł poddać
»Prawu Ducha« (Rz 8,2) i w pełni opanować siebie, zwyciężywszy najbliższego sobie wroga.
Czytanie

dziewiąte

Odnowa kościołów
Ugruntowawszy się już więc w Chrystusowej pokorze, stając się
bogatym przez ubóstwo, chociaż właściwie nic nie posiadał, rozpoczął,
zgodnie z otrzymanym poleceniem z Krzyża, odnowę kościoła tak gorliwie, że i ciało wyniszczone postami obarczył dźwiganiem kamieni; nie
wzbraniał się prosić o pomoc i jałmużnę u tych, z którymi niegdyś opływał w dostatkach. Towarzyszyło mu oddanie wiernych, którzy już zaczęli poznawać wspaniałą cnotę męża Bożego i dlatego mógł odnowić nie
tylko kościółek św. Damiana, ale także zniszczone i opuszczone kościoły
Księcia Apostołów i chwalebnej Dziewicy, aby to, co na płaszczyźnie'*
duchowej Bóg zamierzał przez niego zdziałać później, już teraz zostało
zaznaczone w sposób tajemniczy widzialnym dziełem. Albowiem na podobieństwo tej potrójnej odnowy kościołów pod przewodnictwem świętego męża, miał być trojako odnowiony cały Kościół według wzoru, reguły i nauki podanej przez Chrystusa. Teraz widzimy, że głos z Krzyża
trzy razy nawołujący do odnowienia kościołów był wstępnym znakiem
tego, co się dokonało dzięki założonym przez Franciszka trzem zakonom.
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Rozdżiałll
•ZAŁOŻENIE ZAKONU I SKUTECZNOŚĆ GŁOSZENIA EWANGELII •

Czytanie

pierwsze

Nauka Ewangelii
Po ukończeniu remontu trzech kościołów, gdy ciągle mieszkał przy
tym kościółku poświęconym Dziewicy, dzięki pomocy Tej, która dała
Zapłatę za nasze zbawienie, zasłużył sobie na to, że znalazł drogę doskonałości przez otrzymanie od Boga ducha ewangelicznej prawdy. Gdy bowiem któregoś dnia, podczas Mszy Św., czytano słowa Ewangelii (Nt
10,9 nn), w którym została podana ewangeliczna norma życia dla uczniów posłanych na przepowiadanie Królestwa Bożego, mianowicie »aby
nie mieli, ani złota, ani srebra, ani pieniędzy w swoich trzosach, ani. torby
podróżnej, ani dwóch tunik, ani sandałów, ani laski«, natychmiast po
usłyszeniu tych słów, Duch Chrystusowy obdarzył go taką mocą i tak
go namaścił, że przyjął dosłownie wspomianą Formę życia nie tylko
przez poznanie i uczucie, ale także, w praktycznym życiu i ubiorze. Zaraz
bowiem zdjął obuwie, odrzucił laskę, torbę i pieniądze, zadowolony z jednej tylko tuniki a wyzbywszy się pasa wziął zamiast niego kawałek
sznura; usuwając także ze swego serca troskę o sprawy materialne^ wykonał wszystko tak, jak słyszał i dostosował się zupełnie do wymagań
stawianych przez słuszną zasadę apostolską.
Czytanie

drugie

Głoszenie pokuty
Następnie, ogarnięty zupełnie płomieniem Ducha Chrystusowego,
zaczął, jak drugi Eliasz, żyć gorliwą troską o prawdę, zaczął i innych
prowadzić ku doskonałej sprawiedliwości zaczął także zachęcać ich do
pokuty. Słowa jego nie były próżne ani pobudzające do śmiechu, alei
pełne mocy Ducha Świętego, przenikały wszystkie zakamarki serca. Słuchających wprawiały w ogromne zdumienie, a swą potężną skutecznością, doprowadzały zatwardziałe dusze do pokuty i prawdziwej skruchy.
Wielu przekonanych o jego wspaniałym i świętym postanowieniu i to
zarówno na podstawie prawdziwości jego prostej nauki jak i życia, zaczął za jego przykładem zapalać się do czynienia pokuty. Wielu mężczyzn, opuściwszy wszystko, przyłączyło się do niego, przyjmując jego
ubiór i sposób życia, a pokorny mąż zdecydował się nazwać ich Braćmi
Mniejszymi.
Czytanie

trzecie

Zapewnienie o odpuszczeniu grzechów. Podróż do Rzymu
Gdy dzięki łasce powołującego Boga, liczba braci wzrosła, i było ich
już sześciu, pobożny ich Ojciec i .Pasterz, znalazłszy samotne miejsce
opłakiwał w wielkiej goryczy serca okres życia swej młodości spędzonego nie bez winy. Błagał także o łaskę i przebaczenie dla siebie i dla
swoich duchowych synów, których zrodził w Chrystusie. Ogarnęła go
wielka radość, gdy otrzymał zapewnienie o zupełnym odpuszczeniu wszystkich grzechów »aż do ostatniego pieniążka« (Mt 5,26). Następnie, w stanie zachwytu był cały pogrążony w ożywiającym kręgu światła i dostą-
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pił poznania przyszłości odnoszącej się do niego i jego braci. Sam później,
z wielką tkliwością powiedział dla umocnienia małej gromadki, że wkrótce, dzięki miłosierdziu Bożemu, zakon rozwinie się i rozszerzy. Były to
prorocze słowa. Nie trzeba było długo szukać, aby przyłączyli się inni
i liczba ich wzrosła do dwunastu. Wówczas sługa Boży zdecydował się
pójść z tą grupką prostych ludzi do Stolicy Apostolskiej, aby ukazany
mu przez Pana sposób życia, który w krótkich słowach spisał, został zatwierdzony przez najwyższą władzę Świętej Stolicy. Zabiegali o to pokornie i wytrwale.
Czytanie

czwarte

U Papieża
Gdy więc, zgodnie z postanowieniem udał się wraz z towarzyszami
w drogę, aby stanąć przed obliczem Najwyższego Kapłana, którym był
wówczas Innocenty III, uprzedziła ich łaskawie moc i mądrość Boża,
Chrystus bowiem przez specjalną wizję przysposobił swego Zastępcę,
aby przyjął na audiencji proszącego Biedaczynę i zgodził się na to, o co
on będzie prosił. Biskup Rzymu, widział bowiem we śnie, że Bazylika
Laterańska jest bliska zawalenia się; jednak pewien człowiek, skromny
i niepokaźny, własnymi barkami podtrzymywał ją przed upadkiem. Skoro mądry papież zobaczył sługę Bożego, dostrzegł w nim również czystość duszy obdarzonej prostotą, pogardą świata, miłość do ubóstwa^
stałość w podjętym postanowieniu, gorliwość w zbawieniu dusz i żar
świętego entuzjazmu jego woli, powiedział: „Naprawdę, to jest ten, który
dziełem i nauką Chrystusa podtrzyma Kościół. Następnie, okazując dotąd
szczególną cześć wobec Franciszka i we wszystkim przychylając się do
jego prośby, zatwierdził Regułę, udzielił prawa głoszenia pokuty i przychylił się do tego, o co prosił, obiecując, że i później chętnie i szczodrze
udzieli mu tego wszystkiego, o co poprosi.
Czytanie

piąte

Powrót
Ufając łasce Bożej i autorytetowi Najwyższego Kapłana, Franciszek
z wielką nadzieją udał się w drogę powrotną do Doliny Spoletańskiej,
aby prawdę ewangelicznej doskonałości, którą poznał swoim umysłem,
a związał się z nią profesją, wprowadzić w życie czynami i głosić słowami. Również w omawianej z towarzyszami kwestii, czy powinni żyć
wśród ludzi, czy też udać się na miejsce samotne, przez wytrwałą modlitwę starał się odczytać wolę Bożą, a oświecony blaskiem objawienia
z niebios zrozumiał, że na to został posłany przez Pana, aby zdobywał
dusze dla Chrystusa, od którego szatan starał się je oderwać. Uważając,
że należy wybrać raczej życie w poświęceniu się dla wszystkich, aniżeli
mieć na uwadze samego siebie, zatrzymał się w opuszczonej szopie w pobliżu Asyżu, aby tam żyć razem z braćmi według normy świętego ubóstwa obowiązującej całe zgromadzenie i głosić Słowo Boże ludowi w różnych miejscach i w różnym czasie. Stawszy się więc ewangelicznym
heroldem, chodził po miastach i wioskach i głosił Królestwo Boże nie
w »uczonych słowach mądrości ludzkiej, lecz w mocy Ducha Świętego«
(1 Kor 2,13). Pan kierował nim i obdarzał jego mowę światłem objawienia, a także „potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk
16,20).
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Czytanie

szóste

Ukazanie się braciom
Pewnego razu czuwając, jak to miał w zwyczaju, trwał na modlitwie oddalony cieleśnie od swoich synów. Około północy, gdy niektórzy
odpoczywali, a inni pogrążeni byli jeszcze w modlitwie, wóz ognisty,
przedziwnie błyszczący, nad którym unosiła się kula podobna do mocno
świecącego słońca, przetoczył się przez drzwi mieszkania braci trzy razy
tam i z powrotem. Czuwający, na ten dziwny i oczywisty widok zdumieli
się bardzo; śpiący, obudzili się i przelękli równocześnie. Doznali także
nie mniejszego oświecenia serca, jak oświetlenia ciała, bo mocą tego przedziwnego światła ich świadomość stała się jakby odkryta dla drugich.
I wszyscy zgodnie zrozumieli, patrząc sobie nawzajem w serce, że
św. Ojciec Franciszek został im ukazany przez Pana w tak przemienionej postaci, jakby »przychodząc w duchu i mocy Eliasza« (Łk 1,17),
stawszy się duchowym księciem, jakby »rydwanem Izraela i jego jeźdźcem« (2 Kri 2,12). Powróciwszy zaś do braci, święty mąż zaczął utwierdzać ich w prawdzie tej cudownej wizji, przenikać tajniki ich sumień
i przepowiadać przyszłość i tak jaśnieć cudami, aby jawnie ukazać, że
dwojaki duch Eliasza spoczął na nim w takiej pełni, iż postępować według jego nauki i przykładu było dla wszystkich rzeczą najbardziej bezpieczną.
Czytanie

siódme

Uzdrowienie brata Morico
W owym czasie, pewien zakonnik z Zakonu Krzyżowców, imieniem
Morico, gdy leżał długo w pewnym szpitalu blisko Asyżu tak ciężko
chory, że wydawało się, iż wkrótce umrze, za pośrednictwem posłańca
usilnie błagał Bożego męża, aby raczył wstawić się za nim do Pana.
Pobożny mąż przychylając się życzliwie do jego prośby, wziął kawałek
chleba i zmieszał go z oliwą lampki, która paliła się przed ołtarzem
Matki Bożej i jakby jakieś lekarstwo posłał to choremu za pośredni-i
ctwem braci, mówiąc: „Zanieście ten lek naszemu bratu Morico; dzięki
niemu, nie tylko w pełni odzyska zdrowie mocą Chrystusa, ale stanie się
także dzielnym rycerzem i zaciągnie się na stałe w nasze szeregi." I natychmiast, gdy tylko chory zażył to „lekarstwo," przygotowane pod
wpływem działania Ducha Świętego, wstał zdrowy, pokrzepiony od Boga
taką siłą ducha i ciała, że wkrótce wstąpił do zakonu Bożego męża. Przez
długi czas nosił na ciele pancerz oraz odżywiał się tylko lichymi potrawami, nie kosztując nawet wina i nie jedząc nic gotowanego.
Czytanie

ósme

Wizja i nawrócenie brata Sylwestra
Również w owym czasie, pewien kapłan z Asyżu, imieniem Sylwester, człowiek nieposzlakowanego postępowania i gołębiej prostoty, widział we śnie, że całą okolicę okrążał ogromny smok o strasznym i przerażającym wyglądzie i wydawało się, że zagrażał rychłym zniszczeniem
całej okolicy. Spostrzegł następnie, że jakiś złoty krzyż wychodzący z ust
Franciszka, swoim szczytem dosięgał nieba i robił wrażenie, że jego
poprzeczne ramiona rozciągają się aż do krańców ziemi. Na ten wspaniały widok, straszny i okropny smok zupełnie znikł. Gdy to widzenie
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powtórzyło się trzykrotnie, pobożny i oddany Bogu mąż zrozumiał, że
Franciszek został przeznaczony przez Pana, aby ująwszy sztandar chwalebnego Krzyża, zniszczył siłę wpływu piekielnego smoka i odmienił
dusze wiernych, promieniujących światłem prawdy, zarówno nauką jak
i swoim życiem. Opowiedział o tym mężowi Bożemu, a następnie innym
Ojcom; wkrótce zaś porzucając świat za przykładem błogosławionego
Ojca, wytrwale kroczył śladami Chrystusa, a jego życie w zakonie potwierdzało autentyczność widzenia, które miał przed wstąpieniem do
zakonu.
Czytanie

dziewiąte

Wizje brata Pacyfika. Znak ,,TauJ'
Pewien brat, imieniem Pacyfik, żyjąc jeszcze w świecie, spotkał
w San Severino sługę Bożego, głoszącego kazanie w klasztornym kościele.
Spoczęła na nim ręka Pańska i zobaczył Franciszka naznaczonego jakby
krzyżem z dwóch skrzyżowanych mieczy jaskrawo jaśniejących. Były
one tak ułożone, że jeden sięgał od stóp do głowy, a drugi, przechodząc
przez pierś, końcami swymi dotykał rozłożonych rąk. Nie widział jego
twarzy, lecz wkrótce poznając ukazanego w tak wielkim cudzie, nie mógł
wyjść z podziwu^ a skruszony mocą jego słów i jakby przeszyty mieczem
ducha wychodzącym z jego ust, wzgardziwszy w zupełności próżnościami
tego świata, przyjął sposób życia błogosławionego Ojca. Następnie, w zakonie, postępując po drodze doskonałej świętości, zanim został ministrem
prowincjalnym we Francji — a był on pierwszym, który spełniał tam
ten obowiązek — zasłużył na to, że zobaczył wielki znak »Tau« na czole
Franciszka. Znak ten, mieniąc się różnymi kolorami zdobił twarz Franciszka godną podziwu pięknością. Mąż Boży bowiem znak ten otaczał
szczególną czcią, często mówił o nim w swoich przemówieniach, wykonywał go na początku swoich zajęć i własnoręcznie podpisywał tym znakiem listy, które wysyłał z miłości, jak gdyby całą jego troską było —według wyrażenia Proroka (Ez 9,4) — »naznaczyć Tau na czołach płaczących i bolejących ludzi«, autentycznie nawróconych do Jezusa Chrystusa.
Rozdział

III

WSPANIAŁOSC CNÓT FRANCISZKA

Czytanie

pierwsze

Surowość życia
Osobliwy naśladowca ukrzyżowanego Jezusa, mąż Boży Franciszek,
od pierwszych chwil swojego nawrócenia, ujarzmił swoje ciało tak surową karnością, wady i poruszenia zmysłowe powstrzymywał twardymi
prawidłami skromności, że z musu spożywał to, co jest konieczne dla'
podtrzymania życia. Gdy był zdrowy, bardzo rzadko przyjmował gotowane pokarmy, a gdy je przyjmował, to albo dosypując popiół czynił
je gorzkimi, albo dolewaniem wody, odbierał im właściwy smak. Zachowując również surowość w używaniu małej ilości napojów, powstrzymywał swoje ciało od picia wina, aby łatwiej przenieść swoją duszę do
światła mądrości. Możemy t u t a j śmiało stwierdzić, że i świeżej wody nie
pił wystarczająco, gdy męczył go żar pragnienia. Gdy ciało jego było
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znużone, często kładł się na gołej ziemi, podkładając pod głowę drzewo
albo kamień. Chodził w ubogim i szorstkim odzieniu, bo doświadczenie
uczy, że złego ducha zmusza się do ucieczki twardym i szorstkim odzieniem, a miękkie szaty sprzyjają pokusom.
C z y t a n i e d r u g ie
Troska o cnotę czystości
Surowy w zachowaniu dyscypliny uważnie czuwał na »swej strażnicy« (Iz 21,8). Szczególnie strzegł bezcennego skarbu czystości, który
nosimy »w glinianych naczyniach« (2 Kor 4,7; 1 Tes 4,4). Starał się
zachować zupełnie nienaruszoną czystość w poszanowaniu świętości człowieka wewnętrznego i zewnętrznego. Dlatego, w początkach swego nawrócenia, zanurzał się wiele razy zimową porą w rowie z lodem i śniegiem, uniesiony duchowym zapałem i mocą, aby i najbliższego wroga
doskonale sobie podporządkować, a białą szatę czystości ustrzec od ognia
cielesnej rozkoszy. Przez tego rodzaju postępowanie zajaśniał on tak
wielkim pięknem skromności, że dla osiągnięcia doskonałego panowania
nad ciałem, »zawarł przymierze z oczyma« (job 31,1); wydawało się, iż
nie tylko unikał zmysłowych spojrzeń, ale wystrzegał się zupełnie jakiegokolwiek spojrzenia na rzeczy nic niewarte.
Czytanie

trzecie

Dar łez. Pogoda ducha
Chociaż osiągnął czystość duszy i ciała, i zbliżył się w jakiś sposób
do szczytu świętości, to jednak nie przestawał ustawicznie rozpływać
się we łzach dla obmycia oczu ducha, w pragnieniu osiągnięcia czystości
duchów niebieskich, nie licząc się z utratą z tego powodu wzroku ciała.
Gdy bowiem, z powodu ciągłego płaczu zachorował ciężko na oczy, lekarz radził mu, aby —- jeżeli chce uniknąć utraty wzroku — powstrzymywał się od wylewania łez. W żaden sposób nie zgodził się na to,
twierdząc, że woli utracić wzrok zewnętrzny, aniżeli zrezygnować z łez,
które oczyszczają wewnętrzne oczy, a którymi będzie mógł oglądać Boga i że nie może hamować odzyskanej nabożności ducha. Mąż oddany
Bogu, wśród potoków łez promieniował dziwną słodyczą i pogodą wewnętrzną i zewnętrzną, która malowała się na jego twarzy, a równocześnie z powodu czystości świętego sumienia cieszył się tak wielkim
namaszczeniem radości, że duchem nieustannie wznosił się ku Bogu; dlatego radował się ustawicznie we wszystkich swoich pracach.
Czytanie

czwarte

Pokora i poddanie się wszystkim
Pokora — strażniczka i ozdoba wszystkich cnót zyskała sobie taką
pozycję u Bożego męża, że chociaż promieniował wspaniałością całego
zespołu cnót, to jednak wydaje się, że u tego najmniejszego wśród Braci Mniejszych, właśnie ona miała szczególne pierwszeństwo. Był bowiem
przeświadczony, że jest największym grzesznikiem, że jest mało znaczącym, czy też tylko kruchym i brudnym naczyniem, choć w rzeczywistości był wybranym naczyniem świętości, promieniującym ozdobą wielorakich cnót i łask — świętym. Starał się bardzo okazać się małowartoś-
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ciowym zarówno w oczach własnych jak i w oczach innych; ukryte/
braki wyznawał publicznie, a dary Dawcy ukrywał w tajemnicy swego
serca, aby nigdy nie otrzymał pochwał, gdyż to mogłoby być okazją do
upadku. Ponadto, aby uczynić zadość wymogom doskonałej pokory (Mt
3,15), usiłował poddać siebie samego nie tylko wyższym od siebie, ale
i poddanym, a nawet najbardziej prostemu towarzyszowi podróży zwykł
był obiecywać posłuszeństwo; aby nie mógł rozkazywać jak przełożony
na mocy władzy, lecz jak usługujący i sługa, to nawet poddanym z pokory okazywał posłuszeństwo.
Czytanie

piąte

Ubóstwo
Doskonały naśladowca Chrystusa, starał się poślubić wieczną miłością towarzyszkę świętej pokory — wzniosłe ubóstwo, tak, że nie tylko ze względu na nie opuścił ojca i matkę, ale także zrezygnował z tego
wszystkiego, co mógł posiadać. Nikt tak chciwie nie pożądał złota, jak
on ubóstwa, i nikt nie był czujniejszy w strzeżeniu skarbu, jak on tej
ewangelicznej perły. Przecież od początku istnienia zakonu aż do śmierci bogactwem jego była jedna tunika, sznur i spodnie. Wydawało się, że
chlubi się tym brakiem i raduje się ubóstwem. Gdy czasem zobaczył kogoś, kto w zewnętrznym ubiorze wydawał się być uboższym, natychmiast ganiąc samego siebie, pobudzał się do większego niedostatku, jak
gdyby szedł w zawody pod względem ubóstwa i bał się, by nie został
pokonany w tym szlachectwie ducha. A dlatego tak czynił, że ubóstwo
jako zadatek dziedzictwa wiecznego cenił bardziej aniżeli wszystkie dobra otrzymane w spadku; fałszywe bogactwa uważał za dzierżawę chwilową i nic nie znaczącą, kochał ubóstwo ponad wszelkie bogactwo
i w nim starał się wszystkich przewyższyć; właśnie dzięki ubóstwu nauczył się także uważać siebie za niższego od wszystkich.
Czytanie

szóste

Najbogatszy w braterstwie wszystkich stworzeń
Mąż Boży przez umiłowanie najwyższego ubóstwa nagromadził
w świętej prostocie tak wielkie bogactwa, że chociaż nic nie posiadał na
własność z rzeczy tego świata, to wydawało się, iż w Stwórcy tego świata był właścicielem wszystkich dóbr. Gołębią bowiem bystrością oczu, to
jest pełnym prostoty nastawieniem duszy, a także częstym spojrzeniem
umysłu wszystko odnosił do Najwyższego Twórcy i Jego uznał za Stwórcę, kochał Go i wielbił we wszystkim. Stawał się przez to uczestnikiem
największej hojności; posiadał wszystko w Bogu, a Boga we wszystkim.
Również dzięki rozważaniu pierwotnego źródła wszystkich stworzeń,
choćby one były bardzo małe, nazywał je »bratem« lub »siostrą«, jako
pochodzące wraz z nim od jednego Stwórcy. Jednak te, które z natury wyraźniej przedstawiały świętą łagodność Chrystusa i te, które w Piśmie
św. były Jego figurą, kochał bardziej i z większą tkliwością. Z tego powodu, pod wpływem mocy nadnaturalnej, działo się tak, że zwierzęta
z natury swojej dzikie, zbliżały się ku niemu z dziwną sympatią, a także
na jego skinienie były mu posłuszne stworzenia pozbawione zmysłów,
jak gdyby ten święty mąż, pełen prostoty i prawości, przywrócony został do stanu pierwotnej niewinności.
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Czytanie

siódme

Współczucie
W słudze Bożym, słodycz litości wypływała ze źródła miłosierdzia
tak obfitą pełnią, że wydawało się, iż ma macierzyńskie serce ku śpieszeniu z pomocą biednym ludziom w ich potrzebach. Posiadał wrodzoną dobroć, którą podwajał udzielony przez Chrystusa dar wyjątkowej zdolności współczucia. Dusza jego miała taką litość wobec chorych i biednych, że tym, którym nie mógł pomóc pracą rąk, to pomagał życzliwym
współczuciem; gdy tylko zauważył u kogoś jakiś brak czy potrzebę, zaraz zwracał się z gorącą modlitwą do Chrystusa w jego intencji. Ponieważ we wszystkich ubogich widział obraz Chrystusa, dlatego nawet
wówczas, gdy otrzymał dla siebie coś koniecznego do życia, nie tylko
chętnie dawał to spotkanym biedakom, ale nawet twierdził, że należy to
zwrócić, jakby chodziło o ich własność. Żadnej rzeczy wprost nie oszczędził — ani płaszcza, ani tuniki, ani książek, ani nawet paramentów ołtarzowych, by skwapliwie tego wszystkiego, gdy tylko mógł, nie oddał
potrzebującym, a nawet pragnąc wypełnić obowiązek miłosierdzia był
gotów »wydać samego siebie« (2 Kor 12,15).
Czytanie

ósme

Gorliwość o zbawienie dusz
Gorliwość o zbawienie bliźnich, wypływająca z żaru miłości, jak
ostry i ognisty miecz przenikała jego wnętrze do tego stopnia, że wydawało się, iż ten mąż robił wrażenie, jakby był samą gorliwością, płonącą
żarem współzawodnictwa, cierpieniem współczującego smutku. Gdy widział, że dusze odkupione ceną Krwi Jezusa Chrystusa splamił jakikolwiek grzech, to jakby był przebity dziwnym grotem bólu. Pod wpływem żarliwego współczucia bardzo płakał i jak matka, codziennie rodził je w Chrystusie. To było źródłem jego łez podczas modlitwy, stąd
płynął zapał w głoszeniu kazań i nawet osobliwe okazje w dawaniu
przykładu, a to dlatego, że nie uważałby siebie za przyjaciela Chrystusa, gdyby nie troszczył się o dusze, które On odkupił. Z tego powodu
swoje niewinne ciało, posłuszne i podporządkowane duchowi, które nie
wymagało żadnych pokut za swe winy, ciągle jednak obarczał nowymi
ciężarami i karami, aby dawać dobry przykład starając się ze względu
na innych »chodzić trudnymi drogami« (Ps 16,4), aby też oni mogli doskonale wstępować w ślady Tego, który dla ich zbawienia »siebie samego na śmierć ofiarował« (Iz 53,12).
Czytanie

dziewiąte

Żar miłości i pragnienie męczeństwa
Żar doskonałej miłości Bożej, którym płonął przyjaciel Oblubieńca,
uzewnętrznił się w tym, że bardzo pragnął ofiarować samego siebie Panu przez śmierć męczeńską, jako »ofiarę żywą« (Hz 12,1). Z tych pobudek trzy razy podejmował podróże do krajów zamieszkałych przez niewiernych, ale dwa razy Bóg zadecydował inaczej i nie dotarł do nich,
a za trzecim razem, po zniesieniu wielu zniewag, kajdan, biczów i niezliczonych trudów, dotarł, dzięki pomocy Pana, przed oblicze sułtana
Babilonu, gdzie głosił Jezus Chrystus z tak skutecznym »okazaniem ducha i mocy« (1 Kor 2,4), że sam sułtan, pod wpływem natchnienia Bo-

•348

Św. B o n a w e n t u r a

żego, odczuł podziw dla niego i stał się łagodnym oraz przyjął go u siebie. Dostrzegając zaś w nim żar ducha, stałość woli, pogardę obecnego
życia i skuteczność Bożego słowa, owładnięty został wobec niego ta->
kim uczuciem życzliwości, że otoczył go wielkim szacunkiem, ofiarował wiele cennych darów i mocno nalegał, aby pozostał z ninu On jednak, mając w pogardzie siebie i świat, patrzył z odrazą jak na błoto, na
to wszystko, co mu ofiarował; widząc zaś, że mimo podjętej z zapałem
próby, nie można osiągnąć tego, czego tak bardzo pragnął, upomniany
w objawieniu, powrócił do krajów chrześcijańskich. Stało się tak zaś
dlatego, aby przyjaciel Chrystusa szukający ze wszystkich sił śmierci
męczeńskiej, której nie mógł znaleźć w żaden sposób, nie był pozba-i
wiony zasługi upragnionego męczeństwa, ale by na później został zachowany przy życiu i wyróżniony specjalnym przywilejem.

R o z d z i a ł IV
U M I Ł O W A N I E MODLITWY I DAR PROROCTWA

Czy t a n i e

pierwsze

Ustawiczna modlitwa. Zachwyty
Sługa Chrystusowy wiedział, że jak długo pozostaje w cielę, jest
»pielgrzymem z dala od Pana« (2 Kor 5,6), a z miłości do Chrystusa,
stając się już zewnętrznie zupełnie niewrażliwym na ziemskie przy-;
jemności i nie chcąc pozbawić się pociechy ze strony Umiłowanego, modlił się bez przerwy i starał się żyć w duchowej obecności wobec Boga.
Chodząc bowiem, czy siedząc, będąc w mieszkaniu czy poza nim, pracując czy odpoczywając, z takim żarem ducha oddawał się modlitwie, że
wydawało się, jakby jej poświęcał nie tylko serce i ciało, ale także
wszystkie czynności i wszystek czas. Wiele razy wpadał w zachwyt
i był jakby wyrwany z siebie do tego stopnia że nie reagował na bodźce zewnętrzne, zupełnie nie wiedząc, co się wokół niego działo.

Czytanie

drugie

Umiłowanie samotności
Aby zaś mógł spokojniej przyjmować nawiedzenia duchowych pociech, udawał się nocą na miejsce samotne i do kościołów opuszczonych,
by się modlić. Jednak i tam przeżywał okrutne ataki szatanów, którzy
zmówili się razem w usiłowaniach przeszkodzenia mu w oddaniu się modlitwie. Mąż Boży zaś odpędzał je niezwyciężoną mocą gorliwych modlitw,
a pozostając sam, po odzyskaniu spokoju, przepełniał lasy płaczem, skrapiał miejsca modlitwy łzami, bił się w piersi; w najbardziej odludnych
miejscach jego modlitwa była odpowiedzią Sędziemu, błaganiem Ojca, radowaniem się obecnością Oblubieńca i rozmową z Przyjacielem. Tam
widziano go w nocy modlącego się z rozkrzyżowanymi rękoma, uniesionego nad ziemią i otoczonego jakby błyszczącą mgiełką, będącą niejakona jego ciele zewnętrznym znakiem tego, co w przedziwny sposób, przez
oświecenia i uniesienia, działo się w jego duszy.
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Czytanie

trzecie

Wiedza wlana i duch proroctwa
Nadnaturalną mocą tego rodzaju zachwytów, jak to zostało wykazane na podstawie pewnych oznak, »zakryte i tajemnicze« (Ps 50,8)
skarby Bożej mądrości stawały się dla niego jasne, chociaż on tego nie
ujawniał, chyba tylko w tym przypadku, gdy zmuszała go do tego gorliwość o zbawienie bliźnich i polecało mu to natchnienie objawione'
z góry.. Nieustanne oddawanie się modlitwie z ustawicznym ćwiczeniem
w cnotach doprowadziło go do zdobycia tak wielkiej jasności umysłu,
że chociaż nie był tak biegły w ludzkim studiowaniu Pisma Św., to jednak oświecony blaskami wiecznego światła przenikał dziwną bystrością
umysłu głębokie tajemnice Pisma św. Spoczął na nim wieloraki duch
Proroków, w tak różnorodnej pełni, że przedziwną jego mocą, mąż Boży
niekiedy bywał obecny wśród tych, którzy. znajdowali się daleko od,
niego; wiedział o sprawach bardzo odległych, przenikał tajniki serc,s
a także przepowiadał przyszłe wydarzenia, jak to w bardzo wielu sytuacjach zostało z całą oczywistością sprawdzone. Niektóre z tych wydarzeń zostaną podane później.
Cz y t a n i e

czwarte

Ukazanie się braciom
Gdy swego czasu, święty mąż Antoni, wybitny wówczas kaznodzieja, teraz zaś sławny Wyznawca Chrystusa, wspaniale przemawiał na
ternat słów umieszczonych na Krzyżu: »Jezus Nazareński, Król Żydowski« (J 19,19) podczas kapituły prowincjalnej w Arles mąż Boży,
Franciszek, przebywający wtedy bardzo daleko, ukazał się przy drzwiach
uniesiony w powietrzu z rękoma jakby wyciągniętymi na krzyżu, błogosławiący braci. Wszyscy odczuli, że zostali napełnieni tak nieprzebraną pociechą, że byli przekonani przez wewnętrzne świadectwo Ducha Świętego, iż owa cudowna wizja dokonała się mocą z niebios. Że
0 tym wiedział święty Ojciec, jasno wynika z tego, iż jego duch trwał
w świetle wiecznej Mądrości, która »jest ruchliwsza nad wszystkie rzeczy, które się poruszają i dosięga wszystkie dla swojej czystości, w dusze święte sie przenosi, przyjaciół Bożych i proroków czyni« (Mdr 7,24
1 27).
Czytanie

piąte

Poznawanie faktów odległych i tajników serc
Gdy bracia zebrali się raz według zwyczaju na kapitułę u Matki
Bożej z Porcjunkuli, jeden z nich pod pozorem własnej obrony nie
chciał poddać się karności .zakonnej. Mąż święty widząc to. w duchu, gdy
modlił się wówczas w celi, jak »odosobniony i pośrednik« (Pw7t 5,5) między braćmi a Bogiem, wezwał jednego z braci do siebie i powiedział?
mu: „Bracie, widziałem diabła siedzącego na grzbiecie tego nieposłusznego brata i ściskającego go za szyję. Poddany takiemu jeźdźcy, wzgardziwszy wędzidłem posłuszeństwa, dał się wodzić jego podszeptom. Idź
więc, powiedz owemu bratu, aby natychmiast poddał swój kark pod
jarzmo świętego posłuszeństwa, ponieważ tego pragnie ten, którego wytrwała modlitwa spłoszyła zawstydzonego szatana." Upomniany przez
tego posłańca brat, przejęty duchem skruchy, poznawszy światło praw-
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dy, upadł na twarz przed wikariuszem świętego męża, uznał się winnym, prosił o przebaczenie, poddał się karności posłuszeństwa, a następnie we wszystkim pokornie je zachowywał.
Czytanie

szóste

Inny przykład
Gdy zaś zamknięty w celce przebywał na górze Alwernii, jeden
z jego towarzyszy bardzo pragnął mieć coś ze słów Pana napisane jego
ręką. Uważał, że w ten sposób zostanie uwolniony od pokus, albo przynajmniej lżej mu będzie znosić ciężką pokusę, raczej ducha niż ciała.,
Pragnąc tego, wewnętrznie bardzo się męczył, a że był pokorny, skromny i prosty, wzięła nad nim górę wstydliwość i nie odważył się wyjawić tego czcigodnemu Ojcu. Lecz jemu objawił Duch Święty to, czego
nie powiedział ów człowiek. Rozkazał, aby ten brat przyniósł mu atrament i kawałek kartki i zgodnie z życzeniem tego brata napisał własnoręcznie uwielbienia Pana wraz z błogosławieństwem i wręczył mu chętnie to, co napisał, a wszelka pokusa natychmiast go opuściła. Zachowana kartka przyniosła zdrowie wielu chorym, ale ujawnienia wszystkim,
jak wielkie zasługi miał przed Bogiem ten, który ją napisał, skoro tak
skuteczną moc pozostawił na tej zapisanej kartce.
Czytanie

siódme

Cudowne nawrócenie
W innym czasie przyszła do świętego męża pewna oddana Bogu kobieta ze szlacheckiego rodu i prosiła usilnie, aby zechciał wstawić się
u Pana za jej mężem, który był dla niej bardzo przykry i przeszkadzał
jej w służbie Chrystusowej. Kobiecie chodziło o to, by jego twarde serce uczynił delikatniejszym dzięki działaniu szczodrobliwej łaski. Święty
i pobożny mąż wysłuchawszy tego wszystkiego, utwierdził ją świętymi
słowami w dobrym, obiecując, że w niedalekiej przyszłości dozna upragnionej ulgi, a w końcu polecił jej, aby w imieniu Boga i jego własnym
powiedziała swemu mężowi, że teraz jest czas łaskawości, a później czas
sprawiedliwości. Kobieta uwierzyła słowom, które jej sługa Pana powiedział, a przyjąwszy błogosławieństwo, szybko powróciła do swego
domu. Opowiedziała wszystko dokładnie mężowi, ufając, że spełni się
obietnica Franciszka. Natychmiast, gdy tylko mąż usłyszał to, co mówiła, spłynęła na niego łaska, zmieniając jego serce tak, że od tej pory
pozwolił pobożnej żonie zupełnie swobodnie służyć Bogu, a i sam zdecydował się na to, aby razem z nią być wiernym w służbie Bogu. Pod
wpływem świętobliwej żony przez wiele lat żył w celibacie i oboje tego
samego dnia, żona rano, a on wieczorem odeszli do Pana; jedno jako
»poranna żertwa ofiarna«, a drugie »jako wieczorna« (Lb 28,8,23).
Czytanie

ósme

Skarcenie człowieka żyjącego rozwiąźle
Wówczas, gdy święty mąż leżał chory w Rieti, pewien beneficjat,
imieniem Gedeon, człowiek rozwiązły, oddany światowym przyjemnościom, ciężko zachorował i leżał w łóżku. Gdy go przyniesiono do Franciszka, zalany łzami, prosił razem z obecnymi, aby ten naznaczył go znakiem Krzyża. Święty powiedział do niego: „skoro dawniej żyłeś w nie-
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woli pożądliwości ciała, nie bojąc się sądu Bożego, ja nie ze względu,
na ciebie, ale ze względu na nabożne prośby wstawiających się za tobą, naznaczę cię znakiem Krzyża; chcę dać ci do zrozumienia, że z całą
pewnością jeszcze bardziej będziesz musiał cierpieć, jeżeli uzdrowiony
»powrócisz do swoich obrzydliwości« (Prz 26,11; 2 P 2,22). Gdy zrobił
na nim znak Krzyża od głowy aż do stóp, wszyscy słyszeli, jak zatrzeszczały jego kości, jakby ktoś rękoma łamał suche drewna; i ten, który
był ciężko chory, natychmiast wstał zdrowy i wielbiąc Boga, wykrzyknął: „Zostałem uwolniony!" 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
tego domu. Innym udało się uniknąć śmierci, a tylko on sam został zabity. Stało się tak, aby przez ten fakt ujawniło się, jak surowa jest ręka Bożej sprawiedliwości wobec niewdzięcznych i jak wierny jest danemu słowu nie podlegającemu żadnym nieuzasadnionym wątpliwościom Ten, który napełnił Franciszka duchem proroczym.
Czytanie

dziewiąte

Proroctwo i nawrócenie
Również w tym czasie, gdy wrócił zza morza i udał się do Celano,
aby tam głosić kazania, pewien rycerz usilnie błagając, zaprosił go serdecznie na posiłek, a właściwie zmusił do tego. Zanim pobożny mąż zaczął jeść, swoim zwyczajem wzniósł do Boga modły i uwielbienia i zobaczył w duchu, że temu bardzo bliskiemu śmierci człowiekowi grozi
sąd; wprawiony w podziw, stał z oczyma wzniesionymi w niebo. Skończywszy modlitwę, poprosił na bok życzliwego gospodarza i powiedział
mu, że jest bardzo bliskim śmierci. Radził mu wyspowiadać się i jak
mógł, zachęcał go do dobrego. Człowiek ten posłuchał słów świętego męża i niezwłocznie odkrył jego towarzyszowi wszystkie swoje grzechy na
spowiedzi Św., »rozporządził swoim domem« (Iz 38,1), polecił się miłosierdziu Bożemu i jak najlepiej przygotował się na przyjęcie śmierci.
Gdy inni spożywali posiłek, rycerz, na pozór zdrowy i silny, wkrótce
oddał Bogu ducha zgodnie z tym, co mu powiedział człowiek Boży.
Śmierć nagle przecięła jego życie, ale dzięki proroczej zapowiedzi F r a n ciszka, uzbrojony pokutą, uniknął wiecznego potępienia i wszedł do
wiecznych przybytków, zgodnie z obietnicą ewangeliczną.

POSŁUSZEŃSTWO

STWORZEŃ

Rozdział

V

I

KTÓRYMI

ŁASKI,

Czytanie

BÓG

GO

OBDARZYŁ

pierwsze

Nieparzący ogtień
Swojemu słudze Franciszkowi przychodził z pomocą Ten, który go
namaścił — Duch Pański, a także »moc Boża i mądrość — Chrystus«
(1 Kor 1,24), którego mocą i łaską działo się to, że znał nie tylko »zakryte i tajemne« sprawy, ale także żywioły tego świata były mu posłuszne. Swego czasu, gdy lekarze mu poradzili, za usilnym naleganiem
braci, gdy poddał się leczeniu oczu, polegającemu na przypalaniu ich
rozżarzonym żelazem, mąż Boży pokornie zgodził się nie tylko dlatego,
że miało to być lekarstwem na jego chorobę, ale także widział w tym
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okazję do ćwiczenia się w cnocie. Gdy zaś zmysł: jego ciała na widok
rozpalonego narzędzia, wzdragał się, z zupełnie naturalnej odrazy i strachu święty mąż zaczął przemawiać do ognia, jak do brata w imię Stwórcy i Jego mocą nakazywał, aby zmniejszył swój żar wobec niego oraz,
aby jego złagodzone palenie mógł wytrzymać. Gdy palące żelazo zagłębiało się w delikatnym ciele i od ucha aż . do brwi wypaliło ranę, mąż
Bogiem silny, radując się w duchu powiedział do braci: „Chwalcie Najwyższego, ponieważ — wierzcie mi — nie czułem ani żaru ognia, ani
żadnego bólu ciała."
Czytanie

drugie

Przemiana wody w wino
Gdy sługa Boży leżał bardzo ciężko chory w pustelni św. Urbana,
odczuwając wyczerpanie swoich sił, poprosił o kubek wina. Gdy mu odpowiedzieli, że nie mogą mu podać wina, bo niestety nie posiadają go,
polecił przynieść wody i tę pobłogosławił znakiem Krzyża. Wkrótce
zwykła woda stała się wybornym winem i to, czego nie można było
zdobyć w ubóstwie opuszczonego miejsca, uprosiła czystość świętego
męża. Po spróbowaniu wina, szybko wyzdrowiał, a wszyscy zrozumieli,
że upragniony napój został mu udzielony przez szczodrobliwego Dawcę
nie dla zaspokojenia smaku, ale raczej dla przywrócenia zdrowia. •
Czytanie

trzecie

Inny cud
W innym czasie mąż Boży chciał przenieść się do pewnej pustelni,
dla bardziej spokojnego pogrążenia się w modlitwie kontemplacyjnej;
ze względu na to, iż był słaby, przewożono go na osiołku pewnego ubogiego człowieka. Gdy W upalne dni lata, ów człowiek szedł za sługą Bożym po górskim terenie, zmęczony długą podróżą i trudną drogą, a równocześnie bardzo spragniony, zaczął natarczywie wołać za Świętym, że
jeśli choćby trochę się nie napije, to wkrótce wyzionie ducha. Mąż Boży, bez najmniejszej zwłoki, zsiadł z osiołka i uklęknąwszy na ziemi,
wyciągnął dłonie ku niebu i tak długo się modlił, aż zrozumiał, że został
wysłuchany. Po skończeniu modlitwy powiedział temu człowiekowi:
..Pobiegnij do skały, tam znajdziesz świeżą wodę, którą w tej chwili
Chrystus łaskawie wyprowadził z kamienia, abyś mógł się napić." Spragniony człowiek pobiegł na wskazane miejsce, napił się wytryskającej ze
skały wody i tak, dzięki modlącemu się, czerpał pucharem z najtwardszego kamienia.
Czytanie

czwarte

Łódź
Swego czasu, sługa Boży przemawiał na brzegu morskim w Gaeta;
tłumy ludzi kierowane pobożnością cisnęły się ku niemu, aby go dotknąć. Wówczas on sam wsiadł na łódkę, znajdującą się przy brzegu
morskim. Ta zaś, dziwną mocą napędową poruszana od wewnątrz, bez
posługiwania się wiosłem odpłynęła dosyć daleko od brzegu, a wszyscy
obecni patrzyli i dziwili się. Zatrzymała się w dość dużej odległości na
powierzchni głębi i stała nieruchomo wśród fał, jak długo mąż Boży

I
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przemawiał do ludzi stojących na brzegu. Gdy zaś tłum na jego prośbę,
po wysłuchaniu kazania, zobaczenia cudu i otrzymaniu błogosławieństwa, odszedł, łódź nie pod wpływem czegoś innego, jak tylko na mocy
rozkazu z niebios powróciła do brzegu, jak gdyby »stworzenie służące
Stwórcy« (Syr 16,24) bez sprzeciwu poddała się doskonałemu czcicielowi
Stworzyciela i niezwłocznie była mu posłuszna.
Czytanie

piąte

Inny cud
Gdy mieszkał jakiś czas w pustelni w Greccio, dowiedział się, że
tamtejsi mieszkańcy nękani byli licznymi nieszczęściami do tego stopnia, iż letnie burze co roku niszczyły ich zasiewy i winnice, a nawet
wielka ilość drapieżnych wilków pożerała nie tylko zwierzęta, ale i ludzi. Sługa Boży, współczując im z powodu tak licznych klęsk, powiedział im w kazaniu i zaręczył, że wszelkie nieszczęścia ominą ich, jeśli
po spowiedzi świętej zechcą czynić godne owoce pokuty. Od tej pory,
pod wpływem jego zachęty, pokutujących przestały nawiedzać klęski,
przeminęły niebezpieczeństwa i żadnej krzywdy nie wyrządzały im ani
wilki, ani burze. Co więcej, i co jest jeszcze ważniejsze, jeżeli sąsiednie pola nawiedzał grad, to zbliżając się do ich granic, albo przestawał
padać, albo oddalał się w innym kierunku.
Czytanie

szóste

Kazanie do ptaków
W innym czasie, gdy przemierzał Dolinę Spoleto, głosząc kazanie,
przybył do Bevagna, gdzie w jednym miejscu zgromadziła się wielka
ilość różnego rodzaju ptaków. Popatrzywszy na nie życzliwie, pod wpływem Ducha Pańskiego, szybko do nich pobiegł i pozdrowiwszy je radośnie, polecił im uciszyć się, aby uważnie mogły słuchać Słowa Bożego. Gdy wiele im mówił o dobrodziejstwach wyświadczonych im
przez Boga i o tym, że zobowiązane są chwalić Pana, one zachowując
się trochę dziwnie, zaczęły wyciągać szyje, rozkładać skrzydła, otwierać dzioby, patrząc uważnie na niego, jak gdyby usiłowały wchłonąć
przedziwną moc jego słów. Mąż, pełen Boga, słusznie odnosił się do tego rodzaju stworzeń pozbawionych rozumu z uczuciem życzliwości,
a one wzajemnie lgnęły do niego w tak dziwny sposób, że i nauczającego słuchały i rozkazującemu były posłuszne i od biorącego je na ręce
nie uciekały, a gdy zatrzymywał je, bez jakiegokolwiek lęku pozostawały.
Czytanie

siódme

Troskliwość Boga względem Świętego
W owym czasie, gdy usiłował dostać się za morze, aby zdobyć palmę męczeństwa, a nie mógł dokonać tego z powodu burzy, Opatrzność
Boża czuwała nad nim do tego stopnia, że wyrwała go z wielu niebezpieczeństw śmierci i okazała wiele cudownych dzieł wobec jego osoby,
gdy przebywał na pełnym morzu. Gdy bowiem zdecydował się powrócić
z Dalmacji do Italii, a bez pieniędzy i jakichkolwiek zapasów siadł na
okręt, właśnie w tym momencie został posłany przez Boga człowiek,
mający ze sobą wszystko, co jest konieczne do życia dla Biedaczyny
Chrystusowego. Zawołał do siebie z okrętu kogoś bojącego się Boga
23 — Wczesne źródła franciszkańskie I
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i dał mu te zapasy, aby w stosownym czasie i-ozdał je wprost nic nie
mającym. Rzeczywiście, gdy żeglarze z powodu niesprzyjających wiatrów w żaden sposób nie mogli dopłynąć do portu, spożyli wszystkie
zapasy, pozostała im tylko skromna jałmużna ofiarowana mocą niebios
świętemu mężowi. Dzięki jego zasługom i za jego wstawiennictwem jałmużna tak została rozmnożona nadprzyrodzoną mocą, że przez wiele dni,
gdy burza ciągle szalała na morzu, zanim nie przypłynęli do upragnionego portu w Ankonie, w zupełności zaspokajała potrzeby wszystkich
podróżnych.
Czytanie

ósme

Podobny wypadek
W innym czasie, gdy ów mąż Boży, wędrował wraz z socjuszem
między Lombardią i Marchią Tarwizjańską, celem głoszenia Słowa Bożego, zaskoczyła ich noc nad rzeką Po (Pad). Ponieważ dalsza podróż?
narażała ich na wielkie i liczne niebezpieczeństwa z powodu rzeki, bagien i ciemności, towarzysz nalegał, aby w tej sytuacji Franciszek błagał
niebiosa o pomoc. Z wielką ufnością, mąż Boży odpowiedział mu:
„Mocny jest Bóg i jeśli spodoba się Jego dobroci to rozproszy mrok
ciemności i udzieli nam daru światła." I rzecz dziwna! Ledwo to powiedział, a oto wielkie światło zaczęło wokół nich promieniować z taką dużą siłą, że nie tylko widzieli drogę, ale także rozpoznawali teren na
drugiej stronie rzeki.
Czytanie

dziewiąte

Epilog
Wśród ciemności nocy poprzedzał ich blask niebieskiej jasności i. to
było namacalnym dowodem, że ciemność śmierci nie może zagarnąć
tych, którzy pewnym krokiem idą za światłem życia. Kierowani, bowiem
przewodnictwem tego cudnego blasku co do ciała i wzmocnieni duchowo, przeszli z hymnami i pochwałami na cześć Boga niemały kawał
drogi aż do miejsca zamieszkania.
O, zaiste, sławny i godny podziwu był to człowiek. Na jego życzenie
ogień powstrzymywał swój żar, woda zmieniała smak, skała przygotowywała obficie napój; nieożywiona przyroda była na jego usługi, dzikie zwierzęta oswajały się i bezrozumne stworzenia uważnie słuchały.
Nawet sam Pan spełniał wszystkie jego życzenia, przygotowując pokarm w obfitości i światłem prowadząc; w ten bowiem sposób jako człowiekowi nadzwyczajnej świętości służyło mu każde stworzenie i sam
Stwórca wszechrzeczy łaskawie przychylał się do jego próśb.
Rozdział

VI

ŚWIĘTE STYGMATY

Czytanie

pierwsze

Post na górze Alwernii i wizja Serafina
Franciszek, prawdziwie wierny niewolnik i sługa Chrystusa, na
dwa lata przed oddaniem niebu ducha, gdy na wysokim miejscu, zwanym górą Alwernią, samotnie rozpoczął czterdziestodniowy post na cześć
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św. Michała Archanioła, został ubogacony bardziej niż zwykle słodyczą
nadprzyrodzonej kontemplacji, a rozpalony mocniejszym płomykiem pragnień niebiańskich, odczuł obficiej strumień nadprzyrodzonych darów.
Gdy więc seraficznym żarem pragnień wznosił się do Boga i współczującą wrażliwością przemieniał się w Tego, któremu spodobało się w bezgranicznej miłości dać się ukrzyżować, któregoś ranka, około święta
Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas modlitwy na zboczu góry, zobaczył niby podobieństwo Serafina mającego sześć skrzydeł jaśniejszych, jakby były z ognia. Zstępował on z wysokości niebios; i bardzo
szybkim lotem przybył na to miejsce i zawisł w powietrzu bardzo blisko
Bożego męża. Okazało się, że nie tylko ma skrzydła, ale także jest
ukrzyżowany. Miał bowiem rozciągnięte ręce i nogi przybite do krzyża.
Skrzydła natomiast miał w tak dziwny sposób ułożone, że dwa wznosiły
się nad jego głową, dwa były rozpięte do lotu, a dwa okrywały całe
ciało.
Czytanie

drugie

Otrzymanie stygmatów
Widząc to, bardzo się zdziwił, a jego duszę przepełniły mieszane
uczucia smutku i radości. Przeżywał ogromną radość z zaszczytu, że
Chrystus ukazał mu się w tak pięknej i tak bliskiej mu postaci, ale na
widok okrutnego przybicia do Krzyża, jego dusza została przeszyta mieczem współczującego bólu. Zrozumiał wprawdzie, dzięki wewnętrznemu
pouczeniu, że boleści męki nie można w żaden sposób pogodzić z nieśmiertelnością serafickiego ducha i że dlatego zostało dane mu to widzenie, aby on sam, przyjaciel Chrystusa, poznał wcześniej, że ma być
zupełnie przemieniony na podobieństwo ukrzyżowanego Chrystusa, ale
nie przez męczeństwo ciała, lecz przez żar duszy. Po tajemniczej i pou f n e j rozmowie, znikająca wizja rozpaliła jego duszę wewnętrznym żarem serafickim, a na jego ciele wyraziła podobiznę znaków Ukrzyżowanego, jak gdyby była wyciśnięta na nim pieczęć mająca moc płonącego ognia.
Czytanie

trzecie

Opis stygmatów
Natychmiast bowiem zaczęły pokazywać się na jego rękach i nogach ślady gwoździ, których główki widać było na wewnętrznej stronie
rąk i 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, a wystające z ciała
wznosiły się nad jego pozostałą częścią. Samo zaś zagięcie gwoździ pod
stopami było tak sterczące i tak na zewnątrz wystające, że nie tylko nie
pozwalało swobodnie stawiać stopy, ale nawet w otwór, gdzie było zagięcie, łatwo można było włożyć palec ręki. O tych szczegółach dowiedziałem się od tych, którzy je widzieli na własne oczy. Również prawy
bok był zraniony, jakby włócznią przebity; ranę zaś otaczał zbliźniony
brzeg. Często wypływająca z niego święta krew tak bardzo plamiła habit i tunikę, że później bracia przy praniu odzienia poznawali od czasu
do czasu, bez cienia wątpliwości, że jak na rękach i nogach, tak również w sposób wyraźny na boku sługa Boży miał odbite podobieństwo
Ukrzyżowanego.
23*
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Czytanie

czwarte

Ukrywanie stygmatów
Ten człowiek Boży uświadomił sobie, że tak wyraźnych stygmatów
nie da się ukryć wobec bliskich sobie braci. Obawiając się jednak wyjawienia tajemnicy Pańskiej, znalazł się w wielkiej udręce z powodu
wątpliwości i niepewności co do tego, czy ma powiedzieć o tym, co widział, czy też okryć milczeniem. Zmuszony jednak głosem sumienia opowiedział z wielkim zmieszaniem najbliższym braciom wspomnianą wizję, dodając, że Ten, który mu się objawił, powiedział mu pewne rzeczy, których nigdy, do końca życia nikomu nie wyjawi. Skoro więc
prawdziwa miłość Chrystusowa przekształciła umiłowanego »upodobniając go do Jego obrazu« (2 Kor 3,18), po spędzeniu czterdziestu dni na
owej górze samotności, postanowił ją opuścić także z powodu zbliżającej się uroczystości św. Michała Archanioła; zszedł więc anielski mąż,
Franciszek, z góry, niosąc z sobą podobiznę Ukrzyżowanego, wykonaną nie sztucznie na tablicach kamiennych czy drewnianych, ale »palcem Boga żywego wyrażoną« (Wj 31,18) na członkach jego ciała.
Czytanie

piąte

Bóg przygotowuje ujawnienie stygmatów
Chociaż święty i pokorny mąż starał się bardzo troskliwie ukryć
owe święte znaki, to jednak spodobało się Panu, na Jego chwałę, ukazać je przez jawne cuda, aby ich tajemna moc, uwidoczniła się przez
znaki, a Franciszek stał się błyszczącą gwiazdą, promieniującą wśród
gęstych ciemności tego świata. Bowiem nawet co do wspomnianej góry
Alwernii zdarzył się cud. Przecież zanim jeszcze święty mąż tam zamieszkał, chmury, które tam się gromadziły, powodowały gwałtowne
burze gradowe, niszczące zazwyczaj plony ziemi. Jednakże po owej zachwycającej wizji, grad już więcej nie padał, a tamtejsi mieszkańcy
oczywiście bardzo się temu dziwili i cieszyli pomyślną odmianą. Stało
się tak dlatego, aby wspaniałość owej wizji niebiańskiej, a także moc
otrzymanych stygmatów, została ukazana wobec dotychczasowych doświadczeń pogodnym obliczem nieba.
Czytanie

szóste

Inny dowód
W innym czasie, w prowincji Rieti, grasowała ogromna zaraza, która tak strasznie niszczyła bydło i owce, że wydawało się, iż wszystko
choruje na nieuleczalną chorobę. Jednak pewien gospodarz, bojący się
Boga, miał widzenie i został pouczony w nocy, aby szybko udał się do
pustelni braci, gdzie wówczas przebywał błogosławiony Ojciec i wziął
od jego towarzyszy wodę, w której św. Franciszek umył sobie nogi i ręce; następnie, żeby pokropił nią chore zwierzęta, a zaraza ustanie. Gdy
on to skrzętnie wypełnił, Bóg dał tak wielką moc tej wodzie, która dotykała świętych ran, że wystarczyło, by kropla upadła na chore zwierzęta, a zaraza ustępowała i zwierzęta odzyskawszy pierwotną siłę biegły na pastwisko, jakby wcale nie chorowały.
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Czytanie

siódme

Uzdrawiający dotyk
Jego ręce otrzymały tak cudowną moc, że swoim dobroczynnym
dotykiem przywracały zdrowie chorym i wlewały życie w wyschnięte
członki paralityków, a nawet — co zadziwia jeszcze bardziej — przywracały życie śmiertelnie zranionym. Z wielu jego cudów w krótkim
streszczeniu wspomnę tylko o dwóch. W pobliżu Lerida, pewien człowiek, imieniem Jan, żywił wielką cześć dla św. Franciszka. Został on
strasznie poraniony do tego stopnia, że trudno było uwierzyć, aby doczekał dnia następnego. Ukazał mu się najświętszy Ojciec w sposób cudowny i dotykając owych ran świętymi rękoma, w tym samym momencie uzdrowił go zupełnie, aby ludność tamtej okolicy poznała, że
ten niezwykły człowiek noszący znaki Krzyża zasługuje na cześć. Któż
mógłby bez podziwu patrzeć na tamtego szarego człowieka, który był
ciężko ranny, a który niejako w tym samym momencie mógł się cieszyć
zupełnym zdrowiem? Któż mógłby nie okazać wdzięczności? Któż
w końcu z należną czcią, bodaj na chwilę nie pomyślał o tym mężu
pobożnym, pełnym cnót rozsławionym tak wielkim cudem?
Czytanie

ósme

Inny cud
W Potenza, mieście Apulii, żył duchowny imieniem Rogeriusz, który niedorzecznie myślał na temat świętych Stygmatów błogosławionego Ojca. Nagle, jakby jakąś strzałą z łuku został uderzony w lewą
rękę ubraną , w rękawiczkę; sama zaś rękawiczka pozostała nienaruszona. Gdy zaś cierpiał przez trzy dni z powodu ostrego bólu i skruszony w sercu wzywał Świętego i zaklinał Franciszka, na jego chwalebne
rany, aby przyszedł mu z pomocą, odzyskał upragnione zdrowie, ustąpił
wszelki ból i nie pozostał żaden ślad uderzenia. Na podstawie tego jasno widać, że owe . święte znaki miały dziwną moc i siłę, która zdoła
zranić i' wyleczyć, opornych zwyciężyć i »skruszonych uzdrowić« (Łk
4,18).
Czytanie

dziewiąte

Tajemnica Krzyża w całym życiu św. Franciszka
Ten człowiek Boży okazał się godny szczególnego przywileju, gdyż
cała jego troska, tak publiczna jak i osobista, była skierowana na Krzyż
Pański. Bowiem i przedziwna łagodność i surowość życia, jego głęboka pokora, chętne posłuszeństwo, doskonałe ubóstwo, nienaruszona czystość, gorzka skrucha, potoki łez, przejmująca litość, gorliwość niedościgniona, pragnienie męczeństwa, wyjątkowa miłość i wreszcie cały
splot zalet upodobniających do Chrystusa — czyż to wszystko nie zmierzało do nakreślenia na nim rysów Chrystusa i czyż nie było przygotowaniem do owych świętych stygmatów? Dlatego od początku nawrócenia, całe jego życie zdobiły wspaniałe tajemnice Krzyża Chrystusowego,
aż został przemieniony' na podobieństwo owego wzniosłego Serafina
i pokornego Ukrzyżowanego i to w sposób widzialny otrzymując jakąś
siłą przebóstwiającą i ognistą Jego odbicie. Zaświadczyli o tym ci, któ-
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rzy widzieli, dotykali, całowali i zeznali pod przysięgą dotykając rzeczy świętych, że tak było i że je widzieli, dając przez to aż nazbyt wystarczające świadectwo prawdziwości.
R o z d z i a ł VII
PRZEJŚCIE PRZEZ BRAMĘ ŚMIERCI

Czytanie

pierwsze

Gorliwość Świętego
Mąż Boży przybity już zarówno ciałem jak i duchem do Krzyża
Chrystusowego, wznosił się w górę ku Bogu nie tylko żarem serafickiej
miłości, ale także przeszyty był żarem gorliwości o dusze, gdyż z Panem
na Krzyżu pragnął zbawienia wszystkich. Ponieważ nie mógł chodzić
z powodu wystających pod stopami gwoździ, polecił, aby jego na wpół
umarłe ciało obwożono po miastach i wioskach, aby jak ten »Drugi,
Anioł, wstępujący od wschodu słońca « (Ap 7,2) zapalał serca sług Bożych płomieniem ognia Bożego, kierował ich kroki na drogę pokoju
i znaczył ich czoła pieczęcią Boga żywego. Gorąco pragnął także powrócić do pierwotnej pokory, aby służyć trędowatym, jak to było na początku, i wyniszczone pracą ciało chciał poddać pierwotnej surowości.
Czytanie

drugie

Zapał i choroby
Zamierzał pod przewodnictwem Chrystusa dokonać rzeczy wielkich,
a chociaż ciało było osłabione, to jednak był mocny i płomienny duchem,
mając nadzieję odniesienia zwycięstwa w walce z wrogiem. W rzeczywistości, aby prostaczkowi Chrystusowemu powiększał się skarbiec zasług, wszystko przyjmował z doskonałą cierpliwością, znosił wciąż okropne cierpienia i różne choroby, gdy dotkliwe bóle i udręki przeszywały
wszystkie jego członki tak dalece, że po wyniszczeniu ciała, jakby tylko
skóra łączyła i pokrywała kości. Gdy był tak strasznie dręczony bólami
nazywał te udręki nie karami, ale swoimi siostrami, a cierpliwym znoszeniem ich oddawał chwałę i składał dziękczynienie Bogu. Obecnym
braciom wydawało się, jakby oglądali św. Pawła, z powodu tak u j m u jącego i pokornego wysławiania Pana, a podziwiając niezmąconą pogodę
i siłę ducha, jakby w nim drugiego Joba widzieli.
Czytanie

trzecie

Przepowiednia śmierci i powrót do Porcjimkuli
Dużo wcześniej wiedział już o swojej śmierci, a gdy zbliżał się dzień
zgonu, powiedział do braci, że wkrótce powinien być złożony przybytek
jego ciała według tego, jak mu to objawił Chrystus. Bowiem, po dwóch
latach od otrzymania świętych stygmatów, to jest w dwudziestym roku
od swego nawrócenia, prosił o przeniesienie go do Matki Bożej w Porcjunkuli, gdzie otrzymał ducha łaski i doskonałości, by tam oddać się
władzy śmierci i dojść do mety wiecznej nagrody. Przyniesiony na
wspomniane miejsce, aby jeszcze raz potwierdzić, że nic go nie wiąże
z tym światem, w tej tak ciężkiej boleści, która zamyka wszystkie męki,
obnażony, położył się na gołej ziemi, gdyż i w t e j ostatniej godzinie
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wróg mógł okazać jeszcze swą gniewną moc, dlatego chciał obnażony,
prowadzić walkę z obnażonym przeciwnikiem. Bojownik ten, leżąc tak
na ziemi i w prochu, osłonił lewą ręką ranę prawego boku, chcąc ją zakryć. Swoim zwyczajem podniósł ku niebu pogodną twarz, a skupiając
się zupełnie na niebiańskiej chwale, zaczął wielbić Najwyższego za to, że
wyzwolony ze wszystkiego, będzie mógł już wolny przejść do Niego.
Czytanie

czwarte

Zebranie Braci i błogosławieństwo
Gdy więc zbliżała się godzina jego odejścia, polecił zwołać do siebie
wszystkich mieszkających tam braci pocieszając ich słowami pełnymi
otuchy wobec swej śmierci, zachęcił ich z ojcowskim uczuciem do miłowania Boga. Zostawiając im, jako swoim następcom w spadku posiadłość
ubóstwa i pokoju oraz zachęcając, aby dążyli do wiecznych wartości,
a także uzbroili się przeciw niebezpiecznym zasadzkom tego świata, napominał ich i jak mógł, najskuteczniejszymi słowami polecał im z troską,
aby doskonale wstępowali w ślady Jezusa Ukrzyżowanego. Patriarcha
ubogich, którego oczy traciły światło, nie z powodu starości, ale z powodu
łez, ślepnący i umierający mąż święty, wyciągnął ku siedzącym synom
ręce złożone na kształt Krzyża, bo zawsze kochał ten znak i wszystkim
Braciom, tak obecnym, jak i nieobecnym, mocą Ukrzyżowanego i w Jego
imię udzielił błogosławieństwa.
Czytanie

piąte

Słuchanie opisu Męki Chrystusowej. Śmierć. Wizja
Po tym wszystkim prosił, aby mu czytano Ewangelię według św. Jana począwszy od miejsca: »Było to przed świętem Paschy« (J 13jl)i
chciał w niej usłyszeć głos Umiłowanego, od którego dzieliła go już tylko granica ciała. Gdy wypełniły się w nim wszystkie tajemnice, modląc
się i odmawiając psalm, zasnął w Panu Błogosławiony Mąż, a jego dusza
najświątobliwsza uwolniona od ciała, pogrążyła się w bezmiarze wiecznej
jasności. Jeden z braci — jego uczeń, człowiek słynący ze świętości,,
w owej godzinie widział jego szczęśliwą duszę w postaci bardzo lśniącej
gwiazdy, umieszczoną na jasnym obłoku ponad wieloma wodami, wstępującą prosto do nieba, bo promieniowała blaskiem czystego sumienia
i mnóstwem zasług. Unosiła się w górę obsypana obfitością łask i przebóstwiających cnót tak, że nie mogła się zatrzymać ani trochę w drodze
ku oglądaniu niebieskiego światła chwały.
Czytanie

szóste

Inne wizje
Podobnie, w tym czasie, minister prowincjalny w Terra di Lavoro,
imieniem Augustyn, człowiek Boży, znajdował się w ostatniej godzinie
swego życia. Dużo wcześniej stracił mowę, a jednak, jak słyszeli to obecni, nagle głośno zawołał: „Zaczekaj na mnie, Ojcze, zaczekaj, oto już
idę za Tobą." Braciom zaś pytającym się, z kim rozmawiał, powiedział,
że widział św. Franciszka idącego do nieba. Natychmiast po tej odpowiedzi i on szczęśliwie zasnął na wieki.
Również wtedy biskup Asyżu, jako pielgrzym przebywał w sanktuarium św. Michała Archanioła na górze Gargano; jemu także ukazał
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się św. Franciszek w chwili swego szczęśliwego przejścia i powiedział
mu, że opuszcza świat i z radością idzie do nieba. Biskup wstawszy rano,
opowiedział towarzyszącym mu osobom o widzeniu, a powróciwszy do
Asyżu, po dokładnym zbadaniu sprawy, przekonał się z całą pewnością,
że w tej godzinie, w której mu się ukazał, błogosławiony Ojciec odszpdł
z tego świata.
Czytanie

siódme

Cuda po śmierci
Jak wielkim świętym był ten przesławny mąż, okazała łaskawie niezmierzona dobroć Boża przez liczne cuda dokonane po Jego śmierci. Bowiem na jego wezwanie i dzięki jego zasługom, wszechmocna moc Boga
przywróciła wzrok ociemniałym, słuch głuchym, niemym mowę, chromym możność normalnego chodzenia, paralitykom zdolność czucia i poruszania się, wyschniętym, pokręconym i zranionym pełne zdrowie; zamkniętych w więzieniach uwolniła, rozbitkom pozwoliła wrócić do portu
ocalenia, znajdującym się w śmiertelnym niebezpieczeństwie porodowym umożliwiła szczęśliwe rozwiązanie, wypędziła z opętanych złe
duchy, oczyściła trędowatych i cierpiących na krwotoki, ciężko rannym
przywróciła zdrowie, a nawet dokonała czegoś więcej, bo wskrzesiła
umarłych.
Czytanie

ósme

Uratowanie Bonawentury
W różnych częściach świata nie przestają objawiać się niezliczone
dobrodziejstwa Boże. Przecież i ja sam, opisujący to wszystko, doświadczyłem ich na sobie i o tym świadczę. Gdy byłem dziecięciem, zostałem
wyrwany z objęć śmierci i w pełni przywrócony do życia, gdy matka
złożyła ślub za mnie ciężko chorego, prosząc o wstawiennictwo świętego
Ojca Franciszka. To, co zachowuję żywo w pamięci, teraz jako fakt rzeczywisty wyznaję, bym jako niewdzięczny nie został skarcony za winę,
że milczą o tak wielkim dobrodziejstwie.
Przyjmij więc, Błogosławiony Ojcze, chociaż małe i niewspółmierne
do twoich dobrodziejstw i zasług podziękowanie, a gdy przyjmiesz prośby, swoją modlitwą oczyść nasze winy, abyś uwolnił Tobie wiernie oddanych od obecnych nieszczęść i doprowadził do osiągnięcia dóbr wiecznych.
Czytanie

dziewiąte

Epilog
Tak więc, kończąc podsumowaniem to wszystko, co zostało napisane,
ktokolwiek to przeczyta, niech w końcowym rozmyślaniu rozważy, że
cudownie dokonane nawrócenie błogosławionego Ojca Franciszka, skuteczność w głoszeniu Słowa Bożego, zalety wspaniałych cnót, duch proroctwa z rozumieniem Pisma Świętego, posłuszeństwo pozbawionych
rozumu stworzeń, otrzymanie świętych stygmatów i sławne przejście
z tego świata do nieba, jak gdyby siedem świadectw jasno ukazuje całemu światu i wzmacnia przekonanie, że należy godnie czcić tego przesławnego Herolda Chrystusowego, »mającego na sobie pieczęć Boga Żywego « (Ap 7,2), autentycznego w nauczaniu i godnego podziwu w świę-
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tości. Niech bezpiecznie idą za nim ci, którzy »wychodzą z Egiptu« (Wj
14,22 nn; Ps 141,6), ponieważ »po rozdzieleniu morza« (Ps 135,15) laską
Chrystusowego Krzyża »przejdą pustynię« (Ps 67,8), a »przekroczywszy
Jordan« (Pwt 27,3) tego śmiertelnego życia, wejdą »do obiecanej ziemi
żyjących« (Ps 141,6; Dz 7,5) dzięki cudownej mocy Krzyża. Do ziemi
żyjących przez zasługi błogosławionego Ojca niech nas prowadzi przesławny Zbawiciel i Wódz, Jezus, któremu z Ojcem i Duchem Świętym
w doskonałej Trójcy niech będzie wszelka chwała, cześć i uwielbieniena wieki wieków. Amen.

