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Metoda
rozmyślania
Przebieg medytacji
Przygotowanie
Na początku trochę czasu należy poświęcić na
wezwanie Ducha Świętego, bo tylko On potrafi dać pełne
zrozumienie Słowa i przysposobić nas na głębokie słuchanie,
otworzyć na to, co Bóg powiedział, na to, co chce nam teraz
powiedzieć.
Oświeceni przez Ducha możemy zabrać się do
usuwania przeszkód materialnych, psychologicznych
i wynikających z otoczenia oraz starać się o koncentrację
uwagi i uważne słuchanie. Chodzi o stworzenie Słowu
Bożemu optymalnych warunków, o których mówi św.
Franciszek.
Lectio
Potem naturalnie następuje lektura tekstu,
prowadzona z prostotą i czystością, aby przyjąć cały sens
usłyszanego Słowa i zweryfikować jego zrozumienie za

pomocą odpowiednich środków. To czytanie powinno być
pilne, umotywowane i ożywione wiarą Kościoła, w której ono
rozbrzmiewa i przez którą jest przekazywane.
Meditatio
Dobrze jest w czasie medytacji zapamiętać kluczowe
zdanie, które streszcza całościowy sens czytanego urywka. To
zapamiętane zdanie będzie nam towarzyszyć w ciągu dnia, aż
do następnej medytacji, tak aby mogło w nas zapuścić
korzenie.
Poprzez odpowiedni czas milczenia każdy powinien
odkryć uwarunkowania (zajęcia, troski, uczucia, dzieła do
wykonania, pomoce), które w jego przypadku osobistym albo
w życiu jego wspólnoty przeszkadzają w przyjęciu tego Słowa.
Oratio
Na końcu dobrze jest „zwrócić” Bogu Słowo otrzymane
od Niego w tym samym Duchu, poprzez modlitwę
uwielbienia, dziękczynienia i błogosławieństwa,
błagania i prośby, wydając pierwsze owoce tego, co On nam
dał za pomocą tego Słowa, czytanego jako dobra nowina dla
danej osoby i dla wspólnoty, także przez dzielenie się nim.
Ostatnim aktem medytacji powinno być
sformułowanie jakiegoś postanowienia,
zmierzającego do polepszenia postaw, wyborów
i ukierunkowań, które wynika ze słuchania tego Słowa, aby
wzrastała w nas wola czynienia dobra.
III

Środa
Popielcowa

Ś RODA P OPIELCOWA

Św. Franciszek posypuje się
popiołem

Lectio
Dlatego pewnego razu, gdy troszeczkę wyzdrowiał po
jakiejś bardzo poważnej chorobie, zastanowił się i wydawało
mu się, że w czasie tej choroby miał trochę lepsze pożywienie
– choć jadł mało, gdyż z powodu wielu różnych
i długotrwałych chorób nie mógł jeść. Wstając pewnego dnia,
chociaż nie opuściła go jeszcze gorączka czterodniowa,
polecił zwołać na placu lud Asyżu na kazanie. A gdy
zakończył kazanie, nakazał im, aby nikt nie odchodził, dopóki
on do nich nie wróci. I wchodząc do kościoła świętego
Rufina, aż do konfesji, z bratem Piotrem z Cattanio, który
został przez niego wybrany pierwszym ministrem
generalnym, i z kilkoma innymi braćmi, nakazał bratu
Piotrowi, żeby mu był posłuszny i nie sprzeciwiał się,
cokolwiek on będzie chciał, aby o nim powiedział i mu zrobił.

I rzekł do niego brat Piotr: „Bracie, nie mogę ani nie
powinienem chcieć czegoś innego, jak tylko to, co się tobie
podoba odnośnie mnie i ciebie”. I zdejmując z siebie habit,
błogosławiony Franciszek nakazał bratu Piotrowi, aby
prowadził go przed ludźmi obnażonego, ze sznurem, który
miał na szyi; a innemu bratu kazał, aby wziął miskę pełną
popiołu, poszedł na to miejsce, gdzie on przedtem głosił
kazanie, i tam wrzucił i wysypał ten popiół na jego głowę;
lecz ów brat nie posłuchał go z powodu litości i współczucia,
jakie miał dla niego. Zaś brat Piotr wstawszy, prowadził go
– tak jak on mu nakazał – głośno płacząc, a z nim pozostali
bracia.
I gdy św. Franciszek wrócił tak obnażony przed ludzi na
miejsce, w którym przedtem głosił kazanie, powiedział: „Wy
uważacie, że jestem świętym człowiekiem, a także inni,
którzy za moim przykładem opuszczają świat i wstępują do
Zakonu braci, przyjmując ich sposób życia. Lecz ja wyznaję
przed Bogiem i wami, że w czasie tej mojej choroby jadłem
mięso i rosół gotowany na mięsie”.
I prawie wszyscy zaczęli płakać z litości i współczucia
dla niego, zwłaszcza, że był wtedy wielki mróz i pora
zimowa, a jego nie opuściła jeszcze gorączka czterodniowa.
I bili się w piersi, oskarżając samych siebie i mówiąc: „Jeżeli
ten święty oskarża się z takim zawstydzeniem ciała z powodu
zaspokojenia swojej słusznej i oczywistej potrzeby, a znamy
jego życie i widzimy, jak przez nadmierną wstrzemięźliwość
i surowość, z jaką odnosił się do swego ciała od początku
swego nawrócenia do Chrystusa, jest żywy w ciele już
prawie obumarłym, to cóż my, nędzni, zrobimy, którzy przez
5

cały czas naszego życia żyliśmy i chcieliśmy żyć według woli
i żądz ciała?”.
ZA 80
Meditatio
Raz w roku, na rozpoczęcie Wielkiego Postu, na naszych
głowach spoczywa szczypta popiołu. Słyszymy wtedy słowa,
które wprost odwołują nas do tego, kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy. Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się
obrócisz; przybliżyło się królestwo niebieskie, nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię. Okres, który rozpoczynamy ma
być dla nas czasem, w którym coś ma się zmienić. To czas
nawrócenia i przemiany, intensywniejszego wysiłku i trudu.
Trzeba to sobie bardzo wyraźnie uświadomić, ponieważ, jak
w żadnej innej dziedzinie, grozi nam tutaj rutyna. Po prostu
kolejny Wielki Post, który niewiele albo i nic nie zmieni.
Jeszcze inną pokusą może być pewne pomieszanie kolejności,
a mianowicie wszystkie siły poświęcamy na nawracanie czy
uświęcanie innych, a w swoich osobistych sprawach nawet nie
kiwniemy palcem. By uniknąć tych niebezpieczeństw, które
mogą sprawić bezowocność tego okresu, trzeba nam u jego
progu jak najgłębiej wejść w siebie.
Z przytoczonego powyżej fragmentu Zbioru Asyskiego
możemy zaczerpnąć od św. Franciszka głęboką inspirację do
przemyśleń na nasz franciszkański Wielki Post.
Św. Franciszek pomimo choroby wstał po to, aby głosić
kazania. Jednak nie chodziło tu tylko o same przepowiadanie

Ewangelii, ale o danie wręcz wstrząsającego przykładu pokory,
czyli prawdy o sobie.
Czas Wielkiego Postu to dla wielu naszych braci duży
wysiłek kaznodziejski. Rekolekcje wielkopostne, kazania
pasyjne podczas Gorzkich Żali, jak każdego roku stawiają
przed przepowiadającymi i słuchaczami nowe wymagania. Św.
Franciszek przez swój przykład chce nam powiedzieć:
najpierw musi być dobre życie, a dopiero potem pouczenie. Bo
jeśli jest inaczej, jest to zwykła obłuda i oszukiwanie samego
siebie i słuchaczy. Popiół, którym św. Franciszek posypał sobie
głowę, jest znakiem jego troski o prawdę o sobie, jest
widzialnym znakiem, że uważał się za grzesznika, a więc za
kogoś potrzebującego nawrócenia, a nie zaś czci i pochwał ze
strony ludzi. Dlatego też jego zachowanie było tak szczególne,
wprost wykluczające wszelką ludzką chwałę i próżność. To
właśnie dlatego Franciszkowe przepowiadanie Ewangelii było
nadzwyczaj skuteczne i niepodważane przez nikogo.
Perspektywa głoszenia kazań wielkopostnych musi być
zarówno dla kaznodziejów, jak i dla słuchaczy przyczyną
głębszej refleksji nad jakością swego życia. Nie możemy nigdy
pozwolić, by powiedziano o nas, że nakładamy ciężary,
których sami nie nosimy albo że jesteśmy słuchaczami,
którzy jedynie łudzą swe serca.
U progu Wielkiego Postu wypada nam nie tylko policzyć,
ile serii rekolekcji mamy do wygłoszenia, czy kto je nam
będzie głosił, ale także zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda
nasze życie. Im głębsze będzie pragnienie naszego nawrócenia,
tym większe będą owoce wielkopostnego przepowiadania.
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Oratio
Miłosierny Boże, pragniemy, tak jak to czynił św.
Franciszek, na początku tego nowego okresu liturgicznego
pochylić nasze głowy i przyjąć na nie szczyptę popiołu. Niech
ten zewnętrzny znak w pełni odda to, co się dzieje w naszych
wnętrzach. Daj nam wejść w ten nowy czas z autentycznym
pragnieniem nawrócenia i przemiany. Błogosław nam na
wszystkie prace wielkopostne, aby przyniosły one wielki
owoc, który będzie znakiem potęgi Twego miłosierdzia.

7
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Pokusy

Lectio
Pewien brat, człowiek uduchowiony i od dawna
przebywający w Zakonie, był serdecznie zaprzyjaźniony
z błogosławionym Franciszkiem. Zdarzyło się zaś, że kiedyś
przez wiele dni cierpiał bardzo ciężkie i straszliwe pokusy
diabelskie, tak iż przy tej okazji prawie że był doprowadzony
do skrajnej rozpaczy, był także codziennie tak często
kuszony, że wstydził się tyle razy spowiadać. I przez to
nadmiernie umartwiał się postami, czuwaniami, płaczem
i dyscyplinami. A kiedy tak codziennie i przez tyle dni był
udręczony, oto za Boskim zrządzeniem przybył na to miejsce
błogosławiony Franciszek. I gdy pewnego dnia
błogosławiony Franciszek przechodził niedaleko tego miejsca
z pewnym bratem i z tym, który był tak udręczony,
błogosławiony Franciszek oddalił się nieco od tamtego brata
i podszedł do tego brata, który był tak kuszony, i powiedział
mu: „Najdroższy bracie, chcę i mówię ci, abyś nie był odtąd

zobowiązany komukolwiek wyznawać tych pokus i myśli
diabelskich, i nie bój się, gdyż w niczym nie zaszkodziły one
twojej duszy, lecz za moim pozwoleniem odmówisz 7 ‘Ojcze
nasz’ ilekroć będziesz dręczony tymi pokusami”.
I ucieszył się ów brat z tych słów, które mu powiedział,
że nie musi się z tego spowiadać, najbardziej dlatego, że
bardzo się wstydził, kiedy musiał codziennie się spowiadać;
i to było przyczyną jego jeszcze większego udręczenia.
I podziwiał ów brat świętość świętego Ojca, jak przez Ducha
Świętego poznał jego pokusy, ponieważ on nikomu innemu
ich nie wyznawał, jak tylko kapłanom przy spowiedzi;
i także często zmieniał kapłana z powodu wstydu, gdyż
wstydził się, żeby jeden kapłan poznał wszystkie jego słabości
i pokusy.
I natychmiast od tej godziny, w której przemówił do
niego błogosławiony Franciszek, został uwolniony wewnątrz
i na zewnątrz od owej wielkiej udręki, którą znosił przez
długi czas. I przez łaskę Bożą, dzięki zasługom
błogosławionego Franciszka, żył w wielkim spokoju
i ukojeniu duszy i ciała.
ZA 55
Meditatio
Być może wielu z nas, wstępując do Zakonu, wyobrażało
sobie, że przywdzianie habitu czy złożenie później profesji
uchroni nas od zła. Tymczasem bardzo szybko przekonaliśmy
się, że nie ma dnia, w którym nie bylibyśmy wystawiani na
próby przez podszepty ku złemu. Trzeba więc powiedzieć
8

sobie bardzo jasno i szczerze, że pokusy stanowią jakąś część
naszego życia. Z pewnością nie chcemy i nie pragniemy ich,
i trudno nam pogodzić się z ich ciągłą obecnością, trzeba nam
jednak przynajmniej przyjąć do wiadomości, że one były, są
i będą.
Czym jest pokusa? Najprostsza, katechizmowa
odpowiedź mówi, że to pobudzenie ku jakiemuś złu, jakaś
wewnętrzna siła, która pcha do czynu, o którym wiemy, że się
Bogu nie podoba i Go rani. Wiemy, że siła i długotrwałość
pokus mogą być bardzo różne. Bardzo znamienne jest
przytoczone wyżej świadectwo o bracie, który przez wiele dni
cierpiał bardzo ciężkie i straszliwe pokusy diabelskie, tak iż
przy tej okazji prawie że był doprowadzony do skrajnej
rozpaczy.
Czy mogą być pokusy ponad nasze siły? Mamy biblijne
zapewnienie, że Bóg nigdy nie dozwoli kusić człowieka ponad
jego siły. Jednak wydaje się, że problem nie istnieje, gdy
spotka nas jakaś jedna nawet bardzo silna pokusa, ale wtedy,
gdy te ataki złego trwają długo i zdają się nie mieć końca,
bardzo trudno jest oprzeć się pokusie, której natarczywość
zamiast się zmniejszać, to się powiększa. Jedno jest pewne,
w takich chwilach nie powinniśmy pozostać sami. Bardzo
piękny przykład radzenia sobie w pokusach daje nam św.
Franciszek i jego relacja, jaką miał do brata ciężko
doświadczonego pokusami. Przede wszystkim św. Franciszek
ani się nie zdziwił, czy zgorszył trudnościami swego
współbrata. Wystarczyła jedna jego rada, okazanie
zrozumienia i życzliwości, aby kuszony brat nie poczuł się

osamotniony w swoim zmaganiu i by czas próby się dla niego
zakończył.
Trzeba nam z pokorą powiedzieć sobie, że uciekanie od
współbraci w trudnych dla nas chwilach jest pozbawianiem się
podstawowej pomocy. Sami po prostu zginiemy. Właśnie po to
żyjemy we wspólnocie braterskiej, aby się wspomagać
w chwilach trudnych. Chciejmy to zauważyć i powiedzieć
sobie, że zawsze mamy prawo liczyć na wzajemną pomoc.
Nigdy nas nie mogą dziwić czy gorszyć trudności, jakie może
przeżywać brat mieszkający obok mojej celi. Czyż nie właśnie
wtedy poznaje się przyjaciół, gdy się jest w biedzie?
Co robić, gdy czas pokusy się zakończy? Przede
wszystkim dziękować Bogu, że próbę, owszem, dopuścił, ale
nas w niej nie opuścił. Z każdej pokusy, jeśli została ona
pokonana, wychodzimy silniejsi i bogatsi o doświadczenie.
Jednak nigdy zwycięstwo nad pokusą nie może stać się
powodem do naszej pychy. Zwycięstwo nie jest naszą zasługą,
ale jest owocem łaski Bożej i naszej z nią współpracy. Pycha
w tej dziedzinie bardzo się mści, bo powoduje ona, że
przestajemy doceniać przeciwnika, a zbytnio zaczynamy liczyć
na własne siły. W dziedzinie walki duchowej nigdy nie
możemy powiedzieć , że jesteśmy wystarczająco silni, ale
zawsze powinniśmy pokornie liczyć na pomoc pochodzącą od
Pana.
Oratio
Miłosierny Boże, nigdy nas nie opuszczaj w chwilach,
w których jesteśmy kuszeni. Twój Syn, Jezus, także był
9

kuszony na pustyni, dlatego pomóż nam zaakceptować
prawdę, iż bojowaniem jest życie człowiecze. Prosimy Cię
o duchowe siły, zwłaszcza wtedy, gdy pokusy będą trwały
długo i będą one ciężkie. Prosimy Cię także o światło i miłość
dla współbraci, którzy rozpoznają, iż ci, którzy są obok nich,
są ciężko doświadczani.

10
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Walka z pokusami

podczas gdy trwał na modlitwie w kościele Matki Bożej,
zostały mu powiedziane w duchu te słowa świętej Ewangelii:
„Jeśli miałbyś wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedziałbyś tej
górze, aby się przeniosła ze swego miejsca i przesunęła się na
inne miejsce, tak by się stało”. Odpowiedział święty
Franciszek: „Co jest tą górą?”. I odpowiedziano mu: „Tą górą
jest twoja pokusa”. Powiedział błogosławiony Franciszek:
„Zatem, Panie, niech mi się stanie tak, jak powiedziałeś”.
I natychmiast został uwolniony, tak iż wydawało mu się
jakby nigdy nie miał tej pokusy.
ZA 63

Lectio
W tym samym czasie, gdy błogosławiony Franciszek
przebywał w tymże kościele Matki Bożej, zdarzyło się, że dla
pożytku jego duszy została na niego dopuszczona bardzo
ciężka pokusa duchowa, tak iż wewnątrz i na zewnątrz duch
jego i ciało doznawały wielkiej udręki, co więcej, niekiedy
unikał także przebywania z braćmi, przede wszystkim
dlatego, ponieważ z powodu tej pokusy nie potrafił, tak jak
to czynił zazwyczaj, pokazać się im pogodnym. Umartwiał
się nie tylko przez powstrzymywanie się od pokarmu, lecz
także od mówienia; często udawał się na modlitwę do lasu,
który znajdował się w pobliżu kościoła, aby mógł bardziej
okazywać swój ból i obficiej wylewać łzy przed Panem, by
Pan, który wszystko może, zechciał mu zesłać z nieba swoje
lekarstwo na tak wielkie udręczenie.
I gdy przez ponad dwa lata, we dnie i w nocy, był
dręczony przez tę pokusę, zdarzyło się, że pewnego dnia,

Meditatio
Pokusa jest dla nas zawsze wyzwaniem, wobec którego
nie można przejść obojętnie. Co robić z pokusami, jak wobec
nich się zachować, jak z nimi walczyć?
Przede wszystkim na samym początku musimy sobie
jasno powiedzieć, że ze złem nie należy pertraktować. Trzeba
mieć bardzo jasne postanowienie: ze złem nigdy nie należy
wchodzić w kompromis. Nic w tej dziedzinie nie jest tak
demoralizujące, jak kompromis.
Jeśli pokusa jest krótkotrwała, to wystarczy wtedy jasne
zdecydowanie woli i odrzucenie podszeptu do złego.
Inaczej należy podejść do pokusy długotrwałej. Zbiór
Asyski wprost przytacza świadectwo o św. Franciszku, że
ponad dwa lata, we dnie i w nocy, był dręczony przez tę
pokusę. Są więc i pokusy, które trwają bardzo długo.
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Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, jakie
jest źródło tej pokusy. Teologia zawsze mówiła o potrójnym
źródle pokus: szatanie, ciele i świecie. Pokusy, które pochodzą
wprost od szatana są najbardziej ciężkie i chcą bezpośrednio
zniszczyć naszą jedność z Bogiem. Mogą to być także pokusy
bluźniercze lub takie, które wprost uderzają w Boga.
Drugim źródłem pokus może być nasze ciało. Wiemy, że
choć nasze ciało pochodzi od Boga, to wskutek grzechu
pierworodnego zostało ono zranione. To zranienie polega na
takim rozbiciu w nim porządku, że bardzo często zmysłowość
i nieuporządkowane pożądania dominują nad sferą duchową.
Nasze ciało ma to do siebie, że do końca naszego życia będzie
wymagało porządkowania, to znaczy poddawania duchowi
sfery cielesnej. Także do końca naszego życia będziemy
doświadczać tego, że ciało nasze będzie się buntowało
przeciwko duchowi. Zmysły i pragnienia będą zawsze szukały
zaspokojenia, bez względu na wiek i stan. I nie można sobie
robić złudzeń – bardzo często te zmysły będą szukały tego, co
nie jest zgodne z naszymi ślubami i w ogóle z przykazaniami
Pana. Ciężar tych pokus jest szczególnie ciężki do
udźwignięcia, gdyż naszego ciała nie można się pozbyć ani go
też trwale zmienić. Źródło tych pokus nosimy zawsze w sobie,
nie jesteśmy w stanie od niego uciec lub go zmienić.
Prawdziwie jest to oścień, z którym przyjdzie nam się zmagać
do końca naszych dni.
Trzecie źródło pokus to świat. Daleko jednak jesteśmy od
koncepcji dualistycznej świata, która głosi, że to, co duchowe
w świecie jest dobre, a to, co cielesne jest złe. Jeśli tutaj
mówimy o świecie jako źródle pokus, to nie tyle mamy na

myśli cały widzialny świat, co jego część, która nie jest
poddana Bogu. Właśnie ta część świata nie prowadzi nas do
Stwórcy, ale od Niego odciąga, by skupić nas na sobie.
Mentalność świata jest odwrotnością tego, co nam przyniósł
Jezus w Ewangelii. Pragnienie posiadania czegoś za wszelką
cenę, niezależność i brak jakiejkolwiek odpowiedzialności,
pycha i egoizm, władza nielicząca się z nikim – to przykłady
mentalności tego świata. I właśnie tym świat będzie nas
nieustannie kusił, odwracając nas od Stwórcy.
Trzeba nam pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Pokusy
mogą być długotrwałe, ale nigdy nie są wieczne, wcześniej czy
później kończą się. Nigdy więc nie wolno nam wpadać
w zniechęcenie, że to nigdy się nie skończy, ale trzeba nam
trwać i być pełnymi nadziei.
Oratio
Duchu Święty, daj nam dobre rozeznanie, abyśmy
szybko poznali, czym jest pokusa i skąd ona pochodzi. Oświeć
nasze sumienia i serca, aby nigdy nie dały się omamić
pokusami, które często przybierają postać dobra. Daj nam
wobec nich wielką stanowczość i bezkompromisowość.
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S OBOTA PO P OPIELCU

Meditatio

Post

Lectio
I mówił: „Kiedy Pan przebywał na pustyni, gdzie modlił
się i pościł 40 dni i 40 nocy, nie kazał sobie zrobić celi ani
jakiegoś domu, lecz pozostawał pod skałą góry”. I dlatego za
Jego przykładem, nie chciał mieć na tym świecie ani domu,
ani celi, ani też nie kazał ich dla siebie zrobić; co więcej, jeśli
zdarzyło mu się czasami powiedzieć braciom: „Tak,
przygotujcie tę celę”, nie chciał potem w niej przebywać ze
względu na to słowo świętej Ewangelii: „Nie troszczcie się”.
Albowiem przed swoją śmiercią zechciał napisać
w swoim Testamencie, że wszystkie cele i domy braci
powinny być budowane wyłącznie z gliny i drewna dla
lepszego zachowania ubóstwa i pokory.
ZA 57, 14–17

Post jako ascetyczna praktyka jest od początku obecny
w chrześcijaństwie. Począwszy od przykładu, jaki dał nam
Zbawiciel Jezus Chrystus, który przed rozpoczęciem swej
publicznej działalności udał się na pustynię, aby tam przez 40
dni i nocy pościć. Podobną praktykę przyjął św. Franciszek.
Potrafił się usuwać na bok i przez 40 dni pościć. Te dni miały
dla niego ogromne znaczenie, bowiem właśnie w czasie ich
trwania dokonywały się w św. Franciszku decydujące
przemiany, jak i podejmowane były najważniejsze decyzje.
Post w duchowości chrześcijańskiej miał zawsze kilka
znaczeń. Pierwsze z nich to wewnętrzne oczyszczenie. Post
oczyszcza nas z nieuporządkowania na linii zmysły–duch.
Bardzo często nasze zmysły zaczynają brać górę nad naszą
duchową częścią, są one wiecznie nienasycone i dążą do
podporządkowania sobie naszej całości. Dlatego nasze zmysły
wymagają czuwania nad nimi, ascezy, nieustannego brania je
w karby. I właśnie post jest takim narzędziem, przez które ma
się dokonać wewnętrzne uporządkowanie. Czas postu nigdy
niej jest łatwy, bowiem natura porządkowana i brana w karby
buntuje się i nie chce się poddać. Wtedy to wyrabia się w nas
siła woli, która nie idzie za tym, co łatwiejsze i przyjemniejsze,
ale za tym, co trudniejsze i wiele kosztuje. Trudno mówić
o dojrzałości w życiu osoby, która nie potrafi sobie niczego
odmówić. Także brak takiego posiadania siebie jest bardzo
dużą przeszkodą w życiu duchowym.
Drugie znaczenie postu to motyw ekspiacyjny. Wiemy,
jak bardzo w historii człowieka jest obecny grzech. Grzech nie
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tylko wyrządza szkodę człowiekowi, ale też zasmuca Boga
i rani wspólnotę, w której żyje chrześcijanin. Podejmując post,
można wzbudzić sobie intencję, aby tym aktem wynagrodzić
za wszystkie popełnione grzechy.
Post jako wynagrodzenie można ofiarować za swoje
własne winy, zwłaszcza te dotyczące zmysłowości. Jest bardzo
logiczne stwierdzenie, że przez co się grzeszy, w tym też
powinno się wynagradzać. Ale można też wynagradzać za tych,
którzy źle czynią i bynajmniej nie uważają tego za zło albo
wiedzą, że jest to coś złego, ale wcale za to nie żałują.
Kolejne znaczenie postu, to odkrycie w nim środka do
wyproszenia u Boga jakiejś łaski. W Biblii mamy bardzo wiele
przykładów, gdy ktoś chciał coś uprosić u Boga, to bardzo
często do żarliwej modlitwy dodawał post. Wymaga on wtedy
wytrwałości i tym samym naznacza modlitwę, która mu
towarzyszy. Taka modlitwa nie ma nic wspólnego
z „wyłudzaniem” u Boga jakiegoś daru, ale jest znakiem
ufności i wytrwałości. Post wspomaga modlitwę, nadaje jej
duchowej mocy i wyrazistości. Ale i odwrotnie, post, który jest
pozbawiony modlitwy zatraca swoje chrześcijańskie
znaczenie.
Należy bardzo wyraźnie powiedzieć, że post nie ma nic
wspólnego z odchudzaniem się czy dbaniem o linię.
Niewątpliwie roztropny post ma także dobry wpływ na
zdrowie i służy mu, lecz nie to ma być jego głównym
motywem.

Oratio
Panie, Jezu Chryste, który rozpocząłeś swoją publiczną
działalność od 40-dniowego postu, prosimy Cię, błogosław
nam na wszystkie nasze postne postanowienia. Niech każdy
moment, w którym odmówimy sobie pokarmu, przynosi Ci
chwałę, nas wewnętrznie porządkuje i wynagradza wszelkie
uczynione Ci zniewagi. Niech nasz post będzie wzmocniony
modlitwą, która dojdzie do Ciebie przed Twoje miłosierne
oblicze.
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I tydzień
Wielkiego
Postu

I TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU

I niedziela Wielkiego Postu

Ojcze Święty, nie oddalaj ode mnie Twej pomocy * Boże
mój, pamiętaj o pomocy dla mnie.
Przyjdź mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego.
Of 1
Meditatio

Lectio
Boże, objawiłem Tobie moje życie * łzy moje położyłeś
przed Twoim obliczem. Wszyscy nieprzyjaciele moi zło
przeciw mnie obmyślali * i wspólnie odbyli naradę. Odpłacili
mi złem za was* i nienawiścią za moją miłość.
Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi * ja zaś modliłem
się.
Mój Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi, nie odstępuj ode
mnie* bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił
pomocy.
Nieprzyjaciele moi zawrócą wstecz * w jakimkolwiek
dniu wezwę Ciebie: oto wiem, że jesteś moim Bogiem.
Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli się i stanęli
naprzeciw mnie * moi bliscy z daleka stanęli.
Oddaliłeś ode mnie moich znajomych* uznali mnie za
wstrętnego dla siebie, jestem jak więzień i wyjść nie mogę.

Na centralny werset pierwszego psalmu Oficjum o Męce
Pańskiej składają się słowa wyjęte z Ewangelii św. Jana: Mój
Ojcze Święty (J 17, 11) oraz słowa psalmu: Królu nieba i ziemi
nie odstępuj ode mnie, bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto
udzieliłby pomocy (Ps 21, 12)
Wezwanie Mój Ojcze Święty, umieszczone w Psalmie
skompilowanym przez św. Franciszka, jest czymś bardzo
oryginalnym, bowiem w Starym Testamencie autor psalmów
nigdy nie zwracał się do Boga przez tytuł Mój Ojcze. Tak więc
św. Franciszek, nadając imię Temu, do którego się zwraca
w swoich psalmach, określa nową relację swojej modlitwy.
Właśnie ta nowa relacja jest naznaczona pragnieniem
uczestnictwa w tej, którą posiadał Jezus względem swego Ojca
niebieskiego. Św. Franciszek odkrył, że jednym z największych
darów, jakie nam pozostawił Zbawiciel jest przykład Jego
relacji do Ojca.
Przemedytujmy właśnie w tym kontekście dwa wersety
pierwszego psalmu Oficjum Męki Pańskiej.
Zamiast mnie miłować uwłaczali mi, ja zaś modliłem
się. Miłość Boga bardzo często spotyka się z obojętnością ze
strony człowieka. Jezus spotykał się w swoich czasach
z bardzo skrajnymi reakcjami względem swojej osoby. Od
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wyznania wiary, uwielbienia i wdzięczności, poprzez
obojętność, aż do wrogości prowadzącej do skazania Go na
śmierć. Zdawałoby się, że jedyną odpowiedzią na miłość może
być miłość, ale w przypadku Jezusa było i jest inaczej. Ileż razy
zamiast miłości, Jezus usłyszał słowa uwłaczające mu?
I właśnie z tym bólem odrzuconej miłości Jezus modli się –
ucieka się do swego Ojca.
Trzeba nam zobaczyć teraz te wszystkie sytuacje,
w których nasza miłość nie została rozpoznana, doceniona,
przyjęta. Spójrzmy na te, w których pomimo naszej
życzliwości, dobra spotkaliśmy się ze słowami obelżywymi,
uwłaczającymi nam i naszej ludzkiej godności. Odpowiedź
nasza na to wszystko ma być taka, jaka była u Jezusa, u św.
Franciszka: ja zaś modliłem się. To znaczy: powierzałem się
Ojcu, nie wybrałem osamotnienia w tej sytuacji.
Doświadczenie zła nie może nas oddzielać od Ojca, ale
odwrotnie, na wzór Jezusa, zbliżać nas do Ojca.
Czym była naznaczona modlitwa Jezusa do Ojca, gdy
doświadczał ludzkiej nienawiści? Właśnie odpowiedź na to
pytanie winno stać się przedmiotem naszej głębokiej refleksji
i będzie bardzo dobrym wprowadzeniem w nastrój pierwszej
niedzieli Wielkiego Postu.
Królu nieba i ziemi nie odstępuj ode mnie, bo zagraża
mi ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił mi pomocy. Jezus
przygnieciony cierpieniem i wrogością otoczenia modli się do
swego Ojca, prosząc Go, aby w swym bólu nie pozostawił Go
samego. Modlitwa ta jest naznaczona wielkim dramatem
ludzkiego osamotnienia w chwilach najbardziej trudnych.
Z pewnością każdy z nas ma za sobą podobne doświadczenie,

że właśnie wtedy, jak było najtrudniej, pozostawaliśmy sami,
opuszczeni nawet przez tych, którzy wydawaliby się nam
najbardziej niezawodni. Wołanie Królu nieba i ziemi, nie
odstępuj jest wyznaniem wiary, że na Bogu można się oprzeć
jak na skale, bowiem Jego miłość nigdy nie odstępuje od
człowieka. Pomyślmy teraz o tych wszystkich sytuacjach,
w których byliśmy przygnieceni cierpieniem przeżywanym
w samotności. Ileż razy właśnie wtedy ogarniała nas pokusa
zwątpienia w Bożą miłość. Ileż razy wtedy, jakby w naszym
ostatnim tchnieniu, powierzaliśmy się Bogu i Jego
Opatrzności. I wreszcie, ileż razy doświadczyliśmy tego, że Bóg
dopuścił cierpienie, ale nas w nim nie opuścił.
Oratio
Ojcze niebieski, Tobie się powierzamy we wszystkich
naszych sprawach, a zwłaszcza tych trudnych i bolesnych.
Oddajemy się Tobie w chwilach osamotnienia, kiedy
zostajemy sami z naszym cierpieniem. Wierzymy i ufamy, że
nie pozostawisz nas na łasce losu, ale jesteś przy nas blisko
po to, aby nas podtrzymać.
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I TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - P ONIEDZIAŁEK

Św. Franciszek i pokuta

Lectio
Surowy rycerz Chrystusa nigdy nie folgował ciału,
które jakby obce sobie wystawiał na wszelkiego rodzaju
zniewagi, czynne i słowne. Gdyby ktoś chciał zliczyć
wszystko, co on przecierpiał, wyszedłby poza list Apostoła,
w którym mowa o uciskach znoszonych przez świętych. Tak
samo cała jego pierwsza szkoła poddawała się wszelkiego
rodzaju niewygodom. Uważano by za niegodziwe, gdyby
ktoś z nich w czym innym szukał pokrzepienia, a nie
w pocieszeniu ducha . Po wiele razy wykończyliby się
dręczeniem przez nakładanie żelaznych obręczy
i wdziewanie pancerzy, przez wiele czuwań i stałe posty,
gdyby wytrwałe upomnienia dobrotliwego pasterza nie
łagodziły przesadnej ich surowości.
Pewnej nocy, kiedy już wszyscy ułożyli się na spoczynek,
jedna z owiec woła: Bracia, umieram, umieram z głodu!
Natychmiast pasterz trzody wstaje i śpieszy, by odpowiednio

zapobiec potrzebie umierającej owieczki. Każe przygotować
stół, choć zastawiony prostymi potrawami, gdzie brak wina,
jak często bywało, zastępuje woda. Sam pierwszy zaczyna
jeść, a także innych braci zaprasza do stołu, a to w imię
miłości, żeby ów brat nie rumienił się ze wstydu.
A gdy już skończyli posiłek, dla uzupełnienia obowiązku
miłości, ojciec wykłada synom długą parabolę o cnocie
rozwagi. Każe zawsze składać Bogu ofiarę przyprawioną
solą i pilnie upomina, by w sprawowaniu służby Bożej każdy
liczył się z własnymi siłami. Twierdzi, że nierozważne
odmawianie ciału jego potrzeby jest grzechem, podobnie jak
dawanie mu za dużo, pod wpływem zachłanności na
jedzenie. I dodaje: „Wiedzcie, najdrożsi, że jeżeli teraz
jadłem, to robiłem to nie z chęci jedzenia, ale zrobiłem
wyjątek, gdyż tak kazała miłość braterska. Bierzcie tu
przykład z miłości, a nie z jedzenia, ponieważ jedzenie służy
obżarstwu, a miłość duchowi”.
2 Cel 21–22
Meditatio
Św. Franciszek wraz ze swoim nawróceniem rozpoczął
wieść życie pokutne. W pierwszej fazie polegało ono na
różnego rodzajach uczynkach pokutnych. Postawę tę można
dosyć łatwo wytłumaczyć. Św. Franciszek przed swoim
nawróceniem prowadził dosyć frywolne życie. Lubił nie tylko
dobrze zjeść, ale także dobrze się ubrać i zabawić. Słynął
w Asyżu ze swego hulaszczego, czyli bardzo zmysłowego
sposobu życia. Wszystko to przeszło w drugą skrajność, gdy
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św. Franciszek spotkał Boga. Ujrzał wtedy w zupełnie innym
świetle swoje dotychczasowe życie i poczuł bardzo silną
potrzebę jego zmiany. To, co było najprostsze do zmiany, to
właśnie sposób życia ze zmysłowego na duchowy. A ponieważ
św. Franciszek miał charakter bardzo gorący, dlatego też
z wielką gorliwością oddał się praktyce różnych uczynków
pokutnych.
Można by teraz długo rozpisywać się o postach czy
dyscyplinie, praktykowanych przez św. Franciszka. Trzeba
jednak zaznaczyć, że Biedaczyna dosyć szybko poznał, że nie
tutaj, ale w miłości leży doskonałość.
Uczynki pokutne możemy najogólniej podzielić na takie,
o których sami decydujemy (umartwienie czynne) i takie,
które przychodzą do nas z zewnątrz (umartwienie bierne).
Pokuta czynna ma wielką wartość, ponieważ jest wyraźnym
świadectwem naszego pragnienia uczynienia czegoś, co nas
kosztuje. Nie wolno nam tutaj zapominać o roztropności,
bowiem dosyć łatwo można przesadzić i na przykład zupełnie
niepotrzebnie osłabić swój organizm. Drugą ważną zasadą jest
dobre rozeznanie tego, w czym chcemy się umartwiać.
Najlepiej by było, gdyby umartwienie dotyczyłoby naszej wady
głównej. Jest dużym nieporozumieniem czy wręcz łudzeniem
samego siebie, jeśli umartwiamy się w rzeczach mało
istotnych, a nie dotykamy tego, co prawdziwie oddziela nas od
Boga i ludzi. Bardzo roztropne jest wspólne rozeznanie
przedmiotu umartwienia, które możemy dokonać na przykład
ze swoim kierownikiem duchowym. Czasem porada osoby
stojącej z boku, a znającej nas i będącej nam życzliwą, może
być dla nas bardzo cenna i chroniąca nas przed złudzeniami.

Drugi rodzaj umartwienia, to przyjęcie w duchu pokuty
tego wszystkiego, co przychodzi do nas z zewnątrz, a co jest
dla nas trudne. Prawdą jest, że łatwiej jest odmówić sobie na
przykład kawałka czekolady, niż zaakceptowanie bólu głowy
czy zęba. Bardzo szybko odkryjemy, że codzienność przynosi
nam niezliczone możliwości do czynienia pokuty. Zniesienie
w ciszy czyjegoś złego humoru, nie narzekanie na różne
dolegliwości, posłuszeństwo szybkie i bez szemrania,
zrezygnowanie dla kogoś z czegoś, do czego mamy prawo – to
tylko kilka przykładów tego drugiego rodzaju umartwienia.
Należy tu jeszcze dodać, że umartwienie bierne rozwija nas
o wiele bardziej aniżeli czynne. Sprawia ono, że dajemy się
formować Bogu, który jest Autorem nie tylko wielkich rzeczy,
ale i najprostszej codzienności.
Pokuta w życiu św. Franciszka prowadziła go do coraz
większego postępu w miłości Boga i bliźniego. Biedaczyna
doskonale wyczuł niebezpieczeństwo pokuty, która zamiast
czynić nas pogodnymi i kochającymi, zatwardza serce
i oblicze. Dlatego też Franciszek nie miał żadnego wyrzutu
sumienia, że jest nieumartwiony, gdy głodnych braci w środku
nocy zaprosił do stołu.
Oratio
Dobry Boże, przyjmij wszystkie nasze uczynki pokutne.
Niech one oddają Ci wielką cześć. Prosimy, udziel nam cnoty
roztropności w podejmowaniu wyrzeczeń i wytrwałości
w ich realizacji. Niech każdy uczynek pokutny powoduje
w nas coraz większą miłość do Ciebie i do bliźnich.
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I TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - W TOREK

Rozeznanie drogi
św. Franciszka

Lectio
Franciszek, prawdziwie brat mniejszy nie wstydził się
szukać rady u maluczkich, on, który tak wielkiej mądrości
nauczył się od największego Mistrza. Ze szczególnym
bowiem oddaniem starał się poznać, na jakiej drodze i w jaki
sposób mógłby doskonalej 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 dręczące go 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.
Gdy więc wrócili bracia i powiedzieli to, czego się
dowiedzieli, Franciszek wstał natychmiast, przespał się i nie
zwlekając ani chwili, wyruszył w drogę. Szedł zaś z takim
zapałem, aby wykonać Boży rozkaz i tak szybko biegł, jak
gdyby uzbroił się nową mocą z nieba , skoro spoczęła na nim
ręka Pana.
1 B 12, 2
Meditatio
Życie duchowe św. Franciszka nie mogło się sprowadzać
i wyczerpywać do samej tylko ascezy. Biedaczyna doskonale
zrozumiał, że Bóg go wzywa do czegoś o wiele wyższego,
aniżeli tylko do uczynków pokutnych. Dylemat, przed którym
stanął, jakiemu oddać się życiu, kontemplacyjnemu czy
apostolskiemu, był jednym z najważniejszych i jednocześnie
najtrudniejszych momentów jego życia.
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Trudność tego wyboru nie polegała na wyborze pomiędzy
tym, co dobre a tym, co złe, ale na odczytaniu i wybraniu tego,
co chce Bóg. Chodziło więc o wybór większego dobra. Św.
Franciszek czuł potrzebę i głoszenia Ewangelii, i usunięcia się
w samotność, by tam bez przeszkód zewnętrznych zatopić się
w kontemplacji Boga. Żaden z tych dwóch projektów nie był
dla niego ucieczką, ale sposobem miłowania Boga i bliźniego.
Ponieważ św. Franciszek zdawał sobie sprawę z tego, że
problemu nie rozwiąże sam, powodowany roztropnością,
poprosił o modlitwę i odpowiedź dwie osoby, co do których
miał pewność, że są blisko Boga: pierwszego kapłana
w Zakonie Sylwestra i św. Klarę.
Odpowiedź, jaką św. Franciszek otrzymał od dwóch
niezależnych od siebie osób była zgodna: ma oddać się
głoszeniu Ewangelii. W tym momencie przed św.
Franciszkiem była jeszcze zakryta cała głębia tego wskazania.
Bowiem Ewangelię głosi się zarówno przez kontemplację, jak
i akcję. Lecz nie to było dla niego najistotniejsze, wiedział, że
ma oddać się wędrownemu głoszeniu Ewangelii, a Pan dokona
całej reszty. Biedaczyna nawet nie mógł przypuszczać, że to
jego tak wielkoduszne oddanie się woli Bożej zaprowadzi go
na szczyty chrześcijańskiej mistyki. Do przyjęcia na dwa lata
przed swoją śmiercią stygmatów – widzialnych znaków
Jezusowej męki. Wtedy to nosząc w sobie żywy obraz
ukrzyżowanego Jezusa, św. Franciszek całym sobą
przepowiadał Dobrą Nowinę.
Z pewnością i nasze życie jest naznaczone podobnymi
momentami, w których musimy podejmować decyzje, których
skutki mogą dotyczyć całego naszego życia. Nie chodzi tu tylko

o moment rozeznania, który towarzyszy prośbie
o dopuszczenie do profesji wieczystej albo święceń
kapłańskich. Nasze późniejsze drogi obfitują nieraz w różnego
rodzaju skrzyżowania, na których musimy na nowo wybrać
kierunek. Ten wybór nie tyle dotyczy rodzaju życia, co
odczytania na nowo planu, jaki ma Bóg względem nas.
Od św. Franciszka możemy się uczyć, co robić w takich
sytuacjach. Przede wszystkim nie szukać rozwiązania
samemu, w pojedynkę. Z pewnością obok nas znajdą się osoby
godne naszego zaufania, które możemy poprosić o pomoc
w rozwiązaniu naszego problemu. Jest rzeczą bardzo
znamienną, że św. Franciszek prosił o radę osoby, o których
wiedział, że są wielkimi miłośnikami modlitwy. Miał on tu
gwarancję, że ich odpowiedź będzie przemodlona. Być może
właśnie modlitwa jest najlepszym kryterium, które możemy
zastosować do osób, które chcemy poprosić o pomoc
w poznaniu woli Bożej.
Inną rzeczą istotną w takim momencie jest wewnętrzna
wolność, co do odpowiedzi, jaką możemy usłyszeć. Byłoby
grubym nieporozumieniem prosić kogoś o pomoc, a potem
i tak zrobić po swojemu, nie licząc się z odpowiedzią, jaką
usłyszeliśmy. Wolność serca jest zawsze niezbędnym
warunkiem ku temu, aby móc przyjąć nowy Boży projekt.
Oratio
Boże, który jesteś Panem i Autorem naszych życiowych
dróg, prosimy Cię, daj nam zawsze dobrze rozeznać czas,
w którym mamy Cię prosić o to, abyś na nowo ukazał nam
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swoją wolę. Prosimy Cię, uczyń nas wewnętrznie wolnymi,
abyśmy potrafili przyjąć Twoją wolę, która może okazać się
zupełnie inna od naszych pragnień. Daj nam także obok nas
osoby, które pomogłyby nam rozpoznać Twoją wolę.
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Uczestnictwo w ofierze
Chrystusa

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”.
1B 14, 3
Meditatio

Lectio
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 dzieło
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. W 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,

Moment, w którym św. Franciszek oddał się zupełnie
głoszeniu Ewangelii był jednym z najważniejszych w jego
życiu. Nie chodziło tu tylko o to, że został wędrownym
kaznodzieją, ale i to, że jego życie zaczęło się upodabniać do
życia Chrystusa. Właśnie ta decyzja sprawiła, że Franciszek we
wszystkim chciał naśladować Chrystusa.
Jeśli początkowo jego życie upodobniło się zewnętrznie,
to z czasem jasne się stało, że chodziło tu o upodobnienie
wewnętrzne. Jeśli Chrystus przyszedł na ziemię, by nas
przyprowadzić do królestwa niebieskiego, to uczynił to przez
ofiarę z siebie samego. Całe życie Chrystusa to ofiara z siebie,
jaką składał Ojcu, aby każdy człowiek miał otwarty przystęp
do Ojca. Wszystko, co było w Chrystusie, było naznaczone
ofiarą, a jej szczyt miał miejsce na krzyżu.
Św. Franciszek pragnąc się upodobnić do Chrystusa,
wchodził w logikę ofiary składanej z siebie samego. Tutaj więc
mamy odpowiedź, dlaczego takie było życie św. Franciszka.
Nikt, zwłaszcza po otrzymaniu stygmatów, nie miał
wątpliwości, że św. Franciszek w sposób mistyczny
24

uczestniczył w ofierze Chrystusa, upodabniając się do Niego,
zwłaszcza przez cierpienie fizyczne i duchowe.
Okres Wielkiego Postu to czas uświadamiania sobie, że
każdy z nas jest wezwany po to, aby uczestniczyć w ofierze
Chrystusa. Nasz Pan staje przed nami i zaprasza nas właśnie
do tego, abyśmy jak najgłębiej wchodzili w ducha Jego ofiary.
Niewątpliwie medytacja nad tym, co Jezus uczynił dla nas jest
najlepszym sposobem na to, aby w nowej perspektywie ujrzeć
ofiarę, do której jesteśmy wzywani każdego dnia. Ofiara
w naszym życiu polega przede wszystkim na wierności swoim
obowiązkom stanu. Właśnie taka codzienna prosta wierność
kosztuje wiele trudu i wysiłku. Trwanie w swoim stanie,
pomimo zmęczenia, zniechęcenia albo pokus ułatwienia sobie
życia, to czasem wręcz obumieranie za życia. Trzeba jednak
uświadomić sobie, że właśnie tu leży jedna z największych
tajemnic naszego powołania. Bowiem przez cierpienie
upodabniamy się do ukrzyżowanego Jezusa, także poprzez
cierpienie za innych ludzi wypraszamy łaski potrzebne do
życia. Nasze życie nabiera głębokiego znaczenia nie tylko dla
nas samych, ale także dla innych, gdy żyjemy duchem ofiary.
Umiejmy więc przyjąć te wszystkie okazje do cierpienia,
nie uciekajmy od nich. Żyć jak św. Franciszek, żyć jego
ideałem – właśnie to ma prowadzić do takiej postawy.

przeżywany razem z Tobą. Niech cierpienie nigdy nas nie
oddziela od Ciebie, ale nas z Tobą jednoczy.

Oratio
Panie Jezu, z wielką miłością pragniemy wpatrywać się
w Twoją mękę. W Twoim cierpieniu chcemy odnajdywać
sens naszego cierpienia. Niech każdy nasz ból będzie
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I TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - C ZWARTEK

Modlitwa powierzania się

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 I3,1). Później tak, jak 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 –
czekują sprawiedliwi, aż do momentu, gdy dasz mi nagrodę”.
1B 14, 5

Lectio
Gdy więc zbliżała się godzina jego przejścia, polecił
zwołać da 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

Meditatio
Rozpoczynając medytacje na temat ubóstwa
franciszkańskiego, chcemy podjąć temat powierzania się.
Ubóstwo, z jakiejkolwiek strony je rozważając, opiera się
właśnie na tej postawie: powierzania się.
Człowiek nie jest stworzony po to, aby żył w pustce albo
samotności. Jesteśmy tak skonstruowani, że czymś właściwym
jest dla nas życie w relacjach. Człowiek musi się na kimś lub
na czymś oprzeć. Jeżeli nie posiada właściwych, zdrowych
relacji, to wcześniej czy później obumiera. Bóg jednak może
człowieka powołać do wyjątkowej relacji ze sobą. Może
człowiekowi powiedzieć, Ja jestem dla ciebie kimś jedynym i
najważniejszym, i Ja sam będę ci wystarczał. Jest to relacja
wyjątkowa, ponieważ wobec niej wszystkie inne stają się
relatywne. Bóg może wezwać człowieka do życia ubogiego, a
więc takiego, w którym Bóg sam staje się wszystkim, a także
Kimś, kto się zatroszczy o wszystko, co do życia konieczne.
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Dlatego wstępem do życia prawdziwie franciszkańskiego może
być tylko jedna postawa – modlitwa powierzania się Bogu.
Św. Franciszek przyjął taką postawę od początku swego
nawrócenia, aż do swej śmierci. Wiedział doskonale, że w
życiu nie chodzi o samorealizację, ale o wypełnienie planu
Boga. Zdawał też sobie sprawę, że Boże zamiary zupełnie
przewyższają jego ludzkie siły i możliwości. Mógł także
przewidywać wiele trudności, które miały prawo go spotkać.
Wobec swojej ludzkiej słabości czy ubóstwa, św.
Franciszkowi pozostało tylko jedne wyjście: powierzyć się
Bogu, czyli zaufać Mu. I takie było całe jego życie. To
nieustanna pieśń ufności do Bożej Opatrzności. Tę postawę
św. Franciszek zachował aż do końca. Na łożu śmierci miał
świadomość, że pozostawia trzy rodziny zakonne. Braci,
siostry i świeckich rozsianych po całym świecie. Zdawał sobie
sprawę, ile każdy z nich potrzebuje i jak wielkie trudności ich
czekają. Dlatego jego ostatnie słowa do braci, to
błogosławieństwo i oddanie ich Bogu... Ja zaś polecam was
Bożej łasce. Ubóstwo św. Franciszka było wielkie, bowiem On
sam nie przypisał sobie niczego ani sam nie chciał zaradzić
wszystkiemu. To jedynie, co mógł zrobić, to oddać całe to
dziedzictwo Bogu. Modlitwa – postawa powierzania się Bogu
powinna towarzyszyć nam od początku do końca naszego
życia. O własnych siłach nie dojdziemy daleko. Albo
zasłabniemy, albo pobłądzimy, dlatego więc oddajmy się
Bogu. Zaufać Bogu, znaczy pozostawić Mu wszelkie troski, a
sobie pozostawić tylko jedną, by być blisko Niego.

Oratio
Tobie Panie i Twojej Opatrzności powierzamy siebie
i nasze drogi. Ty miej o nas staranie. Chcemy wciąż
doświadczać tego, jak bardzo jesteś troskliwy nawet
o najmniejsze nasze potrzeby. Chcemy bez końca Tobie
zaufać!
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Życie bez własności

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!

Lectio
Towarzysze Świętego wybuchnęli wówczas płaczem,
zranieni dziwnym grotem współczucia, a gdy łkali, jeden
z nich, o którym mąż Boży mawiał, że jest jego gwardianem,
poznając dzięki Bożemu objawieniu jego życzenia, szybko
wstał i 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 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.

1B 14, 4
Meditatio
Św. Franciszek używa często zamiennie zamiast zwrotu
życie w ubóstwie – życie bez własności. Co znaczy pojęcie „żyć
bez własności”. Czy człowiek może żyć, nic nie posiadając?
Przede wszystkim należy unikać skrajności. Człowiek jest
bytem cielesno-duchowym i właśnie te dwa wymiary mają
swoje potrzeby, które muszą być zaspokojone. Być ubogim,
nie znaczy odmawiać sobie tego, co jest konieczne do
normalnego życia i funkcjonowania. Ciężar ubóstwa należy
przenieść zupełnie gdzie indziej – i tu pomocą służy nam
formuła św. Franciszka „żyć bez własności”.
Kiedy św. Franciszek umierał, a chciał umierać nago,
czyli zejść z tego świata tak jak nań przyszedł, wtedy gwardian
pożyczył mu habit. Św. Franciszek jeśli coś musiał już używać,
to nigdy nie uważał się za właściciela, ale za kogoś, który tę
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rzecz pożyczył. Tak więc żyć bez własności, znaczy nie czuć się
właścicielem tego, co używam. Jeśli coś mam, to ta rzecz
została mi pożyczona, ponieważ jest mi to potrzebne czy do
życia, czy do wypełnienia jakiegoś posłannictwa. Nie jestem
więc właścicielem, ale tylko użytkownikiem. Używanie czegoś,
co jest pożyczone, z natury jest ograniczone, ponieważ
używam tego tak długo, jak to jest konieczne. Jeśli zabraknie
tej przyczyny, w każdej chwili mam być gotowy do zwrócenia
tego właścicielowi.
Inny wymiar terminu „żyć bez własności” prowadzi nas
do odkrycia prawdy będącej fundamentem w pojmowaniu
ślubu ubóstwa. Bóg jest Stwórcą i Panem wszystkiego,
człowiek nie posiada niczego, czego by nie otrzymał od Boga.
Wszystko, co posiada, jest darem i to danym nie za zasługi, ale
darmo, z miłości, która jest w swej istocie bezinteresowna.
Człowiek więc nie może czynić się właścicielem, ponieważ nie
tylko nim nie jest, ale też w każdej chwili to, co posiada, może
mu zostać zabrane. Możemy wziąć na przykład jakikolwiek
dar, może to być jakaś rzecz materialna albo zdrowie, albo
woda, czy mądrość, lub inny dar natury duchowej. Człowiek
w jednej chwili może utracić majątek, zachorować, stracić
wodę, mądrość itd.
Tak więc żyć bez własności, to znaczy nie stać się
właścicielem czegokolwiek, ale kimś, kto czuje się obdarzony
dobrami. Te dobra są znakiem zaufania ze strony Boga, nie
tylko że nie przypiszemy ich sobie, ale dobrze je
wykorzystamy. Dlatego życie bez własności wymaga bycia
w bliskości z prawdziwym Właścicielem i Dawcą dóbr. Czymś
właściwym jest nie tylko używanie tych dóbr zgodnie

z intencją Właściciela, ale też nieustanna ich restytucja.
Restytuowanie, tzn. oddawanie ich Bogu z nadzieją, że Bóg
nam je zwróci pomnożone.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, czym nas obdarzyłeś
od początku naszego istnienia. Każdy dzień był pełen Twoich
darów. Wszystko to pragniemy Ci teraz oddać, bowiem nie
chcemy niczego sobie przywłaszczyć. Ty jesteś jedynym
Dawcą i jedynym Właścicielem.
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Prawdziwe posłuszeństwo

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 bardziej
podoba się pokora posłusznego”.
1B 6, 4
Meditatio

Lectio
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 posłusznym.
Rezygnując więc z obowiązku przełożonego generalnego,
prosił o 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 takie łaską, że tak pilnie byłbym posłuszny
nowicjuszowi, który dopiero jedną godzinę jest w zakonie,
gdyby mi go dano na gwardiana, jak i najstarszemu

Można powiedzieć, że jednym z podstawowych owoców
ubóstwa jest posłuszeństwo. Człowiek, który wyrzeka się swej
wolności w ślubie posłuszeństwa jest prawdziwie ubogi,
bowiem w tym momencie prawdziwie nic nie posiada.
Rezygnuje z czegoś, co Bóg mu dał i pozostawił wolnym, nie
ingerując w jego wolną wolę.
Św. Franciszek wiedział doskonale, że świętość, której
tak bardzo pragnął, może zdobyć jedynie na drodze
posłuszeństwa. Dlatego był ogarnięty pragnieniem, by zawsze
wypełniać polecenia Boże.
Jednocześnie jako fundator Zakonu, św. Franciszek był
jego pierwszym przełożonym. To on musiał wydawać
polecenia braciom, troszczyć się o dyscyplinę we wspólnocie.
Można sobie wyobrazić, jak wielką odpowiedzialność dźwigał
na swych barkach Biedaczyna z Asyżu. Zdawał sobie sprawę,
że nigdy nie może nadużyć posłuszeństwa, gdyż prowadziłoby
to w prostej linii do zniszczenia Zakonu.
Wydaje się, że tajemnica bycia dobrym przełożonym
u św. Franciszka leżała właśnie w jego stosunku do władzy
i posłuszeństwa. Zrozumiał doskonale, żeby być dobrym
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przełożonym, najpierw trzeba samemu być posłusznym. Nie
można czegoś wymagać od innych, jeśli samemu się tego nie
spełnia.
Ileż to razy św. Franciszek musiał szukać woli Bożej
i spełniać ją bez względu na to, ile ona by go kosztowała.
Jednak najbardziej o duchowym ubóstwie, i wynikającym
z niego pragnieniu bycia posłusznym, świadczy jego
zachowanie po zrzeczeniu się obowiązku przełożonego
generalnego. Gdyby był przywiązany do siebie, z pewnością
chciałby zachować swoją wyjątkową pozycję, nie chciałby mieć
kogokolwiek nad sobą, który by decydował o nim.
Tymczasem u św. Franciszka było odwrotnie, chciał mieć
gwardiana, któremu byłby posłuszny, nawet
w najdrobniejszych rzeczach. Realizuje się tutaj przedziwny
paradoks, św. Franciszek miłośnik wolności i przestrzeni,
swobody i wędrówki chciał mieć obok siebie kogoś, którego
rozkazy mógłby spełniać. Św. Franciszkowi posłuszeństwo nie
ograniczało wolności, lecz stawało na jej straży. Posłuszeństwo
gwarantowało, że wolność nie przerodzi się w zgubną
swawolę. Nie stanowiło także wielkiego problemu dla św.
Franciszka, kto zostanie jego gwardianem. Nawet jeśli miałby
to być nowicjusz, to nie wchodziło w istotę zagadnienia.
Bowiem nie okazujemy posłuszeństwa człowiekowi, ale temu,
którego on jest jedynie przedstawicielem.

abyśmy oddzielali posłuszeństwo od ubóstwa. Bowiem
najbardziej ubogi jest ten, który we wszystkim oddaje Ci
swoją wolność. Przyjmij więc ją, a wtedy będziemy najubożsi
na świecie.

Oratio
Jezu, który całą swoją wolę oddałeś Ojcu, prosimy Cię,
wyproś i nam właśnie taką życiową postawę. Nie dozwól,
31

II tydzień
Wielkiego
Postu

II TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU

II niedziela Wielkiego
Postu

Boże, niegodziwcy powstali przeciw mnie*
i zgromadzenie możnych czyhało na me życie i nie zważali na
Ciebie.
Zaliczono mnie między schodzących do grobu* stałem
się jak człowiek bez pomocy, wolny wśród umarłych.
Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże
mój.
Pośpiesz mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego.
Of 2

Lectio
Panie, Boże zbawienia mego* wołałem we dnie i w nocy
przed Tobą.
Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze*
nakłoń ucha Twego na moją prośbę .
Spójrz na moją duszę i uwolnij ją* ze względu na mych
nieprzyjaciół wybaw mnie. Ponieważ Ty odłączyłeś mnie od
łona, nadziejo moja od piersi mej matki* Tobie jestem
oddany od urodzenia.
Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem * nie
odstępuj ode mnie.
Ty znasz moją hańbę i moje zawstydzenie * i niesławę
moją.
Wszyscy, którzy mnie prześladują, są przed Twoim
obliczem* me serce oczekiwało hańby i nędzy.
I czekałem na kogoś, kto by się ze mną smucił i nie było
nikogo* na kogoś, kto by pocieszył i nie znalazłem.

Meditatio
Panie Boże zbawienia mego, wołałem we dnie i w nocy
przed Tobą.
Św. Franciszek był zawsze rozpoznawany jako mąż
modlitwy. Być może nasze spojrzenie na modlitwę św.
Franciszka, po wielu wiekach, zatraca kontekst tej modlitwy.
Z pewnością był on nieraz bardzo dramatyczny. Każde
głębokie przeżycie czegoś odciska piętno na modlitwie.
Z pewnością dramaty, które przeżywał św. Franciszek
sprawiały, że jego modlitwa zamieniała się w krzyk we dnie
i w nocy. Pomyślmy, jaka musiała być modlitwa św.
Franciszka podczas jego nocy spędzonych w niewoli
w Perugii? Jak wyglądały bezsenne noce, gdy Franciszek był
targany wewnętrznymi wątpliwościami co do swojej drogi
i powołania? Jaki musiał być krzyk modlitwy Biedaczyny
przed i po otrzymaniu stygmatów na górze La Verna? Nasze
życie niejednokrotnie jest naznaczone takimi problemami,
które sprawiają, że przed Bogiem potrafimy już tylko wołać
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we dnie i w nocy, czy to z bólu, rozpaczy lub bezradności.
Nigdy nie należy się bać, czy wstydzić takiej modlitwy. Wręcz
odwrotnie, jest ona wtedy najautentyczniejsza, po prostu
nasza. Płynie ona wtedy z głębi naszego wnętrza, nie ma w niej
żadnej pozy czy sztuczności.
Spójrz na mą duszę i uwolnij ją, ze względu na mych
nieprzyjaciół wybaw mnie.
Św. Franciszek prosi Boga słowami psalmisty, aby Ten
spojrzał na jego duszę i uwolnił ją od nieprzyjaciół. Można by
teraz z pewnością wymienić długą listę nieprzyjaciół, jakich
mogła mieć dusza św. Franciszka. Z pewnością mogły to być
różnego rodzaju pokusy, które swą natarczywością nie dawały
ani chwili odpoczynku. Dusza czasem może być aż spętana
natarczywymi myślami, niekoniecznie grzesznymi, ale takimi,
które oddalają nas od Bożych ścieżek. Dusza może wreszcie
być mamiona złudzeniami łatwej i szybkiej drogi, tanich
rozwiązań czy życia pełnego zaszczytów i sukcesów. Jedno jest
pewne, nieprzyjaciel naszej duszy nigdy z niej nie zrezygnuje
i nie da nam spokoju. Trzeba więc prosić często Boga o to, by
spojrzał na nas, na nasze zmagania, samotność w walce
i zmęczenie nią. By uwolnił nas, by dodał sił, by nie zostawił
nas samych.
Ponieważ Ty odłączyłeś mnie od łona, nadziejo moja od
piersi mej matki. Tobie jestem oddany od urodzenia.
Św. Franciszek odkrywa tu prawdę, że z chwilą, kiedy
jako nowo narodzone dziecko ujrzał światło dzienne, był już
oddany Bogu. Matka, która go zrodziła, wykarmiła,
wychowała, była tylko narzędziem w ręku Boga. Św.
Franciszek wypowiada tu jeszcze jedną prawdę, że z chwilą

narodzin był już ukochany przez Boga. Już wtedy Bóg miał dla
niego swój plan, który w całej pełni został zrealizowany.
Trzeba i nam często na modlitwie rozmyślać o tej miłości,
która ogarnęła nas już w łonie naszej matki. O tym, że kiedyś
odłączeni zostaliśmy od łona naszej mamy po to, aby
rozpocząć swoje coraz bardziej samodzielne życie. Oddani
jesteśmy Bogu od samego początku naszego istnienia i w tym
oddaniu trzeba nam wytrwać. To znaczy, że musimy zrobić
wszystko, aby zrealizował się w nas odwieczny plan Boga.
Oratio
Prosimy Cię, Ojcze, Boże miłosierdzia, spójrz na nas
w godzinie naszej próby. Wtedy, gdy w ciągu dnia uginamy
się pod ciężarem trudności, a w nocy nie potrafimy zmrużyć
oczu. Przyjdź Boże i umocnij nas, daj nam mocną nadzieję,
byśmy potrafili iść naprzód nawet wtedy, gdy, po ludzku
sądząc, nie mamy nawet siły uczynić jednego kroku.
Dziękujemy też za Twoją miłość i Opatrzność, które nas
ogarnęły od pierwszych chwil naszego życia. Za rodziców,
którzy może nawet nie wiedząc o tym, już realizowali Twój
odwieczny plan względem nas.
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Ideał ubóstwa
u św. Franciszka

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.
1B 7, 2

Lectio

Meditatio

„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 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, gdzie by
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

Św. Franciszek był człowiekiem autentycznej gorliwości,
która nie znosiła półśrodków. Dlatego w pojmowaniu ubóstwa
widać cały Franciszkowy radykalizm. Jeśli mówił on
o ubóstwie – to zawsze i przede wszystkim miał przed oczyma
obraz ukrzyżowanego Jezusa. Właśnie tam na krzyżu Jezus
oddał wszystko, co posiadał: zdrowie, życie, nawet odzienie.
Nie miał nic – ale jednocześnie miał wszystko, bowiem miał
miłość względem Ojca i wszystkich ludzi.
Dla św. Franciszka ubóstwo obejmowało „wszystkie
zakamarki duszy” – czyli wszystkie wymiary życia ludzkiego.
Św. Franciszek mówi o kodeksie pielgrzyma. Ubóstwo
przeżywane w praktyce daje duchowość pielgrzyma. Pielgrzym
bierze ze sobą na drogę tylko rzeczy konieczne, zostawia to, co
zbyteczne, bowiem wie, że zbytnie ciężary szybko mogą go
wyczerpać i uniemożliwić dalszą drogę. Pielgrzym wie, że to,
co najważniejsze, swój skarb, nosi w sobie, w swoim sercu. Nie
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ma więc potrzeby zatrzymywania się gdzieś na stałe,
zapuszczania korzeni. Życie franciszkańskie z istoty swojej jest
wędrówką, jest doświadczeniem wewnętrznej wolności,
radości pielgrzymowania. Prawem pielgrzyma jest
zamieszkanie pod cudzym dachem. Te słowa można
zrozumieć w dwojaki sposób. Bracia mają zawsze prawo liczyć
na Opatrzność Bożą, która ma zatroszczyć się o wszystko to, co
konieczne do życia. Właśnie ten, który zostawił wszystko,
będzie mógł podziwiać cuda Bożej troskliwości. Drugi sens
jest taki, że pielgrzym nigdy nie ma swojego domu, tu, na
ziemi. Gdziekolwiek dane mu jest zamieszkać, tam zawsze jest
gościem pod cudzym dachem. On nigdy nie może nazwać
jakiegoś domu, tu, na ziemi, swoim – jest tylko przechodniem.
Innym „prawem franciszkańskiego kodeksu pielgrzyma” jest
pragnienie powrotu do ojczyzny. Człowiek prawdziwie ubogi
pragnie wreszcie dotrzeć do celu swej wędrówki, czyli wrócić
do domu swego Ojca. To pragnienie będzie mu dawało siły, by
nigdzie po drodze nie zatrzymać się i nie zapuścić korzeni,
oznaczałoby to kres wędrówki. Pragnienie powrotu do domu
będzie wędrowcy dawało siły do pokonania pokusy zmęczenia
i zniechęcenia, a także kompromisu, czy tzw. małej stabilizacji.
Spokojne odbycie podróży to nie brak trudności, ale
świadomość, że pokonując je, ciągle idzie się naprzód. Spokój
jest owocem pewności, że się jest na właściwej drodze, że dom
Ojca z każdym dniem się przybliża.
Ideał ubóstwa w duchu św. Franciszka miał zawsze coś
z poezji, szaleństwa. Był on czymś, co stanowiło o niezwykłości
autentycznego świadectwa św. Franciszka. Ubóstwo św.
Franciszka sprawiło, że stał się on świętym do głębi

autentycznym i czytelnym. Musimy i my mieć bardzo wysoko
postawiony ten ideał oraz robić wszystko, by go realizować.
Wtedy i nasze życie bardzo szybko nabierze waloru
autentyczności.
Oratio
Dobry Boże, uczyniłeś nas pielgrzymami na tej ziemi.
Prosimy, pomóż nam tę wędrówkę ukochać, nigdy się nie
zatrzymać czy zniechęcić. Właśnie tak pragniemy przeżywać
nasze ubóstwo, jako obcy i pielgrzymi na tym świecie, ale
jednocześnie szczęśliwi, bo z każdym dniem przybliżający się
do królestwa niebieskiego.
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Ubóstwo w rzeczach
materialnych

Lectio
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

Tej ołtarz będzie nadal przyozdobiony, a zaniedbane będzie
przyrzeczenie zachowania rady Jej Syna”.
1B 7, 4
Meditatio
Ewangeliczne ubóstwo ma zawsze dwa podstawowe
wymiary: wewnętrzny i zewnętrzny. Oba te wymiary są jakby
dwoma odbiciami tej samej rzeczywistości. Pomiędzy nimi
istnieje taka zależność, że jedno bez drugiego nie może istnieć.
Ubóstwo zewnętrzne nadaje wiarygodność ubóstwu
wewnętrznemu, i na odwrót.
My jednak dla pewnego porządku chcemy rozważyć te
dwie rzeczywistości osobno. Ubóstwo w rzeczach
materialnych jest czymś, co można uchwycić stosunkowo
szybko. Św. Franciszkowi bardzo zależało na tym wymiarze
i był tutaj bardzo radykalny. Nie chciał nigdy zgodzić się na to,
by bracia posiadali cokolwiek na własność. Miał ku temu wiele
powodów. Jeśli św. Franciszkowi została objawiona nowa
forma ewangelicznego życia, która polegała między innymi na
wędrownym głoszeniu Ewangelii, to zdawał sobie doskonale
sprawę, że posiadane rzeczy wymagają wiele trosk o ich
utrzymanie, zachowanie itd. Bracia mają swe życie
skoncentrować na Ewangelii i być jej sługami, lecz jest rzeczą
logiczną, że wtedy gdy posiadają wiele rzeczy, to one
odwracają ich od Ewangelii, a koncentrują na sobie. Istnieje
bardzo prosta zależność: im więcej troski o rzeczy materialne,
tym mniej o rzeczy duchowe. Bracia nigdy nie mogą wpaść
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w zależność od rzeczy. Oni nie są kustoszami rzeczy czy
miejsc, ale wędrowcami.
Kwestia ubóstwa materialnego była zawsze czymś żywym
w życiu braci. Niebezpiecznym w tej dziedzinie było wpadanie
w skrajności. Z jednej strony laksyzm i zgadzanie się na
używanie czy posiadanie rzeczy zbytecznych czy luksusowych,
a z drugiej strony przesadny rygoryzm. Ta druga skrajność
będzie się objawiać w niezaspokajaniu elementarnych potrzeb,
jakie ma każdy człowiek. Żyć ubogo, to nie znaczy „klepać
biedę” czy „pielęgnować dziadostwo”. Każdy człowiek ma
swoje potrzeby, także te materialne, które muszą być
spełnione. Jeśli tak się nie stanie, życie braci nie skoncentruje
się na tym, co istotne, ale na tym, czego im brakuje. Zdobycie
wtedy czegoś może stać się obsesją, która zupełnie zniweczy
Ducha Pańskiego. Ubóstwo materialne wyklucza więc rzeczy
zbędne, luksusowe. Strzeże nas przed przywiązywaniem się do
nich. Zakłada ono jeszcze jedną postawę: dbanie i szanowanie
tego, co nam zostało dane do użytku. Owszem, nie należy
o rzeczach materialnych ciągle rozmyślać, ale trzeba się o nie
troszczyć. Wykracza się przeciw ubóstwu, jeśli przez
niedbalstwo rzeczy ulegają zniszczeniu. Jest rzeczą
paradoksalną, ale ubóstwo materialne nie jest zwrócone
przeciw rzeczom, ale stoi na ich straży. Żaden ubogi człowiek
nie pozwoli sobie na marnotrawstwo. Chciejmy i my być
prawdziwie ubogimi.

Oratio
Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że pokazałeś nam, co
to znaczy być ubogimi materialnie. Daj i nam ten święty
dystans do rzeczy. Spraw, abyśmy potrafili na nie
spoglądać, tak jak Ty to czyniłeś. Prosimy Cię również
o opiekę nad nami, aby nam niczego, co konieczne do życia
i ewangelizacji, nie zabrakło.
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II TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - Ś RODA

Ubóstwo wewnętrzne

Lectio
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 ma 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 prze- dziwne w nich podobieństwo, nowość
pozdrowienia, spotkanie i zniknięcie, 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”.
1B 7, 6
Meditatio
Ubóstwa ewangelicznego nigdy nie można ograniczyć
tylko do nieposiadania lub prostego używania rzeczy. Ubóstwo
nie może dotyczyć wyłącznie rzeczy materialnych, ponieważ
życia człowieka nie można ograniczyć tylko do świata
widzialnego. Mówiąc o ubóstwie, musimy pamiętać, że
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w równym stopniu co do świata materialnego, odnosi się ono
także do duchowego, a więc obejmuje całego człowieka.
Mówi o tym wyraźnie św. Franciszek. Co więc znaczy być
ubogim duchem? Ubóstwo wewnętrzne jest duchową postawą
człowieka, który wie, że wszystko, co ma, jest darem darmo
danym od Boga. Nie przypisuje sobie niczego ani nie czuje się
właścicielem. Wszelkie dary duchowe, takie jak wiara, dobroć,
intelekt itd. nie są owocem jego wysiłków, ale są darmową
łaską. Człowiek ubogi duchem potrafi w całej pełni rozpoznać
dary, jakimi został obdarowany. Ma także świadomość, że
dary te są związane z zadaniem, że nie wolno ich marnować
czy nadużywać.
Ubóstwo duchowe dotyczy jeszcze jednej dziedziny. Bóg
stworzył nas jako istoty wolne. Każdy z nas posiada wolną
wolę. Prawdziwe ubóstwo duchowe polega na tym, że to, co
mamy, a więc jesteśmy właścicielami, oddajemy Bogu. Jest to
szczyt ubóstwa, jeśli nie zatrzymujemy dla siebie nic. Ubóstwo
wewnętrzne, polegające na oddaniu swej woli, jest aktem,
który wymaga ciągłego powtarzania. Nikt nie staje się ubogim
za jednym aktem zrzeczenia się. Ubóstwo wymaga ciągłego
wyboru, daru, rezygnacji. To wszystko ma prowadzić do
wypracowania w sobie nowej mentalności – człowieka
żyjącego całą głębią zwrotu „bez własności”.
Ubóstwo wewnętrzne najczęściej teologia duchowości
nazywa pokorą. Pokora to nic innego jak prawda o sobie
w relacji do Boga, świata i siebie samego. Ubogi duchem to
człowiek kochający prawdę, szukający jej i nie lękający się jej.
Człowiek ubogi duchem posiada łatwość dania się prowadzić
Bogu, potrafi zrezygnować ze swoich dróg i zamiarów. Pokora

otwiera człowieka na drugiego, sprawia pewną łatwość
w relacjach. Ubóstwo duchowe prowadzi do autentycznej
i zdrowej dyspozycyjności, wolność wobec realizacji za
wszelką cenę swoich planów. Brak ubóstwa wewnętrznego
stanowi bardzo poważną przeszkodę w dostępie łaski do
człowieka. Utrudnia, nawet często uniemożliwia, właściwe
relacje braterskie. Prawdziwie miał rację św. Franciszek,
mówiąc, że ubóstwo stanowi fundament gmachu, jakim jest
Zakon. Budowla będzie bezpieczna i stabilna, jeśli fundament
będzie głęboko osadzony na tych dwóch wymiarach:
duchowym i materialnym.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, o dar duchowego ubóstwa. Niech
pokora jaśnieje w naszych słowach i czynach. Spraw, byśmy
ukochali życie skromne i bez rozgłosu. Byśmy nigdy się nie
buntowali, jeśli będziemy pomijani czy niedoceniani. Pomóż
nam zawsze szukać jedynie Twojej chwały.
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II TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - C ZWARTEK

Używanie rzeczy

Lectio
W czasie, w którym święty Franciszek przebywał
w pałacu biskupa w Rieti, celem leczenia choroby oczu,
pewna kobieta uboga z Machilone przyszła do lekarza, mając
chorobę podobną do choroby Świętego.
Święty, poufale zagadując swego gwardiana, cedzi
słowa: „Bracie gwardianie, potrzeba nam oddać to, co
cudze”. Ten odpowiada: ,,Ojcze, odda się, jeśli coś takiego jest
u nas”. Rzecze: „Ten płaszcz, który pożyczyliśmy od tej
biednej kobiety, oddajmy jej, ponieważ nie ma w torebce na
wydatki”. Gwardian odpowiada: „Bracie, ten płaszcz jest
mój, i nikt mi go nie pożyczał. Dopóki ci się podoba, używaj
go, a gdy już nie będziesz chciał używać, zostaw mi go”.
Mianowicie, na krótko przedtem gwardian kupił go na
potrzeby świętego Franciszka.
Święty powiedział do niego: „Bracie gwardianie,
zawsze byłeś dla mnie grzeczny i teraz proszę, okaż

uprzejmość”. Gwardian odpowiada: „Ojcze, rób według woli,
co ci duch podpowie!”. Przeto przywoławszy pewnego
człowieka świeckiego, bardzo pobożnego, powiedział mu:
Weź ten płaszcz i dwanaście chlebów, idź i powiedz tak tej
biednej kobiecie: Ubogi człowiek, któremu pożyczyłaś
płaszcz, dziękuje ci za pożyczkę: ale teraz zabierz, co twoje!
Ten poszedł i jak słyszał rzekł. Kobieta myśląc, że z niej
żartuje, ze wstydem rzekła do niego: Daj mi spokój z twoim
płaszczem. Nie wiem, co mówisz. Człowiek nalegał i włożył
jej wszystko w ręce. Ona zrozumiawszy, że to faktycznie nie
żarty, a bojąc się, by jej nie zabrano tak łatwej zdobyczy,
wstała w nocy i, nie dbając o leczenie oczu, wróciła
z płaszczem do domu.
2Cel 92
Meditatio
Z praktyką ubóstwa jest związanych wiele zagadnień
szczegółowych. Jedno z nich to kwestia używania rzeczy
materialnych. Zbyteczne jest dowodzenie, że nasza natura
i życie do normalnego funkcjonowania potrzebują różnych
rzeczy. Także dzieła apostolskie prowadzone przez nas
wymagają różnych środków materialnych. Problem więc nie
leży w pytaniu, czy używać rzeczy materialnych, ale jak ich
używać w sposób właściwy i zgodny ze ślubem ubóstwa. Jak
używać rzeczy, aby zachować wewnętrzną wolność od nich
i nie stać się ich niewolnikami.
Pierwszą zasadą jest rozstrzygnięcie w sumieniu, czy
rzeczy, które używam są mi naprawdę konieczne. Istnieje
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zawsze pokusa gromadzenia rzeczy, które mogą się kiedyś
przydać. Takie podejście może spowodować, że szybko nasze
zakonne mieszkanie zamieni się w prawdziwy magazyn. Jest
rzeczą bardzo pożyteczną, co jakiś czas przejrzeć wszystkie
posiadane rzeczy, i jeśli ich nie używamy, to albo je oddać do
użytku wspólnoty, albo jeszcze innej potrzebującej osobie.
Częstotliwość, z jaką używamy jakiejś rzeczy powie mi, czy
rzeczywiście ta rzecz jest mi potrzebna czy nie.
Kolejną zasadą jest unikanie wszelkiego przepychu czy
luksusu w rzeczach, które używamy. Pod tym względem
musimy być bardzo czujni, gdyż tutaj bardzo łatwo o łudzenie
samych siebie. Na rzeczy używane przez nas należy spoglądać
z perspektywy ich funkcjonalności, prostoty i estetyki. Nigdy
nie może nami kierować moda, próżność czy chęć
zaimponowania innym. Luksus był zawsze tym, co odpychał
od klasztorów, a nie czymś, co przyciągał. Jest on jawnym
antyświadectwem i znakiem naszej niewierności Bogu.
Rzeczy, które używamy nie są naszą własnością. Bardzo
jednak łatwo je sobie przywłaszczyć. By nad taką pokusą
czuwać i nie ulec jej, trzeba starać się o dwie postawy.
Pierwsza z nich , jeśli to tylko jest możliwe, niech ta rzecz
służy jak największej liczbie osób. Znakiem
nieprzywłaszczenia sobie jakiejś rzeczy jest łatwość
w pożyczaniu jej innym osobom. Z pewnością trzeba tu też
i dużo roztropności, ale jest to najlepszy sposób na uniknięcie
pokusy posiadania na wyłączność czegokolwiek. Miejmy
zawsze dużo radości w tym, gdy ktoś z zaufaniem przychodzi
do nas po to, aby coś od nas pożyczyć. Jest to zawsze dobra

okazja do praktyki ubóstwa. Nie wolno nam nigdy zapomnieć,
że posiadanie rzeczy ma tylko wtedy sens, gdy są one używane.
Innym znakiem praktyki ubóstwa materialnego jest pełna
przejrzystość wobec przełożonych i wspólnoty. Jeśli
posiadamy coś i ukrywamy to przed współbraćmi, jest to znak
nie tylko braku ubóstwa czy posłuszeństwa, ale i obłudy.
Zamykanie swej celi nigdy nie powinno mieć na celu
ukrywania czegokolwiek przed wspólnotą, ale ma tylko
zabezpieczać naszą intymność.
Trzeba nam wreszcie pamiętać, że jakakolwiek rzecz ma
być tylko i wyłącznie narzędziem do spełnienia jakiegoś celu.
Wtedy, gdy nie potrafimy czegoś zostawić, stajemy się
niewolnikami tej rzeczy. Dla św. Franciszka było obojętne czy
jest to mała, czy duża rzecz, ostatecznie skutek był ten sam.
Dlatego też nasz święty Ojciec tak bardzo się troszczył o naszą
wewnętrzną wolność w używaniu czegokolwiek.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją Opatrzność, która daje
nam wszystko, co jest potrzebne do życia i wypełniania dzieł
apostolskich, do których jesteśmy posłani. Spraw, abyśmy
zawsze byli wolni i nie przywiązywali się do czegokolwiek.
Daj nam także ufność, że powodzenie naszego apostolstwa
bardziej zależy od naszej miłości, aniżeli od środków, które
używamy.
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II TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - P IĄTEK

Niebezpieczeństwo
bogactw

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”.
1B 7, 5

Lectio
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, wiedziony próżną pobożnością, nękał Bożego
męża, jakoby nie troszczyli 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

Meditatio
Bez wątpienia św. Franciszek posiadał bardzo duży
dystans względem bogactw. Nigdzie jednak nie znajdziemy
u niego potępienia samego bogactwa. Św. Franciszek znając
doskonale życie, zdaje sobie sprawę, jak wielkie
niebezpieczeństwo niesie z sobą bogactwo. Ten jego
sceptycyzm względem bogactwa ma niewątpliwie źródło
w jego osobistym doświadczeniu.
Św. Franciszek urodził się w epoce rodzącego się
krwiożerczego kapitalizmu. W jego czasach rodziła się nowa
klasa społeczna ludzi, którzy poprzez produkcję i handel
zaczęli się dorabiać dużych fortun. Samo w sobie to zjawisko
nie było czymś negatywnym, lecz zło zaczynało się wtedy, gdy
zbijanie fortun odbywało się kosztem niewolniczej pracy
najbiedniejszych. Zjawisko niewolniczej pracy u fabrykantów
było czymś nowym i przerażającym. Powstawała nowa
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przepaść w społeczeństwie pomiędzy tymi, którzy mają
pieniądze i kapitał a tymi, którzy nie mają nic. Problem
nabrzmiewał jeszcze bardziej wtedy, gdy ktoś, kto pracował,
nie posiadał żadnych praw, był zdany tylko na łaskę
pracodawcy i był najczęściej sprowadzany do żywej maszyny
produkcyjnej. Biedaczyna był naocznym świadkiem takich
właśnie nowych stosunków społecznych.
Problem ten jednak dotknął św. Franciszka z innej
strony. Jak wiemy, był on synem kupca dorobkiewicza, który
właśnie należał do tej nowej klasy bogaczy. Sam doświadczał
tego, co to znaczy mieć wszystkie bogactwa i zobaczyć
nędzarzy, którzy nie mają nic. Widział także ojca, którego
dosłownie zżerała żądza pieniądza. Biedaczyna przekonał się,
jak bardzo prawdziwe jest powiedzenie, że pieniądz rodzi
pieniądz, że kto choć raz posmakował pieniędzy, bardzo łatwo
później wpada w żądzę ich posiadania i pomnażania. To, co
dla św. Franciszka było szczególnie przerażające, że żądza
posiadania potrafiła zabić wszelkie inne zasady moralne.
Przestawał się liczyć drugi człowiek, uczciwość, miłość
bliźniego; ważne stawało się tylko to jedno: by posiadać coraz
więcej.
W pewnym momencie swego życia także św. Franciszek
doświadczył tej śmiertelnej logiki żądzy pieniądza. Było to
wtedy, gdy jego ojciec za wszelką cenę chciał, by św.
Franciszek został jego następcą, a w czasie wojny z Perugią
złupił magazyny jej kupców. Dlatego więc postawa św.
Franciszka wobec bogactw materialnych musiała być
naznaczona daleko idącą nieufnością.

To niebezpieczeństwo związane z bogactwem
materialnym, a zwłaszcza z pieniędzmi, jest równie aktualne
w naszych czasach, tak jak i w czasach św. Franciszka. Żądza
posiadania może z wielką łatwością zaślepić nawet nas, którzy
złożyliśmy ślub ubóstwa. Jeśli żyjemy w czasach, w których
używanie pieniędzy jest czymś normalnym, także i dla
ubogich, to jednak nigdy nie powinniśmy przestać czuwać nad
sobą w tej dziedzinie. Nie można pogodzić z serafickim
ubóstwem obracania sumami pieniężnymi, bez zależności od
przełożonych, albo gromadzenia kapitałów tylko dla samego
zabezpieczenia siebie. Pieniądze, jeśli są obecne w naszym
życiu, są tylko po to, aby mu służyły tam, gdzie jest to
konieczne. Ozdobą naszego życia nie jest potęga materialna
czy finansowa, ale jego skromność i funkcjonalność.
Oratio
Dobry Boże, prosimy Cię o dar wolności wobec dóbr
materialnych. Niech nigdy nie zagubimy tej prawdy, że te
dobra są czymś bardzo relatywnym. Niech nigdy nie
staniemy się niewolnikami pieniędzy czy żądzy gromadzenia
dóbr materialnych. Daj nam także wrażliwość na potrzeby
biednych i pozbawionych środków do życia. Niech pomiędzy
nami nigdy nie wyrośnie jakikolwiek mur obojętności czy
wrogości.

44

II TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - S OBOTA

Ubóstwo jako element
istotny w naśladowaniu
Chrystusa

Głównie raziło go to, co u braci, w domu lub na
zewnątrz, spostrzegł jako przeciwne ubóstwu. Rzeczywiście
on sam od początku zakonu aż do śmierci posiadał tylko
tunikę, sznur i spodnie, nic innego. Jego ubogi habit
wskazywał, gdzie gromadził swe bogactwa. Stąd to radosny,
stąd pewny, stąd gotowy do biegu, cieszył się, że
przemijające skarby zamienił na stokroć większe.
2Cel 55
Meditatio

Lectio
Święty ojciec, przebywając na tym padole płaczu,
gardził wszystkimi bogactwami synów ludzkich, jak
błahostkami, a że nastawiał się na cel najbardziej wzniosły,
dlatego z całego serca pożądał ubóstwa. Wziąwszy pod
uwagę, że było ono bliskie Synowi Bożemu, ale potem coraz
bardziej wyganiane z całego świata, zapragnął poślubić je
dozgonną miłością. Tak więc stał się miłośnikiem jego
piękności. Aby przylgnąć do niego mocniej, niż do małżonki,
i aby z nim we dwoje stanowić jednego ducha, nie tylko
opuścił ojca i matkę, ale także wszystko odrzucił. Dlatego
obejmował je czystymi uściskami i nawet na jedną godzinę
nie przestał być jego małżonkiem. Synom swoim mówił, że
ono jest drogą doskonałości, zadatkiem i zastawem bogactw
wiecznych. Nikt nie był tak żądny złota, jak on ubóstwa, ani
nikt nie dbał bardziej o strzeżenie skarbu niż on o tę
ewangeliczną perłę.

Pierwszym i najważniejszym motywem, dla którego św.
Franciszek wybrał życie w najwyższym ubóstwie było
pragnienie jak najdoskonalszego naśladowania Jezusa
Chrystusa. Św. Franciszek chciał żyć ubogo, ponieważ
Chrystus żył ubogo. Nazywa ubóstwo cnotą królewską,
ponieważ zabłysło ono ze szczególną pięknością w życiu
Jezusa i Jego Najświętszej Matki.
Św. Franciszek w swoim życiu praktykował to, co ujrzał
w życiu Jezusa. Jezus przyszedł na świat, aby otworzyć nam
drogę do królestwa niebieskiego, aby nam objawić, Kim jest
Jego Ojciec. Ten cel realizował Jezus za pomocą bardzo
skromnych środków. W zasadzie nie były to żadne środki
materialne, lecz zwiastowanie, słowem i czynem, Dobrej
Nowiny tam, gdzie to było możliwe. Św. Franciszek, podobnie
jak Jezus, nie skoncentrował się na środkach czy formie
przekazywania Ewangelii. Biedaczyna miał wiarę, że
Ewangelia sama w sobie ma moc, a najlepszym środkiem do
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jej przekazania jest autentyczne życie, które nie może się obyć
bez praktyki ubóstwa.
Publiczne życie Jezusa to doświadczenie drogi, czyli
wędrówki bez stałego miejsca zamieszkania. Z pewnością św.
Franciszek wiele razy medytował słowa Jezusa, że Lisy mają
nory, a ptaki gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca,
by złożyć swą głowę. Także przed oczyma św. Franciszka
musiał stawać obraz Jezusa wędrującego ze swoimi uczniami.
Nie posiadali nic, nawet stałego punktu odniesienia. Nie mieli
bazy noclegowej czy zaplecza materialnego. Ich jedynym
odniesieniem był Ojciec niebieski, a bazą materialną Boża
Opatrzność. Dokładnie te elementy św. Franciszek przejął i na
nich oparł życie swoje i braci.
Życie św. Franciszka było nieustanną wędrówką.
W żadnym miejscu nie zatrzymał się na stałe. Pomimo że
niektóre miejsca, jak: San Damiano, La Vernę, Porcjunkulę
ukochał, to jednak zawsze potrafił je zostawić; św. Franciszka
nie możemy utożsamiać z jakimś miejscem. Ten tak
charakterystyczny rys ewangelicznego ubóstwa św. Franciszek
nakazał swoim braciom. Zrywając z monastyczną zasadą
stałości miejsca, uczynił życie braci wędrowne. Nikt z braci
nie jest przywiązany na stałe do jakiegoś miejsca.
Jezus, wędrując i głosząc Dobrą Nowinę, był całkowicie
zdany na Opatrzność. Przychodziła ona do Niego na różne
sposoby, najczęściej poprzez dobrych i gościnnych ludzi. Św.
Franciszek także żył z obfitości Bożej Opatrzności. Co prawda
pierwszym źródłem jego utrzymania była praca, lecz to, co za
nią otrzymywał nie uważał za zapłatę, ale za jałmużnę.

Pracując, zdawał się na szczodrość tych, którzy dali mu
zajęcie.
Jezus nie zostawił po sobie żadnych materialnych
pamiątek. Mamy po Nim Ewangelię i miejsca, w których
przebywał. Dzieło zbawcze, którego dokonał, miało zupełnie
inny, to znaczy duchowy, a nie materialny wymiar. Podobnie
i u św. Franciszka: pozostało po nim bardzo mało pamiątek.
Można nawet powiedzieć, że zostawił nam tylko miejsca
naznaczone swoją obecnością, pisma i formę życia, która jest
do dziś inspiracją dla wielu ludzi. Jeśli więc można tu mówić
o dziedzictwie, to jest ono na pewno duchowe. I właśnie dzięki
temu jest ono tak trwałe, nieprzemijające i ciągle aktualne.
Oratio
Tak jak św. Franciszek, chcemy prosić Cię, Panie, o dar
miłości do świętej Pani Ubóstwa. Pomóż nam, Boże, przyjąć
i ukochać przykład życia ubogiego, jaki pozostawił nam
Jezus. Niech nigdy w naszym sercu nie wygaśnie pragnienie
nieposiadania niczego poza najwyższym dobrem, jakim jest
Bóg.
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III tydzień
Wielkiego
Postu

III TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU

III niedziela Wielkiego
Postu

Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie * i będę Ci mówił
psalm wobec narodów.
Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone
* i aż pod chmury prawda Twoja.
Wznieś się ponad niebiosa, Boże * a chwała Twoja
ponad całą ziemię.
Of 3
Meditatio

Lectio
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną * bo
w Tobie ufa dusza moja.
I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję * dopóki
nie przeminie nieprawość. Będę wołał do mego
najświętszego Ojca najwyższego * Pana, który dobrze mi
czyni. Posłał z nieba i uwolnił mnie * tych, którzy mnie
depczą, wydał na pohańbienie. Zesłał Bóg miłosierdzie swoje
i prawdę swoją * duszę moją wyrwał od bardzo mocnych
nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą,
ponieważ umocnili się nade mną.
Sidła zastawili na moje nogi * i ugięli moją duszę.
Wykopali dół przede mną * i wpadli do niego.
Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje *
zaśpiewam i psalm odmówię.
Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro * ja obudzę
się o świcie.

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo
w Tobie ufa dusza moja.
Św. Franciszek rozpoczyna ułożony przez siebie trzeci
psalm słowami wypowiedzianymi przez króla Dawida po jego
ciężkim grzechu. Są to słowa pełne bólu i żalu z powodu tego,
co się stało. Człowiek, który zgrzeszył uświadamia sobie swoją
nędzę, małość, podłość, niewierność... Ma świadomość, że
obiecywał Bogu inne życie, a jednak nie wytrzymał, zdradził
i zawiódł. Wie, że jedyną rzeczą, o którą może teraz prosić
Boga to zmiłowanie. Dlatego też dwa razy powtarza: zmiłuj się
nade mną, Boże.
Św. Franciszek, tak jak każdy człowiek, też miał
doświadczenia grzechu. Pisze o tym bardzo szczerze w swoim
Testamencie: byłem jeszcze w grzechach. Również asyski
Biedaczyna musiał niejednokrotnie boleć z powodu swojej
niewierności. Ileż razy wypowiadał obolały z bólu słowa
psalmu: zmiłuj się nade mną, Boże. Wiedział wtedy
doskonale, że może zaufać Bogu, ponieważ Ten jest
miłosierny. Wewnętrzny ból św. Franciszek leczył lekarstwem
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ufności w miłosierdzie Boże. Nie uciekał się do innych
środków, jak: ludzka pociecha, zapomnienie, wir pracy czy
zajęć. Najlepszym ukojeniem dla bólu spowodowanego
grzechem jest świadomość, że miłosierdzie Boże jest większe
od choćby najbardziej ohydnego grzechu.
Czas Wielkiego Postu, w jakim się znajdujemy, to
niewątpliwie okres, w którym bardziej niż kiedykolwiek
rozważamy naszą grzeszność. Być może nieraz przed naszymi
oczyma stanie nam nasza nieprawość. Im bardziej
odkrywamy, kim jest Bóg i jak bardzo nas kocha, tym mocniej
odczuwamy, jakim złem jest grzech. Nie może nam wtedy
zabraknąć ufności w miłosierdzie Boże.
I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję, dopóki
nie przeminie nieprawość.
Ból spowodowany grzechem potrafi przeszyć człowieka
aż do jego najgłębszych wnętrzności. Trudno jest ten rodzaj
cierpienia porównać z innym. W tych bardzo trudnych
chwilach można i trzeba kryć się w cieniu skrzydeł Pana.
Skutki grzechu czasem trwają bardzo długo i potrafią przez
długi czas napełniać nas bólem. Jest to jakby pokuta za to, co
złego uczyniliśmy. Może wtedy przyjść do nas pokusa
zwątpienia i ucieczki w kolejny grzech. Dlatego tak ważne jest
wtedy, aby chronić się w cieniu skrzydeł Pana tak długo, aż
przeminie nieprawość. Trzeba pamiętać, że każdy grzech nas
osłabia i podcina korzenie dobra, które są w nas. Trzeba więc
czasu i cierpliwości, i długiego przebywania pod skrzydłami
Pana, aby zostało odbudowane w nas to, co zniszczył albo
zachwiał grzech. Nieprawość i jej skutki muszą w nas
przeminąć. Trzeba mieć nadzieję, że Bóg może w nas dokonać

takiego dzieła. Nie wolno nam nigdy ulegać innej logice, gdyż
ona nie prowadzi do życia. Wtedy, gdy będziemy trwać
w cieniu skrzydeł Pana, z pewnością do naszych serc powróci
radość i pokój.
Oratio
Zmiłuj się, Panie, nade mną. Widzisz, jak bardzo moja
dusza jest obolała z powodu mojej nieprawości. Tyle razy
przyrzekałem Ci wierność i tyle razy Cię zawiodłem. Wybacz
mi! Nie pozwól, aby smutek i rozpacz zakrólowały w moim
sercu. Chronię się do cienia miłosierdzia, jakie odnajduję
w Twoim sercu. Chroń mnie, Panie, przed zwątpieniem,
bowiem nie w sobie, ale w Tobie pokładam moją nadzieję.
Ufam Ci, Panie, i wierzę głęboko, że Twoja miłość okaże się
i teraz większa od mojej nieprawości. O, Jezu miłosierdzia!

49

III TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - P ONIEDZIAŁEK

Oryginalność
posłuszeństwa
u św. Franciszka

Lectio
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 go, 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 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”.
1B 6, 8

Meditatio
Gdy do św. Franciszka dołączyli pierwsi towarzysze, było
czymś logicznym, że Biedaczyna był ich głową i przywódcą.
Wszyscy bracia od początku byli mu posłuszni, a od momentu
zatwierdzenia Zakonu przez Innocentego III, także papieżowi
jako głowie Kościoła katolickiego. To, co cementowało więzy
młodej rozrastającej się wspólnoty, to było właśnie
posłuszeństwo. Nie bez przypadku św. Franciszek w swej
Regule moment złożenia profesji określał jako przyjęcie pod
posłuszeństwo. Właśnie od tego momentu pewien porządek
we wspólnocie braci opierał się na posłuszeństwie.
Św. Franciszek jako fundator Zakonu stanowił jego
głowę, zaś reszta wspólnoty ciało. Pomiędzy głową a resztą
ciała panowała naturalna symbioza. Żaden z członków ciała,
czyli wspólnoty, nie istniał dla siebie samego, i bez reszty jego
egzystencja byłaby niemożliwa. Bracia właśnie przez bycie
posłusznymi głowie, czyli św. Franciszkowi, mieli gwarancję
jedności i porządku. Ta prosta na początku struktura
posłuszeństwa musiała ulec z czasem rozwojowi. Zakon zaczął
się bardzo szybko rozwijać. Z czasem malutka grupa,
doskonale znających się i ufających sobie, braci rozrosła się
w wielotysięczną, międzynarodową i bardzo zróżnicowaną
wspólnotę. To, co ich wyróżniało od innych Zakonów, to
posłuszeństwo ewangelicznej formie życia zawartej w Regule.
Bez tego wewnętrznego spoiwa nie byłoby możliwe
zachowanie jedności w tak licznej wspólnocie.
Oryginalność franciszkańskiej koncepcji posłuszeństwa
leżała jednak nie w zewnętrznej dyscyplinie, ale w nowym
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podejściu do wzajemnej zależności pomiędzy przełożonymi
a podwładnymi.
Należy pamiętać, iż w czasach św. Franciszka życie
zakonne było oparte na zasadach monastycznych. Do ich
istoty należała pewna stałość, obejmująca różne dziedziny
życia zakonników. Na przykład każdy mnich był przypisany do
jednego opactwa i normalnie nie zmieniał swego miejsca
pobytu. Na czele monastycznego opactwa stał opat – ojciec,
który był wybierany dożywotnio. Tak więc życie mnichów
jakby naturalnie było oparte na władzy jednego
niezmieniającego się ojca – przełożonego, który bardzo często
w najdrobniejszych dziedzinach regulował codzienność
zakonników.
Św. Franciszek przede wszystkim zerwał z dożywociem
urzędów i pobytów na jakimś jednym miejscu. Uważał, że
praktyką ubóstwa jest nie nazywanie niczego swoim ani
posiadanie czegoś na stałe. Do tej zasady musiała być także
dopasowana koncepcja posłuszeństwa. Żaden z braci nie
zostawał przełożonym na stałe. Po upływie kadencji wracał do
szeregu i bardzo często zdarzało się tak, że dotychczasowy
podwładny stawał się przełożonym. Taka sytuacja była czymś
nowym w ówczesnym świecie zakonnym i niewątpliwie
świadczyła o bardzo nowatorskim podejściu św. Franciszka do
posłuszeństwa.
Przytoczone powyżej zdarzenie z biskupem w Imoli
pokazuje nam, że św. Franciszek nie rozumiał posłuszeństwa
jako ślepego poddania się woli przełożonym. Czując
wewnętrzne przynaglenie, potrafił użyć swego sprytu i pokory,
aby je zrealizować. Posłuszeństwo franciszkańskie nie jest

więc ślepe i bezrozumne, ale zawsze posiada w sobie choć
szczyptę Bożego szaleństwa, wykraczającego poza utarte
schematy.
Oratio
Św. Franciszku pomóż nam zrozumieć wartość
ślubowanego posłuszeństwa. Wszak każdy z nas przez
profesję został przyjęty pod posłuszeństwo. Pomóż nam
prawdziwie w duchu Ewangelii, czy to wykonać każde
polecenie, czy też służyć braciom jako przełożeni. Udziel nam
także radości, gdy będzie nam dane wrócić do szeregu, czy
mieć za przełożonych swoich byłych podwładnych.
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III TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - W TOREK

Wiara w Boga, który działa
wszędzie

Zrozumieli ubodzy bracia, że wyższa siła towarzyszy Bożemu
mężowi, pokrzepili się bardziej darem Bożej
szczodrobliwości, aniżeli pokarmem dla własnego ciała.
Ponadto napełnieni Bożą pociechą, mocno sobie postanowili
i nieodwołalnie potwierdzili, że żaden głód czy udręczenie nie
skłoni ich do odstąpienia od obietnicy· zachowywania
świętego ubóstwa.
1B 4, 1
Meditatio

Lectio
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 Ewangelii Chrystusowej.
Kiedy podczas drogi rozmawiał z towarzyszami, w jaki
sposób uczciwie zachowywać Regułę, którą przyjęli, jak
postępować przed Bogiem w świętości i sprawiedliwości
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.

Początki nawrócenia św. Franciszka z różnych powodów
nie były proste. Św. Franciszek czuł wyraźnie, że Bóg wkroczył
w jego życie, lecz bardzo trudno mu było ogarnąć to wszystko,
co się zmieniało w nim i wokół niego. Trudność była przede
wszystkim w tym, że Bóg nie przedstawił na początku św.
Franciszkowi jakiegoś gotowego szczegółowego planu.
Odwrotnie, św. Franciszek otrzymał zaledwie od Pana kilka
słów – wezwań, jak choćby to z San Damiano: Idź, odbuduj
mój Kościół. Biedaczyna wyruszał w swą drogę, znając mniej
więcej jej kierunek, ale poza tym nie miał nic konkretnego.
Gdy płynął czas, św. Franciszek coraz bardziej zaczął
doświadczać Bożego działania. Powoli przyszli bracia, potem
otrzymał od Boga ewangeliczną formę życia, jego wspólnota
została zatwierdzona przez Kościół. Św. Franciszek
doświadczył prowadzenia przez Boga, powoli odkrywał, że Bóg
wcześniej wszystko przygotował i powoli objawia swoją wolę.
Okazało się, że wszystko rozłożone jest w czasie i niczego nie
można sztucznie przyspieszać. Jedyną postawą może być
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pokorna zgoda na Boże działanie i posłuszeństwo wobec
Bożego planu.
Jedną z głównych podstaw posłuszeństwa jest
przekonanie wiary, że w świecie rządzonym przez Bożą
Opatrzność nie ma miejsca na przypadki. O tym, że Bóg
prowadzi braci i że o wszystko się zatroszczy, bracia mogli się
przekonać już na początku swojej wspólnej drogi: 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.
Nic się nie dzieje bez Bożej myśli i celu. Trzeba mieć
jednak ogromną wiarę, by tej perspektywy nigdy nie zagubić.
Jest to niewątpliwie duży wysiłek duchowy, aby dostrzec
działanie Boga, przyjąć je i okazać Mu posłuszeństwo.
Kwestię posłuszeństwa w naszym życiu nie można
ograniczyć tylko do uległości przełożonym. Tu chodzi o coś
o wiele głębszego i trudniejszego. Chodzi o postawę wiary,
która pozwala dostrzec Boga, który działa wszędzie i we
wszystkim, oczywiście poza grzechem. Nie można żyć, czy
zachowywać się, jakby Bóg był kimś, kto jest obok albo
w ogóle nie jest obecny. Bóg, objawiając nam swoje działanie,
liczy na nasze posłuszeństwo. Ono jest w tym wypadku czymś
niezbędnym dla nas, a także dla realizacji odwiecznego Bożego
zamysłu.

Tak więc posłuszeństwo jest ściśle związane z wiarą. Ono
aktualizuje to, co dostrzega wiara. Wiara winna się przekładać
w konkretne wybory i postawy. Bardzo szybko wtedy
dostrzeżemy zależność pomiędzy wiarą a posłuszeństwem.
Jeśli przez wiarę dostrzegamy Boga działającego zawsze
i wszędzie, to każde Jego działanie, bez względu na miejsce czy
czas, będzie wymagało od nas przyjęcia, czyli posłuszeństwa.
Wtedy całe nasze życie powoli będzie się przemieniać w akt
wiary i posłuszeństwa. Każda chwila będzie naznaczona Bożą
obecnością i przyjęciem jej.
Oratio
Bądź uwielbiony, Panie, w każdej chwili i w każdym
miejscu. Bowiem cała przestrzeń jest naznaczona Twoją
obecnością. Ty, który od wieków wszystko przygotowałeś,
pomóż nam dostrzec Twoje plany i przyjąć Twoje działanie.
Pragniemy być Ci w pełni uległymi, pragnąc, by przez nasze
posłuszeństwo spełniło Twój odwieczny zamysł.
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III TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - Ś RODA

Meditatio

Wiara w objawiającego się
Boga

Lectio
Aby zaś wszystko pobudzało go do miłości Bożej,
radował się wszystkimi dziełami rąk Pańskich i 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. 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
zachęcał je słodko do wielbienia Pana.
1B 9, 1

Kluczem do zrozumienia tego, czym jest posłuszeństwo
w naszym życiu jest słowo objawienie. Św. Franciszek nie
zacieśniał tego słowa tylko do jego właściwego znaczenia. Dla
św. Franciszka objawienie nie oznaczało tylko tego, co zostało
zapisane w Piśmie Świętym, czy ogłoszone jako dogmat wiary
przez Kościół. Dla Biedaczyny słowo objawienie oznaczało
przede wszystkim działanie Boga. Wszędzie widział Boga,
który działa i przez to się objawia.
Jeśli św. Franciszek otwierał Ewangelię i w niej
znajdował fragment odpowiadający na jego problemy, widział
w tym Boże objawienie. Tak stało się wiele razy w jego życiu
i to w momentach, które decydowały o przyszłości. Na
przykład w Porcjunkuli czy na La Vernie przed otrzymaniem
stygmatów.
Innym przykładem Bożego objawienia w życiu św.
Franciszka były słowa Jezusa z krzyża San Damiano: Idź,
odbuduj mój Kościół. Głos Boga przeniknął wtedy św.
Franciszka, wskazując mu drogę i określając jego przyszłość.
Także biskup Asyżu, sam z pewnością nie będąc tego do
końca świadomym, wypowiadał do poszukującego św.
Franciszka słowa, w których tenże później dostrzegł Boga
wskazującego mu drogę.
W bardzo trudnej chwili życia, kiedy nie wiedział on, co
ma robić, poprosił o modlitwę i słowo św. Klarę i Sylwestra,
chcąc właśnie w ich odpowiedzi ujrzeć objawienie Bożej woli.
W swoim Testamencie św. Franciszek mówi wprost, że
żaden człowiek, ale sam Najwyższy mu objawił ten sposób
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życia. Tak więc Bóg ciągle objawiał się św. Franciszkowi nie
tyle poprzez nadzwyczajne objawienia, co przez wewnętrzny
głos – który można by nazwać inspiracją. Ta wewnętrzna
inspiracja stała się dla św. Franciszka czymś bardzo ważnym
i w pewnym sensie decydującym w życiu jego i braci. Właśnie
takiej postawy wymagał św. Franciszek od kandydatów, którzy
zgłaszali się do Zakonu. Każdy kandydat, według Reguły, jeśli
chciał wstąpić do Zakonu, musiał do niego przyjść z powodu
Bożej inspiracji. Także i ten brat, który chciał się udać do
Saracenów musiał mieć najpierw tę Bożą inspirację. Mówiąc
o niej, możemy powiedzieć, że w szerokim sensie chodzi tu
właśnie o Boga, który objawia swoją wolę, a przez to domaga
się odpowiedzi ze strony człowieka, czyli posłuszeństwa.
Z Bożym objawieniem w życiu św. Franciszka wiązała się
jeszcze jedna jego postawa. Biedaczyna doskonale zdawał
sobie sprawę, że może bardzo łatwo wpaść w złudzenia co do
objawień. Nie posiadał żadnej wewnętrznej gwarancji, że po
prostu się nie myli. Dlatego św. Franciszek zawsze chciał mieć
potwierdzenie swoich objawień ze strony urzędowego
Kościoła. Dlatego wiele razy udawał się do biskupa Asyżu
Gwidona, czy wreszcie do papieża Innocentego, którzy
w sposób autorytatywny rozstrzygali autentyczność Bożych
inspiracji. Biedaczyna chciał, aby Zakon posiadał kardynała
protektora, który by czuwał nad właściwą drogą całego
braterstwa. Tutaj też widać, że św. Franciszek zawsze chciał
kierować się duchem posłuszeństwa, bowiem tylko tu widział
gwarancję wypełnienia się tego wszystkiego, co Bóg na różne
sposoby mu objawiał.

Oratio
Przybądź Duchu Święty i natchnij nasze serca duchem
wiary i mocy, abyśmy, tak jak św. Franciszek, mogli zawsze
żyć w posłuszeństwie woli Bożej. Pomóż nam dobrze
odczytywać to wszystko, co mówi do nas Pan. Broń nas od
złudzeń i nazywania naszych planów Bożą wolą. Daj nam
łaskę zaufania Tobie, ilekroć wola Boża w czymkolwiek
będzie inna od naszych myśli czy dróg.

55

III TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - C ZWARTEK

Naśladowanie życia Jezusa
Chrystusa
i nasze posłuszeństwo

zdumieniu ową najdroższą łaskę oddania się
i najszczodrobliwszą miłość. Często przystępował da
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.
1B 9, 2
Meditatio

Lectio
Ukrzyżowany Jezus Chrystus jak wiązka mirry
spoczywał zawsze na piersiach 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, 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.
Wobec sakramentu Ciała Pańskiego płonął wielkim
żarem miłości całą swą istotą, podziwiając w największym

Dla św. Franciszka posłuszeństwo miało za swoją
podstawę pragnienie naśladowania Jezusa Chrystusa. To
pragnienie naśladowania Jezusa wypływało z tego, co św.
Bonawentura napisał o św. Franciszku: Przez żar największej
miłości pragnął przemienić się zupełnie w Ukrzyżowanego.
U podstaw naśladowania Jezusa stała miłość Biedaczyny.
Miłość zawsze upodabnia, nigdy nie dzieli i nie powoduje
oddalenia. Miłość do Chrystusa nakazała św. Franciszkowi być
posłusznym. Nie powodowały nim inne przesłanki czy racje.
Posłuszeństwo św. Franciszka jest dogłębnie chrystologiczne,
to znaczy oparte na doświadczeniu Chrystusa.
To doświadczenie jest oparte przede wszystkim na
słowach naszego Zbawiciela Ojcze, nie moja, ale Twoja wola
niech się stanie. Jezus przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę
Ojca niebieskiego. Tego pragnął, szukał i to było Jego
pokarmem. Jezus nigdy nie uczynił kroku wstecz, nie oddalił
się od dróg, które przeznaczył mu Ojciec. To posłuszeństwo
Ojcu zaprowadziło Jezusa aż na krzyż, by tam dopełnić dzieła
zbawienia.
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Czy św. Franciszek mógł mieć inne racje dla
posłuszeństwa, jeśli nie tę jedyną, że nie ma miłości bez
pragnienia wypełnienia woli umiłowanego? Kwestia praktyki
posłuszeństwa w naszym życiu wymaga bardzo zdrowego
ustawienia jego fundamentu. Jeśli mówimy o posłuszeństwie
ewangelicznym, to jest ono oparte na miłości i z niej także
wypływa. Tylko takie posłuszeństwo jest czymś trwałym
i rozwijającym nas w każdym wymiarze naszego życia.
Posłuszeństwo nie może być oparte tylko na ludzkich
przesłankach, gdyż nie wytrzyma różnych prób, jakie przynosi
nam życie, i wcześniej czy później stanie się ono praktycznie
niemożliwe. Jedynie miłość może dać posłuszeństwu trwałość
i twórczy rozwój.
Spoglądając od strony negatywnej, posłuszeństwo nie
jest tylko jakimś układem opartym na ludzkiej roztropności.
Wspólnota zakonna to nie brygada robotników z majstrem,
który poleca wykonanie prac i z tego rozlicza. To, co nas łączy,
to nie efektywność wynikająca ze stosowania reguł żelaznej
dyscypliny, ale wspólne pragnienie wypełnienia woli Boga.
Posłuszeństwo musi być budowane na pragnieniu
zachowania ludzkiej godności. Żaden człowiek nie ma prawa
do pomiatania drugim albo wymagania ślepej zależności.
Posłuszeństwo nie może być ślepe, w nim się musi zawierać
decyzja, pragnienie wypełnienia woli Boga. Nie można jej
przyjmować w sposób ślepy, czyli bierny. My musimy jej
pragnąć ze wszystkich naszych sił. To pragnienie jednak nie
może być zabarwione smutkiem czy głupotą. Bóg po to dał
nam rozum, świat uczuć i wolną wolę, abyśmy tym wszystkim
przylgnęli do Boga. Posłuszeństwo nie może nas czynić

kawałkiem bezdusznego drewna, ono musi uszlachetniać
naszą naturę. My nie mamy stawać się bezdusznymi robotami
w służbie królestwa Bożego, ale osobami coraz bardziej
bogatymi wewnętrznie.
Każde polecenie przełożonego, jak i każdy akt naszego
posłuszeństwa muszą być zanurzone w perspektywie życia
Ewangelią. Nasze posłuszeństwo musi mieć udział
w posłuszeństwie, jakie okazywał Jezus swemu Ojcu
niebieskiemu.
Oratio
Jezu, który we wszystkim szukałeś woli Ojca, pomóż
nam mieć tylko to jedno jedyne pragnienie: szukania woli
Ojca. Niech ono będzie naszym codziennym pokarmem,
naszą filozofią życiową. Broń nas od pokusy ucieczki
w naturalistyczny sposób patrzenia na posłuszeństwo; od
posłuszeństwa ślepego i biernego, przynoszącego wygodę
i tak zwany święty spokój.
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Posłuszeństwo jako droga
odkupienia człowieka

swego własnego gwardiana. Pewnego razu powiedział do
swych towarzyszy: „Wśród różnych darów, jakich udzieliła
mi miłość Boża, otrzymałem i tę łaskę, że gdyby mi dano za
gwardiana nowicjusza, co dopiero jedną godzinę jest
w zakonie, słuchałbym go tak samo, jak kogoś z najstarszych
i najbardziej doświadczonych braci. Podwładny powinien
traktować swego przełożonego nie jako człowieka, ale jako
Tego, dla którego miłości jest podwładnym. A im bardziej
godnym wzgardy jest ten, co stoi na czele, tym bardziej
urzeka pokora słuchającego”.
2Cel 151

Lectio
On, najroztropniejszy kupiec, pragnąc na wiele
sposobów czerpać zysk i cały obecny czas przemieniać na
zasługę, chciał poddać się wędzidłom posłuszeństwa i siebie
samego podporządkować cudzemu kierownictwu. Nie tylko
zrzekł się urzędu generała, ale celem osiągnięcia większego
dobra z posłuszeństwa, poprosił o osobnego gwardiana,
którego by specjalnie szanował jako przełożonego.
Powiedział do Piotra Cattani, któremu już wpierw
przyrzekł był święte posłuszeństwo: „Proszę cię, ze względu
na Boga, abyś jednego z moich towarzyszy uczynił swoim
zastępcą w stosunku do mnie, którego słuchałbym ze czcią,
tak jak ciebie. Wiem bowiem, jaki jest owoc posłuszeństwa
i to, że temu, kto ugiął kark pod cudze jarzmo, żadna chwila
nie mija bez zysku”.
Zatem, po spełnieniu jego prośby, wszędzie pozostał
podwładnym aż do śmierci, zawsze z szacunkiem słuchał

Meditatio
Posłuszeństwo jest najprostszą i najpewniejszą drogą
prowadzącą nas do domu Ojca. Wiemy, że nieposłuszeństwo
pierwszych rodziców sprawiło, że musieli opuścić raj. Była to
najwyższa cena, jaką człowiek musiał zapłacić za
nieposłuszeństwo. Od tego momentu nasze życie, tu na ziemi,
stało się w pewnym sensie życiem na obczyźnie. Lecz możemy
być szczęśliwi z faktu, że Jezus przez swoje posłuszeństwo
otworzył nam drogę do nieba. Nawet jeśli żyjemy na
obczyźnie, to zmierzamy z powrotem do domu Ojca. Musimy
jednak pamiętać, że jeżeli Chrystus otworzył nam drogę do
nieba przez posłuszeństwo, to nie ma dla nas innej drogi, by
się do niego dostać, niż bycie posłusznym.
Doskonale zrozumiał to św. Franciszek i właśnie dlatego
chciał poddać się wędzidłom posłuszeństwa i siebie samego
podporządkować cudzemu kierownictwu. Nie można
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otrzymać spełnienia obietnicy nieba na innej drodze niż
posłuszeństwo. Nie ma drogi do Boga, która byłaby poza
posłuszeństwem.
Dlaczego droga posłuszeństwa ma wartość odkupieńczą?
Jeżeli pierwsi rodzice popełnili grzech nieposłuszeństwa, to
był on spowodowany tym, że zaczęli szukać siebie. Zwątpili
w to, że Ojciec niebieski chce dla nich dobrze. Słuchając
podszeptu szatana, chcieli polepszyć sobie swój los, pójść
swoją drogą. Oparli się na sobie, myśląc, że bez Boga będzie
im lepiej. Przez nieposłuszeństwo odseparowali się od Boga.
Ich wnętrze zostało zatrute przez grzech.
Jeśli więc nieposłuszeństwo było korzeniem wszelkiego
zła w życiu człowieka, tak posłuszeństwo będzie drogą
naprawy tego, co grzech zniszczył. Posłuszeństwo wymaga
przede wszystkim przyjęcia planu, który pochodzi nie ze
strony człowieka, ale z zewnątrz, od Boga. Przyjęcie tego planu
i wierność mu sprawi powolne uporządkowywanie wnętrza
człowieka. Posłuszeństwo sprawia, że kolejne nasze sfery
duchowe nie tylko zostają uzdrawiane, ale powoli są także
przenikane Bożą łaską. Posłuszeństwo sprawia nasze
wewnętrzne uleczenie, a z czasem także upodobnienie się do
Boga. Jest to owoc łaski Bożej, która dzięki praktyce
posłuszeństwa ma stały dostęp do ludzkiego wnętrza.
Możemy właśnie z tej perspektywy spojrzeć na św.
Franciszka. Jako młodzieniec był zakochany w sobie i w swej
niezależności od nikogo. Rozdzierany na różne strony
najrozmaitszymi pragnieniami, doświadczał w swoim wnętrzu
rozbicia, pomimo swej wesołości wcale nie był szczęśliwy. Gdy
na swej drodze spotkał Boga, poznał szybko, jak bardzo jest

przez grzech poraniony i wewnętrznie rozbity. Zrozumiał też,
że jedyną drogą do uzyskania pokoju i szczęścia jest posłuszne
przyjęcie i wypełnienie woli Bożej. Stąd jego gorąca modlitwa
z San Damiano: Panie, co chcesz, abym czynił? Jego wręcz
heroiczne posłuszeństwo Bogu doprowadziło go na szczyty
świętości. Powoli On sam zaczął doświadczać, że
posłuszeństwo łasce Bożej uwalnia go od zła, leczy rany, że
tworzy w nim nowego odkupionego człowieka. Nie byłoby to
nigdy możliwe bez postawy bycia posłusznym, nawet bez
względu na to, jak wysoką cenę trzeba byłoby za to zapłacić.
Oratio
Św. Franciszku, nasz seraficki Ojcze, pomóż nam
zrozumieć, czym jest ewangeliczne posłuszeństwo. Pozwól
nam odkryć to, co każdy grzech, czyli nieposłuszeństwo
Bogu, czyni w naszym wnętrzu. Pomóż nam nieustannie
odkrywać wartość posłuszeństwa, nie z przymusu, ale
z miłości, a także duchowe dobrodziejstwa, jakie ono
przynosi.
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Posłuszeństwo jako moc
wspólnoty

owego brata. Bo powodowany był pragnieniem zobaczenia
świętego ojca, choć nie wykazał roztropności, co sama jedna
jest woźnicą cnót.
2Cel 151
Meditatio

Lectio
Mniemał, że tylko rzadko należy rozkazywać pod
posłuszeństwem i nie od razu miotać tym oszczepem, który
winien być rzucony na końcu. Mówił, że „nie należy za
szybko sięgać po miecz”. O tym zaś, co nie śpieszy słuchać
rozkazu wydanego na mocy posłuszeństwa, sądził, że ani
Boga się nie boi, ani człowieka nie szanuje.
Nic prawdziwszego od tych słów. Bo czymże jest władza
rządzenia u zuchwałego rozkazodawcy, jeśli nie mieczem
w ręku szaleńca? Natomiast cóż bardziej żałosnego, niż
zakonnik gardzący posłuszeństwem?
Pewnego razu bratu, który przybył sam, bez obediencji,
zabrał kaptur i kazał wrzucić do wielkiego ognia. A gdy nikt
kaptura nie wyciągnął z ognia, jako że bano się wzburzonego
nieco oblicza ojca, Święty kazał go wydobyć z płomieni,
w których nic się nie nadwątliło. Zapewne mogły tego
dokonać zasługi Świętego, ale chyba nie brakło tu też zasługi

Poprzez ślub posłuszeństwa, który wyzwala nas od siebie
i naszych osobistych projektów, rodzi się wspólnota braterska.
To, co łączy nasze wspólnoty od wewnątrz, to łaska powołania,
którą każdy z nas otrzymał, i okazane jej posłuszeństwo.
Wiemy doskonale, że łaska powołania nie jest jednorazowym
darem, ale czymś, co się rozkłada na wszystkie dni naszego
życia. Dlatego posłuszeństwo tej łasce jest czymś
fundamentalnym dla nas w wymiarze osobistym, jak i dla całej
wspólnoty.
Posłuszeństwo jest tym, co spaja i buduje wspólnotę od
wewnątrz. Można tę prawdę odnieść do jak najszerszego kręgu
wierzących. Posłuszeństwo jest tym, co buduje Kościół, zaś
nieposłuszeństwo jest tym, co go niszczy i osłabia. Św.
Franciszek miał tego doskonałą świadomość, dlatego tak
bardzo podkreślał wagę posłuszeństwa w swoim Zakonie.
O tym, jak ważne było dla Niego posłuszeństwo możemy
także wywnioskować ze zdarzenia, które przytoczył Tomasz
z Celano, pewnego razu bratu, który przybył sam, bez
obediencji, zabrał kaptur i kazał wrzucić do wielkiego ognia.
Wiemy, jak bardzo św. Franciszek był miłosierny dla
grzeszników i jak nakazywał przełożonym łagodność
względem braci błądzących. Lecz gdy zobaczył brata
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przybyłego bez obediencji, czyli poza posłuszeństwem, bez
wiedzy czy woli swego gwardiana, był bardzo surowy. Gest
zdjęcia bratu kaptura i rzucenia go do ognia jest bardzo
wymowny i symboliczny. Znaczący jest także lęk braci przed
zazwyczaj łagodnym św. Franciszkiem.
Tak więc posłuszeństwo jest tym, bez czego nie może
obejść się Kościół oraz Zakon będący jego częścią.
Praktyka posłuszeństwa jest jedną z podstaw porządku
w życiu wspólnym. Każdy zakon i każda wspólnota lokalna
musi mieć swoją podstawową strukturę. Na czele wspólnoty
stoi jej przełożony, któremu została powierzona troska o braci,
a także o wypełnienie jej misji. Nie może istnieć wspólnota bez
przełożonego. Tę bardzo prostą prawdę trzeba sobie dosyć
często uświadamiać, bowiem może przychodzić do nas pokusa
życia tak, jakby przełożonego nie było. Każdy zakonnik
powinien odkryć w sobie potrzebę posiadania przełożonego.
Bez niego byłoby praktycznie niemożliwe wypełnienie woli
Bożej.
Przełożonego najlepiej porównać do biblijnego dobrego
pasterza, który zna swoje owce po imieniu i troszczy się, aby
były one bezpieczne i niczego im nie zabrakło. Pasterz musi
cieszyć się autorytetem i posłuszeństwem, ponieważ bez tego
owce rozpierzchną się bardzo szybko. W dzisiejszych czasach
autorytet nie jest wartością, która przychodzi automatycznie,
ale trzeba ją wypracować. Wbrew pozorom, choć mówi się
o powszechnym kryzysie autorytetów, to jednak wspólnota
jakby z natury go potrzebuje. Wspólnota z przełożonym,
nieposiadającym odpowiedniego autorytetu jest jak stado
owiec, które ciągle jest w rozsypce.

Posłuszeństwo obowiązuje wszystkie strony we
wspólnocie, zarówno przełożonych, jak i podwładnych. Tu
chodzi o wzajemne słuchanie siebie oraz służbę Bogu i sobie.
Nikt nie jest postawiony ponad drugim, po to, by nim
pomiatać, ani nic nie usprawiedliwia kontestacji władzy
z jakichś nieokreślonych powodów. Sprawowanie władzy
i praktyka posłuszeństwa nie mogą być drogą do nadużyć, ale
mają być narzędziami do wiernego wypełniania obowiązków
swego stanu.
Oratio
Dobry Panie, pomóż nam zrozumieć, że nie ma
wspólnoty i w ogóle życia zakonnego bez posłuszeństwa.
Prosimy Cię za naszych przełożonych, by byli jak
ewangeliczny pasterz, który zna swoje owce po imieniu i aby
we właściwy sposób budowali swój autorytet. Prosimy Cię
za podwładnych, by cenili sobie to, iż mogą wszystko
wykonywać na mocy posłuszeństwa, a przez to zasługiwać
na królestwo niebieskie.
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IV tydzień
Wielkiego
Postu

IV TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU

IV Niedziela Wielkiego
Postu

Lectio
Zmiłuj się nade mną, Boże, bo podeptał mnie człowiek *
cały dzień zwalczał mnie i uciskał.
Moi nieprzyjaciele przez cały dzień mnie deptali *
ponieważ wielu przeciwko mnie walczyło.
Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali
* niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzięli.
Ci, którzy strzegli mojej duszy * wspólnie odbyli naradę.
Wyszli na zewnątrz * i rozmawiali razem.
Wszyscy, którzy mnie widzieli, wyśmiewali się ze mnie *
mówili ustami i kiwali głową. Ja zaś jestem robak, a nie
człowiek * pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa.
Ze względu na nieprzyjaciół stałem się wielkim
pośmiewiskiem dla moich bliskich * i postrachem dla moich
znajomych.
Ojcze Święty, nie oddalaj ode mnie Twej pomocy *
wejrzyj ku mojej obronie.

Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego.
Of 4
Meditatio
Zmiłuj się nade mną Boże, bo podeptał mnie człowiek;
cały dzień zwalczał mnie i uciskał.
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu chcemy rozważyć
czwarty psalm z Oficjum o Męce Pańskiej, ułożonego przez św.
Franciszka. Ten psalm ma charakter długiej i bolesnej skargi
prześladowanego człowieka. Każde słowo psalmisty jest
dramatycznym wołaniem do Boga człowieka prześladowanego
przez drugiego człowieka. Ileż dramatu zawiera się w słowach:
bo podeptał mnie człowiek. Niewątpliwie te słowa należy
w pierwszym rzędzie odnieść do męki Jezusa. Ten
najsprawiedliwszy z mężów ludzkich doświadczył cierpienia
zadanego przez ludzi i to we wszystkich wymiarach, zarówno
duchowym, jak i fizycznym. Jest to wołanie o miłosierdzie i o
pomoc w znoszeniu cierpienia.
Gdy popatrzymy na życie św. Franciszka, to i jemu
zdarzało się być prześladowanym przez drugiego człowieka.
Pierwsze prześladowanie było chyba najboleśniejsze, bowiem
pochodziło ze strony jego rodzonego ojca. Św. Franciszek był
przez niego bity i kilkakrotnie zamykany w domowym
więzieniu. Gwałtowny charakter ojca nieraz wyładowywał się
na Biedaczynie, powodując jego łzy i lęk.
Inne prześladowanie ze strony ludzi w życiu Biedaczyny
miało miejsce w jego rodzinnym mieście. Gdy po swoim
nawróceniu chodził po Asyżu, chwaląc Boga i prosząc
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o jałmużnę, to wielu obrzucało go błotem, kamieniami
i wyzwiskami. Ci sami, którzy wcześniej go podziwiali albo
nawet się go bali, teraz odnosili się do niego z nieukrywaną
pogardą i nienawiścią.
Także i później św. Franciszek doświadczał ludzkiej
nienawiści. Na przykład, kiedy został napadnięty przez
zbójców, pobity, odarty z odzienia i wrzucony do śniegu. Na
jego odpowiedź, że jest heroldem wielkiego Króla, usłyszał
jedynie szyderczy śmiech.
Spójrzmy i my na wszystkie sytuacje w naszym życiu, gdy
doświadczyliśmy nienawiści ze strony drugiego człowieka. Ileż
to razy ktoś wyładowywał się na nas, nie zważając zupełnie, ile
nas to może kosztować? Ile razy nie mogąc uniknąć takiego
prześladowania, wołaliśmy do Boga: Zmiłuj się nade mną,
Boże? Ileż to razy zdawało się nam, że prześladowanie to zdaje
się nie mieć końca, że jest ono ponad nasze siły?
Być może w tym momencie przypomni nam się wiele
zranień, zadanych nam przez innych. Ale może stanie nam
przed oczyma i wartość tamtego prześladowania. Ile w takich
chwilach musieliśmy okazać silne nerwy, by na zło nie
odpłacić złem. To właśnie w godzinie prześladowań możemy
przekonać się, ile mamy miłości, cierpliwości, wytrwałości
w przeciwnościach. Takie chwile przynoszą nam wiele prawdy
o nas samych. Są one też bardzo szczególną okazją do naszego
oczyszczenia, a także i wynagrodzenia za popełnione przez nas
grzechy. Dają nam one możliwość do bardzo szczególnego
uczestnictwa w Jezusowej męce i prześladowaniach.

Oratio
Ileż to razy umęczony Jezu rozważałem, jak bardzo
wyładowała się na Tobie ludzka złość i nienawiść. Ileż to
razy na Twoją miłość ludzie odpowiedzieli Ci nienawiścią
nieznającą umiaru. Panie mój, pomóż mi złączyć się z Tobą,
ilekroć dane mi będzie doświadczyć prześladowania ze
strony człowieka. Nie dopuść, abym złem odpłacił za zło.
Proszę Cię też za wszystkich moich prześladowców, spraw,
aby przejrzeli i przestali czynić źle, nienawidząc w swoim
zaślepieniu.
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IV TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - P ONIEDZIAŁEK

Posłuszeństwo jako
wolność w świętej miłości

na ten sam temat, zgodę na prośbę nazwał właściwie tylko
pozwoleniem, a nie posłuszeństwem, natomiast świętym
posłuszeństwem nazwał rozkosz, a nie zgodę na prośbę.
Mówi, że oba rodzaje są dobre, ale drugi jest bezpieczniejszy.
Natomiast wierzył, że najwyższym posłuszeństwem,
w którym „ciało i krew” nie ma żadnego udziału, jest to, które
pod wpływem Boskiego natchnienia każe iść do niewiernych,
czy to ze względu na pożytek bliźnich, czy z pragnienia
męczeństwa. Sądził, że prośba o takie posłuszeństwo bardzo
podoba się Bogu.
2Cel 152

Lectio
W innym czasie święty Franciszek, siedząc z braćmi, tak
oto westchnął: „Bardzo trudno w całym świecie znaleźć
zakonnika, który by w sposób doskonały słuchał swego
przełożonego”. Towarzysze poruszeni tym, rzekli mu: „Ojcze,
powiedz nam, jakie to jest doskonałe i najwyższe
posłuszeństwo”. Odpowiedział, opisując prawdziwie
posłusznego pod postacią martwego ciała.
„Weź ciało nieżywe i połóż je, gdzie ci się podoba.
Zobaczysz, że nie sprzeciwi się poruszeniu, nie szemrze
przeciw położeniu, nie skarży się na porzucenie. Jeśli je
posadzić na tronie, nie patrzy do góry, ale na dół; jeśli je
odziać w purpurę, zblednie podwójnie. Oto jest prawdziwie
posłuszny: nie docieka, dlaczego go ruszono; nie dba o to,
gdzie go umieszczą; nie nalega na przeniesienie. Wyniesiony
na urząd zachowuje zwykłą pokorę; im więcej zaszczycony,
tym więcej uważa się za niegodnego”. Innym razem, mówiąc

Meditatio
Być może zabrzmi to nieco paradoksalnie, ale
ewangeliczne posłuszeństwo nie czyni nas niewolnikami, lecz
wolnymi. W doskonałej jedności z wolą Bożą odnajdujemy
siebie samych, swoją godność i wolność. Łaska Boża, która
przepływa do nas za pośrednictwem posłuszeństwa, wyzwala
nas ze wszystkich więzów krępujących dobro znajdujące się
w nas. Nie ma innej drogi do duchowej wolności jak właśnie
posłuszeństwo.
Dlaczego jednak posłuszeństwo jest czymś, co nas bardzo
kosztuje? Powodów jest kilka. W tym ślubie oddajemy Bogu
to, co jest nasze, i to w najgłębszym tego słowa znaczeniu. To
oddanie wolności idzie w największą głębię naszego wnętrza.
Żyć ze świadomością, że w każdej chwili Bóg może zażądać od
nas rezygnacji z naszych planów czy pragnień nie jest rzeczą
prostą. Posłuszeństwo zaczyna jeszcze bardziej ciążyć, gdy
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przychodzi moment, gdy Bóg kreśli nasze plany. Potrzeba
wtedy autentycznie głębokiej wiary i miłości, by na to
działanie się zgodzić i to nie w duchu bolesnej, ale radosnej
rezygnacji.
Innym powodem jest wewnętrzne pragnienie wolności,
które najczęściej jest mylone z dążeniem do absolutnej
niezależności czy wręcz swawoli. Jest to owoc grzechu
pierworodnego, że człowiek bardzo często się buntuje, gdy jest
uzależniany od kogoś lub czegoś. Trzeba dużej dojrzałości
ludzkiej i duchowej, aby wolności nigdy nie pojmować jako
niezależności czy swawoli. Można śmiało stwierdzić, że miarą
naszej dojrzałości jest nasza relacja do wolności i do
posłuszeństwa.
Kolejnym powodem jest szeroko pojmowany naturalizm,
czyli postawa pozbawiona perspektywy wiary. To
niebezpieczeństwo grozi zarówno przełożonym, jak
i podwładnym. Ze strony przełożonych ich posługa nie może
być tylko sprowadzona do bycia sprawnym menedżerem
klasztornego przedsiębiorstwa. Przełożony to nie majster ani
kierownik robót, to także nie ekonom, którego zadaniem jest
staranie się o poprawny stan majątkowy klasztoru. Przełożony
to jest ktoś posłany przez Boga do wspólnoty, aby ona cała
i każdy brat z osobna nie zatrzymali się na swojej drodze do
królestwa niebieskiego. Nie jest on Bogiem, ale mówi
w Imieniu Boga i ma za zadanie prowadzenie wspólnoty po
Bożych ścieżkach.
Naturalizm w pojmowaniu posłuszeństwa grozi także
podwładnym. Bardzo łatwo jest ujrzeć w przełożonym tylko
i wyłącznie człowieka, zwłaszcza że i on, jak każdy człowiek,

popełnia błędy i dźwiga ciężar swoich słabości. Trzeba mieć
wiarę bardzo ugruntowaną, aby móc przyjąć tę ludzką
mediację i okazać jej uległość. Na pewno czymś, co należy
wykluczyć już na początku, to uleganie wzajemnym
uprzedzeniom czy nieufności.
Trud posłuszeństwa leży także w tym, że obejmuje ono
człowieka w sposób całościowy. Nawet jeśli przełożony musi
zostawić swoim braciom duży margines dla ich intymności, to
Bóg ma prawo wejść w każdy zakamarek człowieczego serca.
Poddać się Bogu we wszystkim, jest to prawdziwe składanie
ofiary z siebie.
Oratio
Boże, prosimy Cię o dar wiary, który jest tak bardzo
potrzebny w zachowywaniu ewangelicznego posłuszeństwa.
Prosimy Cię o pełnych wiary przełożonych, troszczących się
o to, aby bracia im powierzeni byli wierni swemu powołaniu.
Prosimy Cię o dar zaufania i uległości dla podwładnych, aby
nie zamykali się na tych, przez których Bóg chce objawiać
swoją wolę.
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IV TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - W TOREK

Czystość u św. Franciszka

Lectio
Gdy którejś nocy, będąc w pobliżu pustelni Sartreano,
oddawał się modlitwie w celi, zawołał nań odwieczny wróg,
mówiąc trzy razy: Franciszku, Franciszku, Franciszku. Gdy
go zapytał, czego chce, 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 bowiem następujące wydarzenie.
Zaraz po tym, dla nadęcia pychą tego, którego oddech
rozpala węgle, Franciszka nawiedziła ciężka pokusa
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 kukieł, 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.
1B 5, 4
Meditatio
Św. Franciszek po swoim nawróceniu nie miał innego
pragnienia, jak tylko to, by z całego swego serca i ze
wszystkich swoich sił kochać Boga i Mu służyć. Bardzo szybko
odkrył, że Bóg wzywa go do miłości, która ogarnie wszystkie
sfery jego życia. Biedaczyna poczuł, że jego odpowiedź musi
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być całkowita i niepodzielna. Od tego momentu św.
Franciszek stał się Szaleńcem Miłości.
Czystość w jego i naszym życiu nie może być inaczej
ujmowana, jak tylko w ścisłej łączności z miłością.
O miłości mówimy jedynie w świecie osób, dlatego że
człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boga, który
jest miłością. Człowiek został obdarzony przez Boga
zdolnością do kochania i bycia kochanym. Właśnie ta prawda
przekonuje nas, że człowiek nigdy nie może zrozumieć siebie
bez Boga oraz że miłość stanowi klucz do całej jego
egzystencji. Nie ma człowieka, który z natury byłby niezdolny
do miłości i który nie pragnąłby być kochanym. Właściwie cały
sens ziemskiej egzystencji sprowadza się do miłości. Historia
rodzaju ludzkiego to nic innego, jak historia poszukiwania
miłości.
Najbardziej powszechnym i czytelnym znakiem ludzkiej
miłości jest serce. Ono zostało tak ukształtowane przez Boga,
że jest jakby naturalnym centrum ludzkiej osobowości. Ma
ono w sobie niezwykłą głębię, zdolną pomieścić w sobie Bożą
obecność. To właśnie w sercu przez łaskę uświęcającą mieszka
Bóg, i w nim przemawia swoim delikatnym głosem.
Właściwością ludzkiego serca jest to, iż praktycznie nie
ma ono granic. Każde doświadczenie miłości je rozszerza, do
tego stopnia, że nic innego poza nią nie jest w stanie go
zaspokoić.
Ludzkie serce nie znosi także namiastek i zawsze dąży do
pełni. Ono jest wiecznie nienasycone i zawsze poszukujące.
Jeśli nawet coś osiągnie, to i tak po niedługim czasie będzie to
punkt wyjścia do nowych poszukiwań.

Kolejnym przymiotem serca jest to, że nie można go
oszukać. Ono zawsze pozna, czy jest szczęśliwe, czy nie.
Szczęścia nie można wmówić, czy ofiarować komuś na siłę.
Fundamentalną zasadą jest prawda, że miłość z natury
swojej mieszka w sercu czystym. Czystość jest dla niej
naturalnym środowiskiem. Dlaczego tak się dzieje?
Ktoś, kto kocha, pragnie całą swoją osobą przynależeć do
osoby umiłowanej. To przynależenie nie znosi podziałów,
kompromisów. Ono z natury swojej jest całościowe. Nie
można mówić o miłości od do, lub pełnej różnych przestrzeni
zarezerwowanych dla siebie i nie oddanych osobie, którą się
kocha. Czystość serca jest najlepszym gwarantem, że osobie,
którą kocham oddaję całego siebie, nie szukając czegoś poza
nią.
Dla św. Franciszka stało się oczywiste, że z nikim
i niczym nie może dzielić swego serca. Ono może być jedynie
oddane Bogu i właśnie dlatego musi być czyste. Każda
nieczystość oznaczała dla Biedaczyny niekompletność oddania
się Bogu.
Jednocześnie bardzo szybko także odkrył, że troszcząc się
o czystość i niepodzielność swego serca, Bóg w darze swej
obecności przywraca mu wszystkie stworzenia. Tak więc
broniąc swej czystości serca, św. Franciszek bronił właściwego
posiadania osób i rzeczy.
Oratio
Boże mój, Stwórco, dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś,
że dałeś mi serce, które ciągle pragnie Ciebie. Dziękuję za to,
68

że moje serce nie da się oszukać różnymi namiastkami
szczęścia. Dziękuję za to, że jestem stworzony po to, by
kochać, że miłość jest najgłębszą odpowiedzią nawet na
najbardziej ukryte pragnienia.
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IV TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - Ś RODA

Czystość w zakonnej
młodości

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”.
1B 5, 5

Lectio

Meditatio

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. Troskliwie nakazywał unikać poufności z kobietami,
rozmów i wpatrywania się w nie, ponieważ jest to dla wielu
okazją do upadku. Twierdził, że 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 Święte o tym, który, idzie po ogniu, a stóp nie
poparzy. Rzeczywiście, 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

Na nasze życie zawsze musimy patrzeć w sposób
dynamiczny i to pod każdym względem. Wraz z upływem lat
zmieniamy się nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Nigdy
nie jesteśmy dziś tacy, jakimi byliśmy nawet kilka tygodni
temu. Ta prawda odnosi się także do wartości, jakimi żyjemy
i jakie przysięgliśmy Bogu.
Treść ślubu czystości w swojej podstawowej zawartości
nie zmienia się od czasu ustanowienia stanu zakonnego, lecz
zmienia się przeżywanie tego ślubu w zależności od etapu
życia, na którym się znajdujemy. Spróbujmy, choć pokrótce,
prześledzić te kolejne etapy.
Pierwsze lata życia zakonnego przeżywane są najczęściej
jeszcze w okresie biologicznej młodości i są w pewien sposób
decydujące na całe życie. W tym okresie jest to bardzo
naturalne, że nasza natura dąży do płci przeciwnej,
powodowana ciekawością, potrzebą przyjaźni, fascynacją tym
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innym światem. Jest to okres, w którym młody brat musi
bardzo jasno zdać sobie sprawę z tego, do jak wielkiej ofiary
z siebie jest wzywany, jak bardzo będzie ona kosztować i czy
będzie go na nią stać. Lata formacji początkowej muszą
w młodym zakonniku wykształcić wiele mechanizmów
przeżywania czystości.
Tym, co musi stanąć na samym początku ustawienia
czystości w naszym życiu, to dobre poznanie i akceptacja
siebie. Jeśli Bóg nas stworzył, to to, co jest w nas, jest Jego
darem i jest czymś dobrym. Nie można patrzeć na siebie
w sensie negatywnym, gdyż oznaczałoby to nieakceptację
Bożego daru. Seksualność jest czymś dobrym, ponieważ
pochodzi ona od Boga. Nie można na nią patrzeć negatywnie
lub jako na zło konieczne. Wymaga ona (jak zresztą każdy
członek naszego ciała) uszanowania swoich praw i celu. Nasza
seksualność nigdy nie obróci się przeciwko nam, jeśli będzie
przeżywana zgodnie z planem Stwórcy. I choć człowiek
z natury jest stworzony do tego, by żył w małżeństwie, to
jednak Bóg, jako Stwórca, ma prawo wezwać kogoś do innej
drogi. Jest to prawo Boga, który może od nas zażądać ofiary
w tej dziedzinie. Wierność swemu powołaniu, a więc i pełna
akceptacja Bożego planu, który zakłada życie w celibacie, staje
się wtedy dla nas nie źródłem degeneracji, ale rozwoju.
I odwrotnie, może stać się ona źródłem bardzo wielu cierpień
i wręcz zniewolenia, jeśli wymknie się ona spod naszej
kontroli, to znaczy będzie przeżywana wbrew Bożym planom.
Seksualność wymaga ogromnej pracy nad sobą, bo jeśli tego
zabraknie, stanie się ona ciężarem prawie nie do uniesienia.

Dlatego wiek młodości to czas uczenia się, jak panować
nad różnymi impulsami seksualnymi oraz budowania
pozytywnego obrazu swojej czystości. W tym czasie nie można
w niczym siebie oszukiwać. Bo jeśli nie zapanujemy nad sobą
teraz, to później będzie to bardzo trudne, a w wielu
przypadkach wręcz niemożliwe. Nie można tu sobie pozwolić
na żadne półśrodki albo na iluzję, że z czasem samo się ułoży.
W tej dziedzinie nic samo za siebie się nie zrobi.
W podejmowaniu decyzji o złożeniu ślubu czystości
potrzebne jest bardzo głębokie doświadczenie duchowej
wolności. Trzeba być wolnym i posiadać siebie, by móc złożyć
siebie w ofierze. Do ślubu czystości nie można nikogo
przymusić ani nie robić mu jakichś złudzeń, że jakoś to będzie.
Jeśli ktoś nie posiada siebie w tej dziedzinie, niech lepiej nie
obiecuje Bogu zachowywania czegoś, co leży poza jego
realnymi możliwościami. Za zakłamanie w tej dziedzinie płaci
się potem zbyt dużą cenę albo życia nieszczęśliwego, albo
nawet porzucenia Zakonu.
Dobrze przeżyta formacja początkowa w dziedzinie ślubu
czystości jest najlepszym wstępem do kolejnych etapów życia
zakonnego, gdyż na dobrze założonym fundamencie można po
prostu budować dalej.
Oratio
Prosimy Cię,
obdarzonych łaską
pojęli, czym jest ten
im zrozumienia, że

Panie, za wszystkich młodych braci
powołania. Spraw, Panie, aby dobrze
dar i jakie są jego konsekwencje. Udziel
ślub czystości jest jak ziarno, o które
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należy dbać, aby się nie zmarnowało, ale by w przyszłości
zakwitło.
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Dojrzałe przeżywanie
czystości

Lectio
Nakazywał całkowicie unikać słodkiej jak miód
trucizny, czyli zażyłości z kobietami, które nawet świętych
mężczyzn sprowadzają na manowce. Obawiał się, że taka
zażyłość ducha słabego szybko złamie, a ducha mocnego
często osłabi. Mówił, że z tych mężczyzn, co z nimi przestają,
tylko najhartowniejszy nie popada w gorszące pożycie, bo
według Pisma Świętego unikać go jest tak trudno, jak
chodzić po ogniu i nie poparzyć stóp.
Aby mówić skutecznie, sam dawał przykład wszelkiej
cnoty. Kobieta do tego stopnia była mu uciążliwa, że nie była
mu przestrogą lub przykładem, lecz budziła w nim obawę
i niechęć. Kiedy ich niewczesna gadatliwość przeradzała się
w zgorszenie, wówczas krótko i pokornie, ze spuszczonymi
oczyma, wzywał je do milczenia. Niekiedy zaś wznosi oczy ku
światłom niebieskim i stamtąd zdawał się czerpać odpowiedź
na szepty z ziemi.

Natomiast te kobiety, w umysłach których święta
pobożność ustaliła się i założyła siedzibę mądrości, pouczał
mową godną podziwu, lecz krótką. Gdy rozmawiał z kobietą,
mówił głosem donośnym, żeby go wszyscy mogli słyszeć. Zaś
razu jednego powiedział towarzyszowi: „najdroższy,
wyznaję prawdę, że gdybym popatrzył, to rozpoznałbym
z twarzy zaledwie dwie kobiety, żadnej innej”. Mówił dalej:
„Jednej i drugiej twarz znam, żadnej innej nie znam”.
Bardzo dobrze, ojcze, ponieważ ich wygląd nikogo nie
uświęca. Bardzo dobrze, mówię, ponieważ żadnego stąd
pożytku a wiele szkody, chociażby strata czasu. Są one
przeszkodą dla tych, którzy chcą iść trudną drogą
doskonałości i patrzeć w „twarz pełną łask”.
2Cel 112
Meditatio
Człowiek z natury swojej jest stworzony po to, aby kochać
i być kochanym. To prawo realizuje się zawsze w świecie osób.
Żaden przedmiot, zwierzę, czy jeszcze cokolwiek innego nie są
w stanie wypełnić w człowieku tego prawa. Dlatego też natura
nasza jest tak skonstruowana, że mężczyzna dopełnia kobietę
(i odwrotnie), i oni razem stanowią całość. Żaden człowiek nie
jest powołany do życia w pojedynkę.
Powołanie zakonne tego prawa nie przekreśla, ale je
zakłada. Bowiem Tym, który dopełnia naszą naturę jest Bóg.
Osoba powołana do życia konsekrowanego jest z natury tego
powołania wezwana do życia we dwoje z Bogiem.
Nieprzypadkowo w mistyce chrześcijańskiej bardzo często
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osoby konsekrowane pisały o Bogu jako o Oblubieńcu swej
duszy. Osoba konsekrowana w całej realności tego słowa ma
Boga za swego Oblubieńca. Dlatego też dojrzałe przeżywanie
czystości nigdy nie dokonuje się w pojedynkę, ale zawsze we
dwoje, z Bogiem. Ślubowanie czystości nie czyni więc
zakonnika osobą samotną czy nawet niezdolną do miłości, ale
wręcz odwrotnie. Celibat przeżywany z Bogiem nie niszczy
natury, lecz jest dla niej szansą rozwoju.
Czystość przeżywana w wieku dojrzałym musi się
odznaczać przede wszystkim bardzo dużą intymnością
związania się z Bogiem. Poczucie przynależności jest tym, co
powinno przenikać serce, rozum i wolę osoby konsekrowanej.
Mając to poczucie, osoba ta nie marnuje dosłownie niczego.
Wszystko jej służy do miłowania. Jej życie nabiera wtedy
bardzo głębokiej motywacji. Każdy czyn, myśl i decyzja
wyrażają miłość do Osoby, do której przynależy, czyli do Boga.
Dochodzi wtedy do sytuacji, w której zakonnik nie tylko dzień
po dniu czuje się coraz bardziej kochany, ale też i realizowany
w swoich pragnieniach i potrzebach. Jego życie nie jest
zawieszone w jakiejś próżni czy pustce. Nie przynależy także
do rzeczy, osób czy dzieł, ale do Boga. To przynależenie przez
miłość do Boga sprawia również, że człowiek nie stoi
w miejscu, ale ciągle się rozwija. Miłość wyzwala w nim coraz
nowsze i głębsze pokłady ludzkiej osobowości. Jego życie
nabiera coraz głębszego i pełniejszego sensu.
Innym wymiarem przeżywania ślubu czystości w wieku
dojrzałym jest ciągłe zmaganie się w dziedzinie czystości. Być
może wielką pociechą mogą być dosyć licznie przytoczone
opowiadania o pokusach przeciw czystości, jakich doświadczył

św. Franciszek. Można by powiedzieć, że jeśli ten tak wielki
Święty miał w tej dziedzinie tyle trudności i zmagań, to co
dopiero my.
Pokusy przeciw czystości w pewnym okresie mogą stać
się nawet naszym chlebem codziennym. Każda pokusa w tej
dziedzinie przynosi nam dwie rzeczy: możliwość upadku
i zwycięstwa. Obrona swej czystości jest chyba najbardziej
czytelnym znakiem naszej wierności Bogu. Właśnie wtedy, gdy
się zmagamy, mamy jedyną w swoim rodzaju możliwość
wyznania Bogu naszej miłości. Właśnie dlatego, że Go
kochamy i przynależymy do Niego, jesteśmy w stanie
sprzeciwić się nawet najbardziej ponętnej pokusie. Każde
zwycięstwo w pokusie tego rodzaju umacnia naszą wolę oraz
pogłębia naszą przynależność do Boga.
Trudności, a nawet upadki w tej dziedzinie nie powinny
nas zniechęcać w powstawaniu i zaczynaniu od nowa. To też
jest znakiem miłości do Boga, jeśli po upadku potrafimy
przezwyciężyć smutek i zniechęcenie i powrócić do Niego.
Oratio
Jezu, Oblubieńcze naszej duszy, prosimy Cię o dar
miłości dojrzałej. Pomóż nam na co dzień przeżywać dar
przynależenia do Ciebie. Pomóż nam czynić wszystko
z miłości do Ciebie, szukając jedynie Twojego zadowolenia.
Prosimy Cię też, daj nam siły na czas naszego zmagania się
w dziedzinie czystości. Pomóż nam wtedy zaufać Tobie, że Ty
nas wtedy nigdy nie opuścisz.
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Natura czystości

Po wiele razy mówiąc o tej sprawie, stwierdzał, że
wszelka rozmowa z kobietą jest frywolna. Wyjątek stanowi
spowiedź, podczas której należy udzielać bardzo krótkiego
upomnienia. Mawiał bowiem: ,,Jakie to sprawy brat
mniejszy ma omawiać z kobietą? Czy nie jedynie sprawy
związane ze święta spowiedzią i z poradą dotyczącą życia
bardziej doskonałego, gdy o nie zbożnie prosi?”.
2Cel 114
Meditatio

Lectio
Zdarzyło się raz, że święty Franciszek szedł do Bevagna.
Nie mógł dojść do kasztelu z powodu wycieńczenia postem.
Towarzysz więc pchnął posłańca do pewnej bogobojnej pani,
prosząc pokornie o chleb i wino dla Świętego. Ona, jak tylko
usłyszała, pobiegła do Świętego, razem z córką, dziewicą
poświęconą Bogu. Przyniosła wszystko, co było trzeba.
Święty, gdy zjadł i wzmocnił się nieco, odwzajemnił się matce
i córce, krzepiąc je Słowem Bożym. Kiedy mówił do nich, nie
patrzył żadnej z nich w twarz.
Po ich odejściu socjusz powiedział doń: ,,Bracie,
dlaczego nie popatrzyłeś na świętą dziewicę, która z tak
wielką pobożnością przyszła do ciebie?”. Ojciec mu na to:
„Któż nie powinien bać się patrzeć na oblubienicę Chrystusa?
A że przemawia się oczyma i twarzą, przeto ona ma na mnie
patrzeć, a nie ja na nią”.

Każda miłość ze swojej natury jest płodna. Nie ma
miłości, która by nie chciała się dawać, przekazywać, dzielić
się. Miłość, która zamyka się w sobie jest zwyczajnym
egoizmem. Jeśli czystość uzdalnia nas do miłości, to
w bezpośredni sposób musi ona być związana z płodnością.
Prawdy te w życiu małżeńskim są bardzo oczywiste i realne.
Dzieci są najbardziej czytelnym znakiem miłości małżonków.
Te same prawdy przez analogię można przenieść także do
życia konsekrowanego.
Zachowanie ślubu czystości powoduje, że nasze
związanie się z Bogiem ciągle wzrasta i pogłębia się. To
wspólne bycie przynosi nie tylko owoce dla nas w postaci
pokoju, szczęścia, mocy czy radości. Można też powiedzieć, że
na naszej zażyłości z Bogiem korzystają wszystkie te osoby,
które stają na naszej drodze. One bardzo szybko poznają, co
jest w naszych sercach, jaka jest nasza zażyłość z Bogiem.
Bardzo często powtarza się, że dzisiaj nie tyle potrzeba
nauczycieli, co świadków Boga. My moglibyśmy dodać, że
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świat bardziej potrzebuje dzisiaj braci nie tyle uczących
o Bogu, co będących świadkami Jego miłości. Ludzi, którzy
autentycznie z dnia na dzień doświadczają głębi oblubieńczego
miłosnego związania się z Bogiem.
Tak jak w małżeństwie, tak i w życiu konsekrowanym
miłość ma prowadzić do ojcostwa, tylko że w naszym wypadku
duchowego. Jakie są praktyczne przejawy ojcostwa
duchowego w naszym życiu?
Pierwszym przejawem jest dawanie życia i troska o jego
rozwój. Boża Opatrzność stawia nas nie na jakiejś samotnej
wyspie, ale wśród wielu ludzi. To, czego one od nas, jako osób
konsekrowanych, oczekują, to przede wszystkim tego, abyśmy
byli dla nich dawcami życia. Jeśli w dzisiejszym świecie tak
bardzo rozpowszechniona jest kultura śmierci, to osoba
konsekrowana jest przede wszystkim kimś, kto niesie dar
życia. Jest to życie w znaczeniu ewangelicznym, a więc
naznaczone wiarą, nadzieją i miłością. Życie pełne godności
i sensu. Życie, które jest zaprzeczeniem egoizmu, pychy
i instrumentalizowania innych według własnych potrzeb.
Ta troska o życie w pełni dla innych jest czymś
naturalnym dla każdej osoby kochającej Boga. Można by
powiedzieć, nawet nieco upraszczając, że wystarczy kochać
Boga, a sama miłość sprawi, że przez nas na innych będzie
spływał dar życia. Osoba autentycznie kochająca Boga nie
ulega łatwo zniechęceniu, gdy spotkają ją trudności
w relacjach z innymi osobami. Nie potrafi zostawić kogoś
w biedzie, nie zamknie serca, gdy spotka się
z niezrozumieniem czy nieprzyjęciem. Miłość do Boga

sprawia, że serce jest przepełnione bezinteresownością,
ciepłem, zrozumieniem, empatią.
Innym przejawem ojcostwa duchowego jest nieustanna
troska o swe dzieci i radość z ich posiadania. Miłość ojcowska
jest bardzo troskliwa i przemyślana. Nic nie jest jej obojętne.
Ten wymiar duchowego ojcostwa bardzo wyraźnie widać u św.
Franciszka i w trosce, jaką miał o swoich braci i o Ubogie
Siostry Klaryski. Biedaczyna, tak jak mógł, tak się troszczył,
aby z jego strony nie zabrakło im niczego, co potrzebne do
dalszego życia i rozwoju. Możemy dziś czytać wiele pism św.
Franciszka skierowanych do swoich duchowych dzieci, które
są najlepszym świadectwem, jak bardzo je kochał. Co więcej,
jego ojcowską troską jesteśmy obejmowani także i dzisiaj. Dla
nikogo z nas św. Franciszek nie jest kimś obcym, obojętnym
albo kimś, kto nie ma nam nic do powiedzenia.
Ojcostwo duchowe przynosi nam ze swej natury bardzo
wiele radości. Czujemy się wtedy zrealizowani, pełni
przeświadczenia, że nasze życie jest komuś potrzebne
i przynosi ono owoc.
Oratio
Ojcze, z którego dłoni my wszyscy pochodzimy, pomóż
nam odkrywać prawdę, że każda prawdziwa miłość jest
płodna. Daj nam swój udział w Twoim Boskim ojcostwie
i wylewaj przez nas swoje łaski na tych, których możemy
nazwać swoimi dziećmi.
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Czystość i wolność

Lectio
Swego czasu, gdy zbliżała się kapituła braci, która
miała się odbyć przy kościele Matki Bożej z Porcjunkuli,
błogosławiony Franciszek powiedział do swego towarzysza:
„Nie wydaje mi się, że byłbym bratem mniejszym, gdybym
nie był w takim usposobieniu, jakie ci opiszę”.
I rzekł: „Załóżmy, że oto bracia z wielką pobożnością,
i czcią przychodzą do mnie i zapraszają mnie na kapitułę,
i wzruszony ich pobożnością idę z nimi na kapitułę. A gdy się
zgromadzili, proszą mnie, abym wygłosił do nich Słowo
Boże; i powstawszy przemawiam do nich, tak jak mnie
pouczył Duch Święty. Po skończeniu przeto kazania ujawnia
się to, co myślą i mówią przeciwko mnie: Nie chcemy, żebyś
królował nad nami, nie jesteś bowiem elokwentny i jesteś
zbyt prosty, a wstydzimy się bardzo mieć nad sobą tak
prostego i godnego pogardy przełożonego; dlatego na

przyszłość nie waż się nazywać siebie naszym przełożonym.
I tak wyrzucają mnie z lekceważeniem.
Wydaje mi się, że nie byłbym bratem mniejszym, jeżeli
nie cieszę się w taki sam sposób, gdy mnie lekceważą i ze
wstydem mnie wyrzucają, nie chcąc, abym był ich
przełożonym, jak wówczas, gdy mnie otaczają szacunkiem
i czcią – pod warunkiem, że oni w obu wypadkach mieliby
z tego jednakowy pożytek. Bo jeżeli cieszę się z ich pożytku
i pobożności, gdy mnie wywyższają i otaczają szacunkiem,
w czym może być niebezpieczeństwo dla duszy, tym bardziej
wypada, żebym się cieszył i radował z pożytku mojego
i zbawienia duszy, gdy mnie ganią, wyrzucając ze wstydem,
bo w tym jest korzyść dla duszy”.
ZA 109
Meditatio
Śmiało można powiedzieć, że czystość stoi na straży
wolności serca. Tam, gdzie jest czystość, tam też jest
i wolność, ponieważ czystość jest naturalnym miejscem,
w którym mieszka miłość, która czyni człowieka wolnym.
Pragnienie wolności, jakie każdy człowiek nosi w sobie,
realizuje się właśnie przez miłość. Wszystko to, co narusza
czystość serca, osłabia, a nawet niszczy, miłość
i w konsekwencji prowadzi do różnych form zniewolenia.
Zachowywanie ślubu czystości w naszym życiu prowadzi
nas do coraz głębszej wolności serca. Za tę wewnętrzną
wolność musimy płacić bardzo dużą cenę, ponieważ musimy
się o nią nieustannie zmagać. To, co może odbierać nam
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wewnętrzną wolność, to nie tylko nieczystość, ale na przykład
nieuporządkowane pożądliwości, pragnienie władzy, pycha,
itd.
Św. Franciszek miał doskonałą świadomość tych
niebezpieczeństw. On, który był wielkim miłośnikiem
wolności, zrozumiał, że w niej nie chodzi o swobodę
przemieszczania się albo o niezależność. Człowiek może być
nawet zewnętrznie bardzo ograniczony (choćby inwalida na
wózku), ale jednocześnie doświadczać w sobie niezwykłej
wolności serca. Wolność jest bowiem wartością, która kieruje
nas ku dobru, nie zaś ku swawoli, czyli nieodpowiedzialności.
Wolność jest tam, gdzie człowiek czyni dobro nie z musu, ale
dlatego, że tak chce.
Pojęcie czystości trzeba nam rozszerzyć. Czystym jest nie
tylko ten, który nie przekracza VI i IX przykazania, ale ten,
który jest wewnętrznie wolny. Można bowiem nie mieć
grzechów przeciw cnocie czystości, ale być jednocześnie
dosłownie opętanym pożądaniem zdobycia władzy lub
jakiegoś przedmiotu. Wszystko to, co stawia nas poza wolą
Bożą, w ostatecznym rozrachunku czyni nas niewolnikami.
Bardzo łatwo stać się zakładnikiem jakiegoś miejsca (na
przykład nie chcieć dać się przenieść), osoby (chcę być tylko
z tym a nie innym bratem), urzędu (żeby tylko przedłużyć
kadencję). Wtedy taka postawa praktycznie uniemożliwia
miłość, bowiem ona zawsze dąży do wyłączności. Nie można
służyć Bogu i mamonie. Należy jeszcze raz podkreślić, że
czystość jest darem, cnotą, którą trzeba nieustannie zdobywać.
Jest czymś bardzo delikatnym, dlatego wymaga bardzo dużej
staranności i uwagi. Nigdy nie możemy powiedzieć, że już

jesteśmy oczyszczeni. Każdy dzień może przynieść nam
sytuację, w której możemy ulec albo zniewoleniu, albo staniu
się jeszcze bardziej wolnymi. Człowiek przez całe życie winien
stawać się coraz bardziej czystym i wolnym.
Czystość serca jest także najlepszym nośnikiem radości.
Radość mieszka w sercu wolnym i czystym. Świadomość, że
niczego nie muszę, ale cokolwiek robię, to dlatego, że tak chcę.
Myśl o tym, że to ja posiadam siebie, że nikt i nic bez mojej
zgody nie może uczynić za mnie coś złego, musi napawać mnie
wielką radością. To Bóg, który mieszka w czystym sercu, czyni
nas szczęśliwymi. Pieniądze, rzeczy, jakakolwiek forma
nieuporządkowanego posiadania nie uczyni nas radosnym. To
może uczynić tylko Bóg.
Z pewnością jednym z kluczy do zrozumienia św.
Franciszka, dlaczego był tak radosny, jest ten, że był to
człowiek dogłębnie wolny. Nic nie zniewalało go czy
ograniczało wewnętrznie. A wolny był dlatego, ponieważ był
czystego serca.
Oratio
Boże, który uczyniłeś nas wolnymi, prosimy, pomóż
nam strzec czystości naszego wnętrza. Nie chcemy zgodzić
się na jakąkolwiek formę niewolnictwa. Obdarzyłeś nas zbyt
wielką godnością, abyśmy mogli teraz sprzedać ją za jakąś
marną cenę. Pomóż nam ciągle wzrastać w czystości, dzień
po dniu oczyszczać się z tego, co jeszcze nie w pełni należy do
Ciebie.
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V tydzień
Wielkiego
Postu

V TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU

V Niedziela Wielkiego
Postu

Lectio
Głosem moim wołałem do Pana * głosem moim
błagałem Pana.
Wylewam przed Jego obliczem moją modlitwę * i moje
utrapienie Jemu wyznaję. Gdy duch mój ze mnie uchodził *
Ty znałeś ścieżki moje.
Na drodze, którą chodziłem * pyszni ukryli na mnie
sidło.
Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem * i nie było
nikogo, kto by mnie poznał.
Straciłem możność ucieczki * i nie ma nikogo, kto
ratowałby moje życie.
Bo dla Ciebie znosiłem hańbę * zawstydzenie okryło
moją twarz.
Stałem się obcy dla moich braci * i cudzoziemcem dla
synów mej matki.

Ojcze Święty, żarliwość o dom Twój pożera mnie *
i zniewagi urągających Tobie spadły na mnie.
Z radością przeciw mnie zbiegli się * nagromadzili na
mnie kary, a ja nie wiedziałem. Liczniejsi są nad włosy mej
głowy ci * którzy nienawidzą mnie bez powodu.
Umocnili się nieprzyjaciele moi, którzy mnie
niesprawiedliwie prześladowali * oddawałem to, czego nie
zrabowałem.
Powstali niegodziwi świadkowie * pytali mnie o to,
czego nie wiedzieli. Oddawali mi złem za dobro i uwłaczali
mi * ponieważ postępowałem dobrze. Ty jesteś najświętszym
Ojcem moim * Królu mój i Boże mój.
Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego.
Of 5
Meditatio
W piątą niedzielę Wielkiego Postu Kościół kieruje nas
coraz głębiej w stronę męki Jezusa. Wszystko teraz
koncentruje się na tym, co dane było Jezusowi wycierpieć
w czasie bezpośrednio poprzedzającym Jego śmierć. Kolejny
psalm ułożony przez Franciszka zdaje się wchodzić coraz
głębiej w to, co wycierpiał Jezus przed swoją męką.
Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem * i nie było
nikogo, kto by mnie poznał.
Opisuje on sytuację opuszczenia przez przyjaciół. Nagle
Ci, którzy tyle otrzymali od Jezusa, zaczęli udawać, że Go nie
znają. Nawet św. Piotr zaparł się właśnie w ten sposób: „nie
znam tego człowieka”. Jezus, który był ośrodkiem
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zainteresowania, czci, podziwu został sam. Przyczyna tego
była bardzo prosta: przyznanie się do Jezusa pociągało za sobą
ryzyko narażenia się na prześladowanie. W naszym życiu
podobna sytuacja może powtarzać się dosyć często. Wtedy,
gdy nam się powodzi, gdy czynimy innym dobrze, to wokół
siebie mamy wielu przyjaciół. Ale sytuacja często się zmienia,
gdy zaczynamy przegrywać, doświadczać niepowodzeń. Wtedy
najczęściej zostajemy opuszczeni przez tych, którzy nas
otaczają – Nikt wtedy nas nie zna. Takie sytuacje są gorzkie
i trudne do udźwignięcia. Właśnie wtedy, gdy najbardziej
potrzebujemy najwięcej pomocy, czy prostej obecności innych,
zostajemy sami. Możemy wtedy współuczestniczyć
w Jezusowej samotności.
Straciłem możność ucieczki * i nie ma nikogo, kto
ratowałby moje życie.
Gdy Jezus został pojmany, skrępowano Mu ręce,
odebrano zewnętrzną wolność. Zdawało się, że Jezus stał się
popychadłem w ludzkich rękach. Nie miał możności ucieczki,
nie mógł udać się tam, gdzie chciał. Ale były to tylko pozory,
Jezus sam oddał swe życie, nikt Mu go nie zabrał. Oddał się
w niewolę, wiedząc, że wszystko musi się stać, aby wypełniła
się wola Ojca. Znak skrępowanych dłoni nigdy nie oznaczał
zniewolenia ducha Jezusa. Mogą i w naszym życiu być takie
sytuacje: skrępowania, zniewolenia, stracenia możności
ucieczki. Wydaje się wtedy, że nie mamy żadnego wyjścia,
rozwiązania. Można wtedy ulec zwątpieniu, rozpaczy albo
można spojrzeć na przykład Jezusa. On, niemający możliwości
nawet jednego wolnego ruchu, nie uległ pokusie zwątpienia
czy nienawiści. Oddał się całkowicie w ręce Ojca i przyjął to

zewnętrzne zniewolenie nie jako oznakę klęski, ale jako środek
do zbawienia człowieka. Ileż wtedy, gdy znajdziemy się
w takiej matni, możemy wyprosić dla innych? Jak bardzo
cenne są te chwile, bowiem w nich możemy współuczestniczyć
w dziele zbawczym Jezusa. Nie popadajmy więc w zwątpienie
i rozpacz, nawet jeśli Liczniejsi są nad włosy mej głowy ci *
którzy nienawidzą mnie bez powodu.
Oratio
Jezu, ileż to razy jesteśmy, jak Ty, przygnieceni
nienawiścią innych albo opuszczeniem przyjaciół. Nie
chcemy tych chwil przeżywać sami, ale pragniemy się wtedy
zjednoczyć z Tobą, aby móc Cię pocieszać. Ofiarujemy Ci
każde nasze cierpienie!
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V TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - P ONIEDZIAŁEK

Miłość św. Franciszka
do Krzyża

Lectio
Dlatego pewnego razu, w kilka lat po swoim
nawróceniu, gdy któregoś dnia przechodził sam drogą
niedaleko kościoła Matki Bożej z Porcjunkuli, szedł głośno
płacząc i lamentując. A gdy tak szedł, spotkał go pewien
uduchowiony człowiek (którego znamy i od którego
dowiedzieliśmy się o tym), który okazał mu wiele
miłosierdzia i pomocy, zanim jeszcze miał jakiegoś brata,
a także później; i litując się nad nim, zapytał go, mówiąc: Co
ci jest, bracie? Przypuszczał bowiem, że czuł ból z powodu
jakiejś dolegliwości. A on na to: „Tak powinienem iść przez
cały świat, płacząc i lamentując nad męką mego Pana i nie
wstydząc się tego”. Na to tamten zaczął razem z nim
zawodzić i mocno płakać.
ZA 77–78

Meditatio
Jednym z owoców nawrócenia św. Franciszka było jego
pragnienie poznawania Boga. Zrozumiał bardzo szybko, że do
momentu swego nawrócenia żył w ciemnościach, jakby
w letargu. Jego oczy do tego czasu były jakby zaćmione, nie
dostrzegały tego, co w życiu jest istotne i najważniejsze.
Swymi oczyma i całym sercem szukał prawdy o sobie i o Bogu.
Pytał Boga o swoją drogę, o sens i cel życia.
Z pewnością jednym z przełomowych momentów była
jego modlitwa przed krzyżem San Damiano. Właśnie z krzyża
otrzymał odpowiedź i drogę. Dziś możemy sobie tylko
wyobrazić, z jaką żarliwością św. Franciszek modlił się przed
wizerunkiem ukrzyżowanego Jezusa. Jak bardzo musiało bić
serce św. Franciszkowi, ilekroć dane mu było przychodzić do
San Damiano i stawać wobec Ukrzyżowanego. Niewątpliwie
krzyż stał się dla św. Franciszka kolejnym punktem wyjścia dla
jego dróg.
Czym był krzyż dla św. Franciszka? Był przede wszystkim
znakiem miłości, jaką Bóg miał do niego. Biedaczyna odkrył,
że męka Jezusa nie była podjęta bez przyczyny, w której on
sam by nie uczestniczył.
Cierpienia Jezusa były owocem grzechów całego rodzaju
ludzkiego. W tej masie grzechów, które Jezus wziął na siebie,
były i winy, które popełnił Biedaczyna. Św. Franciszek właśnie
z tego powodu wylewał wiele łez, płacząc nad swoimi
grzechami. Te łzy św. Franciszka miały moc oczyszczającą go,
ale i jednocześnie dawały mu siłę do niepopełniania tych
samych grzechów.
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Także na krzyżu zostały zgładzone wszystkie winy ludzkości,
w tym także i św. Franciszka. Ileż łez wdzięczności musiał
wylewać Biedaczyna na myśl, że Jezusowa krew zmazała
wszystko zło z jego duszy.
Krzyż Jezusa dla św. Franciszka stał się drogowskazem
wskazującym w sposób najbardziej nieomylny drogę do nieba.
Słowa Jezusa o braniu swego krzyża i zapieraniu się siebie
były dla Biedaczyny osnową życia, mocą na wszystkie chwile
trudne i bolesne. Św. Franciszek nie robił sobie najmniejszych
złudzeń, że jego życie może nie być naznaczone udziałem
w Jezusowej męce i dźwiganiu krzyża. Zrozumienie tego dało
mu siłę w jego życiowych próbach i moc do ich pokonania. Bez
tego oparcia i drogowskazu św. Franciszek mógłby zostać
przytłoczony i złamany wszystkimi trudnościami.
Krzyż dla św. Franciszka oznaczał także drogę miłości,
która gotowa jest do oddania życia za innych. Nawet jeśli
w swoim życiu Biedaczyna pragnął przelania krwi przez
męczeńską śmierć, to nie mogąc tego uczynić, całe swoje życie
oddał za swoich bliźnich. Św. Franciszek nie cofnął się przed
żadną ofiarą, którą mógłby ponieść za innych. Takie postawy
w jego życiu, jak: pójście do trędowatych, nawracanie zbójców,
pomoc ubogim, głoszenie Słowa Bożego są najlepszym
przykładem, co znaczy swoje życie oddać dla i za innych.
Krzyż był dla św. Franciszka znakiem i zachętą
w wytrwaniu do końca. Tak jak Jezus nie zszedł z krzyża
pomimo bluźnierczych zachęt i do końca wypełnił wolę Ojca,
tak też i św. Franciszek był nieustannie ożywiany tym jedynym
pragnieniem, aby wypełnić to, czego Bóg od niego żąda.
Biedaczyna pomimo najrozmaitszych trudności nigdy nie

zaparł się Boga ani nie zaczął szukać swoich ludzkich dróg czy
rozwiązań. Z pewnością w chwilach bardzo trudnych właśnie
ukrzyżowany Jezus był dla św. Franciszka oparciem i mocą, by
nie ulegać pokusie zniechęcenia.
Oratio
Św. Franciszku, który byłeś tak wielkim miłośnikiem
krzyża, pomóż i nam odkryć tajemnicę Jezusowej męki.
Pomóż nam zrozumieć prawdę zawartą w słowach Jezusa:
jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze i weźmie swój
krzyż i pójdzie za mną. Wyproś nam zrozumienie mądrości
krzyża, która jest najczęściej inna od logiki tego świata.
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V TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - W TOREK

Dar La Verny

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 nie jako ciekawski poszukiwacz
zbyt wielkich zaszczytów, lecz jako wierny i roztropny sługa
szukający tego, co podoba się Bogu, do którego
z największym żarem pragnienia chciał się we wszelki
możliwy sposób upodobnić.
1B 13, 1

Lectio
Anielski człowiek, Franciszek, miał zwyczaj nie
przestawać nigdy czynić dobrze, ale raczej na wzór duchów
anielskich albo po drabinie Jakubowej wstępował do Boga,
albo zstępował do ludzi. Nauczył się bowiem tak roztropnie
rozdzielać czas dany mu do zbierania zasług, że poświęcał go
częściowo pracowitemu zdobywaniu bliźnich, a częściowo
kojącym zachwytom kontemplacji. 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 i zanim oddał niebu ducha,
pod przewodnictwem Bożej Opatrzności, po dokonaniu
przeróżnych dzieł został zaprowadzony na górę wysoką,
osobną, która nazywa się La Verna. Gdy więc tam, według

Meditatio
Św. Franciszek, rozpoczynając wędrowne głoszenie
Ewangelii, bardzo szybko odkrył, że ma wielką potrzebę
regularnego udawania się na miejsca ustronne, by tam oddać
się jedynie modlitwie. Z biegiem lat Biedaczyna wypracował
sobie rytm okresowych postów. Na La Vernę zwykł
przychodzić w okolicach święta Podwyższenia Krzyża
i Michała Archanioła.
Jak to się stało, że św. Franciszek, który tak zazdrośnie
strzegł swej wolności od posiadania czegokolwiek,
zaakceptował dar góry La Verna.
W czasie swych apostolskich wędrówek po Toskanii, św.
Franciszek uczestniczył w uroczystości pasowania na rycerza
Orlanda z Chiusi. Gdy Biedaczyna przemówił do zebranych na
tej uroczystości, hrabia Orlando, poruszony jego słowami,
zwrócił się z niezwykłą propozycją. Powiedział, że ma
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w swoich dobrach niezwykłą górę, dziką i niedostępną, która
doskonale nadaje się na modlitwę w samotności, i że chętnie
podaruje ją Biedaczynie. Św. Franciszek początkowo nie
okazał zbytnio zainteresowania tą propozycją, ale obiecał
posłać tam swoich braci, aby zobaczyli, czy rzeczywiście tak
jest, jak mówił hrabia Orlando. Bracia, którzy zobaczyli La
Vernę, przyznali rację hrabiemu i orzekli, że ta góra dzika,
niezwykła i samotna doskonale nadaje się na modlitwę
w samotności.
Usłyszawszy to, św. Franciszek nie zawahał się przed
przyjęciem tego daru i w roku 1211 po raz pierwszy przybył na
tę górę, aby rozważać na niej przez 40 dni Mękę Pańską.
Z pewnością po wielu wiekach może nas uderzyć troska,
jaką św. Franciszek przejawiał o miejsce i czas przeznaczony
na modlitwę w samotności. Pod koniec życia św. Franciszek
wypracował sobie całoroczny rytm modlitw i postów,
odprawianych zwykle w ukochanych przez niego miejscach.
Niewątpliwie takim miejscem była góra La Verna.
Spoglądając na nasze prowincje zakonne, z pewnością
znajdziemy w nich konwenty odznaczające się swym
położeniem. Czasem w pewnym odosobnieniu, z dala od
hałasu i ruchu, zdają się być oazą ciszy i spokoju. Bardzo
często te konwenty są też miejscami historycznymi, w których
możemy spotkać się z długą tradycją franciszkańskiej
obecności. Z pewnością takie miejsca są potrzebne na mapie
naszych prowincji, miejsca, które z natury darują nam
możliwość wyciszenia się i kontemplacji, zwolnienia rytmu
oraz odpoczynku.

Wreszcie każdy z nas z pewnością ma swoje ulubione
miejsca, w których bez większego trudu wchodzi w obszar
naznaczony Bożą obecnością. Nawet i w konwencie bardzo
ruchliwym można i trzeba znaleźć miejsce, gdzie możemy być
sami, wyłączając się z codziennego zabiegania. Bez chwil
samotności z Bogiem bardzo szybko „wypłowiejemy”
z wszystkich wartości. Nie można być w ciągłym zabieganiu
i hałasie.
Jest bardzo ważne, by nosić w sobie pragnienie udawania
się, co jakiś czas, na swoją La Vernę. Jak uczy doświadczenie
życiowe, właśnie te chwile spędzone w samotności
i odosobnieniu stają się dla nas niezapomniane i bezcenne. To
właśnie one w jakiś sposób pozwalają nam odnaleźć siebie
i wybrać właściwe drogi.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, po ośmiu wiekach, za szczodrość
hrabiego Orlando z Chiusi. Za to, że podarował św.
Franciszkowi La Vernę, która już na zawsze pozostanie dla
wszystkich braci symbolem modlitwy w odosobnieniu.
Dziękujemy Ci za te klasztory, które do dziś zachowały taki
charakter. Za te wszystkie miejsca, które niejako
automatycznie przenoszą nas w sferę Twojej obecności.
Dziękujemy Ci razem, a i każdy z nas z osobna za swoją
osobistą La Vernę.
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V TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - Ś RODA

Próby św. Franciszka
na górze La Verna

Lectio
Swego czasu błogosławiony Franciszek udał się do
romitorium na górze La Verna; a ponieważ miejsce to jest
bardzo odosobnione, tak mu się spodobało, że zapragnął
odbyć tam post czterdziestodniowy na cześć świętego
Michała. Udał się tam zaś przed świętem Wniebowzięcia
chwalebnej Dziewicy Maryi i policzył dni od tego święta
Matki Bożej aż do święta św. Michała – było ich czterdzieści;
i powiedział: „Na cześć Boga i błogosławionej Dziewicy
Maryi, Jego Matki, i błogosławionego Michała, księcia
aniołów i dusz, chcę tu odbyć post czterdziestodniowy”.
I wczesnym rankiem o świcie, gdy trwał na modlitwie,
ptaki różnych gatunków przyleciały nad celę, w której
przebywał: nie wszystkie razem, lecz najpierw przylatywał
jeden i śpiewał, wykonując swoje słodkie trele, a potem
odlatywał; następnie przylatywał inny, śpiewał i odlatywał;
i tak zrobiły wszystkie. Błogosławiony Franciszek bardzo się

tym zdumiał i miał z tego bardzo wielką pociechę; lecz potem
zaczął się zastanawiać, cóż by to było. I zostało mu w duchu
powiedziane przez Pana: „To jest znak, że w tej celi Pan
wyświadczy ci dobro i udzieli wielu pociech”. Tak też było
naprawdę; bo wśród wielu innych pociech, ukrytych
i jawnych, których Pan mu udzielił, zostało mu dane przez
Pana widzenie Serafina, z którego w swej duszy czerpał
wielką pociechę i zjednoczenie z Panem do końca swego
życia. I było tak, że tego samego dnia, gdy jego towarzysz
przyniósł mu posiłek, opowiedział mu to wszystko, co mu się
przydarzyło.
I chociaż doznał w tej celi wielu pociech, to jednak
w nocy demony zadały mu wiele udręk, jak to sam
opowiedział swemu towarzyszowi. Stąd też pewnego razu
powiedział: „Gdyby bracia wiedzieli, ile udręk zadają mi
demony, nie byłoby wśród nich nikogo, kto nie okazałby mi
wielkiej litości i współczucia”.
I dlatego właśnie – jak wiele razy mówił swoim
towarzyszom – czasami sam nie był w stanie zaspokoić
pragnień braci ani okazywać im takiej życzliwości, jakiej oni
pragnęli.
ZA 118
Meditatio
Czas czterdziestodniowych postów, przeżywanych przez
św. Franciszka na górze La Verna, nigdy nie należał do
łatwych. Jest prawdą, że Biedaczyna bardzo pragnął tego
czasu wyciszenia i samotności. To pragnienie pozwalało mu na
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zupełne odseparowanie się od otoczenia, aby móc bez żadnej
przeszkody oddać się słuchaniu Boga. Za każdym razem św.
Franciszek przekonywał się, jak wiele Bóg miał mu do
powiedzenia. Te dni były pełne różnych pociech duchowych,
których skołatany trudami życia św. Franciszek bardzo
potrzebował. Bóg go bardzo umacniał, o czym pisał św.
Bonawentura: bo wśród wielu innych pociech, ukrytych
i jawnych, których Pan mu udzielił, zostało mu dane przez
Pana widzenie Serafina, z którego w swej duszy czerpał
wielką pociechę i zjednoczenie z Panem do końca swego
życia. Każdy czterdziestodniowy pobyt na La Vernie był dla
św. Franciszka krokiem naprzód. Za każdym razem opuszczał
tę świętą górę inny, przemieniony, radujący się wielkim
wewnętrznym bogactwem.
Byłoby jednak dużym uproszczeniem spoglądanie na
czterdziestodniowe posty Biedaczyny tylko jako na czas
pociech i zachwytów. Wszystkie relacje, jakie posiadamy
o pobytach św. Franciszka na La Vernie, mówią zgodnie, że
był to także czas naznaczony próbami. Sam św. Bonawentura
wspomina o tym: I chociaż doznał w tej celi wielu pociech, to
jednak w nocy demony zadały mu wiele udręk, jak to sam
opowiedział swemu towarzyszowi. Stąd też pewnego razu
powiedział: „Gdyby bracia wiedzieli, ile udręk zadają mi
demony, nie byłoby wśród nich nikogo, kto nie okazałby mi
wielkiej litości i współczucia”.
Jednak szczególną próbę św. Franciszek przeżył
bezpośrednio przed otrzymaniem stygmatów. Było to na dwa
lata przed jego śmiercią. Widzimy już wtedy św. Franciszka
jako męża bardzo dojrzałego w swoim doświadczeniu życia

chrześcijańskiego. Biedaczyna miał świadomość wybrania
siebie przez Boga do swego dzieła odnowy Kościoła. Św.
Franciszek widział założony przez siebie Zakon, który zaczął
doświadczać pierwszych trudności i kryzysów. Ideał, który
przekazał mu Bóg, został wcielony w życie i napotykał wiele
trudności. Głównym źródłem tych trudności były ludzkie
słabości jego współbraci. Te ich różne braki tak mocno
osłabiły nowo powstały Zakon, że trzeba było aż interwencji
papieża. Św. Franciszek zaczął mieć wątpliwości, czy i on sam
nie pobłądził albo czegoś nie zaniedbał. Obarczał się winą,
trapiły go wyrzuty sumienia, że nie wypełnił woli Bożej.
I właśnie taki skołatany przybył na swój czterdziestodniowy
post w 1224 roku. Zdawał sobie sprawę, że w kryzysie, w jakim
się znalazł, może mu pomóc tylko Bóg.
Nasze doświadczenie życia chrześcijańskiego, duchowego
i zakonnego jest naznaczone pewną logiką. Nie ma życia bez
prób i doświadczeń. Lecz każda taka próba ma swój cel i sens.
Według Bożego zamysłu, musi czemuś służyć, do czegoś
prowadzić i na coś przygotowywać. Tak było w życiu św.
Franciszka, tak też jest i w naszym. Łaska stygmatyzacji była
poprzedzona bardzo ciężką próbą. Tak i my będąc
doświadczani, możemy się spodziewać, że Bóg nam coś
szczególnego przygotowuje.
Czas naszych rekolekcji, jakie rokrocznie przeżywamy,
albo innych chwil skupienia i samotności, a który w jakiś
sposób winien być odpowiednikiem Franciszkowej La Verny,
musi mieć też coś z tego doświadczenia. Właśnie wtedy, gdy
mamy czas na to, by wniknąć w siebie, powinniśmy zdać sobie
sprawę z tych prób, jakie przeżywamy. Właśnie wtedy musimy
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w Bogu odnaleźć sens takich prób i doświadczeń, a przede
wszystkim odnowić w sobie nadzieję na te łaski, które nam
Bóg przygotowuje.
Oratio
Św. Franciszku, który rokrocznie udawałeś się na górę
La Verna, aby doświadczyć Boga, wiemy, że na tę świętą
górę udawałeś się nieraz z ciężkim sercem, pełnym
wątpliwości, lęków i bólu. Pomóż i nam przychodzić do Boga
z naszymi trudnościami. Niech one nas nie zamykają
w sobie, nie przytłaczają, ale jeszcze bardziej popychają do
Boga.

88

V TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU - C ZWARTEK

Okoliczności stygmatyzacji

do przezwyciężenia ogień miłości do dobrego Jezusa, aż do
pochodni ognia i płomieni tak, że jego ogromnej miłości nie
mogły ugasić nawet wielkie wody.
1B 13, 2
Meditatio

Lectio
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 powinien 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

Św. Franciszek na górę La Verna nigdy nie udawał się
sam. Zazwyczaj towarzyszyło mu trzech braci. Dwaj z nich
zostawali u podnóża góry, aby pełnić rolę Marty i troszczyć się
o zewnętrzne potrzeby Świętego. Bracia Ci przede wszystkim
kwestowali żywność i zanosili ją na górę. Na miejsce, gdzie
zwykle zatrzymywał się św. Franciszek, zabierał ze sobą brata
Leona, który był nie tylko sekretarzem Świętego, ale przede
wszystkim kapłanem i spowiednikiem. Dzięki bratu Leonowi
nasz Święty mógł codziennie uczestniczyć we Mszy św. i często
według swej potrzeby korzystać z sakramentu pojednania.
Brat Leon stał się świadkiem tych szczególnych dla św.
Franciszka dni, a także powiernikiem tajemnic jego duszy. Tak
więc na samej górze przebywali tylko św. Franciszek i brat
Leon.
Biedaczyna jednak, dla zapewnienia sobie jeszcze
większej samotności, zostawiał brata Leona i, przechodząc po
drzewie przerzuconym nad przepaścią, udawał się na skałę –
ulubione miejsce swej modlitwy.
Św. Franciszek w chwili swej życiowej próby, szukając
światła od Boga, postanowił uczynić tak samo, jak na początku
swej apostolskiej działalności. Tak jak w Porcjunkuli, tak i na
La Vernie poprosił kapłana, czyli brata Leona, aby trzykrotnie
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otworzył mu księgę Ewangelii. W Porcjunkuli został
obdarzony Słowem Bożym dotyczącym ubóstwa, ewangelizacji
i posłania, to teraz przy trzykrotnym otwarciu księgi okazało
się, że zawsze natrafił na opis Męki Pana. Św. Bonawentura
bardzo trafnie opisuje , co się dokonało w św. Franciszku:
zrozumiał mąż przepełniony Bogiem, że jak naśladował
Chrystusa w życiu czynnym, tak teraz powinien się
upodobnić do Niego w udrękach i bólach męki, zanim
odejdzie z tego świata.
Biedaczyna zrozumiał więc, że odpowiedzi na swe
pytania, wątpliwości i cierpienia musi szukać w tajemnicy
krzyża. Od tego momentu wszystkie jego modlitwy zaczęły się
koncentrować na Ukrzyżowanym. I znowu św. Bonawentura
w sposób bardzo trafny oddaje, co zaczęło się dziać we
wnętrzu Biedaczyny: Powiększył się bowiem w nim nie do
przezwyciężenia ogień miłości do dobrego Jezusa, aż do
pochodni ognia i płomieni tak, że jego ogromnej miłości nie
mogły ugasić nawet wielkie wody.
Św. Franciszek skoncentrował teraz swoje modlitwy na
ukrzyżowanym Jezusie, rozważając dzień i noc Jego mękę. To
były bezpośrednie okoliczności poprzedzające łaskę
stygmatyzacji.
Życie każdego z nas nie jest jakimś zbiorem przypadków,
ale jest czymś przygotowanym i układanym przez Boga. Jedno
zdarzenie poprzedza drugie, zaś każda łaska, aby była
właściwie przez nas przyjęta, jest poprzedzona Bożym
działaniem. Trzeba nam być bardzo uważnym na różne znaki,
jakie daje nam Bóg, by po prostu niczego nie przegapić, czy
zmarnować. Św. Franciszek na największą łaskę swego życia

był przygotowywany przez medytację Słowa Bożego. Przyjął je
z wiarą i to właśnie ono rozpaliło jego serce.
My, którzy codziennie tyle razy słuchamy i czytamy
Słowo Boże, gdybyśmy czynili to z większą starannością
i uwagą, z pewnością nieraz bylibyśmy zaskoczeni, jak Bóg
przepowiada to, co chce z nami uczynić, wręcz przez swoje
Słowo tłumaczy nam sytuację, w jakiej się znaleźliśmy.
Warto więc uczyć się od św. Franciszka, w jaki sposób
radzić sobie nie tylko w próbach, ale i w codzienności. Lektura
i medytacja Bożego Słowa jest najlepszym sposobem na
nieprzegapienie Bożego działania.
Oratio
Dobry Panie, ilekroć przyjdą ciemności i trudności, daj
nam wtedy żywą wiarę, abyśmy w Twoim Słowie szukali
pociechy, światła i mocy. Daj nam także nadzieję mocną
i głęboką, by to, co trudne i bolesne nie odebrało nam
spojrzenia utkwionego w ukrzyżowanym Zbawicielu.
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Stygmatyzacja
św. Franciszka

Lectio
Gdy więc unoszony żarem serafickich pragnień zdążał
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 ukrywały 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. 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 częścią. Również
prawy jego bok był jakby włócznią przebity, a krew
wypływająca często z rany, plamiła habit i spodnie.
1B 13, 3
Meditatio
Św. Franciszek, modląc się na La Vernie, będąc
pogrążonym w duchowych ciemnościach, zadawał sobie wiele
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pytań. W pewien sposób przyszedł dla niego czas pierwszego
podsumowania swego życia. I właśnie tutaj miał Biedaczyna
najwięcej bolesnych trudności. Widząc niewierność wielu
swoich braci i pierwszy kryzys w swoim Zakonie,
prześladowała go myśl, że to wszystko dzieje się z jego
powodu. Pokusa zniechęcenia doprowadzała go wręcz do
rozpaczy. Myśl, że zbłądził i pomylił swoją drogę, że nie
wypełnił polecenia z krzyża San Damiano, napełniała go
wielką goryczą.
Ciężar tych chwil był jeszcze większy z tego powodu, że
Bóg, który wcześniej tyle razy przemawiał do Niego i dawał
mu odczuć swoją obecność, zamilkł i ukrył się. Św. Franciszek
poczuł się zawieszony w próżni, bez tego oparcia, które czuł
w Bogu wcześniej. Jedyne co mu pozostawało, to, według
wskazań Ewangelii, wpatrzeć się w Chrystusowy krzyż. Tutaj
św. Franciszek bardzo szybko mógł się utożsamić
z Chrystusem opuszczonym i wołającym do swego Ojca: Boże
mój, Boże, czemuś mnie opuścił.
Biedaczyna całym sobą wołał do Boga o jakiś znak,
o odpowiedź, czy uczynił w swoim życiu dobrze, czy źle. Błagał
Boga o to, aby Ten mu odpowiedział na wszystkie pytania
dręczące jego wnętrze.
I Bóg mu odpowiedział. Jako pierwszy człowiek w historii
Kościoła, św. Franciszek otrzymał stygmaty: natychmiast
zaczęły się pokazywać na jego rękach i nogach ślady
gwoździ, jakie niedawno widział na podobiźnie
ukrzyżowanego człowieka.
Na stygmaty św. Franciszka można spojrzeć z różnych
perspektyw. Z pewnością stygmaty były szczególną

odpowiedzią, której Bóg mu udzielił. Bóg nie wchodził
w szczegóły życia św. Franciszka, by go roztrząsać i oceniać.
On przez stygmaty położył na życiu św. Franciszka pieczęć,
która była odpowiedzią, że tenże nie pomylił się i nie zbłądził.
Stygmaty były niczym innym, jak potwierdzeniem całego życia
i działalności Biedaczyny. To potwierdzenie było tak mocne, że
już nikt nie mógł wątpić w to, że Biedaczyna jest prawdziwie
mężem Bożym, a jego Zakon w rzeczywistości nie jest jego
dziełem, ale Boga. Stygmaty są więc pieczęcią pochodzącą
z wysoka, potwierdzającą świętość życia i dzieło św.
Franciszka.
Innym wymiarem stygmatów św. Franciszka jest
widzialne i namacalne upodobnienie się do Chrystusa. Nie
było to odtąd już tylko upodobnienie się moralne i duchowe,
ale rzeczywiste i namacalne. Każdy, kto widział św. Franciszka
z broczącymi krwią ranami rąk, stóp i boku nie miał już
wątpliwości, że stoi przed, jak go nazwą później, drugim
Chrystusem. Stygmaty dały św. Franciszkowi nie tylko
możliwość duchowego udziału w Jezusowej męce, ale
fizycznego odczuwania bólu, jaki Jezus miał na krzyżu. Było to
upodobnienie się do Chrystusa w największym, jak tylko to
jest możliwe, tu, na ziemi, stopniu.
Pamiętajmy i my, że Bóg nigdy nie pozostaje głuchy na
nasze wołanie. Zwykle nie odpowiada od razu i nie w taki
sposób, jakbyśmy może oczekiwali, czy mogli sobie wyobrazić.
Św. Franciszkowi nawet do głowy nie przyszła myśl, w jaki
sposób Bóg mógłby mu odpowiedzieć. On pozostawał
w modlitewnym oczekiwaniu i zawierzeniu Bogu. Oby i nam
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nigdy nie zabrakło właśnie takiej postawy, nawet
w największych ciemnościach.
Oratio
Św. Franciszku, który przez święte stygmaty widzialnie
upodobniłeś się do Chrystusa, prosimy Cię, uproś i nam łaskę
pragnienia upodobnienia się do Syna Bożego. Daj i nam,
Boże, łaskę cierpliwości w ciemnościach i nie pozwól, by
w nas zwyciężyło zwątpienie. Niech łaska stygmatów św.
Franciszka uczy nas tej prawdy, że nie ma zaniesionej do
Boga modlitwy, by ta nie została bez odpowiedzi.
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Przemieniony
w Ukrzyżowanego

Lectio
Tak więc prawdziwa miłość do Chrystusa przekształciła
kochającego, upodabniając go do Jego obrazu. A później,
gdy minęło czterdzieści dni spędzonych w samotności
i zbliżała się uroczystość Michała Archanioła, 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. Ponieważ jednak
jest rzeczą dobrą ukrywać tajemnicę Króla, dlatego on,
świadomy królewskiej tajemnicy, jak tylko mógł, ukrywał
święte znaki.
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.
1B 13, 5
Meditatio
Św. Bonawentura w sposób niezwykle trafny daje nam
klucz do zrozumienia tego, co stało się na La Vernie. Pisze on:
Tak więc prawdziwa miłość do Chrystusa przekształciła
kochającego upodabniając go do Jego obrazu. Tak więc ta
prawdziwa miłość do Chrystusa jest tym, co daje nam
możliwość zrozumienia tajemnicy stygmatów.
Wiemy, że krótko przed otrzymaniem stygmatów św.
Franciszek prosił Boga o dwie łaski. O to, by miał w swoim
sercu taką miłość, jaką miał Jezus na krzyżu oraz by mógł
odczuć w sobie to cierpienie, jakie miał ukrzyżowany
Zbawiciel.
Były to prośby o dwie najistotniejsze łaski w życiu. Jedna
o pełnię miłości, bowiem właśnie na krzyżu w sposób
najpełniejszy ukazała się miłość Jezusa do ludzi. Druga zaś
o udział w Jezusowym cierpieniu. Biedaczyna, wchodząc na
szczyty chrześcijańskiej mistyki, zrozumiał doskonale, że
miłość, którą tak żywo zaczął odczuwać do Umiłowanego,
rodzi w nim pragnienie do całkowitego upodobnienia się.
I właśnie to gorące pragnienie miłości sprawiło, że Biedaczyna
stał się żywą ikoną Ukrzyżowanego.
Dziś, po wielu wiekach, możemy powiedzieć, że obie
prośby św. Franciszka zostały spełnione w całej pełni. Jego
serce zostało napełnione wielkim darem miłości. Był on tak
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bardzo całkowity, że ogarnął wszystko, i to nie tylko, co było
we wnętrzu św. Franciszka, ale i tych, których spotykał później
na swojej drodze.
Tę perspektywę miłości Biedaczyny należy znacznie
wydłużyć poza jego doczesne życie. Bo czyż na mocy dogmatu
świętych obcowania św. Franciszek nadal nie kocha i nie czyni
dobrze ludziom? Wystarczy tutaj pomyśleć o tych wszystkich,
dla których Biedaczyna jest po dzień dzisiejszy natchnieniem
i inspiracją do dobrego życia. Spotykamy się i dzisiaj
z fenomenem, że Biedaczyna potrafi dotrzeć i zachwycić sobą
nie tylko wierzących, ale i niewierzących, nie tylko chrześcijan,
ale i wyznawców innych religii.
Pragnienie odczucia w swoim ciele Jezusowej męki to nic
innego, tylko chęć jak najgłębszego wejścia w osobę Jezusa.
Św. Franciszek doskonale odczytał prawdę, że w cierpieniu
podjętym z miłości zawarta jest jej najbardziej czysta
i bezinteresowna głębia. Nikt nie ma większej miłości nad tę,
gdy daje życie za nieprzyjaciół swoich. To przyjęcie cierpienia
w jego najbardziej bolesnym wymiarze (tak duchowym, jak
i fizycznym) było kolejną przyczyną upodobnienia się do
Jezusa.
Biedaczyna schodzący z La Verny był teraz żywym
wcieleniem miłości. Ona stała się niemalże namacalna. Św.
Franciszek jednak za wszelką cenę chciał uniknąć
jakichkolwiek nadużyć związanych ze stygmatami. Nie chciał
stać się obiektem sensacji czy czci, dlatego, tak jak potrafił,
świadomy królewskiej tajemnicy, jak tylko mógł, ukrywał
święte znaki.

W tej postawie widzimy także potwierdzenie
autentyczności tego, co się stało. Gdyby było inaczej,
Biedaczyna chciałby ściągnąć na siebie uwagę i odbierać
ludzką chwałę. Tymczasem u Biedaczyny nie było nic z takich
myśli. Jego ostatnie dwa lata życia po stygmatyzacji były już
tylko przepełnione cierpieniem przeżywanym w zjednoczeniu
z Chrystusem.
Każdy z nas jest wezwany do tego, aby przez miłość
upodobnić się do Chrystusa. Oczywiście nie chodzi tutaj o to,
że każdy z nas jest przeznaczony do tego, by otrzymać
stygmaty. Były one łaską zupełnie wyjątkową i zarezerwowaną
dla św. Franciszka. Chodzi tutaj o tę prawdę, że autentyczna
miłość do Jezusa musi nas upodobnić do Niego.
Oratio
Święty Franciszku, chcemy za Tobą powtórzyć twoją
modlitwę z góry La Verna. O, Panie, spraw, abyśmy w sercu
swoim mieli tę samą miłość, którą miał nasz Zbawiciel na
krzyżu. I daj nam i w ciele naszym odczuć to samo cierpienie,
jakie miał Jezus na krzyżu. Niech miłość, którą pałamy do
Jezusa coraz pełniej nas upodabnia do Niego, abyśmy za św.
Pawłem potrafili powtarzać: Żyję już nie ja, ale żyje we mnie
Chrystus.
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VI tydzień
Wielkiego
Postu

VI TYDZIEŃ W IELKIEGO P OSTU

Niedziela Palmowa

Lectio
O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą * zwróćcie
uwagę i zobaczcie, czy jest boleść, jak boleść moja.
Bo otoczyła mnie sfora psów * obległa mnie gromada
złoczyńców.
Oni zaś zastanawiali się i przyglądali mi się * podzielili
między siebie moje szaty i rzucili los o moją suknię.
Przebili moje ręce i moje stopy * policzyli wszystkie
moje kości.
Otworzyli na mnie swoje usta * jak lew, który porywa
i ryczy.
Zostałem jak woda wylany * i rozsypały się wszystkie
moje kości.
I serce moje stało się podobne do wosku topniejącego *
we wnętrzu moim. Moc moja wyschła jak skorupa * a język
mój przywarł do podniebienia mego. I dali mi żółć na
pokarm * i w moim pragnieniu napoili mnie octem.

I w proch śmierci mnie strącili * i nad miarę
powiększyli ból ran moich.
Zasnąłem i powstałem * i Ojciec mój najświętszy przyjął
mnie z chwałą.
Ojcze Święty, ująłeś moją prawą rękę i według Twej
woli wyprowadziłeś mnie * przyjąłeś mnie z chwałą.
Cóż bowiem mam w niebie * i czego chciałem od Ciebie na
ziemi?.
Zobaczcie, zobaczcie, że ja jestem Bogiem, mówi Pan *
wywyższę się wśród narodów i wywyższę się na ziemi.
Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który odkupił dusze
swoich sług swoją własną krwią najświętszą * i nie opuści
nikogo, kto w Nim ufność pokłada.
I wiemy, że przyszedł * że przyjdzie sądzić
sprawiedliwość.
Of 6
Meditatio
Niedziela Palmowa, którą dziś przeżywamy, otwiera
Wielki Tydzień. Dzień po dniu śledząc to wszystko, co jest
zawarte w liturgii Wielkiego Tygodnia, mamy wchodzić jak
najgłębiej w tajemnicę męki i śmierci Chrystusa. Także i św.
Franciszek w kolejnym już szóstym psalmie, ze swojego
Oficjum o Męce Pańskiej, pomaga nam wejść w tajemnicę
dnia dzisiejszego.
O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą, zwróćcie
uwagę i zobaczcie, czy jest boleść, jak boleść moja.
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Jezus wyruszył z Betanii na swoją ostatnią drogę. Miała
ona Go poprowadzić przez świątynię, Ogrójec, więzienie,
proces i skazanie, aż na Golgotę na Krzyż. Droga ta została
przez Jezusa przyjęta z wielką pokorą i uległością. We
wszystkim okazał uległość Ojcu.
Na tej swej ostatniej drodze spotkał wiele osób. Żadna
z nich nie miała w pełni świadomości tego, co się dzieje i że
uczestniczy w najważniejszych dla ludzkości zdarzeniach.
Jakie były myśli i uczucia Jezusa, gdy widział te
wszystkie osoby na swej ostatniej drodze?
Słowa Lamentacji podpowiadają nam, że z pewnością
Jezus pragnął, aby na tej drodze nie być samemu. By ci
wszyscy, którzy Go mijali, zwrócili na Niego uwagę i okazali
mu współczucie w jego boleści.
Ludzi, którzy towarzyszyli Jezusowi w Jego wjeździe do
Jerozolimy, można by podzielić na trzy kategorie.
Pierwsza z nich to uczniowie, będący cały czas ze swoim
Mistrzem. Zdawałoby się, że powinni być najbardziej
świadomi tego, co Jezusa czeka w tych dniach. Było jednak
inaczej, w chwili próby nie wytrwali, a jeden z nich zdradził
Jezusa. Z pewnością Chrystus widząc ich, zdawał sobie sprawę
z ich słabości oraz z tego, że Go opuszczą.
Druga grupa ludzi to ci, którzy czyhali na Jego życie.
Elity żydowskie, oburzone hołdem prostych ludzi,
nienawidzące Jezusa, śledzące każdy Jego krok i słowo po to,
by móc Go później za co oskarżyć. Ci ludzie byli przekonani
o tym, że dobrze czynią i że wreszcie nadeszła godzina, by się
rozprawić z Jezusem. Jakiż wielki ból musiał nosić Jezus

w sobie, widząc tych ludzi kompletnie zaślepionych
nienawiścią i pragnieniem zemsty.
I wreszcie trzecia grupa ludzi to ci, którzy witali
z entuzjazmem Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy na
osiołku. Byli to ludzie prości, ubodzy, nienależący do żadnej
z elit. Oddali Jezusowi hołd, śpiewając Hosanna Synowi
Dawidowemu. Jezus, spoglądając na tych prostych ludzi,
z pewnością cieszył się z ich radości i szczerości zawartych
w powitaniu. Ale wiedział też, że już za niedługo ci, którzy
śpiewali Hosanna, zaczną krzyczeć ukrzyżuj go. Być może te
okrzyki powitalne były bardzo szczere, ale i jednocześnie
płytkie. W chwili męki Jezus został sam.
Warto by w dzisiejszą Niedzielę Palmową zadać sobie
pytanie, które mogłoby nas bardzo dobrze wprowadzić
w atmosferę Wielkiego Tygodnia. A gdyby tak dane było nam
witać Jezusa w Jerozolimie, to w której z tych trzech grup
moglibyśmy się odnaleźć? Z pewnością nie w grupie
nienawidzących faryzeuszy. Ale czy czasem nie jesteśmy jak
uczniowie, niby będący tak blisko Jezusa, ale w chwili próby,
niebezpieczeństwa z łatwością odstępujący od Niego. A może
odnajdziemy się w grupie ludzi wykrzykujących Hosanna?
Może czasem robimy wiele hałasu wokół siebie, czy swojej
wiary i przynależności do Boga, ale potem wystarczy niewiele,
by odwrócić się i zapomnieć o Bogu. Niech chwile rozważań
nad męką Pana przyniosą i nam wiele światła, by ten czas
Wielkiego Tygodnia przyniósł nam wiele duchowego pożytku.
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Oratio
Jezu, chcemy rozpocząć ten najważniejszy tydzień
w życiu chrześcijańskim z gorącym pragnieniem, by jak
najlepiej towarzyszyć w Twojej męce. Pomóż nam w tych
dniach Wielkiego Tygodnia nie ulec pokusie pośpiechu czy
nerwowości. Niech te dni będą przeżyte przez nas w całej
swej głębi.
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W IELKI P ONIEDZIAŁEK

Więzy miłości

Lectio
Czwarte więzy to powróz, którym został związany, gdy
Go pojmano: niegodziwi podnieśli ręce na Jezusa i związali
Go. O Królu królów: Panie panujących! Cóż masz wspólnego
z więzami? Winne krzewy przywiązuje się, by ich owoce nie
były mniejsze i nie ulegały zniszczeniu, co miałoby miejsce,
gdyby leżały na ziemi. Twój owoc jest przecież niezniszczalny! Dlaczego więc jest związany? Proszono króla
Aleksandra, gdy został ugodzony strzałą z grotem o kształcie
harpunu, ażeby pozwolił związać się, zanim strzała nie
zostanie wyjęta, ponieważ najlżejsze poruszenie może stać
się przyczyną śmierci. On powiedział: Nie wypada wiązać
króla; władza króla jest wolna i nigdy nieskrępowana.
O Boże bogów. Jak bardzo ubliżono Twojej wolności
i władzy! Wiązany jesteś tyloma więzami, Ty, który jedyny
jesteś wolny. Wiązany jesteś, Ty, który jedyny posiadasz
władzę związywania i roz- wiązywania! Ale Ty zostałeś

związany z powodu Twego miłosierdzia, aby nas uwolnić od
naszych nieszczęść. O jakżeż wrogie były więzy owych
okrutników, którymi wiązali Ciebie, najłagodniejszego
Baranka. Panie Jezu, widzę oczyma duszy, na ile mogę,
Ciebie związanego tak twardymi więzami, niby łotra
prowadzonego na sąd do najwyższego kapłana, a następnie
do Piłata. Widzę i przerażenie mnie ogarnia, a z podziwu
zemdlałbym, gdybym jasno nie poznał, że Ty najpierw
w sercu zostałeś związany więzami miłości, które z łatwością
zdołały doprowadzić Cię do zniesienia zewnętrznych więzów.
O dobry Jezu! Dzięki Ci za Twoje więzy, które z taką mocą
rozrywają nasze więzy!
Vm 4, 1
Meditatio
Wchodząc w liturgię Wielkiego Tygodnia, jesteśmy
świadomi bogactwa tych dni. Wyraża się ono w bardzo wielu
prawdach, symbolach, które nam przybliżają rzeczywistość
Męki Pańskiej. Św. Bonawentura, Doktor Seraficki, w sposób
bardzo głęboki rozważa symbolikę skrępowania Jezusa
więzami.
Po raz pierwszy w swoim ziemskim życiu Jezus został
skrępowany przez żołnierzy w Ogrójcu. To związanie rąk
oznaczało, że Jezus w sposób zewnętrzny został pojmany
i pozbawiony wolności. Stała się rzecz przedziwna. JezusCzłowiek, osoba najbardziej wolna z wolnych, dobrowolnie
oddaje się w niewolę. Bóg pozwala się skrępować, pozbawić
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się swobody ruchów po to, aby uwolnić cały rodzaj ludzki
z wszelkiej niewoli grzechu.
Św. Bonawentura w sposób niezwykle trafny oddaje
powód tak wielkiego gestu, jakiego dokonał Jezus: Ty
najpierw w sercu zostałeś związany więzami miłości, które
z łatwością zdołały doprowadzić Cię do zniesienia
zewnętrznych więzów. O dobry Jezu! Dzięki Ci za Twoje
więzy, które z taką mocą rozrywają nasze więzy!
Tym, co powodowało Jezusem w przyjęciu tego
skrępowania, była miłość, jaką miał w sercu. Ona sprawiła, że
nie cofnął się przed dramatycznym gestem – dał się
skrępować oprawcom. Stracił wolność, by nam wolność
wyjednać.
Te zewnętrzne więzy paradoksalnie świadczą także
o wewnętrznej wolności Jezusa. On sam, co szczególnie widać
w Janowym opisie męki, wydał się w ręce oprawców.
Wydarzenie pojmania Jezusa było poprzedzone dwoma
cudami. Na słowa Jezusa Ja jestem, w Ogrójcu wszyscy upadli
na twarz. Zarówno uczniowie, jak i faryzeusze i oprawcy.
Drugi cud, to uleczenie ucha strażnika odciętego przez św.
Piotra. Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że
aresztowanie Go w Ogrójcu nie było konfrontacją militarną
pomiędzy Nim a żołnierzami. Tu nie chodziło o pokazanie, kto
jest silniejszy, ale o uzewnętrznienie konfrontacji dobra ze
złem. Okazuje się, że to nie ci, którzy mają oręż i powrozy
w rękach są silniejsi, ale Jezus, który z miłości poddaje się
przemocy. Zło triumfuje tylko zewnętrznie, to znaczy pozornie
i nietrwale. Prawdziwe zwycięstwo należy do ducha.

To Jezus był Panem sytuacji i dlatego mógł na wiele
sposobów uniknąć aresztowania. Nie chciał tego uczynić,
bowiem wiedział, że to wszystko musiało przyjść, aby wypełnił
się odwieczny zamysł Ojca. Możemy podziwiać Jego spokój
i powagę, nie ma tu miejsca na jakąś szamotaninę czy nerwy.
Jezus jest jako prawdziwy Baranek, który oddaje swoje życie.
Bardzo często i w naszym życiu możemy doświadczyć, co
znaczy mieć związane ręce. Są różne sytuacje, które zdawają
się być bez wyjścia. Są różnego rodzaju więzy, jak choćby na
przykład choroba, które wydają się krępować nas bez
możliwości uwolnienia się od nich. Jest jednak prawdą, że
w świecie ducha nie ma więzów. Tam człowiek jest zawsze
wolny. I jeśli nie może się na przykład uwolnić od jakiejś
trudnej sytuacji, to jednak może ją w wierze przyjąć i ponieść
jako swój udział w ofierze zbawczej Jezusa. Gdy popatrzymy
choćby na historię naszej Ojczyzny, to szybko zauważymy, że
wolność jej została okupiona, czy nawet zdobyta przez tych,
którzy nie wahali się oddać życia czy pójść w niewolę.
Tak więc symbol związanych rąk nie musi oznaczać
przegranej czy niewolę, ale może być znakiem ofiary, która
przynosi upragnioną wolność.
Oratio
Jezu, Baranku, pojmany i skrępowany, cichy i pokorny.
Prosimy Cię o umiejętność zaakceptowania tych wszystkich
sytuacji w naszym życiu, które zdają się być bez wyjścia.
Pomóż nam spojrzeć z wiarą na różnego rodzaju więzy, jak
na przykład choroba czy ciężki obowiązek. Niech każde to
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przyjęcie z wiarą więzów przyniesie nam i innym
upragnioną wolność.
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W IELKI W TOREK

Udział w Męce Chrystusa

Lectio
Proszę, przyjdźcie i okażcie mi współczucie wszyscy,
którzy pragniecie radować się w Panu. Wpatrujcie się
w waszego Mocarza – jaki został starty, w waszego
Upragnionego – jak w sposób godny politowania został
zniekształcony, w waszego Niosącego pokój – jak w walce
został zabity. Gdzież jest różana czerwień, gdzież śnieżna
biel, gdzież znajdziesz piękność w tak zniszczonym ciele? Oto
ustały dni naszego Dnia, najłaskawszego Jezusa, który sam
tylko jest Dniem bez ciemności; a jego kości wyschły jak
chrust i uwiądł jak siano i wyschło jego serce. Został
podniesiony i powalony z wielką siłą, lecz w zewnętrznej
brzydocie zachował równocześnie wewnętrzne piękno
i wewnętrzną godność.
Jednak nie opuszczaj Go w jego cierpieniach, ponieważ
Tego piękniejszego urodą nad synów ludzkich widzieli na
Krzyżu ludzie, którzy dostrzegali tylko to, co zewnętrzne

i widzieli Go jako nie mającego piękna ani ozdoby, a twarz
jego jako wzgardzoną i wygląd jego jako oszpecony. Jednak
z tego oszpecenia naszego Odkupiciela wypłynęła cena
naszego piękna. Czerń zewnętrznej brzydoty ciała
najukochańszego Jezusa przedstawiliśmy tylko częściowo.
Któż natomiast wyrazi wewnętrzne piękno? Przecież w Nim
mieszka cała pełnia Bóstwa!
Zniekształcajmy więc i nas zewnętrznie na ciele ze
zniekształconym Jezusem, abyśmy się odnowili wewnętrznie
z pięknym Jezusem. Upodabniajmy się w naszym ciele do
ciała naszego Winnego Krzewu, aby odnowiło się ciało
naszego poniżenia na podobieństwo ciała jego jasności.
Vm 5, 7
Meditatio
Św. Bonwentura w sposób bardzo żarliwy zaprasza nas
do uczestnictwa w cierpieniach Jezusa: Proszę, przyjdźcie
i okażcie mi współczucie wszyscy, którzy pragniecie radować
się w Panu. Wpatrujcie się.
Doktor Seraficki jest bardzo wierny nauczaniu św.
Franciszka, który bardzo często mówił o oczach wzniesionych
do Pana i utkwionych w Nim. Dla Biedaczyny był to sposób na
życie: żyć z sercem wzniesionym do Pana i z oczyma
utkwionymi w Zbawicielu. Tutaj św. Franciszek zawsze
odnajdywał właściwy kierunek i natchnienie dla swoich dróg.
Wiemy też, że Biedaczyna mówiąc o wpatrywaniu się
w Zbawiciela, miał zawsze na myśli Jego mękę na krzyżu. To
krzyż miał stać się dla braci nie tylko ich natchnieniem
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i celem, ale też i punktem odniesienia na wszystkich ich
drogach.
Jezusowa męka nie jest dla nas tylko znakiem tego, ile
Jezus wycierpiał dla nas. Jest ona czymś znacznie większym,
mianowicie jest zaproszeniem.
Jezus przez swoją mękę zaprasza nas do rozważania, jak
bardzo nas kocha. Ta Jego miłość do nas nie cofa się przed
żadnym cierpieniem, upokorzeniem, czy zniewagą. Jest to
miłość cicha i pokorna, ale jednocześnie pełna godności
i niemająca w sobie nic z kapitulanctwa czy tchórzostwa.
Każdy gest i słowo z Wielkiego Czwartku czy Piątku są dla nas
wielkim dowodem miłości Bożej. Bóg jakby chce nas już do
końca przekonać, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, jak
bardzo Mu na nas zależy. I że nie cofnie się przed niczym, aby
tylko otworzyć nam drogę do Ojca.
Męka Jezusowa jest też zaproszeniem do rozważenia
tego, do czego jest zdolny człowiek. Wystarczy przyjrzeć się
choćby postawie faryzeuszy czy kapłanów, aby odkryć, jak
bardzo człowiek jest zdolny do nienawiści i zamknięcia się na
wszelkie dobro. Ta przewrotność ludzkiego serca może
dosięgać szczytów, tak jak u faryzeuszy, którzy przecież w imię
wierności Bożemu prawu skazali Jezusa na śmierć.
Można też spojrzeć i na Piłata, który jest symbolem ludzi,
którzy za cenę ocalenia swojej kariery są zdolni nawet do
największej zbrodni. Władza, która nie jest w stanie zapewnić
sprawiedliwości społecznej, a myśli tylko o tym, jak się
utrzymać na stołku.
Pasja Jezusowa to także zaproszenie do tego, aby w niej
odnajdywać się, konfrontować swoje codzienne drogi. Jest ona

stałym punktem odniesienia, który przynosi nam prawdę
o nas samych i naszym otoczeniu. Nie wolno nam jej nigdy
stracić ze swego horyzontu, gdyż wtedy ryzykujemy zatracenie
się w życiu.
Jednak Jezusowa męka nie jest tylko do ciągłego
rozważania, ale jest także zaproszeniem do
współuczestnictwa. Jezusowa męka nie jest jakimś
zamkniętym rozdziałem, ale tym, co w sposób mistyczny trwa
nieustannie. Jezus cierpiąc, daje nam możliwość do naszego
współcierpienia, do duchowego uczestnictwa w Jego męce.
Nie ma takiego cierpienia w naszym życiu, którego nie
przeżył Jezus. Ta prawda może nam pomóc w tym, aby każdy
nasz ból przeżyć nie w osamotnieniu, ale w komunii
z cierpiącym Jezusem. Nasze cierpienie nabiera wtedy
wymiaru zbawczego, nie idzie ono wtedy na darmo.
Oratio
Cierpiący Jezu, nie cofnąłeś się przed niczym. Przyjąłeś
każdy rodzaj cierpienia, nawet to najbardziej nieludzkie
i niesprawiedliwe. O, jak bardzo trzeba nam utkwić nasze
oczy w Tobie. Tyle razy, gdy spotka nas jakaś
niesprawiedliwość czy cierpienie, buntujemy się, uciekamy,
nie chcemy tego przyjąć. Tymczasem Ty nie tylko dałeś nam
przykład, jak możemy cierpieć, ale i zapraszasz nas do tego,
abyśmy wszelki nasz ból połączyli z Twoim, a przez to
współuczestniczyli w Twoim zbawczym dziele.
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Meditatio

Przebaczenie oprawcom

Lectio
Pierwsze słowo, które powiedział najłaskawszy Jezus,
gdy został ukrzyżowany jest następujące: „Ojcze, przebacz
im, ponieważ nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). O zielony
liściu, o słowo tak odpowiednie dla Słowa najwyższego Ojca!
Dobry Nauczyciel czyni to, co rozkazuje: modli się nie tylko
za przyjaciół, lecz także za prześladujących i powtarzających
Go.
Zachowaj ten liść w skarbcu twojego serca, byś mogła
wyrazić pamięć obfitej słodkości dobrego Jezusa, ile razy
srożą się twoi nieprzyjaciele, przeciwstawiając zawsze to
słowo niby tarczę przeciwko napadom nieprzyjaciół.
Oblubieniec modli się za swoich morderców; czy ty nie
będziesz się modlić za twoich oszczerców?
Vm 7, 2

Kolejny dzień Wielkiego Tygodnia przynosi nam kolejne
Boże zaproszenie do zgłębiania tajemnicy męki Jezusa
Chrystusa.
Jezusowej męki nie można oddzielić od tajemnicy
modlitwy za prześladujących i przebaczenia. Chcemy
podkreślić to słowo tajemnica przebaczenia, bowiem dotyka
ona tego, co jest trudne do zrozumienia i przyjęcia dla naszej
ludzkiej natury.
Poczucie ludzkiej sprawiedliwości mówi, że za doznane
krzywdy należy nam się zadośćuczynienie. Nikt bez powodu
nie ma prawa nas krzywdzić, znęcać się nad nami czy
upokarzać. Człowiek nie może być przedmiotem, na którym
ktoś może się wyżywać bez żadnej odpowiedzialności czy
umiaru.
A jednak właśnie tak stało się z Jezusem. Stał się igraszką
w rękach ludzi złych i pozbawionych skrupułów. Swoją
nienawiść wyładowali na nim uczeni w piśmie, arcykapłani
i faryzeusze. Jezus został brutalnie pobity, ubiczowany,
i sponiewierany przez żołnierzy i straż świątynną. Stał się
przedmiotem niesprawiedliwego procesu, opartego na
fałszywych świadkach i ich zeznaniach. Jezus stanął wobec
bezdusznego Piłata, troszczącego się jedynie o siebie.
I wreszcie ci wszyscy, którym Jezus dobrze czynił, na czele
z Jego uczniami, zaparli się Go i uciekli. Ileż więc osób stanęło
na Jezusowej drodze, krzywdząc Go, opuszczając i zdradzając?
Na mękę Jezusową musimy jednak patrzeć o wiele
szerzej. Bowiem Jezus, przyjmując wolę Ojca, wziął na siebie
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wszystkie krzywdy całej ludzkości. W krzywdach tak
cielesnych, jak i moralnych, jakich doznał Jezus, była zawarta
cała niesprawiedliwość, jakiej dopuściła się ludzkość w swojej
historii. Wobec tego całego zła Jezus odpowiedział modlitwą
za krzywdzących Go i przebaczeniem im: Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą, co czynią.
Tajemnica nieprawości starła się z potęgą Bożej miłości.
Zło nie zdołało pokonać tego, co Jezus miał w swoim sercu.
Wobec tak wielkiej miłości było ono bezsilne. Na krzyżu nie
zwyciężyła logika ludzkiej sprawiedliwości, ale miłość gotowa
przebaczyć nawet tym, którzy zabijają.
Dla nas, którzy tak bardzo jesteśmy czuli na punkcie
sprawiedliwości, ta Jezusowa postawa bardzo często jest albo
bardzo trudnym do osiągnięcia ideałem, albo wręcz wyrzutem
sumienia. Tak długo, jak nie potrafimy się modlić za tych,
którzy nas krzywdzą, potrzebujemy gruntownego nawrócenia.
Jak długo za zło odpłacamy złem, tak daleko jeszcze jesteśmy
od królestwa niebieskiego.
W tym Wielkim Tygodniu, kiedy tak intensywnie
wpatrujemy się w Jezusowy krzyż, trzeba nam skonfrontować
nasze postawy z Jezusem. Ogarnijmy myślą te wszystkie
krzywdy i niesprawiedliwości, jakich doznaliśmy. Jezus już
przebaczył tym, którzy nam uczynili źle, a czy my zrobiliśmy to
samo? Mieć udział w Jezusowej męce nie oznacza tylko
współcierpieć, ale także przebaczać. Trzeba nam pamiętać, że
krzywdy, jakich my doświadczamy, dotykają najpierw Jezusa.
I nie ma takiego zła w naszym życiu, którego On najpierw sam
by nie doświadczył i które by nie zostało zanurzone w Jego
nieskończonym miłosierdziu.

Oratio
Jezu, na którym skupiła się cała ludzka przewrotność
i nienawiść, a który potrafiłeś na to wszystko odpowiedzieć
przebaczeniem i modlitwą za oprawców, prosimy Cię, pomóż
nam zawsze przebaczać. Daj nam duchowych sił, aby żaden
człowiek, nawet ten, który nam źle czyni, nie był wyłączony
z naszej modlitwy. Niech i w życiu naszym triumfuje miłość
nad wszelką nienawiścią.
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Krwawy pot z Ogrójca

Lectio
Jednak to, co nas wzrusza, to fakt, że gdy nadchodziła
ostatnia godzina Jego męki, najłaskawszy Pan Jezus,
przystępując do modlitwy, upadł na twarz swoją modląc się
i mówiąc: Ojcze mój, jeżeli to jest możliwe, zabierz ode mnie
ten kielich – a to zrobił nie tylko raz, ale i drugi i trzeci –
oznaczając przez kielich, który miał pić, mękę, którą miał
wycierpieć. Teraz zaś, wypiwszy ten kielich męki, mówi:
Pragnę, Co to znaczy? Dobry Jezu! Zanim spróbujesz –
prosisz o całkowite zabranie kielicha, a skoro wypiłeś,
pragniesz? Jak widzę, jesteś przedziwnym pijącym! Czyżby
kielich Twój był napełniony winem rozkoszy, a nie raczej
winem boleści i największej goryczy? Rzeczywiście, jest pełen
najbardziej gorzkiej boleści, która nie powinna rodzić
pragnienia, ale raczej obrzydzenie picia.
Prosiłeś wprawdzie przed męką, aby kielich został
oddalony od Ciebie, nie dlatego, że nie chciałeś męki, dla

wycierpienia której przyszedłeś i bez której nie byłoby
zbawienia rodzaju ludzkiego, lecz jak mniemam dlatego, by
nie sądził ktoś, że Ty prawdziwy człowiek, z powodu
zjednoczenia z Bóstwem, nie odczuwałeś przykrości męki
i dlatego dwa, a nawet trzy razy prosiłeś o oddalenie kielicha
od Ciebie, a przez to ukazałeś wątpiącym największą gorycz
Twej męki. Również nam, idącym za wzorem Twojej nauki
i przykładu poleciłeś, byśmy mogli i powinni w grożących
nam niebezpieczeństwach, chociażby one dotyczyły naszego
pożytku, częściej błagać Pana, aby raczył odwrócić od nas
bicze swego zagniewania, a gdyby to nie nastąpiło, byśmy je
mogli chętnie za przykładem Twojej męki cierpliwie i mężnie
aż do końca znosić. To zaś, że przed Męką prosiłeś
o oddalenie kielicha, a po jego wypiciu powiedziałeś Pragnę
świadczy o tym, że ukazałeś ogrom Twojej miłości, jakbyś
mówił: chociaż moja męka była tak wielka, że prosiłem ze
względu na wrażliwość natury ludzkiej o uniknięcie jej, to
jednak, o człowiecze, zwyciężony miłością do ciebie i po
przejściu męczarni krzyża, pragnąłbym jeszcze liczniejsze
i większe podjąć męczarnie, jeżeli to byłoby potrzebne. Nic
bowiem nie istnieje, czego nie podjąłbym się wycierpieć dla
ciebie: jako cenę za ciebie oddaję swoje życie.
Vm 11, 2–3
Meditatio
Po Ostatniej Wieczerzy Jezus udał się do Ogrójca, by tam
spędzić noc na modlitewnym czuwaniu. Jezus zawsze tak
czynił, ilekroć miały Go czekać ważne decyzje. Tak było przed
107

Jego rozpoczęciem publicznej działalności, czy przed wyborem
uczniów.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus oświadczył, że już
nadeszła Jego godzina. Podczas trzech lat publicznej
działalności wielokrotnie mówił, że Jego czas jeszcze nie
nadszedł, tak teraz Jezus miał świadomość, że rozpoczęła się
ta decydująca godzina.
Żaden z uczniów nie miał wystarczającej świadomości
tego, co się dzieje. Z pewnością podczas Ostatniej Wieczerzy
przeczuwali, że uczestniczą w niezwykłych wydarzeniach, ale
cała głębia tych godzin była jeszcze przed nimi zakryta.
Po obmyciu nóg Apostołom i spożyciu wieczerzy, po nadaniu
przykazania miłości i ujawnieniu zdrady Judasza, Jezus
z Apostołami udał się do Ogrójca.
Apostołowie zostali nieco na uboczu i zmęczeni zasnęli,
natomiast Jezus rozpoczął swoją modlitwę. Była to modlitwa
niezwykła, porównywana często do agonii. Przed Jezusem
stanęło to wszystko, co ma się teraz wypełnić. Jezus zaczął
drżeć, stając przed tym, co miało teraz nastąpić.
W jednej chwili uświadomił sobie, że czekają go
straszliwe tortury. Pojmanie, proces, biczowanie, katusze
fizyczne i straszliwa śmierć przez uduszenie się na krzyżu.
Drugi powód agonii Jezusa to naturalny dla ludzkiej
natury lęk przed śmiercią. Przed tą ostatnią wędrówką,
dokonującą się w ciemnościach i opuszczeniu.
Wobec takiej perspektywy cała ludzka natura Jezusa
zaczęła drżeć, a On zaczął się pocić krwawym potem. Jezus
wiedząc, co Go czeka, zaczął się modlić jeszcze usilniej. Od
tego momentu Jego modlitwa była naznaczona już tylko

jednym pragnieniem: by wypełnić wolę Ojca. Jezus pomimo
całej swej agonii, całym sobą przylgnął do woli Ojca, mówiąc,
że jest gotowy wypić cały kielich goryczy.
W cieniu dramatycznej modlitwy Jezusa pozostali
uczniowie. Właśnie wtedy, gdy Jezus najbardziej potrzebował
ich obecności i o nią prosił, ci zasnęli. Jezus trzykrotnie
przychodził do ich i budził ich, lecz oni dalej zasypiali. Jest to
jedyny raz, kiedy Jezus zwraca się do człowieka z prośbą
o pomoc. Niestety, człowiek pozostawił wtedy swego
Zbawiciela bez pomocy.
Ogrójec pozostanie dla nas zawsze wielkim wezwaniem.
Przede wszystkim wezwaniem do modlitwy i czuwania. Słowa
Jezusa zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną powinny być dla nas
zawsze inspiracją do tego, abyśmy nie przespali naszej
godziny.
Ogrójec przynosi nam także prawdę o prawdziwości
ludzkiej natury Jezusa. Tak jak każdy człowiek, tak i On lękał
się cierpienia, którego miał doświadczyć. Nie mogą nas dziwić
nasze różne stany lękowe wobec cierpienia, które może nas
czekać. Jezus uczy nas tutaj zupełnego oddania się Ojcu
i przyjęcia Jego woli. W Ogrójcu widzimy w sposób doskonały,
jak powinniśmy zgadzać się z wolą Ojca.
Największe dzieło zbawcze było poprzedzone długą
dramatyczną modlitwą, po której umocniony Jezus wykonał
wszystko to, co przeznaczył mu Ojciec. Niech każda ważna
decyzja, wydarzenie w naszym życiu, będą poprzedzone
modlitwą, będącą odbiciem tej Jezusowej z Ogrójca.
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Oratio
Jezu, tak jak i Ty, pragniemy we wszystkim wypełnić
wolę Ojca. Ty widzisz, że nasz duch jest często tak ochoczy,
ale ciało słabe i omdlewające. Dlatego prosimy Cię, umocnij
naszą wolę, umysł i serce, aby nigdy nie odłączyły się od
Ciebie. Chcemy czuwać przy Tobie, tak aby nigdy nie
pozostawić Cię samotnego.
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Jezus króluje z krzyża

Lectio
Również po to Twój bok został przebity, aby nam
umożliwić wejście; Twoje Serce po to zostało zranione,
abyśmy mogli zamieszkać w tej winnicy, uwolnieni od
zewnętrznych zamętów, a także dlatego zostało zranione,
abyśmy przez widzialną ranę widzieli niewidzialną ranę
miłości. Kto bowiem żarliwie kocha, ten jest zraniony
miłością. W jaki sposób mógł lepiej okazać tę żarliwość, jeżeli
nie przez to, że pozwolił zranić włócznią nie tylko ciało, ale
również samo serce? Cielesna więc rana pokazuje duchową
ranę, jak to trafnie stwierdza wcześniejsze zdanie, w którym
dwukrotnie zostało użyte słowo: zraniłaś. Przyczyną bowiem
obu ran jest ta sama siostra i oblubienica, jakby sam
oblubieniec otwarcie mówił: ponieważ zraniłaś mnie
żarliwością twojej miłości, to również dlatego zostałem
zraniony włócznią żołnierza. Któż bowiem pozwoliłby zranić
swoje serce dla przyjaciela, gdyby wpierw nie otrzymał rany

jego miłości? Mówi więc: Zraniłaś moje serce, moja siostro,
oblubienico, zraniłaś moje serce. Ale dlaczego jest
powiedziane siostro i oblubienico? Czy nie mógł
wystarczająco ukazać uczucia kochającego oblubieńca
określeniem samej siostry albo oblubienicy? Nasuwa się
również pytanie dlaczego powiedział oblubienico, a nie żono?
Przecież tak Kościół, jak i każda wierna dusza nie przestaje
rodzić codziennie swojemu Oblubieńcowi, Chrystusowi,
potomstwa dobrych czynów? Odpowiadam krótko:
Oblubienice zazwyczaj goręcej są miłowane w początkowym
okresie małżeństwa, aniżeli później, gdy z biegiem czasu
sama miłość uspokaja się. Nasz Oblubieniec więc, aby ukazać
wielkość swej miłości, która nie maleje z czasem, nazywa
swoją przyjaciółkę oblubienicą, gdyż Jego miłość jest zawsze
świeża.
Vm 3, 5
Meditatio
Ten dzień, tak bardzo wyjątkowy, od rana przynosi nam
wspomnienie tego wszystkiego, co Jezus wycierpiał.
Noc z czwartku na piątek to więzienie, a później
spotkanie oko w oko ze swoimi przeciwnikami. Jezus stanął
wobec najwyższej rady, arcykapłanów, ludzi pozbawionych
skrupułów i zaślepionych zawiścią i chęcią zemsty. Wyrok
skazujący zapadł o wiele wcześniej, teraz chodziło tylko
o przybranie pozorów zachowania obowiązującego prawa.
Stanięcie przed Piłatem to kolejna farsa sprawiedliwości.
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Biczowanie, obelgi, znęcanie się fizyczne i moralne nad
Jezusem, to treść nocy i poranka Wielkiego Piątku.
Upokorzeniom nie było miary. Jego, zbawiciela świata,
Syna Bożego wymieniono na zwyczajnego kryminalistę
Barabasza. Lud wybrany wykrzykiwał: uwolnić Barabasza,
a ukrzyżować Jezusa. Wszystko to czyniono w pośpiechu, by
zdążyć przed świętem Paschy. Wyrok śmierci przez
ukrzyżowanie też był czymś, co w zamierzeniu oprawców
Jezusa miało Go upokorzyć i pogrążyć. Był to rodzaj śmierci,
na którą skazywano przestępców i kryminalistów. Chodziło
o to, aby raz na zawsze prości ludzie zapamiętali, że Jezus był
przestępcą, o którym należy zapomnieć. Nie było również
przypadku w zamierzeniach oprawców, że Jezus miał być
ukrzyżowany wraz z dwoma złoczyńcami.
Jednak te wszystkie zamierzenia przeciwników Jezusa
nie powiodły się. Jezus w całej swej pokorze i oddaniu się Ojcu
przyjął każdy policzek, cios, obelgę i niesprawiedliwość. Był
prawdziwie jak Baranek nieskalany na rzeź prowadzony.
Cała nienawiść wyładowana na Jezusie, już na zawsze
stała się symbolem zła, które pozornie triumfowało, ale jednak
nie zwyciężyło. To właśnie Jezus, choć był osamotniony
i skrępowany, wyznał przed Piłatem, iż to on jest Królem. Nie
ugiął się pod fałszywymi i oszczerczymi zeznaniami. Zachował
godność wobec arcykapłanów i starszyzny żydowskiej.
Nikomu z tych, którzy go bili, nie powiedział złego słowa,
przeciwnie, modlił się za nich. Na krzyżu nie usłuchał
bluźnierczych zachęt, by z niego zejść i udowodnić, że jest
Synem Bożym. Także na krzyżu Jezus przebaczył
skruszonemu łotrowi. Wreszcie z krzyża Maryja i św. Jan

usłyszeli słowa: Oto Matka Twoja i oto Syn Twój. Ostatnie
słowa Jezusa przed śmiercią to modlitwa zanoszona do Ojca:
Ojcze w ręce Twoje oddaję Ducha mego.
Św. Bonawentura podkreśla jeszcze jeden bardzo
wymowny symbol dotyczący otwartego włócznią Serca Jezusa.
Również po to Twój bok został przebity, aby nam umożliwić
wejście.
W znaku Otwartego Serca Jezusa możemy odnaleźć
jakby jedną z kwintesencji całej męki. Serce jest znakiem
miłości, i to właśnie ono zostało otwarte. Przez tę ranę
wypłynęła krew i woda, które są symbolem miłości
obmywającej i oczyszczającej każdego, kto z wiarą stanie pod
krzyżem. Moc Jezusowej krwi jest zdolna zmazać choćby
największą ludzką nieprawość. Otwarte Serce staje się dla nas
wszystkich bramą, przez którą możemy wejść do Jezusowego
wnętrza. To Otwarte Serce jest znakiem, że raz na zawsze
została nam otworzona brama do królestwa niebieskiego.
A wchodzi się do niego przez jedynego pośrednika, którym jest
Jezus Chrystus.
Tak więc Wielki Piątek przynosi nam dramat Jezusowej
męki, ale i prawdę, że ten ogrom cierpienia nie poszedł na
marne. Bowiem tego dnia dokonało się największe w historii
ludzkości wydarzenie, Jezus nas odkupił i otworzył nam drogę
do Ojca.
Oratio
Jezu, cały ten dzień chcemy przeżyć w bliskości z Tobą.
Nie chcemy Cię opuszczać w chwilach Twej męki
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i osamotnienia. Pragniemy wraz z Maryją i św. Janem
stanąć pod krzyżem, by tam móc zanurzyć się w Twej miłości
wypływającej z Twego przebitego Serca. Nich ta miłość nas
oczyszcza i jednocześnie otwiera nam drogę do Ojca
niebieskiego.
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W IELKA S OBOTA

Przygotowanie do Paschy

Lectio
W końcu należy dojść przez bramę przebitego boku, do
owego najpokorniejszego Serca najwspanialszego Jezusa.
Tam niewątpliwie jest ukryty niewysłowiony skarb
upragnionej miłości. Tam znajduje się pobożność, stamtąd
wypływa łaska łez, tam uczy się łagodności i cierpliwości
w przeciwnościach, współcierpienia w udrękach, tam
zwłaszcza znajduje się serce skruszone i upokorzone. Taki
i tak wielki pragnie twoich uścisków, Taki oczekuje ciebie,
aby złączyć się z tobą. Ku tobie skłania głowę ukwieconą,
poprzebijaną licznymi kolcami cierni, aby zaprosić cię do
pocałunku pokoju, jakby mówił: oto jaki przyjąłem kształt,
jak zostałem powiązany, jak zostałem zabity, abym mógł
wziąć ciebie na moje ramiona, ciebie owieczko moja, która
zabłądziłaś i abym mógł zanieść cię z powrotem na
niebiańskie pastwiska raju. Okaż wzajemność i wzrusz się
współczuciem z powodu moich ran i przyłóż mnie takiego,

jakiego teraz widzisz, jako pieczęć na twoim sercu, jako
pieczęć na twoim ramieniu, abyś we wszystkich zamysłach
twego serca, we wszystkich dziełach twoich rąk mogła się
upodobnić do mnie tak naznaczonego, jak to widzisz.
Ukształtowałem cię na podobieństwo mojej boskości, gdy cię
stworzyłem. ukształtowałem się na podobieństwo twego
człowieczeństwa, gdy cię odkupiłem. Ty więc, która nie
zachowałaś kształtu mojej boskości nadanego w twoim
stworzeniu cię, zachowaj przynajmniej kształt twego
człowieczeństwa wyrażonego we mnie w czasie twojego
odnowienia. Jeżeli nie pozostajesz taką, jaką cię stworzyłem,
pozostań przynajmniej taką, jaką cię odkupiłem. Jeżeli nie
pojmujesz jakich darów udzieliłem ci, stwarzając cię, zrozum
przynajmniej, jakie z twego powodu przyjąłem braki twego
człowieczeństwa odkupiając cię i zrozum, że do większych
rozkoszy powołałem cię przez odkupienie, aniżeli te, do
których cię wezwałem przez stworzenie. Dlatego bowiem
stałem się widzialnym człowiekiem, abym widziany przez
ciebie, był przez ciebie kochany – ja, który w mojej boskości
niewidziany i niewidzialny, w jakiś sposób nie byłem
kochany przez ciebie.
O najsłodszy, dobry Jezu! Ojcze światłości, od którego
pochodzi każdy najlepszy dar i każdy doskonały dar, popatrz
miłosiernie na wyznających cię pokornie i rzeczywiście
wiedzących, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić! Ty, który
dałeś siebie jako zapłatę za nas, daj, abyśmy, chociaż nie
zasługujemy na tak wielką zapłatę, oddali się we wszystkim
tak całkowicie i doskonale twojej łasce, byśmy upodobnieni
do obrazu twojej męki, upodobnili się również przy pomocy
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naszego Pana do obrazu twojej Boskości, który utraciliśmy
przez grzech. Amen.
Vm 24, 3–4
Meditatio
Wielka Sobota to czas ciszy. Jezus został zdjęty z krzyża
i złożony w grobie. Ci, którzy nie ulękli się zemsty
i prześladowań, trwali przy Jezusie aż do końca, oddając Mu
ostatnią ziemską przysługę. Te chwile były pełne
przeszywającego bólu dla tych, którzy mogli dotknąć
martwego ciała Jezusa. Co wtedy działo się w ich sercach
i umysłach?
O czym myślała Matka Najświętsza, dotykając ciała
swego Syna? Kiedyś przyjęła Jezusa na świat, wychowała, dała
Mu wszystko to, co winna dać matka. A dziś ludzkość zwróciła
Jej martwego Syna. Czy może być dla matki większa boleść niż
ta, którą Maryja doświadczyła pod krzyżem?
Pod krzyżem był św. Jan jako jedyny z uczniów. Co
mogło się kotłować w jego sercu? Był, tak jak wszyscy
uczniowie, wezwany przez Jezusa po imieniu. Dla Niego
opuścił wszystko i został świadkiem nie tylko nauczania, ale
życia i cudów Jezusa. Tak jak wszyscy uczniowie spodziewał
się, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. Uwierzył Mu, ale
teraz pod krzyżem widzi Go martwego.
Jezusowe ciało przyjęły także niewiasty Maria i Maria
Magdalena. To one za życia doświadczyły miłości Jezusa,
która ich uzdrowiła, przywróciła godność i sens ich życiu.

Swoje życie nieodwołalnie splotły z życiem Jezusa, a teraz
widzą Go martwego.
Wreszcie pod krzyżem znalazł się także sprawiedliwy
Józef z Arymatei. Był on symbolicznym przedstawicielem
narodu wybranego. Miał świadomość dokonanej zbrodni
i pogrzebanej nadziei swego narodu. Cóż miał myśleć ten,
który należał do starszyzny Izraela i był świadkiem tego, czego
dokonali przywódcy narodu wybranego.
Pod krzyżem byli też żołnierze – poganie, na czele
z setnikiem, który wyznał, iż ten prawdziwie był Synem
Bożym. Być może i w ich sercach obudziła się litość i wstyd za
to, co się stało.
Wszyscy oni przeżyli dramat śmierci Jezusa, końca ich
nadziei, pragnień czy planów. Zdawało się, że wszystko zostało
przekreślone, stracone, zamknięte wraz z kamieniem
zamykającym grób, w którym zostało złożone ciało Jezusa. Im
pozostał jedynie tępy ból serca.
Dlatego właśnie najbardziej stosowne w tym dniu jest
pełne wymowy milczenie. Wobec tego, co się stało, aż
niestosowne jest wielomówstwo.
Wielka Sobota to te wszystkie dni w naszym życiu,
w których zdaje się nam, że wszystko się zawaliło, skończyło
i zostało bezpowrotnie stracone. Każdy z nas w swoim życiu
musi przeżyć swój Wielki Piątek, a potem Wielką Sobotę. Nie
możemy się więc dziwić, że i w naszej ziemskiej wędrówce są
takie dni.
Właśnie w takich dniach trzeba, by słowa św.
Bonawentury uczynić swoimi: Lecz nie obawiaj się –
wywyższony został poniżony. Bowiem nie po to został
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wywyższony na krzyżu, aby utrudnić dostęp do siebie tym,
którzy chcą się zbliżyć do Niego, ale raczej, dlatego, aby
wszyscy łatwiej mogli Go odnaleźć.
Krzyż, choć stał się centrum wszechświata w wymiarze
duchowym, to jednak nie prowadził on tylko do grobu. Ten
grób już za niedługo stanie się milczącym świadkiem
największego cudu. Podobnie i każdy nasz osobisty Wielki
Piątek nie kończy się na pełnej milczącego bólu sobocie, ale
prowadzi nas dalej ku Wielkanocnemu Porankowi.
Oratio
Maryjo, która stałaś pod krzyżem i z
niewypowiedzianym bólem przyjęłaś z powrotem do siebie
swego Syna, ucz nas cierpienia przeżywanego z godnością
i wiarą, nadzieją i wytrwałością. Uproś nam łaskę
wytrwania na wszystkie najczarniejsze dni i godziny
naszego życia, abyśmy nigdy nie ulegli pokusie zwątpienia.
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Wielkanoc

W IELKANOC

Niedziela Wielkanocna
Zmartwychwstania
Pańskiego

Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego
święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze
przykazania.
Niech cała ziemia zadrży przed Jego obliczem *
powiedzcie wśród narodów, że Pan zakrólował z drzewa.
Of 7
Meditatio

Lectio
Wszystkie narody klaszczcie w dłonie * chwalcie Boga
radosnym głosem.
Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią.
Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami
* posłał z wysoka swego umiłowanego Syna i dokonał
zbawienia na ziemi.
Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy
się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola
i wszystko, co na nich się znajduje.
Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, cała ziemio.
Bo Pan jest wielki i godzien wielkiej chwały * straszliwy
ponad wszystkich bogów. Oddajcie Panu, plemiona
narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu
chwałę Jego imienia.

Wszystkie narody klaszczcie w dłonie, chwalcie Boga
radosnym głosem.
Tego dnia w całym Kościele katolickim rozlega się
uroczysty śpiew: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie
zmartwychwstał! Razem ze św. Franciszkiem jesteśmy
wezwani do śpiewu, uwielbienia, do okrzyku radości: Jezus
żyje! Niech wszystkie narody klaszczą w dłonie i chwalą
Boga radosnym głosem!
Tego dnia nie może być miejsca na smutek
i przygnębienie. Zło zostało pokonane, miłość okazała się
silniejsza od nienawiści, życie zatriumfowało nad śmiercią.
Jezus nie pozostał w grobie, wyszedł z niego wskrzeszony ręką
Ojca niebieskiego. Pusty grób na zawsze pozostanie
największym triumfem Jezusa. Jego zmartwychwstanie
położyło pieczęć na całym dziele zbawczym, którego dokonał.
To nie do Jego oprawców, ale do Niego należało ostatnie
słowo. To słowo, to największy cud, to powstanie z martwych.
Odtąd do Jezusa nie można się zwracać jako do kogoś, kto
umarł i odszedł, ale do kogoś, kto jest i żyje. Nasza wiara nie
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jest relacją do umarłej osoby czy abstrakcyjnej idei, ale do
Jezusa – Boga żywego i prawdziwego.
Niech się weselą niebiosa i raduje ziemia; śpiewajcie
Mu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała.
Radość nasza w tym dniu nie może być niczym
zamącona. Nawet i tym, że, podobnie jak Apostołowie, i my
niejednokrotnie nie wytrwaliśmy przy Jezusie.
Zmartwychwstały Jezus, gdy zaczął się ukazywać niewiastom
i uczniom, nie rozpoczynał od wypominania im ich niewiary,
tchórzostwa czy zaparcia się. Odwrotnie, Jego pierwsze słowa
były pełne pokoju i wezwania do tego, aby się nie lękali.
Zmartwychwstały Jezus nie przyszedł po to, aby
wyrównywać rachunki, wypominać czy potępiać. Przyszedł
z radosną nowiną o przebaczeniu i pokoju. W tym momencie
nie tyle liczyła się niechlubna przeszłość Apostołów, co
zupełnie nowa perspektywa otwarta przez zmartwychwstanie
Jezusa.
To właśnie od zmartwychwstałego Jezusa uczniowie
otrzymali mandat misyjny, aby szli, nauczali narody
i szafowali Bożym miłosierdziem. Chrześcijaństwo nie jest
więc smutną nowiną, ale radosną, bo w jej centrum jest
prawda o Zmartwychwstaniu.
Ta Niedziela Wielkanocna musi nam przypominać te
wszystkie dni, które przyniosły nam szczególny udział
w tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Tak jak czymś
oczywistym jest, że w naszym życiu doświadczamy Wielkiego
Piątku, tak jest i czymś zwyczajnym, że potem przychodzi
Wielkanoc.

Tak było również w życiu św. Franciszka. Było wydziedziczenie
go przez rodzonego ojca, a potem obwołanie św. Franciszka
największą chlubą Asyżu. Był ból ukrzyżowania i stygmatów
na La Vernie, a potem przyszło chwalebne zejście z tej świętej
góry.
W tym miejscu powinniśmy wspomnieć te wszystkie dni
i zdarzenia, które w naszym osobistym życiu ukazały nam
potęgę Boga. Być może w sposób szczególny mogliśmy jej
doświadczyć w konfesjonale. To właśnie tam za każdym razem
miłosierdzie okazuje się silniejsze od grzechu i nieprawości.
To podczas świętej spowiedzi Bóg, obdarzając nas na nowo
łaską uświęcającą, stwarza nas do nowego życia. Obdarza
nową mocą, godnością i nadzieją na nowe, lepsze życie. To
tutaj możemy doświadczyć, że prawdziwie Bóg nasz jest
Bogiem żywych a nie zmarłych.
Oratio
Zmartwychwstały Panie, Ciebie wysławiamy z całym
stworzeniem. Niech wszystko głosi prawdę o Twoim
zmartwychwstaniu, o zwycięstwie życia nad śmiercią. Niech
do każdego stworzenia dotrze ta radosna nowina: Jezus
zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał.
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Wiara św. Franciszka

pilnie pyta, kiedy przybędą do Borgo, jak gdyby zupełnie
skądinąd wracał do przytomności.
2Cel 98
Meditatio

Lectio
Wielokrotnie zawisał w wielkiej słodyczy kontemplacji,
będąc porwany ponad siebie. Czego doświadczał w tym
stanie wykraczającym ponad ludzki zmysł, nikomu nie
wyjawiał. Wszakże z jednego zdarzenia, co stało się
wiadome, jasno wynika, że często pochłaniała go słodycz
nadprzyrodzona.
Pewnego razu jechał na ośle, miał przejeżdżać przez
Borgo San Sepolcro. A gdy chciał odpocząć w pewnym
schronisku dla trędowatych, wielu ludzi dowiedziało się
o przejeździe męża Bożego. Zewsząd zbiegają się mężczyźni
i kobiety, chcąc go zobaczyć i dotknąć, powodowani zwykłą
pobożnością. Ale cóż? Dotykają go i pociągają, odrywają
strzępki z jego tuniki i zabierają je. A on zda się nieczuły na
wszystko i nic nie zauważa z tego, co się dzieje, jakby był
martwym ciałem. Przybywają na miejsce. I dopiero długo po
opuszczeniu Borgo nasz kontemplatyk niebiańskich tajemnic

Zmartwychwstanie Jezusa położyło ostateczną pieczęć
wiarygodności na tym wszystkim, co Jezus głosił. Od faktu
Zmartwychwstania rozpoczyna się nowa epoka
w doświadczeniu wiary objawionej przez Boga. Nie jest to
spotkanie z Bogiem, który z natury swojej jest Kimś nie do
wypowiedzenia, czy objęcia przez ludzkie poznanie, ale z żywą
osobą Jezusa Chrystusa. Wiara chrześcijańska to nic innego,
jak relacja do żywej osoby zmartwychwstałego Jezusa.
U podstaw zrozumienia tego, kim jest św. Franciszek i co
się stało w jego życiu jest właśnie doświadczenie wiary, czyli
osobistego spotkania z Jezusem.
Można dojść do wielu błędnych konkluzji dotyczących
Biedaczyny, jeśli się przyłoży do niego inną perspektywę niż
doświadczenie wiary.
Na przykład studium psychologiczne dotyczące
temperamentu św. Franciszka nie jest wystarczające, aby
wytłumaczyć jego pocałunek trędowatego, pragnienie
braterstwa lub jego miłość do stworzeń. Jeśli Biedaczyna
wyśpiewał Kantyk stworzeń, to nie tylko dlatego, że zachwycił
się pięknem natury, ale że w niej zobaczył ślad Stwórcy.
Można badać to, co stało się w św. Franciszku po pocałunku
trędowatego. Gdyby nie było w nim spotkania z Chrystusem,
to z pewnością byłby on zapomniany, tak jak wiele gestów tego
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rodzaju. Nie byłoby mowy o braterstwie, gdyby każdy z braci
najpierw nie spotkał, i to w sposób bardzo realny, Chrystusa.
Bez tego byłby to zwykły fan club Biedaczyny albo mała
sprawna organizacja religijno-charytatywna.
Byłoby kompletną deformacją próbowanie
wytłumaczenia powstania Zakonu, wychodząc tylko od
przyczyn socjologicznych i kulturowych. Czy można
stwierdzić, że św. Franciszek i jego Zakon byli wyłącznie
dziećmi swojej epoki i odpowiedzią na ówczesne potrzeby
Kościoła i społeczeństwa? Z pewnością w tym pytaniu jest
wiele racji, ale one nie tłumaczą w niczym fenomenu ciągłej
aktualności duchowości franciszkańskiej. Gdyby u podstaw
św. Franciszka stała przyczyna socjologiczna, to Biedaczyna
przestałby być potrzebny Kościołowi, światu i społeczeństwu
wraz z nadejściem nowej epoki. Jeśli o św. Franciszku
możemy powiedzieć, że jest świętym ponadczasowym, to tylko
dlatego, że spotkał on Chrystusa, który jest Panem czasu
i wszelkich epok.
Przytoczony powyżej opis przejazdu św. Franciszka przez
Borgo San Sepolcro miał miejsce podczas powrotu Świętego
z La Verny do Porcjunkuli. Św. Franciszek był po najbardziej
niezwykłym ze spotkań, jakie miał w swoim życiu. Spotkanie
z Jezusem było tak bardzo realne, że pozostawiło na nim
widzialne znaki męki Pana – stygmaty. W opisie może nas
zadziwić zatopienie się w Bogu, jakiego doświadczał
Biedaczyna. Lecz najważniejsze jest nie to trwanie
w zachwycie, ale prosta prawda o tym, że jego życie było już
nierozerwalnie złączone z Jezusem. Jedynie Jezus jest pełnym
i prawdziwym kluczem do zrozumienia tego, co się stało w św.

Franciszku. Jedynie ta perspektywa, żywej wiary, która jest
niczym innym jak osobistą relacją z Bogiem, daje nam
możliwość odkrycia tajemnicy Biedaczyny.
Nie można szukać abstrakcyjnej definicji wiary św.
Franciszka. To nie jest jakaś formułka, ale żywa relacja
pomiędzy dwiema kochającymi się osobami: Jezusem i św.
Franciszkiem.
Tak więc trwając w atmosferze wielkanocnej radości,
trzeba nam sobie nieustannie uświadamiać, że nasze
franciszkańskie życie ma jedynie wtedy sens, gdy jest
przeżywane w autentycznej, żywej i realnej relacji ze
zmartwychwstałym Jezusem.
Oratio
Zmartwychwstały Jezu, tak bardzo pragniemy, aby te
dni były naznaczone jedynie radością z Twojego zwycięstwa.
Niech nic w naszych sercach nie przysłoni tej radości, że Ty
jesteś Zwycięzcą i Panem. Pragniemy Jezu z każdym dniem
pogłębiać naszą wiarę poprzez wchodzenie w coraz głębszą
i autentyczną relację z Tobą. Niech każdy dzień będzie dla
nas świętem, ponieważ zawsze możemy być z Tobą.
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Rozwój wiary
św. Franciszka

Kto w błocie siedzi, musi widzieć błoto. Kto utkwił
wzrok w niebie, jest niemożliwe, żeby nie widział tego, co
niebieskie.
2Cel 54
Meditatio

Lectio
Nikomu nie powinno wydawać się obcym to, że prorok
naszych czasów błyszczał tak wielkimi przywilejami.
Mianowicie jego umysł uwolniony od ciemności rzeczy
ziemskich i niepodległy rozkoszy ciała, swobodnie szybował
ku szczytom, często wkraczał w światło. Opromieniony
blaskami wieczystego światła od Słowa brał to, co głosił
słowami. Ach! jakżeż dzisiaj jesteśmy niepodobni do niego!
Ogarnięci ciemnościami nie znamy nawet tego, co konieczne!
Jak myślisz, czy nie dlatego, iż jako przyjaciele ciała
pełzamy w prochu ziemskich spraw? Gdybyśmy wznosili swe
serca i ręce do nieba, gdybyśmy obrali postawę zawisłości od
tego, co wieczne, może poznalibyśmy to, czego nie wiemy:
Boga i nas.

Wiara jest darem udzielanym człowiekowi przez Boga.
Jest to maleńkie ziarno zasiane w duszę człowieka, które
z natury swojej przeznaczone jest do nieustannego rozwoju.
Ziarno, by się rozwijało, potrzebuje odpowiednich warunków:
gleby, wody, słońca, tlenu. Bez spełnienia tych warunków
ziarno obumiera, lub nie rozwija się tak jak powinno.
Tymczasem gdy warunki zewnętrzne są sprzyjające, ziarno
zawiera w sobie tajemniczą moc, która powoduje jego ciągły
wzrost. Wiara także posiada w sobie ową tajemniczą moc
rozwoju, ale potrzebuje odpowiednich warunków do rozwoju.
Rozwój wiary jest natomiast uwarunkowany socjalnie, to
znaczy człowiek wierzy tak jak jego najbliższe otoczenie. Dar
wiary jest przekazywany zwykle przez rodziców, którzy
w czasie chrztu św. zobowiązują się do chrześcijańskiego
wychowania dziecka. To rodzice przez swój styl życia
sprawiają, że ziarno wiary albo rozwija się dobrze, albo
marnieje. Dopiero później, gdy osoba staje się dojrzała pod
względem ludzkim, może już sama decydować o rozwoju swej
wiary.
Wszystko to odnosi się także do św. Franciszka. W czasie
chrztu św. w katedrze asyskiej w jego serce zostało zasiane
ziarno wiary. Jego rodzice podjęli trud jego wychowania,
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a więc zapewnienia odpowiedniego wzrostu. Duchowa
formacja wiary z pewnością nie różniła się wiele od jego
rówieśników. Mały, a potem nieco starszy Franciszek
odmawiał proste modlitwy razem z rodzicami, którzy go tego
nauczyli. Chodził z nimi co niedzielę na Mszę św. Gdy
odpowiednio podrósł, zaczął chodzić do przykatedralnej
szkoły, gdzie zaczął się uczyć pisać i czytać w języku łacińskim,
a także został przygotowany do przyjęcia sakramentów pokuty
i Eucharystii. Wiara św. Franciszka w tamtym okresie nie
wyróżniała się niczym nadzwyczajnym. Wierzył tak jak
wierzyli wszyscy przeciętni chłopcy w jego wieku.
O tym, że jego wiara nie była ugruntowana, świadczy
motywacja, z jaką się wybrał na wojnę z Perugią. Sny o sławie,
projekty, by zdobyć bogactwo i szlachectwo, nawet za cenę
ludzkiej krwi, świadczyły o tym, że św. Franciszek nie kierował
się wiarą, ale zwykłą ludzką ambicją. On wierzył, ale jego
wiara była bardzo słaba, ponieważ nie miała dużego wpływu
na jego życie i postępowanie.
Proces rozwoju wiary rozpoczął się u św. Franciszka wraz
z jego pierwszą życiową klęską, jaką była przegrana z Perugią
i dostanie się do niewoli. Szok klęski nie tylko w znaczeniu
militarnym, ale i ludzkim pomógł otworzyć św. Franciszkowi
oczy na zupełnie nowy wymiar. Obecność Jezusa przestała być
dla niego tylko „niedzielną” albo okazyjną, czyli
powierzchowną. Ona stała się czymś bardzo realnym. To
właśnie będąc uwięzionym w Perugii, św. Franciszek
nawracając się, zaczął inaczej spoglądać na siebie, świat
i Boga. Po raz pierwszy obecność Boga nie była dla niego
czymś abstrakcyjnym, dalekim czy mało interesującym. Jego

wiara doznała gwałtownego wzrostu, ponieważ odtąd zmienił
on zupełnie swoją optykę patrzenia. Wiara przyniosła mu
obecność Chrystusa, który powoli zaczął wszystko zmieniać
w jego życiu.
I tak już pozostało do końca życia św. Franciszka. Jego
wiara nie zatrzymała się w swym rozwoju na tym, czego
doświadczył w Perugii. Całe życie Biedaczyny było naznaczone
kolejnymi etapami dojrzewania jego wiary. To ziarno wiary
z czasem tak się rozrosło, że wydało tak wiele owoców,
którymi my możemy się karmić do dnia dzisiejszego.
W naszym codziennym życiu nigdy nie możemy
zapomnieć o tym, że dar wiary nigdy nie jest nam dany raz na
zawsze. Wiara nie jest czymś stałym, ale z natury swojej
wymaga nieustannego rozwoju, co można osiągnąć tylko
dzięki współpracy z Bożą łaską.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkich tych, którzy
przekazali nam dar wiary. Za rodziców, wychowawców,
katechetów. Dziękujemy Ci za każde wydarzenie w naszym
życiu, które sprawiło, że zaczęliśmy inaczej, to znaczy przez
pryzmat wiary patrzeć na siebie, świat i Boga.
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Meditatio

Wiara trynitarna
u św. Franciszka

Lectio
Pewnego razu Franciszkowi choremu i zewsząd
ściśniętemu boleściami rzekł jego towarzysz: Ojcze, zawsze
uciekałeś się do Pisma Świętego, zawsze ono przynosiło ci
ukojenie cierpień. Proszę, spraw, by i teraz czytano ci coś
z Proroków. Może to rozraduje twego ducha w Panu?
A Święty do niego: „Dobrze jest czytać teksty Pisma
Świętego, dobrze jest doszukiwać się w nich Pana Boga
naszego. Wszakże ja już na tyle zajmowałem się Pismem
Świętym, że jak najbardziej starcza mi to do rozmyślania
i rozważania. Więcej nie potrzebuję, mój synu, wystarczy , że
wiem, iż Chrystus był ubogi i ukrzyżowany”.
2Cel 105

Na wiarę nie można patrzeć tylko jako na zbiór formułek,
czy uporządkowanej wiedzy o Bogu. Wiara jest niczym innym
jak relacją, w jaką człowiek wchodzi z Bogiem. Ta relacja jest
zawsze czymś bardzo indywidualnym i osobistym. Nie można
wierzyć za kogoś ani wymusić wiary na kimś. Jakkolwiek
wiara ma też i swój wymiar społeczny, bowiem nigdy nie
można jej sprowadzić tylko do prywatnej decyzji i życiowej
postawy.
Przedmiotem wiary nie jest więc zbiór wiadomości, ale
żywa osoba Boga Trójjedynego. Tę prawdę należy bardzo
mocno podkreślić. Wiara św. Franciszka nie rozwijała się
wskutek nabywanej wiedzy teologicznej, ale z powodu
spotkania Osoby Trójjedynego Boga.
Patrząc na życie Biedaczyny, można powiedzieć, że było
ono całe naznaczone nieustannym spotkaniem z Ojcem,
Synem i Duchem Świętym. Cała więc duchowość jego wiary
jest trynitarna.
Dla przykładu przytoczymy tu trzy spotkania z Osobami
Trójcy Świętej, które niewątpliwie stanęły u podstaw
formującej się nowej wiary św. Franciszka.
Spotkanie z trędowatym było czymś tak wyjątkowym, że
Biedaczyna wspominał je aż do końca swego życia. Wędrując,
spotkał na drodze człowieka, którego trąd usunął poza
margines jakiegokolwiek życia społecznego. Jego pierwszy
odruch dyktował mu ucieczkę, lecz św. Franciszek,
przekraczając swoją naturę, schodząc z konia, objął
trędowatego i pocałował go. W tym to człowieku spotkał wtedy
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Jezusa. To doświadczenie było dla św. Franciszka tak mocne,
że odtąd zupełnie inaczej zaczął patrzeć na drugiego
człowieka. Odkrył, że każdy człowiek nosi w sobie obecnego
Chrystusa, i to bez względu na swój stan czy chorobę.
Spotkanie osoby Chrystusa w trędowatym sprawiło, że św.
Franciszek poszedł im posługiwać. Nabył przez to nowej
wrażliwości na ubóstwo, pragnąc odtąd samemu upodobnić
się do ubogiego Chrystusa.
Inne spotkanie z pierwszą Osobą Trójcy Świętej, Bogiem
Ojcem, miało miejsce u biskupa Asyżu. Wiemy, że św.
Franciszek wpadł w konflikt ze swoim rodzonym ojcem
Piotrem Bernardone. Tenże ojciec wiedziony gniewem,
zawlókł swego syna przed biskupa, domagając się zwrotu
utraconego majątku. Wtedy to św. Franciszek oddał swemu
ojcu nie tylko całe swoje dziedzictwo, ale i ubranie, które nosił
na sobie, mówiąc, iż odtąd tylko Boga, który jest w niebie,
nazywać będzie swoim Ojcem. Przed pałacem biskupa
Biedaczyna spotkał osobę Ojca niebieskiego, który od tego
momentu stał się dla niego wszystkim. Nasz Święty powierzył
się zupełnie opiece Ojca, ufając, że tenże o wszystko się
zatroszczy i poprowadzi go przez życie. W niczym św.
Franciszek później się nie zawiódł, był prowadzony przez Boga
Ojca, tak że nigdy mu niczego nie zabrakło i sam został
szczęśliwie doprowadzony do spotkania ze siostrą śmiercią.
I wreszcie spotkanie z trzecią osobą Trójcy
Przenajświętszej, Duchem Świętym, miało miejsce
w Porcjunkuli. Kiedy św. Franciszek wraz z pierwszymi braćmi
szukał światła od Boga, w jakim kierunku ma w życiu
wędrować, to trzykrotnie otworzył Ewangelię. I właśnie tam,

oświecony łaską Ducha Świętego, odnalazł to, czego szukał
i pragnął. Od tego spotkania św. Franciszek miał zawsze jasną
koncepcję ewangelicznego życia, które jest prowadzone pod
natchnieniem Ducha Świętego. O Jego to posiadanie bracia
mają troszczyć się ponad wszystko i tak żyć i pracować, aby Go
w niczym nie gasić.
Doświadczenie wiary u św. Franciszka było więc czymś
na wskroś życiowym i praktycznym, i nigdy nie zostało
sprowadzone do suchej doktryny.
Oratio
Boże, w Trójcy Jedyny, prosimy Cię, abyś rozpalił
w nas dar wiary. Niech wiara nasza ożywia ciągle naszą
życiową wędrówkę. Prosimy Cię, bądź z nami na wszystkich
naszych drogach, abyśmy nigdy nie doświadczyli
osamotnienia.
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Przymioty wiary
św. Franciszka

to zostałbym jedynie z ciałem i duszą, które i człowiek
niewierzący posiada”.
To mówił do ludzi chwalących go. A do siebie zaś mówił
tak: „Franciszku, gdyby Najwyższy zbójowi dał tak wielkie
łaski, jak tobie, to byłby mu bardziej wdzięczny, niż ty!”.
2Cel 132–133
Meditatio

Lectio
Z podobną gorliwością wyznawał wobec wszystkich,
natychmiast i bez osłonek, wszelkie poruszenia ducha
w kierunku próżnej chwały.
Pewnego razu, gdy szedł przez miasto Asyż, zabiegła
mu drogę jakaś staruszka, prosząc go o datek. Nie miał nic
oprócz płaszcza, dał go więc z pośpieszną hojnością. A że
przy tym odczuł czcze zadowolenie, zaraz wyspowiadał się
publicznie z owego odruchu próżnej chwały.
Dobra Pańskie starał się ukrywać w tajni swego serca.
Nie chciał otwierać się na sławę, co mogłaby stać się mu
przyczyną upadku. Często, kiedy tłum go błogosławił,
odpowiadał w tych słowach: „Jeszcze mogę mieć synów
i córki, nie chwalcie mię, jakobym już był pewny wytrwania.
Nie trzeba chwalić nikogo, czyj kres jest jeszcze niepewny.
Gdyby tylko ten, kto pożyczył, zechciał mi odebrać pożyczkę,

Daru wiary, który przeżywał św. Franciszek, nie można
zamknąć w krótkim opisie. Jak powiedzieliśmy wcześniej, dar
ten rozwijał się przez całe życie Biedaczyny, dochodząc
w wielu wypadkach do niezwykłej głębi. Można też spojrzeć na
wiarę św. Franciszka od strony jej przymiotów, szukając w ten
sposób jak najpraktyczniejszych dla nas możliwości wcielania
jej w życie.
Pierwszym przymiotem wiary św. Franciszka było to, że
nie można było jej odłączyć od życia. Biedaczyna nie uznawał
wiary, jeśli ona nie wyrażała się w życiu. Bardzo często pouczał
braci, że potrzeba przykładu życia – czyli wcielonej wiary,
a nie wielości słów. Przytoczone powyżej zdarzenie ze
staruszką, której św. Franciszek dał swój płaszcz, jest
najlepszym tego potwierdzeniem. Wiara musi realnie wpływać
na nasze myślenie, postępowanie, mentalność. Trudno nazwać
nas wierzącymi, jeśli nasze czyny mocno rozmijają się z tym,
w co wierzymy i co wyznajemy.
Wiara św. Franciszka była pełna delikatności. Widać to
szczególnie w jego modlitwach. Są one pełne podziwu,
milczenia, adoracji, zachwytu, radości, uniesienia, czułości,
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emocji, ciepła. Taka też była wiara Świętego. Nie miała ona nic
wspólnego z gruboskórnością, schematycznością czy
powierzchownością. Była ona tym, co wypływało z całego św.
Franciszka, z jego natury, gorącej i delikatnej zarazem. Nie
można się więc dziwić, że nasz Święty miał później tak dobry
kontakt z ludźmi i był tak przekonujący w tym, co głosił. Jego
wiara nie była potępiająca czy pomiatająca innymi. Każdy, kto
zetknął się z Biedaczyną, mógł się przekonać o jego dobroci
i delikatności, i nie miał potem problemów z wyobrażeniem
sobie, że Bóg jest właśnie taki a nie inny.
Wiara św. Franciszka była czymś żywym. Właśnie ten
przymiot wydaje się szczególnie istotny. Ta żywość polegała na
tym, że to, co św. Franciszek miał dziś, to nie wystarczało mu
to w dniu następnym. On pragnął Boga posiadać każdego dnia
coraz bardziej. Nie zadowalał się tym, co zrobił jednego dnia,
wiedział, że musi dokonać więcej. Wiara dyktowała mu
postawę nieustannej wędrówki w poszukiwaniu coraz głębszej
komunii z Bogiem. Wiara sprawiała, że św. Franciszek miał
wciąż mało Boga. Wydawało mu się, że wciąż za mało uczynił
dla Boga i ludzi, dlatego jego wiara nigdy nie pozwoliła mu
spocząć na laurach i być zadowolonym z tego, czego dokonał.
Żywość wiary św. Franciszka sprawiała, że przekraczała
ona wszelkie utarte szlaki i schematy myślowe. Ona dała św.
Franciszkowi odwagę w wytoczeniu zupełnie nowych szlaków
dla ówczesnego życia konsekrowanego. Św. Franciszek nigdy
by nie wziął na serio głosu z krzyża San Damiano, czy Słów
Ewangelii usłyszanych w Porcjunkuli, gdyby nie był
człowiekiem wiary. To właśnie głęboka wiara popchnęła go do
tego, aby udać się do Rzymu i prosić papieża o zatwierdzenie

ewangelicznego sposobu życia. Po ludzku był to krok szaleńczy
i zupełnie irracjonalny, ale patrząc na to w pryzmacie wiary,
był on czymś najwłaściwszym i opatrznościowym. Wiara
dawała św. Franciszkowi odwagę do przekraczania granic
i wchodzenia na zupełnie nowe drogi.
Dynamiczność wiary Biedaczyny przejawiała się także
w jego pragnieniu, by nieustannie zaczynać od nowa. Słowa,
które wypowiedział, będąc blisko śmierci: bracia zacznijmy
od nowa, bośmy dotąd niewiele uczynili, są najlepszym
dowodem żywości jego wiary. Życie bowiem nigdy nie jest
powtarzaniem czegoś, ale nieustannie nową wędrówką.
Pragnienie, by zaczynać od nowa jest też niczym innym, jak
uzewnętrznioną potrzebą nawrócenia. Każde bowiem
autentyczne spotkanie z Bogiem przez wiarę prowadzi nas
właśnie do tego, aby coś w sobie zmienić, by móc jeszcze
bardziej podobać się Bogu.
Oratio
Miłosierny Boże, prosimy Cię o dar wiary żywej
i głębokiej, takiej, która owocuje w czynach miłosierdzia
i w autentycznym chrześcijańskim życiu. Niech dar wiary
nada naszemu życiu dynamizm nawracania się i pragnienia
nieustannego zaczynania od nowa.
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Nadzieja u św. Franciszka

Lectio
Zdarzyło się, że gdy przebywał w Sienie, przybył tam
pewien brat z Zakonu Kaznodziejów, mąż uduchowiony
i doktor świętej teologii. W toku odwiedzin, jakie złożył
świętemu Franciszkowi, długo i nader słodko rozprawiali
o nauce Pana. Rzeczony magister zapytał go o tę wypowiedź
Ezechiela: „Jeśli nie upomnisz grzesznika z powodu jego niegodziwości, to duszy jego zażądam z twej ręki” (por. Ez 3,18–
20). Powiedział: „Dobry ojcze, sam znam wielu takich,
o których wiem, że są w grzechu śmiertelnym, a nie zawsze
wytykam im ich niegodziwość. Czyż zażąda się ich dusz
z mojej ręki?”.
Święty Franciszek wymawiał się, że jest nieukiem
i dlatego on właśnie powinien prosić o pouczenie, a nie sam
zabierać głos na temat wypowiedzi Pisma Świętego. Ale ów
pokorny magister dodał: „Bracie, chociaż słyszałem już od

kilku uczonych wykładnię tych słów, to jednak chętnie
przyjąłbym twoje rozumienie tego tekstu”.
Święty Franciszek powiedział mu: „Jeśli chodzi o ogólne
rozumienie tego zdania, to ja przyjmę takie, że sługa Boży
powinien płonąć w sobie takim życiem i świętością, żeby
światłem swego przykładu i językiem postępowania
strofował wszystkich grzeszników. Mówię, że w ten sposób
blask jego życia i woń jego sławy ujawni wszystkim ich
nieprawość”.
Ów mąż bardzo się zbudował, a odchodząc, rzekł do
towarzyszy świętego Franciszka: Bracia moi, teologia tego
męża, wsparta na czystości i kontemplacji, jest jak szybujący
orzeł, a nasza nauka pełza na brzuchu po ziemi.
1Cel 103
Meditatio
Św. Franciszek nie pozostawił nam żadnego traktatu
o nadziei, ale całe jego życie było wielkim świadectwem tej
teologalnej cnoty. Wiemy, że cnota nadziei, tak jak wiary
i miłości, jest wlewana w człowieka wraz z łaską uświęcającą.
Wiara daje nam poznanie wspaniałości Bożej obietnicy.
Miłość pozwala ukochać nam Dawcę wszelkiego dobra, tego tu
na ziemi i tego obiecanego nam w przyszłości. Nadzieja zaś
pozwala nam posiadać uzasadnione pragnienie, że Bóg spełni
wszystkie swoje obietnice.
Nasz Bóg jest Bogiem obietnicy. Poczynając od
najbardziej odległych dziejów ludzkości, to znaczy od raju,
w którym po grzechu pierworodnym Bóg daje obietnicę, że
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kiedyś to wszystko zostanie naprawione przez Mesjasza. Także
w dziejach poszczególnych ludzi Bóg daje im obietnicę, jak
choćby w życiu Abrahama. Bóg obiecuje mu, wbrew wszelkim
ludzkim przesłankom, że, między innymi, da mu syna,
z którego wywiedzie potomstwo liczniejsze od gwiazd na
niebie.
Także i Jezus jest Bogiem, który daje nam obietnice.
Właściwie cały Nowy Testament przynosi nam wielką
obietnicę Boga, że kto uwierzy w Jezusa, wejdzie do królestwa
niebieskiego. Bóg dając nam obietnicę życia wiecznego, nie
daje jej na próżno. Ona ma stać się motorem dla naszej
wędrówki, abyśmy nigdy w niej nie ustali. Nadzieja jest
właśnie tym, co ożywia w nas pragnienie wypełnienia się Bożej
obietnicy. Ona sprawia, że człowiek widzi jasno cel swego
życia i robi wszystko, aby ten cel osiągnąć. Nadzieja daje
człowiekowi entuzjazm i siły, które są konieczne, by nie ulec
zniechęceniu, które może bardzo często towarzyszyć trudom
naszego życia.
Bóg od początku nawrócenia św. Franciszka dał mu
obietnicę. Przede wszystkim była to obietnica, która dotyczyła
królestwa niebieskiego. Biedaczyna w sposób bardzo
bezpośredni odniósł do siebie to wszystko, co Jezus przekazał
w Ewangelii. Uwierzył w obietnicę, że ktokolwiek zostawi
wszystko dla Pana, zaprze się samego siebie i będzie go
naśladował, odziedziczy niebo. Właśnie ta obietnica sprawiła,
że św. Franciszek był zdolny do podjęcia tak radykalnego
sposobu życia, że nie cofnął się przed żadnym trudem
i niepewnością. Nadzieja była dla Biedaczyny tą siłą, która
pomogła mu przetrwać najtrudniejsze momenty w jego życiu.

Na przykład, ile Biedaczyna musiał mieć nadziei złożonej
w Bogu wtedy, gdy rozebrał się ze wszystkiego, co miał
i mógłby odziedziczyć, przed pałacem biskupa? Jak silna
musiała być w nim ta cnota, skoro mając zaledwie spisanych
kilka prostych zdań formy życia, miał odwagę udać się do
papieża i prosić go o zatwierdzenie Zakonu?
Każdy z nas w dniu swej profesji usłyszał tę szczególną
obietnicę. Po złożeniu ślubów celebrans wypowiedział słowa:
a ja, jeśli to wszystko wiernie zachowasz, w imieniu Boga
obiecuję ci życie wieczne. Jest to obietnica złożona nam
w sposób uroczysty, ale też i bardzo osobisty. Te słowa
winniśmy nieustannie nosić w naszym sercu i pamięci.
Powinny one stawać się dla nas mocą i natchnieniem
w sytuacjach, gdy będziemy na różne sposoby poddawani
próbom. Nadzieja dodaje nam sił, ożywia nas, pozwala nam
pomimo trudności nie poddać się zniechęceniu, ale wciąż
rozpoczynać od nowa.
Bóg, dając nam obietnicę i wlewając w nasze serca
nadzieję na jej spełnienie, daje nam też wszelkie siły do tego,
aby nie ustawać. Nadzieja daje nam to wewnętrzne
przekonanie, że Bóg nas nigdy nie opuści, że nie poskąpi nam
swoich łask. Ona sprawia, że nie opieramy się na sobie i nie
pokładamy nadziei w swoich siłach, ale składamy ją jedynie
w Bogu samym.
Oratio
Boże, który dałeś nam obietnicę, że każdy, kto uwierzy
w Ciebie, zaprze się samego siebie i pójdzie za Tobą,
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odziedziczy królestwo niebieskie, prosimy Cię, daj nam
głęboką nadzieję, na spełnienie tej obietnicy w naszym życiu.
Ty jesteś naszym jedynym gwarantem spełnienia się tych
słów, które obiecują nam życie wieczne.
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S OBOTA W O KTAWIE W IELKANOCY

Praktyka nadziei
u św. Franciszka

Lectio
Święty uczył przychodzących do Zakonu, że zanim
dadzą światu rozwód, ofiarują Bogu najpierw na zewnątrz
swoją własność, a potem na wewnątrz samych siebie.
Przyjmował do Zakonu jedynie wywłaszczonych i zupełnie
nic sobie nie zatrzymujących. A to ze względu na słowo
świętej Ewangelii oraz by zachowane mieszki nie stały się
zgorszeniem.
W Marchii Ankońskiej zdarzyło się, że po kazaniu
Świętego przyszedł ktoś do niego i pokornie prosił
o wstąpienie do zakonu. Święty do niego: „Jeśli chcesz
przyłączyć się do ubogich Bożych, to najpierw rozdaj swą
własność ubogim tego świata”. Usłyszawszy to, człowiek ów
poszedł i wiedziony cielesną miłością rozdał swą własność
swoim krewnym, a ubogim nie dał nic. Kiedy wrócił
i opowiedział Świętemu o tej swojej hojnej szczodrości, ojciec
uśmiechnął się i rzekł: „Idź swoją drogą, bracie mucho,

ponieważ jeszcze nie wyszedłeś z domu i rodziny swojej.
Swoje mienie dałeś krewnym i oszukałeś ubogich, nie jesteś
godny należeć do świętych ubogich. Zacząłeś od ciała,
założyłeś znikomy fundament pod duchową budowlę”.
Wrócił ów zmysłowy człowiek do swoich i zażądał
zwrotu swego mienia, którego nie chciał zostawić dla
ubogich. Szybko stracił zamiar cnotliwego życia. Dzisiaj
wielu popełnia pomyłkę takiego właśnie podziału mienia,
godną pożałowania, jako że rozpoczynają dążenie do życia
błogosławionego ze stanu doczesnego. Przecież nikt nie
poświęca się Bogu po to, że- by bogacić swoich krewnych, ale
żeby za cenę miłosiernych uczynków wykupić się z grzechów;
by przy pomocy owocu dobrego dzieła uzyskać życie
wieczne.
2Cel 80–81
Meditatio
Nadzieja była dla św. Franciszkiem darem, który mu
nigdy nie pozwolił zostać w miejscu. Ta dynamika nadziei
u Biedaczyny poszła w dwóch kierunkach: wewnętrznym
i zewnętrznym.
Praktyka nadziei w wymiarze wewnętrznym u św.
Franciszka to przede wszystkim nieustanne pokładanie swoich
pragnień, zamierzeń i sił w Bogu. Hasło św. Franciszka Bóg
mój i wszystko moje jest najbardziej czytelnym świadectwem,
że poza Bogiem Biedaczyna nie miał innych pragnień. Nie
chciał też poza Bogiem nikogo i niczego posiadać. Bóg sam mu
wystarczał. I nawet jeśli w ciągu życia, tak jak każdy człowiek,
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posiadał różne potrzeby, to jednak wszystko w nim
ześrodkowało się na Bogu. Był ożywiany nadzieją, że każdy
dzień przyniesie mu głębsze zjednoczenie się z Bogiem i że
kiedyś, już po śmierci, będzie mógł oglądać Boga bez zasłony.
Praktyka nadziei w życiu wewnętrznym Biedaczyny miała
też i inny wymiar. Św. Franciszek wiedział, że tylko w Bogu
znajdzie siły do swej wędrówki. Odkrył bardzo szybko, że on
jest sam w sobie bardzo słaby. Nawet niewielka przeszkoda
w życiu może go przerosnąć i spowodować jego ucieczkę.
Biedaczyna przekonał się, że nie może opierać się na sobie,
czyli pokładać nadziei w swoich siłach. Było to jedno
z najważniejszych odkryć Biedaczyny w jego życiu duchowym.
Być może dokonało się ono po jego pierwszej życiowej
porażce, czyli klęsce z Perugią. Niepokładanie nadziei we
własnych siłach, to nic innego, jak uznanie własnej słabości
i nieudolności. To po prostu pokorne stwierdzenie, że bez
Boga nie damy rady w niczym, że bez Niego bardzo szybko
pobłądzimy. To uznanie własnej bezsilności prowadziło św.
Franciszka do dziecięcego oddania się Bogu. Wiedział
doskonale, że siły może czerpać z Boga, będąc w największej,
jak to tylko jest możliwe, bliskości z Nim.
Zewnętrzna praktyka nadziei u św. Franciszka
przejawiała się szczególnie w praktyce ubóstwa. Biedaczyna
odkrył zależność pomiędzy pragnieniem posiadania dóbr
materialnych, jako swoistego zabezpieczenia, a nadzieją
pokładaną w Bogu, iż Ten o wszystko się zatroszczy. Bardzo
łatwo wpaść w pewne zawężenie horyzontu myślenia
i patrzenia. Posiadanie rzeczy daje pewne złudzenie
bezpieczeństwa. To, że mamy wspólnotę braci, która, jak

ufamy, zapewni nam spokojną i bezpieczną starość, nie jest
żadnym zabezpieczeniem przed nieszczęściem ani przed tym,
że tej starości dożyjemy. To, że każdy z nas jest dzisiaj
ubezpieczony, wcale nie oznacza, że nic złego nam się nie
może stać. Praktyka nadziei to nic innego, jak całkowite
złożenie jej tylko i wyłącznie w Bogu samym. Wszelkie ludzkie
zabezpieczenia są z natury swojej bardzo ograniczone
i zawodne. Jedynie pełne ufności powierzenie się Bożej
Opatrzności może nam przynieść pokój i poczucie
bezpieczeństwa. Praktyka nadziei to nic innego, jak pełne
ufności powierzanie się Bogu, który sam wie najlepiej, czego
nam potrzeba.
Posiadając nadzieję w naszym życiu, możemy być pewni,
że będzie ona zawsze pełna dynamiki. Moc, która z niej płynie
nie pozwoli nam ulec pokusie zniechęcenia albo zadowolenia
z tego, co mamy albo osiągnęliśmy. To ona sprawia, że nasze
doczesne życie zamienia się w długie oczekiwanie. Jednak to
oczekiwanie nie jest czymś smutnym, ale radosnym, ponieważ
na jego końcu jest sam Bóg.
Oratio
Miłosierny Panie, prosimy Cię o mądrość niepokładania
nadziei w nas samych. Uchroń nas od pychy, która chce,
abyśmy oparli się na swoich siłach, a także od zacieśnienia
swych horyzontów.
Niech Boża Opatrzność będzie dla nas jedynym
zabezpieczeniem, które uchroni nas od wszelkich złudzeń, że
poza Bogiem możemy znaleźć pokój.
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II Niedziela
Wielkanocna

II T YDZIEŃ W IELKANOCNY

Meditatio

II Niedziela Wielkanocna

Lectio
Śpiewajcie Panu pieśń nową * bo cuda uczynił.
Poświęcił swego umiłowanego Syna prawicą swoją *
i świętym swoim ramieniem. Pan oznajmił swoje zbawienie *
swoją sprawiedliwość objawił w obliczu narodów. W owym
dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń jego.
Oto jest dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim
i weselmy.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest
Panem i zajaśniał nam. Niech weselą się niebiosa i raduje
ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą
cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje.
Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu
chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia.
Of 9

Dzisiejsza niedziela, pierwsza po Wielkanocy, ma
niezwykle bogatą tradycję w Kościele. Zwana była przewodnią,
ponieważ jako pierwsza po Wielkanocy przewodziła wszystkim
niedzielom rozpoczynającym się po niej. Zwana też jest białą,
na pamiątkę białych strojów noszonych przez nowo
ochrzczonych chrześcijan. W ostatnim zaś czasie ta niedziela
została ustanowiona świętem Miłosierdzia Bożego.
Także św. Franciszek w czwartym wersecie dziewiątego
psalmu z Oficjum chwali miłosierdzie Boże:
W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje, a nocą
pieśń swoją.
Psalm ten św. Franciszek ułożył na wielkanocny poranek
i chciał, aby odmawiano go we wszystkie niedziele okresu
wielkanocnego podczas porannych modlitw. Psalm ten
szczególnie podkreśla radość, jaka winna towarzyszyć
każdemu chrześcijaninowi z powodu wielkiego zwycięstwa
Pana:
Oto jest dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim
i weselmy.
Miłosierdzie Boże jest jednym z największych
przymiotów Boga. Co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? Miłość
miłosierna to taka, która się pochyla nad człowiekiem, aby go
podnieść, przebaczyć mu, przywrócić do utraconej godności,
na nowo uczynić go szczęśliwym. Miłosierdzie Boże to nic
innego, jak Bóg pochylający się nad człowiekiem, aby przez
przebaczenie i oczyszczenie dać mu nowe życie.
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Wielkość Bożego miłosierdzia leży w tym, że jest ono
nieskończone. Ta nieskończoność przejawia się na dwa
sposoby. Pierwszy, że nie ma takiego grzechu, który nie
mógłby być odpuszczony. Miłosierdzie Boże jest zawsze
większe, nawet od największej ludzkiej nieprawości. Widać to
było najwyraźniej na krzyżu, gdzie Jezus przebaczył tym,
którzy w tak okrutny sposób Go ukrzyżowali. W tej prawdzie
leży dla człowieka wielka pociecha, bowiem nie ma takiego
grzechu, z którym przychodzi do Boga, który nie mógłby być
starty miłością. Jest tylko jeden warunek otrzymania tego
miłosierdzia od Jezusa, trzeba przyjść z żalem za to, co się
złego zrobiło. Jest wielkim pragnieniem Boga, aby Jego
miłosierdzie rozlewało się na grzeszników. On właśnie po to
przyszedł, aby ci, co wpadli w niewolę zła odzyskali wolność
i szczęście z życia w jedności z Bogiem.
Drugim wymiarem nieskończoności Bożego miłosierdzia
jest cierpliwość Boga. Ta cierpliwość polega na tym, że Bogu
nigdy nie znudzi się przebaczać człowiekowi. Bóg nie wie, co
to jest zniechęcenie na widok człowieka, który po raz kolejny
przychodzi z tymi samymi grzechami. Często dzieje się
odwrotnie. Człowiek wobec swoich ciągle powtarzających się
grzechów zaczyna poddawać się pokusie zwątpienia. Czy Bóg
jeszcze mi przebaczy, jeśli po raz kolejny przychodzę do Niego
z tym samym grzechem? Nieskończoność Bożego miłosierdzia
polega właśnie na tym, że za każdym razem, nawet i setnym,
Bóg z radością nam przebacza i nie wypomina, że znowu
byliśmy u Niego z tym samym.
Św. Franciszek jest szczególnym świadkiem Bożego
miłosierdzia. Nieraz mówił, że gdyby nie miłosierdzie Boże, to

byłby największym złoczyńcą na świecie. Ile razy dane mu było
wracać do grzechów młodości, tyle razy uwielbiał okazane mu
miłosierdzie Boże, które wyrwało go ze szponów zła. Właśnie
ta świadomość o przebaczeniu, które ogarnęło całe jego życie,
dała mu wielki pokój serca i wdzięczność, którą wyśpiewywał
na wieki.
Oratio
Na wieki chcemy wychwalać nieskończone Twoje
miłosierdzie, Panie. Uwielbiamy głębię tego miłosierdzia,
która jest zawsze większa od każdego naszego wyznawanego
grzechu. Uwielbiamy także cierpliwość Boga, który nigdy nie
zniechęcił się w przyjmowaniu naszej stale powtarzającej się
grzeszności.
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Bóg jest miłością

Lectio
Jeżeli miłość uczyniła go bratem dla wszystkich
stworzeń, to nic dziwnego, że miłość Chrystusowa czyniła go
tym bardziej bratem ludzi, naznaczonych obrazem
Stworzyciela. Mawiał, że nie ma nic ważniejszego od
zbawienia dusz. Często dowodził to tym, że Jednorodzony
Syn Boży raczył zawisnąć na krzyżu za dusze ludzkie. Stąd
dla niego pociecha w modlitwie, wywód w kazaniu, nadmiar
w dawaniu przykładu. Nie miałby się za przyjaciela
Chrystusa, jeśliby nie kochał dusz, które On umiłował.
A najważniejszą przyczyną u niego, dla której należy czcić
teologów, było to, że oni jako pomocnicy Chrystusowi razem
z Chrystusem wykonują jeden i ten sam urząd nauczania.
Braci zaś ogarniał nadmierną miłością całego serca
jako domowników wiary szczególnej i jako tych, z którymi
łączyło go uczestnictwo w dziedzictwie życia wiecznego.

Ile razy wytykano mu surowość życia, odpowiadał, że został
dany Zakonowi na przykład, jak orzeł, co wabi swe pisklęta
do lotu. Stąd to, chociaż jego ciało było niewinne i nie
zasługiwało na bicie za przestępstwa, jako że już
samorzutnie poddawało się duchowi, to jednak dla dania
przykładu coraz ponawiał karcenie go; jedynie ze względu
na innych „przestrzegając twardych dróg”.
To właśnie jest słuszne, ponieważ bardziej patrzy się na
rękę niż na język przełożonych. Ojcze, ręką przemawiałeś
słodziej, przekonywałeś łatwiej i dowodziłeś pewniej.
Przełożeni, choćby mówili językami ludzi i aniołów, a nie
dawali przykładu miłości, mnie nie pomogą wiele, a sobie
nic.
2Cel 172–173
Meditatio
Nie ma bardziej oczywistej prawdy nad tę, iż Bóg, który
nam się objawił, jest miłością. Bóg, który dla nas pozostanie
na zawsze niedocieczoną tajemnicą, zechciał nam jej choć
trochę uchylić. Objawił się nam jako jeden Bóg w Trzech
Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. O miłości Boga
najbardziej przekonują nas nie tyle teoretyczne rozważania,
ale prawda o wcieleniu Syna Bożego, który przyjął ludzką
naturę. Właśnie w tę naturę została wcielona odwieczna
miłość. Także pytając o to, na czym polega miłość Boga,
musimy spojrzeć na osobę Jezusa. W niej bowiem w sposób
namacalny, realny, dostosowany do naszej ludzkiej natury,
możemy się przekonać, czym jest miłość.
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Miłość nie jest nigdy czymś abstrakcyjnym, nie jest jakąś
teorią. Miłość mieszka w osobie i tylko przez nią się wyraża.
Nie możemy powiedzieć, że jakiś przedmiot czy zwierzę kocha
człowieka. Miłość jest czymś, co wypływa z osoby, angażując ją
całą w darze z siebie. Miłość, jaką ma w sobie Bóg wypełnia Go
całkowicie, do tego stopnia, że wszystko, co On czyni, jest
darem miłości. Bóg nie może nie kochać, bowiem to, Kim jest,
przesądza o tym, co czyni.
Bóg jest miłością, to znaczy Kimś, kto jest w nieustannym
darze z siebie. Ten dar miłości rozgrywa się najpierw
pomiędzy Osobami Trójcy Świętej. Poszczególne Osoby Boskie
wychodzą z siebie i darują się sobie, i siebie nawzajem
przyjmują. Ten dar ma to do siebie, że nie ma on żadnej miary
czy ograniczeń. Nieskończona Miłość daruje się nieskończonej
Miłości i w taki sam sposób jest przyjmowana.
Z tego wszystkiego wynika, że miłość z natury swojej jest
czymś dynamicznym. Jest to relacja wciąż żywa,
niepowtarzająca się, nieznająca szablonów
i niedoświadczająca znudzenia czy monotonii.
Każdy człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo
miłości. Miłość jest kluczem do zrozumienia nas samych,
a także do uchwycenia istoty relacji, jakie winniśmy mieć
z Bogiem i z każdym stworzeniem.
Pierwszą relacją miłości, jaką winniśmy mieć, jest nasze
odniesienie do Boga. Tylko wtedy, gdy potrafimy przyjąć Bożą
miłość i tym samym na nią odpowiedzieć, możemy
powiedzieć, że jesteśmy sobą i że jesteśmy szczęśliwi. Bez
miłosnej relacji do Stwórcy człowiek ginie i nigdy nie osiągnie
szczęścia, którego z natury swej tak pragnie.

Drugą relacją miłości jest ukochanie samych siebie.
Oznacza to bezwarunkowe zaakceptowanie siebie takimi,
jakimi zostaliśmy stworzeni, a także odkrycie bogactwa swojej
natury. Bez przyjęcia w sobie tej miłości, którą Stwórca
obdarzył nas, przez sam tylko fakt stworzenia nas, trudno
mówić o jakiejkolwiek następnej zdrowej relacji.
Trzecia relacja miłości to odniesienie do innych
stworzeń. W momencie, gdy odkryjemy, że każde stworzenie
jest owocem miłości Boga, nie możemy go nie przyjąć. Gdyby
tak było, oznaczałoby to odrzucenie miłości samego Stwórcy.
Na czele miłosnej relacji do stworzeń stoi bez wątpienia
drugi człowiek. On w sposób nieskończony przekracza każde
inne stworzenie. Tylko człowiek posiada duszę nieśmiertelną,
został obdarzony rozumem i wolną wolą. Dlatego też, jeśli
możemy mówić o porządku miłości, to po Bogu i samym sobie
stoi zawsze nasz bliźni.
Spoglądając na św. Franciszka, bardzo szybko się
przekonujemy, że w sposób niezwykle prosty ujął on istotę
ludzkiego życia. Wystarczy, że człowiek kocha, czyli żyje
w naznaczonych miłością relacjach, a wszystko jest na swoim
właściwym miejscu.
Oratio
Boże, który jesteś miłością odwieczną i niestworzoną,
dziękujemy Ci za to, że nas stworzyłeś na wzór
i podobieństwo swojej miłości wcielonej. Dziękujemy Ci za
powołanie do życia w relacjach, które są niczym innym jak
dawaniem i przyjmowaniem miłości.
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Miłość Boga do Zakonu

Lectio
Dlatego swego czasu, zauważając i słysząc, że niektórzy
z braci dają zły przykład w Zakonie, a także to, że bracia
odstępują od szczytu swego powołania, dotknięty tym
boleśnie aż do głębi serca, pewnego razu podczas modlitwy
powiedział do Pana: „Panie, Tobie polecam rodzinę, którą mi
dałeś”. I zostało mu powiedziane przez Pana: „Powiedz mi,
dlaczego tak bardzo się smucisz, gdy któryś z braci
występuje z Zakonu i gdy bracia nie chodzą drogą, którą ci
pokazałem? Ponadto powiedz mi: kto założył Zakon braci?
Kto sprawia, że człowiek się nawraca, by w nim czynić
pokutę? Kto daje siłę wytrwania w nim? Czyż nie Ja?”.
I zostało mu powiedziane w duchu: „Ja nie wybrałem cię
jako człowieka wykształconego i wymownego nad moją
rodziną, lecz wybrałem cię prostego, abyś mógł poznać – tak
ty, jak też inni – że to Ja będę czuwał nad moją trzodą; ale
ustanowiłem cię znakiem dla nich, by patrzyli na dzieła,

których Ja dokonuję w tobie, i sami je spełniali. Ci, którzy
chodzą Moją drogą, mają Mnie i jeszcze obficiej będą mieli.
Tym zaś, którzy nie chcą chodzić Moją drogą, zabiorą i to, co
im się wydaje, że mają. Przeto mówię ci, abyś nie smucił się
tak bardzo, lecz postępuj tak, jak postępujesz, czyń to, co
czynisz, gdyż w odwiecznej miłości zasadziłem Zakon braci.
Dlatego wiedz, że tak bardzo go miłuję, iż jeżeli ktoś z braci,
powróciwszy do wymiotów, umrze poza Zakonem, to przyślę
do Zakonu innego, żeby zamiast niego otrzymał jego
wieniec; a gdyby jeszcze się nie narodził, to sprawię, że się
narodzi. Abyś zaś wiedział, że z własnej woli miłuję sposób
życia i Zakon braci, zakładając, iż pozostałoby przy tym
sposobie życia i w całym Zakonie tylko trzech braci, na wieki
go nie opuszczę”.
ZA 112
Meditatio
Miłość z natury swojej jest darem, który się udziela
drugiemu. Nie jest to wartość statyczna, ale dynamiczna,
ponieważ pozostaje w nieustannym ruchu – akcie dawania się
drugiej osobie. Jednak miłość Boga ma jeszcze jeden
podstawowy przymiot, a mianowicie jest ona stwórcza. Bóg
nie potrzebował stwarzać świata i człowieka, by być
szczęśliwym, a jednak tego chciał i uczynił to z nicości. Jedyna
racja, jaka Nim kierowała, to była miłość. Bóg nas stworzył
z miłości. Powołał nas do istnienia z nicości. Gdyby nie Jego
miłość, to po prostu nie byłoby stworzenia, czyli nas samych.
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Bóg jest Stwórcą, który jednocześnie podtrzymuje swoje
stworzenie przy życiu i troszczy się, aby mu niczego nie
zabrakło. Jednym z najważniejszych zadań, jakie ma
stworzenie wobec Stwórcy, to rozpoznanie Jego miłości
i troski.
Jednym z najbardziej czytelnych znaków miłości Boga do
człowieka i do Kościoła jest to, że daje mu świętych. Święci to
osoby charyzmatyczne, które w jakiś sposób są elitą ludzkości.
To właśnie one nadają jej wyraz, znaczenie, ewangeliczny
smak.
Natomiast wśród świętych są osoby szczególnie wybrane,
które po dzień dzisiejszy wpływają na serca i umysły wielu
ludzi. Kimś takim jest niewątpliwie św. Franciszek. Przez
osiem wieków był on Ojcem i wzorem dla niezliczonej liczby
ludzi. Jego wpływu na duchowość nie można ograniczyć tylko
do jednej epoki albo grupy ludzi. Można śmiało stwierdzić, że
Biedaczyna jest czytelnym znakiem tego, jak Bóg kocha rodzaj
ludzki.
Bóg Stwórca powołał także do istnienia zakon
franciszkański. I jeśli to uczynił, to tylko z miłości. Można więc
powiedzieć, że zakon franciszkański jest owocem miłości
Boga.
Bóg, jak powiedzieliśmy, nie pozostawia swego
stworzenia samemu sobie, ale na różne sposoby troszczy się
o nie. Ta troska to nic innego jak miłość.
W przytoczonym powyżej fragmencie Zbioru Asyskiego,
w sposób bardzo przejmujący mamy dany przykład miłości
Stwórcy do stworzenia, a w tym przypadku Boga do zakonu
franciszkańskiego.

Św. Franciszek był bardzo zasmucony z powodu różnego
rodzaju zgorszeń i niewierności, jakich dopuszczali się jego
bracia. Z wielkim bólem modlił się w tej sprawie do Boga.
Odpowiedź Boga dla św. Franciszka mogła być zaskakująca.
Była to seria pytań, które miały uświadomić Biedaczynie, że to
nie on, ale Bóg jest Stwórcą Zakonu.
Bóg wprost powiedział św. Franciszkowi, że ma robić to,
co czynił dotychczas, że ma być znakiem dla swoich braci, a o
wszystko inne zatroszczy się sam Bóg. Biedaczynie została
udzielona obietnica, że choćby wielu braci odpadło od Zakonu,
sprzeniewierzając się swemu powołaniu, to jednak Bóg nie
odwróci od niego swojej miłości. Znakiem tej miłości będą
nowe powołania, które Bóg sam pośle do Zakonu.
Trzeba sobie uświadomić, że Bóg nie kocha swoich
stworzeń anonimowo. On im nadaje imię, obdarza
osobowością, powołaniem. Każdy człowiek, bez wyjątku,
posiada swoją niepowtarzalną historię i coś szczególnego, co
ma w swoim życiu dokonać. Dla nas czymś istotnym jest
uświadomienie sobie, że powołanie franciszkańskie, jak i cały
Zakon są znakami bardzo osobistej miłości, jaką Bóg ma ku
nam. Tej miłości nie można nie rozpoznawać i nie obejmować
codzienną wdzięcznością. Ta nasza odpowiedź na miłość ma
docierać nie tylko do Stwórcy, ale i obejmować samo
powołanie i cały Zakon.
Oratio
Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za ten szczególny dar
dla ludzkości, jakim jest św. Franciszek. Dziękujemy ci za to,
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że powołałeś do istnienia zakon franciszkański, że przez
osiem wieków troszczyłeś się o niego, tak że przetrwał nawet
najgorsze wichry historii. Prosimy Cię, obdarzaj dalej swoją
miłością całą rodzinę franciszkańską i każdego brata.
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Odpowiedź na miłość

nad owym świętym wizerunkiem Ukrzyżowanego, ani nie
zaniedbał jego rozkazania. Niezwłocznie dał pewnemu
kapłanowi pieniądze, by zakupił lampę i oliwę, iżby święty
wizerunek nawet na chwilę nie był pozbawiony światła.
Potem rączo zabrał się do wykonania reszty, przykładając
się niezmordowanie do naprawiania tego kościoła. Bo
chociaż Boskie słowa powiedziane mu dotyczyły tego
Kościoła, który Chrystus nabył swoją własną krwią, to
jednak on nie od razu wzniósł się tak wysoko, lecz powoli
przechodził od ciała do ducha.
2Cel 11

Lectio
Rzecz dziwna i niesłyszana przez nasze czasy! Któż by
się nad tym nie zdumiewał? Kto kiedy znał coś podobnego?
Któż może wątpić, że Franciszkowi, kiedy już powracał do
ojczyzny, ukazał się Ukrzyżowany, skoro już wtedy, kiedy był
w świecie i jeszcze całkiem nim nie wzgardził, przemówił doń
Chrystus z drzewa krzyża, w nowym i niesłychanym cudzie?
Od tej godziny, w której przemówił doń Umiłowany,
rozpłynęła się jego dusza. Niedługo potem miłość jego serca
ujawniła się poprzez rany ciała.
Od tego czasu nie mógł powstrzymać się od płaczu.
Nawet głośno płakał nad męką Chrystusa, jakby zawsze miał
ją przed oczyma. Wzdychaniami napełniał drogi,
a wspominając rany Chrystusowe, nie dawał się pocieszyć.
A gdy przyczynę bólu wyjawiał pewnemu zaufanemu
przyjacielowi, zaraz powodował owego przyjaciela do
gorzkich łez. Oczywiście nie zapomniał o roztaczaniu troski

Meditatio
Miłość zawiera w sobie coś, co z natury swojej wymaga
odpowiedzi. Tak jak ziarno ma w sobie zarodek życia, tak
i miłość jest czymś, co ma się rozwijać i przynieść owoce. Nie
ma miłości, która by była kierowana w próżnię, bez nadziei
uzyskania odpowiedzi.
Miłość z natury swojej wymaga odpowiedzi. Ta
odpowiedź jest niczym innym jak odbiciem miłości. Święta
Klara bardzo często pisała o zwierciadle, w którym mamy się
przeglądać, to znaczy sprawdzać, czy się upodabniamy do
Chrystusa. Czy w naszym życiu widać odbijającą się miłość
Boga?
Jak powinna wyglądać nasza odpowiedź na miłość Bożą?
W odpowiedzi na to pytanie posłużymy się przykładem, jaki
dał nam św. Franciszek, po szczególnym dotknięciu go
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miłością, jakim było spotkanie z Ukrzyżowanym w San
Damiano.
Św. Franciszek od tego czasu nie mógł powstrzymać się
od płaczu. Nawet głośno płakał nad męką Chrystusa, jakby
zawsze miał ją przed oczyma. Wzdychaniami napełniał
drogi, a wspominając rany Chrystusowe, nie dawał się
pocieszyć.
Samo przyjęcie miłości już jest odpowiedzią na nią. Św.
Franciszek, jeśli został dotknięty miłością Boga w San
Damiano, to dlatego, że tego oczekiwał, modlił się
i przygotowywał. Nie była to odpowiedź z nagła, ale wcześniej
przygotowana.
Pierwsza odpowiedź Biedaczyny była bardzo uczuciowa.
Płynęła wprost z serca, była autentyczna, w niczym
nieudawana, bezpośrednia. To, co wylało się z jego wnętrza,
było czymś najbardziej osobistym.
Także nasza odpowiedź na Bożą miłość nie może być
inna. To musi być nasze, co jest dogłębnie osobiste. Ta
odpowiedź nie może być w niczym naznaczona jakimś
udawaniem, pozą, gdyż to czyniłoby ją sztuczną, czyli
nieprawdziwą. Miłości nie można pogodzić nawet
z najmniejszym odcieniem fałszu.
Św. Franciszek tak bardzo został dotknięty miłością, że
ona całkowicie nim zawładnęła. Miał ją nieustannie przed
oczyma i nie potrafił wtedy zajmować się czy mówić o czymś
innym. To doświadczenie miłości było tak silne, że
zdominowało wszystko, co było w nim. Od tej pory cokolwiek
św. Franciszek mówił, myślał czy czynił, było naznaczone
miłością. Można powiedzieć, że odtąd wszystko, co było

w Biedaczynie zawierało miłość i jednocześnie odpowiedź na
nią.
Biedaczyna był jednocześnie świadomy, że uczucia są
jedynie zapowiedzią czynów, które powinny nastąpić.
Wiedział doskonale, że jego odpowiedź musi być bardzo
konkretna. Dlatego też niezwłocznie dał pewnemu kapłanowi
pieniądze, by zakupił lampę i oliwę, iżby święty wizerunek
nawet na chwilę nie był pozbawiony światła. Potem rączo
zabrał się do wykonania reszty, przykładając się
niezmordowanie do naprawiania tego kościoła.
Odpowiedź na miłość musi być zawsze adekwatna do
niej. Miłość, jak to powiedzieliśmy, w pewnym sensie zawiera
w sobie ziarno odpowiedzi. Odpowiedź musi zawsze
korespondować z pytaniem. Św. Franciszek musiał konkretnie
coś zrobić z tym kościółkiem, który się walił. W tym momencie
jego odpowiedź musiała być taka a nie inna.
Ważne jest, aby doświadczeniu miłości w naszym życiu
towarzyszyło też odpowiednie rozeznanie. Na miłość można
nie odpowiedzieć albo udzielić złej odpowiedzi. Odpowiedź
powinna łączyć w sobie serce i rozum, uczucia i zwykłą ludzką
roztropność. Wtedy to z pewnością dar Bożej miłości nie
zostanie zmarnowany, ale odpowiednio pomnożony.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wciąż na nowo
ogarniającą nas miłość. Dziękujemy Ci za to, że
odpowiadając na nią, możemy być w miłosnym dialogu
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z Tobą. Bądź pochwalony przez wszystkie te nasze miłosne
odpowiedzi, które sprawiły Ci radość i oddały Ci chwałę.
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Miłość między ludźmi

Lectio
Gdy Franciszek (...) Ujrzał zmęczoną kobietę
i przychodzącą z wielką żarliwością ducha i pobożnością,
rzekł do niej: „Czego pani pragnie?”. Kobieta odpowiedziała
mu: Ojcze, proszę, abyś mnie pobłogosławił. Zapytał ją
błogosławiony Franciszek: „Jesteś zamężna czy wolna?”.
A ona na to: Ojcze, od dawna Pan dał mi szczerą wolę
służenia Mu. Miałam i mam wielkie pragnienie zbawienia
mojej duszy, lecz mam męża tak okrutnego, że dla mnie i dla
siebie jest przeszkodą w służbie Chrystusa; z tego powodu
dusza moja aż do śmierci jest udręczona wielkim bólem
i trwogą. Błogosławiony Franciszek, widząc jej żarliwego
ducha, zwłaszcza, że była młodą dziewczyną i o delikatnej
budowie ciała, poruszony litością nad nią pobłogosławił ją
i powiedział do niej: „Idź, i znalazłszy swego męża w domu
powiesz mu ode mnie, że proszę jego i ciebie dla miłości tego

Pana, który dla naszego zbawienia zniósł mękę na krzyżu,
abyście starali się zbawić dusze wasze w waszym domu”.
A gdy wróciła i weszła do domu, znalazła swego męża
w domu, tak jak jej powiedział błogosławiony Franciszek.
I zapytał ją jej mąż: Skąd przychodzisz? A ona na to:
Przychodzę od błogosławionego Franciszka, który mnie
pobłogosławił, a przez jego słowa dusza moja została
pocieszona i uradowana w Panu. Ponadto polecił mi też,
abym powiedziała ci od niego i prosiła cię, abyśmy
w naszym domu zbawili dusze nasze.
A gdy to powiedziała, natychmiast zstąpiła na niego
łaska Boża przez zasługi błogosławionego Franciszka. On
odpowiedział jej z wielką dobrocią i łagodnością, nagle tak
szybko odmieniony przez Pana: Pani, odtąd tak jak się tobie
podoba, służmy Chrystusowi i zbawmy dusze nasze, jak to
powiedział błogosławiony Franciszek. I powiedziała do niego
jego żona: Panie, wydaje mi się rzeczą dobrą, abyśmy żyli
w czystości, ponieważ podoba się ona bardzo Panu i jest
cnotą wysługującą wielkie wynagrodzenie. Odpowiedział jej
mąż: Pani, podoba mi się to, ponieważ tobie się podoba. Bo
w tym i w innych dobrych dziełach chcę złączyć moją wolę
z twoją wolą.
ZA 69
Meditatio
Przyjmowanie miłości od Boga i odpowiedź na nią jest
podstawową treścią życia duchowego człowieka. Być
kochanym przez Boga i jednocześnie odbijać tę miłość, jest
143

kluczem do wszystkich innych relacji, jakie powinien posiadać
człowiek.
Miłości nigdy nie można ograniczyć tylko do relacji
z Bogiem. Ona jest dana człowiekowi przede wszystkim po to,
aby nią obdarzał drugą osobę. Gdyby mówiło się o miłosnej
relacji człowieka do Boga bez odniesienia do drugiej osoby,
byłoby to coś niepełnego i w gruncie rzeczy fałszywego. Nie
można bowiem miłować Boga bez miłowania człowieka.
Bardzo łatwo jest wpaść w złudzenie, że można miłować Boga
i pogodzić z tym brak miłości do bliźniego. Tymczasem wiemy
doskonale, że miłości jako takiej nie należy rozdzielać. Ona
stanowi w sobie nierozdzielną całość. Tak więc miłość Boga
i bliźniego są pełnią, do której mamy wszyscy zmierzać.
Miłość między ludźmi jest przedłużeniem tej, którą Bóg
obdarza człowieka. Człowiek kocha miłością, którą najpierw
Bóg złożył w jego wnętrzu. Miłość nie jest tylko czymś
naturalnym, co wypływa z ludzkiej natury. Jest przede
wszystkim darem, jaki Bóg złożył w ludzkim sercu.
Jaka winna być miłość pomiędzy ludźmi? By dać
odpowiedź na to pytanie, posłużymy się przytoczonym
powyżej fragmentem Zbioru Asyskiego.
Św. Franciszek wszedł w dialog z potrzebującą jego
pomocy kobietą.
Dialog jest zawsze pierwszym wyrazem miłości. Zakłada
on otwarcie się na siebie dwóch osób. To otwarcie musi być
wzajemne, ponieważ miłość nie dotyczy tylko jednej strony,
ale dwóch. Dialog bez wzajemności jest monologiem, który nie
prowadzi do komunii, jedności. Dialog, by był owocny, musi
się opierać na życzliwym wzajemnym słuchaniu siebie.

Św. Franciszek daje nam tego bardzo piękny przykład.
Jego pochylenie się nad kobietą jest pełne dobra, ciepła
i życzliwości. To sprawia, że kobieta bez żadnych trudności
może wyjawić Świętemu swoje potrzeby. Jest to kolejny
przymiot miłości w relacji międzyludzkiej. Miłość obdarza
drugiego zaufaniem, a przez to sprawia atmosferę dobroci
i życzliwości. Nie można kogoś kochać i mu nie ufać. Miłość
potrzebuje pewnej atmosfery dobra, życzliwości, ciepła.
Relacja, która jest naznaczona chłodem, zamknięciem, nie ma
nic wspólnego z miłością.
Trzeba nam się przyjrzeć, na ile nasze relacje z tymi,
których spotykamy, z którymi pracujemy, mieszkamy są
naznaczone miłością. Właśnie to pytanie powinno być często
zadawane w naszych wspólnotach braterskich. Żyjąc ze sobą
na co dzień, może się tak stać, że nasze relacje mogą być
bardzo powierzchowne. Możemy żyć obok siebie, praktycznie
się nie znając.
Św. Franciszkowi bardzo zależało na tym, aby nasze
wspólnoty były ukształtowane na wzór kochającej się rodziny.
Nigdy nie mógł pogodzić się z wizją wspólnoty braci, w której
panuje chłód, podziały czy wręcz nienawiść. Codzienne
wchodzenie w autentyczny, szczery i głęboki dialog z braćmi
jest znakiem miłości. Taka miłość może pokonać bardzo wiele
przeszkód, pozornie mogących nas dzielić. Dialog zniweluje
trudności, jakie niesie ze sobą różnica wieku, mentalności,
wykształcenia czy stanu.
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Oratio
Prosimy Cię, Panie, składaj w naszych sercach dar
Twojej miłości. Niech ona będzie tym darem, którym
będziemy obdarzać każdego brata i siostrę, którzy staną na
naszych drogach.

145

II T YDZIEŃ W IELKANOCNY - P IĄTEK

Św. Franciszek – geniusz
miłości

sobie taki sam płat materiału, i mówi: „Słyszysz, bracie, co
mówi ta biedaczka? Dla miłości Pana znośmy mróz, a daj tej
biedaczce materiał, aby wykończyła swoją suknię”.
On podarował, daje także towarzysz, i obaj zostają
nadzy, aby staruszka się przyodziała.
ZA 31
Meditatio

Lectio
Zdarzyło się w Celano w porze zimowej, że święty
Franciszek był owinięty na sposób płaszcza płatem
materiału, którego użyczył mu pewien przyjaciel braci.
I kiedy przebywał w pałacu biskupa z Marsico, przyszła do
niego staruszka prosząc o jałmużnę. Natychmiast zdjął z szyi
materiał i, chociaż należał on do kogoś innego, podarował go
ubogiej staruszce mówiąc: „Idź, zrób sobie suknię, bo bardzo
jej potrzebujesz”.
Staruszka uśmiecha się i zdumiona, nie wiem ze strachu
czy z radości, bierze materiał z jego rąk. Biegnie szybko i tnie
go nożycami, aby zwłoka nie spowodowała
niebezpieczeństwa, że ktoś będzie żądał go z powrotem. Gdy
zaś stwierdziła, że przycięty materiał nie wystarczy na
suknię, doświadczywszy przedtem w części jego życzliwości,
wraca do Świętego, pokazując mu, iż zabrakło jej materiału.
Święty zwraca oczy na swego towarzysza, który miał na

Jeśli św. Franciszek jest z czymś kojarzony, to najczęściej
z miłością. To właśnie ten Święty odkrył, bardzo rzewnie
płacząc, że miłość nie jest miłowana. Było to dla niego
wstrząsające odkrycie. Nieskończona miłość bardzo często
spotyka się z obojętnością, czy nawet wrogością ze strony
ludzi. Biedaczyna odkrył także, że tę niekochaną miłość trzeba
jak najszybciej zacząć miłować. Można powiedzieć, że właśnie
to było nicią przewodnią jego życia, zwłaszcza po nawróceniu.
Biedaczyna poczuł, że jest powołany do miłości. Z czasem
odkrył, że ta miłość ma ogarniać wszystkie sfery jego osoby.
I właśnie tu leży cały jego geniusz. Pozwolił się cały posiąść
miłości, chciał, aby wszystko było w nim nią przeniknięte. Nie
było takiego miejsca w nim, do którego nie wpuściłby
promieni miłości.
Jednocześnie Biedaczyna pragnął, aby nosząc w sobie
ogień miłości, wszędzie, gdzie tylko można, roznosić go. To
miłość dała św. Franciszkowi moc, nawet po ludzku rzecz
ujmując, szaleńczych kroków. Jednym z nich była podróż do
Ziemi Świętej, aby tam stanąć na miejscach uświęconych
obecnością Pana. Wielu innych chrześcijan chciało uczynić to
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samo, ale na przeszkodzie stawali niewierni. Czasy, w których
żył św. Franciszek były naznaczone siłą oręża. Jeśli myślano
o wyzwoleniu Ziemi Świętej, to tylko zbrojnie. Biedaczyna był
tym pierwszym, który nie udał się do sułtana z mieczem, ale
z orędziem miłości. Był to krok o niezwykłej mocy
profetycznej. Zamiast nienawiści miłość, wojny pokój, złości
dialog.
Mając pragnienie, by wszystkim, i to bez różnicy, czy to
chrześcijanom, czy poganom, zanieść orędzie miłości,
Biedaczyna nie mógł postąpić inaczej. To pragnienie dało mu
siłę przekroczenia granic wytyczonych przez ówczesną epokę.
On nie oglądał się na to, że cała ówczesna Europa Zachodnia
była przekonana, że tylko mieczem można otworzyć
chrześcijanom dostęp do miejsc świętych. Biedaczyna
zawierzył miłości. Zaufał jej, będąc przekonanym, iż tylko do
niej należy przyszłość. My po wiekach możemy mu tylko
przyznać rację i powiedzieć mu, że się nie pomylił.
Wielkość miłości św. Franciszka leży w tym, że nigdy nie
pominął okazji do tego, aby drugim uczynić dobrze.
Biedaczyna był jakby cały pochłonięty pragnieniem, aby móc
położyć miłość tam, gdzie jej nie było.
Bardzo pięknym przykładem wielkości miłości św.
Franciszka jest historia darowania kobiecie kawałka materiału
na płaszcz. Swym przykładem tak zapalił swego współbrata, ze
tenże podarował jej brakujący kawałek. Obaj woleli znosić dla
miłości Pana mróz, aniżeli zaniedbać okazję do daru miłości.
Miłość jest też czymś, co kosztuje. Nie ma miłości bez trudu,
wysiłku, zaparcia się siebie.

Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, wygodnictwa, szukania
siebie. Nie cofa się ona przed wysiłkiem i ofiarą. Ona nigdy nie
jest łatwa.
Trzeba nam wiele wziąć z przykładu św. Franciszka. Nie
bójmy się, tak jak On, przekraczać różnych barier, tamujących
dostęp miłości. Miłość zawsze winna dodawać nam odwagi, by
iść tam, gdzie nikt nie chce iść. Pozornie coś się traci, ale tylko
po to, aby zyskać. Biedaczyna zdawał sobie doskonale sprawę
z tego, iż darując kobiecie odzienie, ma prawo liczyć na Bożą
Opatrzność, która go przyodzieje. Bez takich gestów, pełnych
odwagi i zaufania, nie ma mowy o miłości.
Oratio
Św. Franciszku, który ukochałeś niemiłowaną miłość,
prosimy Cię, uproś nam odwagę miłości, abyśmy nie bali się
iść pod prąd, pokonując obojętność, lęk. Pomóż nam
zapominać o sobie, ilekroć będzie tego wymagało dobro
bliźniego. Broń nas przed oziębłością i obojętnością. Niech
całe nasze wnętrze zapłonie ogniem miłości.
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Miłość jako przyjaźń
braterska

Lectio
Pewnej nocy błogosławiony Franciszek był tak bardzo
nękany bólami swoich chorób, że prawie wcale tej nocy nie
mógł odpoczywać ani spać. Rano, gdy ból troszkę ustał,
kazał zawołać wszystkich braci przebywających w tym
miejscu, a kiedy siedzieli przy nim, ogarnął ich wzrokiem
i widział w ich osobach wszystkich braci Zakonu.
I rozpoczynając od jednego z braci, pobłogosławił ich, kładąc
swą prawicę na głowach poszczególnych braci,
i pobłogosławił wszystkich, którzy byli w Zakonie oraz tych,
którzy mieli przyjść aż do końca wieków; i zdawał się
współczuć sobie samemu z tego powodu, że nie mógł widzieć
swoich synów i braci przed swoją śmiercią.
Potem kazał przynieść przed siebie chleby
i pobłogosławił je, a ponieważ z powodu osłabienia nie mógł
ich połamać, kazał któremuś z braci, aby je połamał na wiele
kawałków; i biorąc je, każdemu z braci podał kawałek,

polecając im, aby cały zjedli. Albowiem jak Pan w czwartek
przed swoją śmiercią chciał spożyć wieczerzę razem
z Apostołami, tak poniekąd tym braciom wydawało się, że
błogosławiony Franciszek chciał ich przed swoją śmiercią
pobłogosławić, a w nich wszystkich innych braci, a także,
aby spożywali ten pobłogosławiony chleb, tak jakby
w pewnym sensie spożywali go z pozostałymi swoimi
braćmi.
I możemy to wyraźnie stwierdzić, ponieważ, chociaż
byłby to inny dzień niż czwartek, on powiedział braciom, iż
był przekonany, że to był czwartek. Jeden z tych braci
zachował jeden kawałek z tego chleba. I po śmierci
błogosławionego Franciszka ci chorzy, którzy troszkę z niego
zjedli, natychmiast zostali uwolnieni ze swoich chorób.
ZA 22
Meditatio
Miłość w swych przejawach nigdy nie jest czymś
jednorodnym, ale różnorodnym. Ma ona wiele imion, które
ukazują jej bogactwo. Jedną z najdoskonalszych postaci
miłości ludzkiej jest przyjaźń. Zrozumienie tego, czym jest
przyjaźń chyba w sposób najlepszy płynie z etymologii tego
słowa. Przyjaźnić się z kimś, to znaczy być przy jego jaźni.
Przyjaźń to nic innego, jak przylgnięcie do drugiej osoby.
Przyjaźń może mieć wiele wymiarów. Jednym z nich jest
przylgnięcie do czyjegoś świata myśli. Dzięki przyjaźni jest
możliwe wejście w drugiego człowieka, poznawanie go,
uczestniczenie w jego osobistym świecie. Przyjaźń sprawia, że
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mądrość, którą posiada jeden, staje się własnością drugiego.
Dzięki niej dobro, jakim się cieszy jeden człowiek, może się
rozprzestrzeniać na innych.
Innym wymiarem przyjaźni jest to, że zapewnia ona
psychiczne ciepło. Tak jak każde stworzenie do swego rozwoju
potrzebuje ciepła, tak samo i człowiek. Atmosfera chłodu,
obojętności, obcości nie tylko nie sprzyja człowiekowi, ale
może wręcz zabić w nim najbardziej ludzkie odruchy.
Odwrotnie, tam gdzie jest akceptacja, życzliwość, tam
człowiek znajduje bardzo dobre warunki życia i rozwoju.
Przyjaźń sprawia, że czujemy się bezpieczni, kochani,
akceptowani, potrzebni. Nasze życie nabiera wtedy głębokiego
sensu, gdyż jest życiem dla innych.
Przyjaźń wyzwala nas z ciasnego egoizmu, z myślenia
tylko o sobie. Ona zawsze, dlatego że jest przy nas druga
osoba, otwiera nam szerokie horyzonty. Przyjaźń jest
narzędziem, które wprowadza nas w świat innych i pozwala
nam w nim uczestniczyć. Człowiek, który nie ma przyjaciół,
jest bardzo ubogi, bowiem praktycznie posiada tylko siebie.
Dzięki przyjaźni możemy ciągle się rozwijać. Każde
zaprzyjaźnienie się z drugim wprowadza nas w nową
rzeczywistość myśli, idei, pragnień, historii. Właśnie to daje
nam wyjątkową szansę do rozwijania się, opierając się na
drugim człowieku.
Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na samotność,
która jest czymś dogłębnie sprzecznym z ludzką naturą.
Człowiek pozbawiony przyjaznej obecności innych
karłowacieje we wszystkich wymiarach. Tam, gdzie nie ma
przyjaźni zaczynają się różne dziwactwa, które przybierają

formy starokawalerstwa lub staropanieństwa. Przyjaźń
sprawia nieustanne wychodzenie z siebie po to, aby
uczestniczyć w życiu drugiego. Właśnie to wychodzenie
z siebie sprawia nieustanny rozwój i nie dopuszcza wpadnięcia
w regres osobowości.
Św. Franciszek doskonale zdawał sobie sprawę z tego,
jakie powinno być miejsce przyjaźni w jego wspólnocie
braterskiej. W wielu miejscach znajdujemy jego słowa pełne
zachęty do tego, aby bracia odnosili się do siebie w sposób
rodzinny, wyjawiając sobie nawzajem swoje sprawy.
Przytoczone powyżej zdarzenie, opowiadające
o błogosławieństwie i kawałku chleba rozdzielonego pomiędzy
braci, jest bardzo wymownym przykładem, co Biedaczyna czuł
do swoich najbliższych. Właśnie ta postawa przyjaźni jest
jednym z fundamentów braterstwa, które należy do istoty
franciszkańskiego charyzmatu. Można powiedzieć, że
braterstwo bez przyjaźni duchowej jest czymś nieprawdziwym
i nieautentycznym. Jeśli natomiast jest oparte na przyjaźni, to
daje braciom najlepsze warunki do życia i rozwoju.
Oratio
Boże, prosimy Cię o dar przyjaźni duchowej. Ty nie
chciałeś, aby człowiek żył w samotności, ale w społeczności.
Dziękujemy Ci za każdą przyjaźń, którą dane nam było
otrzymać w darze od Ciebie. Dodaj nam sił, abyśmy ten dar
sobie cenili i ciągle go rozwijali.
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III T YDZIEŃ W IELKANOCNY

III Niedziela Wielkanocna

I będą błogosławione w Nim wszystkie pokolenia ziemi
* wszystkie narody będą Go wysławiać.
Błogosławiony Pan Bóg Izraela * który sam działa
wielkie cuda.
I na wieki błogosławione imię Jego majestatu * i całą
ziemię napełni Jego majestat; niech się stanie, niech się
stanie.
Of 10
Meditatio

Lectio
Radośnie wykrzykuj Bogu cała ziemio, mówcie psalm
imieniu Jego * dajcie cześć Jego chwale.
Mówcie Bogu: jak przejmujące grozą są dzieła twoje,
Panie * nieprzyjaciele Twoi będą Ci schlebiać ze względu na
wielką moc Twoją.
Niech wielbi Cię cała ziemia i gra Ci na cytrze * psalm
niech mówi Twemu imieniu.
Wszyscy, którzy boicie się Boga, przyjdźcie, słuchajcie,
a opowiem * jak wielkie rzeczy uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami * i z radością
wysławiałem moim językiem.
I wysłuchał głosu mego ze swego świętego przybytku *
a moje wołanie przed Jego obliczem.
Błogosławcie narody Pana naszego * i rozgłaszajcie
Jego chwałę.

W trzecią niedzielę okresu wielkanocnego chcemy
rozważyć kolejny psalm ułożony przez św. Franciszka. Jest on
cały przepełniony radością wynikającą ze zmartwychwstania
Pana. To święto powinno być przeżywane w sposób bardzo
osobisty. Właśnie o takim wymiarze, bardzo intymnym, mówi
czwarty werset psalmu.
Wszyscy, którzy boicie się Boga, przyjdźcie, słuchajcie,
a opowiem, jak wielkie rzeczy uczynił mej duszy.
Radość wielkanocna to nic innego, jak szczęście ze
zwycięstwa Pana. Jest to największe zwycięstwo w historii
ludzkości. Ciemność, która starła się ze światłością nie zdołała
jej zwyciężyć.
Zmaganie duchowe należy do istoty naszego życia. Tak
długo jak będziemy żyć, trzeba nam będzie doświadczać
różnego rodzaju zmagań. Jest to walka pomiędzy ciemnością
a światłością, fałszem a prawdą, miłością a nienawiścią,
zwątpieniem a radością. To zmaganie nie tyle dokonuje się na
zewnątrz człowieka, co w jego wnętrzu. To nasze serce jest
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polem bitwy. Wielkanoc przynosi nam prawdę o tym, że Zły,
choćby nie wiem jak wielkie były jego starania, i tak nie jest
silniejszy od Boga i nie do niego należy ostateczne zwycięstwo.
Ta prawda powinna nam przynieść wiele nadziei
w naszym zmaganiu się. Siły złego są często tak silne, że
wydają się triumfować. Ich intensywność może być tak wielka,
że może nam odebrać nadzieję na zwycięstwo dobra w nas.
Z pewnością wiele razy doświadczyliśmy zmęczenia walką,
która wprost prowadziła nas do zniechęcenia i złożenia broni.
Zwycięski Chrystus z pewnością i nam dał wielokrotnie
doświadczyć takiej małej wielkanocy w naszych sercach. To
zmartwychwstanie dokonywało się w nas, ilekroć On swoją
mocą sprawiał, że ożywaliśmy na nowo. To Jezus swoją mocą
przywracał nam siły, nadzieję, światło, tak że pozostawialiśmy
z dala wszelkie zło zniechęcenia i rezygnacji. Wielkanoc ma
zatem i taki bardzo osobisty wymiar.
Nie możemy się więc dziwić, że św. Franciszek z całego
swego serca chce się cieszyć i wychwalać Boga za wielkie
rzeczy, jakie uczynił w jego duszy.
Te wewnętrzne zmagania są często niewidoczne na
zewnątrz. Dokonują się one najczęściej w ukryciu
i samotności. Dlatego też i doświadczenie zwycięstwa jest
czymś bardzo intymnym i osobistym. Święty Franciszek
wprost posługuje się słowami psalmu: Do Niego wołałem
moimi ustami, a Bóg wysłuchał głosu mego ze swego
świętego przybytku. W ten sposób Biedaczyna wyznaje, że
Bóg nie był głuchy na wołanie jego duszy, ale przyszedł
i udzielił łaski zwycięstwa.

Okres wielkanocny to czas świętowania zwycięstwa Pana.
Wspominamy Jego chwalebny triumf, dokonany w trzy dni po
śmierci. Lecz trzeba by nam wspomnieć te wszystkie Jego
zwycięstwa, jakich dokonał w nas samych. To wspomnienie
powinno nam pomóc w głębokim przeżywaniu tego okresu,
sprawić, że Wielkanoc będzie czymś bardzo realnym dla nas,
a nie tylko dalekim wspomnieniem.
To wszystko ma być przyczyną naszej nieustannej
radości. Św. Franciszek zaprasza do radosnego uwielbienia
Boga całą naturę, aby wszystko, bez wyjątku, głosiło wielkość
zwycięstwa Pana:
Radośnie wykrzykuj Bogu, cała ziemio, mówcie psalm
imieniu Jego, dajcie cześć Jego chwale.
Oratio
Zmartwychwstały Jezu, Ty jesteś Panem i Zwycięzcą
nie tylko Wielkanocnego Poranka, ale i wielu naszych
wewnętrznych zmagań. Tobie samemu niech będzie chwała
za każdą Wielkanoc przeżytą w naszych sercach.
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Przyjaźń duchowa
w życiu św. Franciszka

zewnątrz i zawołał jednego ze swoich towarzyszy, którzy szli
z nim aż do Fonte del Lago, i rzekł do niego: „Powiedz temu
bratu, żeby popatrzył w moją stronę”. A gdy tamten zwrócił
swe oblicze ku błogosławionemu Franciszkowi, on zrobił
znak krzyża i pobłogosławił go. Brat ów, cały przepełniony
radością, wielbił Pana, który spełnił jego pragnienie, i tym
większej przez to doznał pociechy, kiedy zrozumiał, że wolą
Bożą było, aby Święty pobłogosławił go bez jego prośby i bez
czyjegokolwiek pośrednictwa.
ZA 73

Lectio

Meditatio

Pewien brat, człowiek uduchowiony i przyjaciel Boga,
mieszkał w klasztorze braci w Rieti; i wstając któregoś dnia
z wielką pobożnością przybył do romitorium braci
w Greccio, gdzie wówczas przebywał błogosławiony
Franciszek, wiedziony pragnieniem zobaczenia go
i otrzymania jego błogosławieństwa. Błogosławiony
Franciszek zjadł już obiad i wrócił do celi, w której modlił się
i odpoczywał; a ponieważ był to Wielki Post, wychodził z celi
tylko w godzinie posiłku i zaraz po nim wracał do celi.
I zasmucił się bardzo ów brat z tego powodu, szczególnie, że
tego samego dnia musiał powrócić do swego klasztoru,
przypisując swojemu grzechowi to, że go nie spotkał.
I podczas gdy towarzysze błogosławionego Franciszka
pocieszali go, a on oddalił się od klasztoru na odległość rzutu
kamieniem, aby powrócić do swego klasztoru,
błogosławiony Franciszek z woli Pana wyszedł z celi na

Św. Franciszek był niewątpliwie człowiekiem, który
przywiązywał ogromną wagę do relacji międzyludzkich.
Zdawał sobie doskonale sprawę, że miłość, której doświadczył
w sobie musi przynosić owoce w postaci przyjaźni.
Jednocześnie św. Franciszek był dzieckiem swojej epoki.
Czasy, w jakich się narodził były naznaczone duchem kultury
rycerskiej. Świeckim ideałem mężczyzny był pełen
szlachetności rycerz. Ten ideał rycerza musiał odznaczać się
następującymi przymiotami: przyjaźń, uprzejmość,
szlachetność, szczodrość, sprawiedliwość, radość, wolność,
wierność, miłosierdzie wobec ubogich, podziw dla piękna
i natury.
Młodzieńcze lata Biedaczyny były naznaczone
wzrastaniem wśród właśnie takich ideałów. Jego matka Pika
była tą, która szczególnie dbała o zaszczepienie w nim tych
wartości i ideałów.
153

Św. Franciszek przed swoim nawróceniem był
młodzieńcem niezwykle żywym i szlachetnym. Wszystkie
opisy jego młodości ukazują go nam wśród przyjaciół. Od
młodości był typem społecznym, i to chętnie stającym na czele
tej społeczności. To właśnie wtedy rodziły się w nim pierwsze
przyjaźnie, więzy międzyludzkie oparte na szlachetności jego
serca i ideałów. Z pewnością św. Franciszek nie zajmował się
tylko zabawami, ale wiele godzin spędzał na dyskusjach,
rozmowach poruszających najważniejsze problemy ich życia.
Do całości kultury rycerskiej należały też pieśni.
O Biedaczynie mówiono później, że jest Bożym trubadurem.
Pieśni tych, sławiących miłość, przyjaźń, szlachectwo, św.
Franciszek uczył się od swej matki. To ona, pochodząca
z Prowansji, wszczepiła w jego serce wiele melodii, które
śpiewał nawet po wielu latach.
To wszystko sprawiało, że św. Franciszek od
najmłodszych lat wzrastał w atmosferze, w której przyjaźń
była czymś niezwykle cennym. Ten młodzieńczy ideał
Biedaczyna przeniósł w swoje dorosłe życie. Zakon, który
założył, oparł nie na wojskowej dyscyplinie, ale na więzach
braterskich, które są niczym innym jak wyrazem przyjaźni.
Św. Franciszek był przekonany, że dzięki przyjaźni między
braćmi, Zakon uzyska bardzo mocne wewnętrzne spoiwo. Jak
bardzo była mocna ta postawa w życiu Biedaczyny, świadczy
także przytoczony powyżej fragment Zbioru Asyskiego. Nasz
Święty wyszedł ze swej pustelni, aby móc pobłogosławić bratu,
który przyszedł do Niego, prosząc go o błogosławieństwo.
Potrafił pozostawić swoje sprawy, aby sprawić radość bratu
przychodzącemu do Niego.

Przyjaźń duchowa w życiu św. Franciszka nabrała też
szczególnie konkretnego wymiaru. Jego najbliższym
przyjacielem został brat Leon.
Przyjaźń pomiędzy nimi była niezwykła i bardzo trwała,
bo aż do śmierci. Brat Leon był kapłanem, sekretarzem
i powiernikiem duszy św. Franciszka. Wędrowali z sobą
razem, będąc w nieustannym dialogu. To brat Leon był
sekretarzem Biedaczyny, który pisał różne jego listy, a przede
wszystkim uczestniczył w ostatecznym redagowaniu Reguły.
Brat Leon towarzyszył św. Franciszkowi w jego
czterdziestodniowych postach. Czy to na La Vernie, czy
w innych pustelniach odprawiał dla Biedaczyny Mszę św.
i spowiadał go.
Brat Leon – Owieczka Boża, bo takim przydomkiem
obdarzył go św. Franciszek – był także jedynym
uprzywilejowanym świadkiem stygmatów na La Vernie. Już
po śmierci św. Franciszka, Leon, niejako w jego zastępstwie,
towarzyszył św. Klarze i to on przygotował ją na śmierć. Te
dwie postacie na zawsze pozostaną pięknym przykładem
wcielania w życie rycerskiego i ewangelicznego ideału
przyjaźni.
Oratio
Św. Franciszku, który od początku swego życia
wzrastałeś w atmosferze ideału życia szlachetnego
i sprawiedliwego, prosimy Cię o dar przyjaźni, byśmy nigdy
nie byli sami. Ucz nas, by nie tyle oczekiwać czegoś od
innych, co najpierw samemu dawać. Niech ci wszyscy,
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którzy codziennie stają na naszych drogach, otrzymają od
nas jak najwięcej życzliwości, dobra, czyli po prostu daru
przyjaźni.
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Przyjaźń duchowa
pomiędzy św. Franciszkiem
i św. Klarą

Lectio
W tym tygodniu, w którym odszedł błogosławiony
Franciszek, pani Klara, pierwsza roślinka Zakonu sióstr
i ksieni ubogich sióstr z klasztoru świętego Damiana
w Asyżu, gorliwa naśladowczyni świętego Franciszka
w doskonałym zachowywaniu ubóstwa Syna Bożego, jako że
była wówczas bardzo chora i bała się, że umrze wcześniej niż
błogosławiony Franciszek, płakała smutna na duszy i nie
można było jej pocieszyć, gdyż myślała, że nie będzie jej dane
przed śmiercią ujrzeć swego jedynego po Bogu ojca,
mianowicie błogosławionego Franciszka, pocieszającego ją
wewnętrznie i zewnętrznie, który też pierwszy umocnił ją
w łasce Bożej. I dlatego powiadomiła o tym błogosławionego
Franciszka przez jednego z braci. Błogosławiony Franciszek
słysząc to bardzo się wzruszył, jako że miłował ją i jej siostry
ojcowskim uczuciem z powodu ich świętego postępowania,
a przede wszystkim dlatego, że w kilka lat po tym jak zaczął

mieć braci, z pomocą Pana i ona nawróciła się do Pana przez
jego napomnienia; jej nawrócenie było bardzo budujące nie
tylko dla Zakonu braci, lecz także dla całego Kościoła
Bożego.
Lecz błogosławiony Franciszek widząc, że było wówczas
niemożliwe to, czego ona pragnęła, a mianowicie by mogła
go zobaczyć, ponieważ oboje ciężko chorowali, przesłał jej
w liście swoje błogosławieństwo, aby ją pocieszyć; wybaczył
jej także wszelkie ewentualne uchybienia – jeśli jakieś
popełniła – wobec jego poleceń i życzeń, oraz poleceń
i życzeń Syna Bożego. Ponadto w tym celu, aby wyzbyła się
wszelkiego smutku i doznała pociechy w Panu – nie on, lecz
Duch Boży w nim – wypowiedział do tego samego brata,
którego ona wysłała, te słowa: ,,Idź i zanieś ten list do pani
Klary i powiesz jej, aby wyzbyła się wszelkiego bólu
i smutku, z powodu tego, że teraz nie może mnie widzieć; lecz
w prawdzie niech wie, że przed swoją śmiercią zarówno ona,
jak jej siostry zobaczą mnie i doznają przeze mnie bardzo
wielkiej pociechy”.
Stało się zaś tak, że kiedy niedługo potem w nocy
błogosławiony Franciszek odszedł, z nastaniem poranka cały
lud, mężczyźni i kobiety miasta Asyżu, wraz z całym
duchowieństwem, zabrawszy święte ciało z miejsca,
w którym Franciszek zmarł, wśród hymnów i śpiewów
pochwalnych, niosąc każdy w ręku gałązki drzew, z woli
Pana zanieśli je do świętego Damiana, aby wypełniły się
słowa, które Pan wypowiedział przez usta swego świętego
dla pocieszenia swoich córek i służebnic.
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I usunąwszy żelazną kratę z okna, przez które
służebnice Chrystusa zazwyczaj przyjmują Komunię
i czasami słuchają Słowa Bożego, bracia podnieśli święte
ciało z łóżka i przez dobrą godzinę trzymali je na swoich
ramionach przy oknie, dopóki pani Klara i jej siostry nie
doznały przez niego bardzo wielkiej pociechy, chociaż bardzo
płakały i były pełne bólu, gdyż po Bogu on był ich jedyną
pociechą na tym świecie.
ZA 13
Meditatio
Byłoby ogromnym błędem sądzić, że przyjaźń duchowa
może odnosić się tylko do braci ze swego zakonu. Św.
Franciszek jest żywym zaprzeczeniem tego. Co więcej, daje on
Kościołowi i całemu światu przykład przepięknej przyjaźni
duchowej ze św. Klarą.
Ich relacja była naznaczona miłością, i to
w najprawdziwszym i najgłębszym znaczeniu tego słowa. Lecz
ponad siebie tych dwoje świętych ukochało Boga i Jego wolę.
I właśnie to ukochanie Boga ponad wszystko sprawiło, że
w niczym nie zmarnowali tego daru, jakim zostali obdarzeni.
Ich przyjaźń duchowa prowadziła ich do upodobnienia
się i do wzajemnego uzupełnienia. Nasz seraficki charyzmat
posiada dwie strony: męską i żeńską, wzajemnie się
przenikające, uzupełniające i razem stanowiące całość.
Przyjaźń pomiędzy św. Franciszkiem a św. Klarą
zaowocowała niezwykle głębokim duchowym zjednoczeniem
się. Tę ich jedność można przedstawić następująco.

Św. Franciszek i św. Klara są jednakowi:
w pełnej pasji miłości do Chrystusa ubogiego
i posłusznego, która to prowadziła ich do radykalnego
naśladowania Go jako brat mniejszy i uboga siostra;
w wizji Boga Ojca, który jest najwyższym i jedynym
dobrem, a którego wspólnie nazywali Bogiem, Ojcem
miłosierdzia;
w pragnieniu, by dać się posiąść Duchowi Świętemu,
który jest Generałem Zakonu, Oblubieńcem i któremu mają
służyć wszystkie rzeczy doczesne;
w wizji Maryi, ubogiej Matki Chrystusa, zawsze
słuchającej Słowa, będącej Mu posłuszną i służącej swemu
Synowi i Apostołom;
w dynamizmie nieustannego nawracania się, aż do
zupełnego zapomnienia o sobie, aby jak najgłębiej móc
przyjmować łaskę Bożą;
w radykalizmie ewangelicznym, które prowadzi do
ubóstwa wewnętrznego i zewnętrznego jako sposobu bycia
wobec Boga i stworzeń;
w kontemplacji Boga i Jego dzieła odkupienia,
Opatrzności i piękna stworzeń;
w miłości do Słowa Bożego, przeżywanej z głębią
i prostotą podczas liturgii eucharystycznej i wspólnotowego
dzielenia się Pismem Świętym;
w spojrzeniu przepełnionym miłością i pokojem, które
ogarnia wszelkie stworzenie;
w wizji wspólnoty braterskiej budowanej na równości,
pokornej służbie, animowanej uczuciami macierzyńskimi;
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w radykalnym wyborze ostatniego miejsca, będąc
ożywianym pragnieniem, by być poddanym Bogu, Kościołowi
i wszelkiemu stworzeniu;
w apostolskiej pasji, by współuczestniczyć w zbawieniu
ludzkości i w rozwoju królestwa Bożego.
Znów byłoby błędem sądzić, że przytoczone powyżej
owoce przyjaźni duchowej św. Franciszka i św. Klary przyszły
niejako automatycznie i same z siebie. Nasi Święci musieli
przez długie lata bardzo radykalnie poddać się Bożemu
działaniu. Musieli dzień po dniu zapominać o sobie i troszczyć
się o to, aby nie zbłądzić na wspólnie przeżywanej drodze.
Jeśli Bóg i nam zechce udzielić takiego daru, to musimy
pamiętać, żeby go nie zmarnować. Potrzeba ponad siebie
ukochać Boga i uszanować plan, jaki On ma względem mnie
i drugiej osoby.
Oratio
Św. Franciszku i św. Klaro, Bóg obdarzył Was miłością,
ale jednocześnie udzielił Wam daru głębokiej wiary. To
właśnie ona pozwoliła Wam zapomnieć o sobie, przekroczyć
swoją cielesność, by móc zrealizować Boży plan. Prosimy
Was, wstawiajcie się za nami, abyśmy, tak jak Wy, potrafili
w każdej relacji szukać spełnienia się woli Bożej. By nigdy
żadna relacja z drugą osobą nie przysłoniła nam Boga.
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Przyjaźń duchowa
pomiędzy św. Franciszkiem
i Jakubą z Settesoli

Lectio
Pewnego dnia błogosławiony Franciszek zawołał do
siebie swoich towarzyszy i rzekł: ,,Wiecie, jak pani Jakuba
z Settesoli była i jest bardzo wierna i przywiązana do mnie
i do naszego Zakonu; dlatego uważam, że jeśli powiadomicie
ją o moim stanie, będzie to dla niej wielką łaską i pociechą.
A szczególnie napiszcie jej, aby wam przysłała materiał na
jedną tunikę z materiału zakonnego podobnego kolorem do
popiołu: taki sam, jak materiał, który wyrabiają mnisi
cysterscy w krajach za górami. Niech przyśle także trochę
tego ciasta, które tak często piekła dla mnie, gdy byłem
w Rzymie”. To zaś ciasto rzymianie nazywają mortariolum,
a robi się je z migdałów, cukru lub miodu oraz innych
składników.
Albowiem owa uduchowiona, święta i oddana Bogu
wdowa była jedną z najszlachetniejszych i najbogatszych
kobiet w całym Rzymie. Przez zasługi i kazania

błogosławionego Franciszka otrzymała ona od Boga tak
wielką łaskę, że wydawała się być jakby drugą Magdaleną,
zawsze pełna łez i pobożności z miłości do Boga.
I napisawszy list, tak jak powiedział święty Ojciec,
jeden z braci starał się znaleźć jakiegoś brata, który by
zaniósł list; i zaraz ktoś zapukał do bramy. I gdy jeden
z braci otworzył drzwi, zobaczył panią Jakubę, która
przybyła z pośpiechem z Rzymu odwiedzić błogosławionego
Franciszka. I zaraz ten brat z wielką radością poszedł do
błogosławionego Franciszka, oznajmiając, w jaki sposób
pani Jakuba ze swoim synem i wielu innymi przybyła go
odwiedzić. I zapytał: Co zrobimy, Ojcze? Czy pozwolimy jej
wejść do środka i przyjść do ciebie? Bo z woli
błogosławionego Franciszka już dawno zostało ustalone
w owym miejscu, że żadna kobieta nie będzie mogła wejść do
tego klasztoru, w celu zachowania czci i szacunku dla tego
miejsca. I rzekł błogosławiony Franciszek: „Nie należy
zachowywać tego postanowienia wobec tej pani, którą tak
wielka wiara i pobożność przywiodła tu z daleka”. I tak
weszła do błogosławionego Franciszka, wylewając w jego
obecności obfite łzy.
ZA 8
Meditatio
Św. Franciszek posiadał wielu przyjaciół i to w różnych
stanach. Szczególne więzy przyjaźni łączyły go z bratem
Leonem, św. Klarą, biskupem Asyżu.
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Byłoby jednak błędem sądzić, że Biedaczyna posiadał
więzy przyjaźni tylko z osobami konsekrowanymi. Jedną
z przyjaźni, która była bardzo głęboka, nawiązał z Jakobiną
z Settesoli. Jak wyglądała ich przyjaźń?
Św. Franciszek spotkał Jakobinę podczas swojego pobytu
w Rzymie. Była ona rzymską szlachcianką i jednocześnie
młodą wdową. To ona przekonała się szybko o świętości
Biedaczyny i prawości jego życia. Ugościła św. Franciszka
i jego braci w swoim domu, dbając o wszystkie ich potrzeby.
To właśnie wtedy podczas ich pobytu w jej domu
zadzierzgnęła się nić przyjaźni. Św. Franciszek rozmawiając
z nią, a także głosząc kazania, sprawił, że Jakobina otrzymała
bardzo duże łaski. Najprawdopodobniej pogodziła się ze
śmiercią męża i z tym wszystkim, co wynikało z jej wdowiego
stanu. Biedaczyna sprawił, że w jej sercu na nowo zagościł
pokój, a życie nabrało nowego sensu.
Ze swej strony Jakobina obdarzyła św. Franciszka i braci
ogromną troską. Jak bardzo szczególnym znakiem dla ich
przyjaźni były ciastka, które Jakobina tyle razy piekła św.
Franciszkowi. O intensywności ich przyjaźni może przekonać
nas i ten fakt, że gdy św. Franciszek umierał, to powiedział do
swoich braci: wiecie, jak pani Jakuba z Settesoli była i jest
bardzo wierna i przywiązana do mnie i do naszego Zakonu;
dlatego uważam, że jeśli powiadomicie ją o moim stanie,
będzie to dla niej wielką łaską i pociechą.
Jakież było zdumienie wszystkich, gdy Jakobina
wiedziona swoim instynktem, sama, bez otrzymania
wiadomości, przyjechała do umierającego św. Franciszka.
Powstał wtedy problem zachowania klauzury, czy można było

Jakobinę wprowadzić do celi umierającego Biedaczyny. Lecz
tenże sam rozwiązał problem: Nie należy zachowywać tego
postanowienia wobec tej pani, którą tak wielka wiara
i pobożność przywiodła tu z daleka. Tak więc więzy
przyjaźni, a nawet zwyczajny ludzki odruch był o wiele
silniejszy niż przepisy prawne. I w ten sposób Jakobina
weszła do błogosławionego Franciszka, wylewając w jego
obecności obfite łzy.
Z pewnością później Jakobina uczestniczyła w pogrzebie
św. Franciszka. A po jej śmierci prochy jej złożono w kaplicy
grobowej Biedaczyny. Tak więc do dziś wokół grobu św.
Franciszka znajdują się prochy jego pierwszych towarzyszy
i właśnie Jakobiny z Settesoli. Można więc powiedzieć, że ich
przyjaźń przekroczyła doczesność.
Przyjaźń św. Franciszka i Jakobiny może nas tylko
przekonać o wielkości człowieczeństwa Biedaczyny. Nie jawi
się nam on jako człowiek wyzuty z ludzkich uczuć, czy żyjący
jakby w innym świecie. Jest Świętym, którego
człowieczeństwo jest w pełni dojrzałe. Ta dojrzałość jest
potwierdzona przede wszystkim w umiejętności nawiązywania
relacji głębokich i prawdziwych. Św. Franciszek nie uciekał
nigdy w skrajności, typu każda kobieta jest zagrożeniem
mego powołania.
Epizod dotyczący ciastek mówi nam też wiele
o dojrzałości przyjaźni św. Franciszka i Jakobiny. Przyjaźń
bowiem nie dotyczy tylko rzeczy wielkich, przekraczających
doczesność, ale przekłada się na drobne i tylko pozornie
nieistotne szczegóły. Dojrzała przyjaźń potrafi objąć wszystkie
szczegóły życia i te istotne, i te małe. Więzy przyjaźni
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pozwalają także nieustannie poszerzać horyzonty swego
myślenia i patrzenia. Pomagają uniknąć niebezpieczeństwa
zamknięcia się w sobie albo tylko w jednym wymiarze.
Oratio
Święty Franciszku, prosimy Cię o pomoc w naszym
ludzkim dojrzewaniu. Wypraszaj nam jak najdojrzalsze
relacje międzyludzkie. Prosimy Cię, Boże, za wszystkimi tymi
osobami, z którymi dane nam jest przyjaźnić się. Błogosław
im i spraw, aby dar przyjaźni był im wielką pomocą w ich
dojrzewaniu.
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Roztropność
św. Franciszka

jadłem, to robiłem to nie z chęci jedzenia, ale zrobiłem
wyjątek, gdyż tak kazała miłość braterska. Bierzcie tu
przykład z miłości, a nie z jedzenia, ponieważ jedzenie służy
obżarstwu, a miłość duchowi”.
2Cel 22
Meditatio

Lectio
Pewnej nocy, kiedy już wszyscy ułożyli się na spoczynek,
jedna z owiec woła: Bracia, umieram, umieram z głodu!
Natychmiast pasterz trzody wstaje i śpieszy, by odpowiednio
zapobiec potrzebie umierającej owieczki. Każe przygotować
stół, choć zastawiony prostymi potrawami, gdzie brak wina,
jak często bywało, zastępuje woda. Sam pierwszy zaczyna
jeść, a także innych braci zaprasza do stołu, a to w imię
miłości, żeby ów brat nie rumienił się ze wstydu.
A gdy już skończyli posiłek, dla uzupełnienia obowiązku
miłości, ojciec wykłada synom długą parabolę o cnocie
rozwagi. Każe zawsze składać Bogu ofiarę przyprawioną
solą i pilnie upomina, by w sprawowaniu służby Bożej każdy
liczył się z własnymi siłami. Twierdzi, że nierozważne
odmawianie ciału jego potrzeby jest grzechem, podobnie jak
dawanie mu za dużo, pod wpływem zachłanności na
jedzenie. I dodaje: „Wiedzcie, najdrożsi, że jeżeli teraz

Po rozważeniu cnót teologalnych wiary, nadziei i miłości,
które wprost odnoszą się do naszej relacji z Bogiem,
pragniemy teraz przemyśleć cnoty kardynalne. Ich nazwa
pochodzi od słowa cardines – zawiasy, które podtrzymują
bramę prowadzącą nas do świątyni życia duchowego. Cnoty te
dotyczą konkretnych środków, które mają nas zaprowadzić do
osiągnięcia celu.
Pierwszą w kolejności z cnót kardynalnych jest
roztropność. Jest ona na pierwszym miejscu, ponieważ
kierując innymi cnotami, wyznacza im właściwe miejsce
i miarę, jakie winny zachowywać. Jednym z największych
niebezpieczeństw w naszym życiu jest wpadanie w skrajności.
Absolutyzowanie nawet czegoś bardzo dobrego może
prowadzić do tragicznych skutków. Przykładem tego może być
skazanie Jezusa w imię litery prawa. Przywódcy Izraela tak
zabsolutyzowali literę prawa, które przecież było darem Boga,
że doprowadzili do największej zbrodni.
Roztropność sprawia, że zachowamy we wszystkim
prawdziwy umiar i nie pogubimy się w skrajnościach. Ta cnota
prowadzi nas do uzyskania właściwej harmonii wewnętrznej
i zewnętrznej. Ona stoi na straży pokoju, który mamy mieć
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w sercu, ale także i w tym wszystkim, co zewnętrzne. Człowiek
roztropny staje się bardzo szybko oparciem dla innych,
bowiem można się na nim śmiało oprzeć.
O roztropności św. Franciszka można powiedzieć, że była
to cnota, którą nasz Święty musiał kształtować, zwłaszcza na
początku swojej drogi. Zaraz po nawróceniu Biedaczyna miał
tendencje do chodzenia po skrajnościach. Możemy to dosyć
łatwo zrozumieć, ponieważ każdy neofita, nie mając jeszcze
właściwego doświadczenia i wyczucia, bardzo łatwo wpada
w postawy wykraczające poza normę.
Wystarczy przypomnieć gest rozebrania się z wszystkiego
przed pałacem biskupa. Akt ten miał bardzo głębokie
znaczenie profetyczne, ale jednocześnie nie do naśladowania.
Rozdanie ubogim materiałów pochodzących z magazynu
ojca było czymś na wskroś ewangeliczne, ale trudno by teraz
postawić normę i powiedzieć, że wszystkie magazyny mają być
opróżnione w ten sposób.
Z czasem jednak w swej duchowej wędrówce św.
Franciszek stawał się coraz bardziej roztropny. Wielką
pomocą w tym był mu biskup Asyżu Gwidon, a później papież
i kardynał protektor. To właśnie oni pomogli Biedaczynie
znaleźć złoty środek nie tylko dla siebie, ale i dla następnych
pokoleń braci. Kościół pomógł św. Franciszkowi uniknąć
popadania skrajności, które, podejmowane nawet w imię
dobra, mogły zniszczyć cały ewangeliczny ruch odnowy, jaki
zapoczątkował.
Roztropność w życiu Biedaczyny nie przejawiała się tylko
w rzeczach wielkich i istotnych dla Zakonu, ale i w jego
relacjach braterskich.

Bardzo pięknym tego przykładem jest zdarzenie
przytoczone powyżej. Być może, że litera prawa, asceza
nakazałaby św. Franciszkowi zgromić głodnego brata
i nakazać mu zniesienie głodu. Biedaczyna jednak, wiedziony
roztropnością, uczynił coś zupełnie innego. Nakazał posilić się
w środku nocy temu bratu. Aby jednak nie wzbudzić jakiejś
zazdrości czy kontrowersji we wspólnocie, roztropność
nakazała mu zbudzić ze snu całą wspólnotę i zaprosić ją do
stołu.
Można posiadać w życiu bardzo wiele darów.
Wypracować w sobie wiele cnót, osiągnąć wysoki stopień
doskonałości, ale można to wszystko bardzo szybko
zaprzepaścić, jeśli zabraknie nam roztropności. Każda cnota
i dar, by nie zostały zaprzepaszczone, wymagają tego złotego
środka.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wielką hojność, bowiem
każdemu z nas wiele udzieliłeś. Dziękujemy Ci za każdy dar,
ale jednocześnie prosimy Cię szczególnie o dar roztropności.
Niech ta cnota we wszystkim nas prowadzi. Niech nada
naszemu życiu i postępowaniu odpowiedni porządek
i harmonię, aby nic z powodu naszej nieroztropności nie
zostało zmarnowane.
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Sprawiedliwość
św. Franciszka

Lectio
Należała zaś do tego kościoła (blisko Rieti) mała
winnica przylegająca do domu, w którym przebywał
błogosławiony Franciszek; w tym domu były jedne drzwi,
przez które wchodzili do tej winnicy prawie wszyscy, którzy
go odwiedzali, zwłaszcza że w tym czasie winogrona były
dojrzałe, a miejsce aż zapraszało do wypoczynku. I stało się
tak, że przy tej okazji prawie cała winnica została
spustoszona. Bo jedni zrywali winogrona i jedli je na
miejscu, inni zrywali je i zabierali ze sobą, a jeszcze inni je
deptali.
Z tego powodu kapłan zaczął się gorszyć i niepokoić,
mówiąc: „Tego roku straciłem moją winnicę. Chociaż
bowiem jest mała, zbierałem z niej tyle wina, że wystarczało
to na moje potrzeby”. Usłyszawszy to, błogosławiony
Franciszek kazał go zawołać do siebie i powiedział do niego:
„Nie martw się już więcej ani się nie denerwuj, gdyż i tak nic

na to nie poradzimy. Ale zaufaj Panu, gdyż On przez wzgląd
na mnie, swego sługę, może ci wynagrodzić szkodę. Lecz
powiedz mi: ile miałeś miar przy najlepszych zbiorach
z twojej winnicy?”. Kapłan odpowiedział mu: „Ojcze,
trzynaście miar”. Powiedział do niego błogosławiony
Franciszek: „Nie smuć się już odtąd ani nie mów nikomu
słów obraźliwych, i nie wszczynaj z nikim sprzeczki, ale miej
ufność w Panu, a także w moich słowach, a jeśli będziesz
miał mniej niż 20 miar wina, ja każę ci to dopełnić”.
I po tym kapłan uspokoił się i uciszył. I stało się przez
zrządzenie Boże tak, że zebrał 20 miar, nie mniej, jak mu to
zapowiedział błogosławiony Franciszek. I zdumiał się tym
bardzo ów kapłan i wszyscy inni słyszący to, uważając, że
był to wielki cud, który dokonał się przez zasługi
błogosławionego Franciszka, szczególnie z tego powodu, że
winnica była spustoszona: bo gdyby nawet była
nienaruszona i pełna winogron, i nikt by z niej niczego nie
uszczknął, to zdaniem owego kapłana i innych było
niemożliwe uzyskać z niej 20 miar wina.
ZA 67
Meditatio
Nasze życie nie toczy się w pojedynkę, ale
w społeczeństwie. Każda grupa, wspólnota, od tej najbardziej
szerokiej, jaką jest cały rodzaj ludzki, aż po tę najmniejszą,
musi rządzić się pewnym porządkiem prawnym. Nie ma
jakiejkolwiek wspólnoty bez praw i obowiązków. Co więcej,
każdy urząd, a nawet i pojedyncza osoba, ma swoje prawa
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i obowiązki. Żyjąc więc w naszych społecznościach musimy
przyjąć, że muszą mieć one pewien porządek. Cnota
sprawiedliwości nakazuje nam uszanowanie tego porządku.
Chodzi tu o to, aby oddać każdemu to, co mu się słusznie
należy.
Każdy grzech naruszający dobro bliźniego jest
naruszeniem sprawiedliwości. Nikt nie ma jakiegokolwiek
prawa drugiego krzywdzić, czy odbierać mu jego własność.
Gdy ludzie, odwiedzający św. Franciszka w Rieti,
zniszczyli kapłanowi jego winnicę, nasz Święty bardzo szybko
zrozumiał, że stała się tu krzywda. Nikt nie miał prawa
niszczyć winnicy, a doznane szkody należało wynagrodzić.
Biedaczyna nie mając innej możliwości, odwołał się do
Boga i Ten uczynił cud, że stało się przez zrządzenie Boże tak,
że zebrał 20 miar, nie mniej, jak mu to zapowiedział
błogosławiony Franciszek. I zdumiał się tym bardzo ów
kapłan i wszyscy inni słyszący to, uważając, że był to wielki
cud, który dokonał się przez zasługi błogosławionego
Franciszka, szczególnie z tego powodu, że winnica była
spustoszona: bo gdyby nawet była nienaruszona i pełna
winogron, i nikt by z niej niczego nie uszczknął, to zdaniem
owego kapłana i innych było niemożliwe uzyskać z niej 20
miar wina.
Biedaczyna czuł w sercu potrzebę naprawienia szkody,
która została wyrządzona nie bezpośrednio przez niego, ale
z jego przyczyny. Właśnie to małe zdarzenie świadczy o tym,
jak bardzo św. Franciszek kierował się w życiu cnotą
sprawiedliwości.

Pomyślmy, ile razy naruszaliśmy czyjeś dobra. Nie musi
tu tylko chodzić na przykład o kradzież czegoś. Wystarczy
tylko przytoczyć grzech obmowy czy oszczerstwa. Taki to
grzech jest odbieraniem komuś dobrego imienia, szacunku,
które się każdemu należą.
Cnota sprawiedliwości dyktuje także konieczność
wyrównania szkód. Nie ma sprawiedliwości bez
zadośćuczynienia. Ono musi być, jeśli tylko jest to możliwe,
adekwatne do poniesionej szkody. Zwrócenie komuś jego
własności, odwołanie oszczerstw lub pomówień jest jednym
z pierwszych kroków do pojednania i życia w zgodzie
i harmonii.
Być sprawiedliwym, to znaczy nie mieć także względu na
osoby. Każdą normę prawa można bardzo łatwo naginać, co
bardzo szybko prowadzi do nierównego traktowania osób. Nie
można nigdy zgodzić się na taką postawę, że dla jednych
prawo istnieje, a dla innych nie. Że jedni mają tylko
obowiązki, a inni tylko prawa.
Św. Franciszek jak ognia wystrzegał się przywilejów, czyli
bycia ponad prawem. Nigdy nie chciał, aby bracia starali się
o przywileje dla siebie, ponieważ nie widział przyczyny,
dlaczego Zakon miałby być inaczej, to znaczy lepiej,
traktowany od innych. Wiedział doskonale, że przywileje
prowadzą do nierówności, do zachwiania podstawowej
sprawiedliwości, a w konsekwencji do zawiści i podziałów.
Sprawiedliwości powinna, jak każdej cnocie, towarzyszyć
roztropność. To właśnie ona pozwoli dobrze zaaplikować
prawo i uniknąć nadużyć. Trzeba jeszcze dodać, że każda
ludzka sprawiedliwość pozostanie zawsze naznaczona
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wieloma ograniczeniami. To, co dla jednego będzie największą
niesprawiedliwością, dla drugiego może być najwyższą
sprawiedliwością. Ta najwyższa i ostateczna sprawiedliwość
będzie dopiero w wieczności, nie zaś tu, na ziemi.
Oratio
Prosimy Cię, Panie, broń nas od grzechu
niesprawiedliwości. Chcemy uszanować godność i prawa
każdego, bez wyjątku. Jeżeli kogoś w życiu skrzywdziliśmy,
pragniemy to wynagrodzić, abyśmy mogli żyć w pokoju
z sobą i z innymi.
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Męstwo św. Franciszka

będzie tu klasztor świętych dziewic poświęconych
Chrystusowi. Zawsze bowiem, kiedy napełniał go żar Ducha
Świętego, wyrzucał z siebie na zewnątrz gorące słowa,
mówiąc po francusku, jakby w przewidywaniu, że głównie
ten naród odda mu honor i będzie go czcił ze szczególnym
szacunkiem.
2Cel 13
Meditatio

Lectio
Starał się przemienić na odwrót swój pierwotny miękki
tryb życia i swoje swawolne ciało przywrócić do stanu
naturalnej dobroci.
Jednego dnia mąż Boży chodził po Asyżu i żebrał
o oliwę, potrzebną do palenia lamp w kościele świętego
Damiana, który w tym czasie naprawiał. Mając wejść do
pewnego domu, ujrzał przed nim wielu bawiących się ludzi.
Oblany wstydem wycofał się. Ale gdy skierował swego
szlachetnego ducha ku niebu, zganił się za opieszałość
i wydał sąd o sobie samym. Zaraz powrócił do tego domu,
swobodnym głosem wyłożył wobec wszystkich powód swego
zawstydzenia i jakby upojony duchem w języku francuskim
poprosił o oliwę i ją otrzymał.
Wszystkich jak najżarliwiej zachęcał do pomocy przy
tym kościele i mówiąc po francusku, jasnym głosem
przepowiadał wszystkim słuchającym, że w przyszłości

Życie człowieka bez względu na jego wiek czy epokę,
w której żyje, zawsze będzie pełne trudności i przeszkód. Im
więcej przybywa nam lat, tym bardziej przekonujemy się
o tym, że bojowaniem jest życie człowieka. Właściwie nie ma
ani jednej dziedziny życia, która nie wymagałaby wysiłku
i zmagania.
Życie uczy, że stosunkowo łatwo jest dobrze rozpocząć.
Każdy człowiek ma dobre intencje, ideały i zamiary. Problemy
zaczynają się wtedy, gdy trzeba w dobrych postanowieniach
i ideałach wytrwać. I właśnie w tym miejscu potrzebujemy
daru męstwa.
Spójrzmy na św. Franciszka. Po swoim nawróceniu
zabrał się za odbudowę kościółka San Damiano. Praktycznie
nie miał ku temu żadnych środków materialnych, mógł
jedynie odwołać się do Bożej Opatrzności, czyli do kwesty. Ile
musiało go kosztować żebranie u swoich dawnych przyjaciół?
Ile Biedaczyna musiał mieć w sobie samozaparcia, aby nie ulec
zniechęceniu, wtedy gdy spotkały go obelgi, kpiny
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i niezrozumienie? Początek jego drogi wymagał od niego
ogromnego samozaparcia i męstwa.
Spoglądając na kolejne wydarzenia z jego życia,
zauważymy, że cnota męstwa musiała w nim wzrastać, tak
w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
Na zewnątrz Biedaczyna zaczął doświadczać coraz to
nowych i większych trudności – na przykład te z napisaniem
i zatwierdzeniem Reguły. Ile razy św. Franciszek musiał
szukać sposobu, aby przekonać swoich braci do radykalnego
sposobu życia? Wystarczy wspomnieć sprzeciw ministrów
w sprawie zamieszczenia niektórych fragmentów Ewangelii
w Regule. Bez daru męstwa Biedaczyna najprawdopodobniej
uległby szybko zniechęceniu, lub ogrom trudności po prostu
by go załamał.
Męstwa potrzeba nie tylko w życiu zewnętrznym, ale
i wewnętrznym. Św. Franciszek, jak każdy człowiek, nosił
w sobie znamię grzechu pierworodnego. I on doświadczał
wewnętrznego napięcia pomiędzy duchem a ciałem.
Doskonale rozpoznawał to, co dobre i jak być powinno,
jednocześnie doświadczając buntu natury, która chciała iść za
tym, co cielesne. Wspomnienie tego wewnętrznego zmagania
mamy w jego Testamencie. Św. Franciszek wprost mówi
o tym, że bycie wśród trędowatych zamieniło gorycz natury
w słodycz. Wszystko go odpychało od tego miejsca i tych ludzi,
a jednak starczyło mu męstwa, by do nich pójść i by wytrwać
w posługiwaniu im.
Biedaczyna nigdy by nie doszedł do tak wielkiej
świętości, gdyby nie był tak mężny i konsekwentny

w zadawaniu gwałtu swojej naturze. To nie ona nim, ale on nią
rządził.
Męstwo ma jeszcze jeden bardzo istotny wymiar,
a mianowicie wytrwałość. Stosunkowo łatwo przychodzi
człowiekowi zdobycie się na pewien heroiczny czyn.
Tymczasem o wiele trudniej jest podejmować jakiś nawet
niewielki wysiłek, ale codziennie, z pewną systematycznością.
Cnota męstwa daje nam siły do szarej codziennej wytrwałości.
Wierność w małych rzeczach, wytrwałość w codziennym
podejmowaniu nawet pozornie niewielkiego trudu, z czasem
doprowadzi nas do wielkiej świętości.
Cnota męstwa jest bardzo spokrewniona z cierpliwością
i stałością. Ona nie wpada w skrajności, nie robi wokół siebie
hałasu, nie zmienia ciągle planów. Jest ona tym, co nadaje
naszemu życiu duchowemu pewną stabilność, ale
jednocześnie i dynamikę. Ona sprawia, że metodycznie
posuwamy się ciągle naprzód i nie tracimy czasu.
Człowiek mężny szybko dochodzi do coraz większej
dojrzałości w różnych wymiarach. Dzięki stałości i wytrwałości
łaska Boża nie zostaje zmarnowana, a przeszkody mężnie
pokonywane nie opóźniają rozwoju, ale go stymulują.
Oratio
Prosimy Cię, Boże, o dar męstwa, który by wzmocnił
nasze słabe siły. Ty sam najlepiej wiesz, ile na co dzień
doświadczamy różnych zmagań wewnętrznych
i zewnętrznych. Prosimy Cię o tę duchową moc, która dałaby
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nam stałość i wytrwałość w pokonywaniu wszystkich
przeszkód.

169

IV Niedziela
Wielkanocna

IV T YDZIEŃ W IELKANOCNY

IV Niedziela Wielkanocna

mój, bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją * w dniu mego
utrapienia.
Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg
moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim.
Of 11
Meditatio

Lectio
Niech wysłucha cię Pan w dniu utrapienia * imię Boga
Jakuba niech cię otoczy opieką.
Niech ześle ci pomoc ze świętego [miejsca] * i ze Syjonu
niech cię strzeże.
Niech pamięta o wszystkich twych ofiarach * a twoja
ofiara całopalenia niech będzie tłusta.
Niech ci udzieli według twego serca * i każdy twój
zamiar utwierdzi.
Będziemy się cieszyć z twego ocalenia * i doznamy
wywyższenia w imieniu Pana Boga naszego.
Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby * teraz
poznałem, że Pan posłał Jezusa Chrystusa swego Syna *
i będzie sądził ludy w sprawiedliwości.
I stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem
w odpowiednim czasie, w utrapieniu * i niech mają w Tobie
nadzieję ci, którzy poznali Twe imię. Błogosławiony Pan, Bóg

Św. Franciszek kolejny psalm swego oficjum rozpoczyna
od wołania:
Niech wysłucha cię Pan w dniu utrapienia.
Pomyślmy o utrapieniach, jakich doświadczamy
w naszym życiu. Z pewnością jest ich wiele i różnego rodzaju.
Jednymi z najtrudniejszych do uniesienia są utrapienia
dotyczące życia wewnętrznego.
Najczęściej na początku naszej duchowej drogi
odczuwamy bardzo mocno Bożą łaskę. Jest ona zupełnie
darmowa i przejawia się na różne sposoby.
Pierwszym z nich jest ten, że jesteśmy zalani światłem.
Mamy stosunkowo łatwe poznanie, co robić, gdzie iść, jaki
kierunek naszej drogi obrać. Bardzo łatwo przychodzi nam
poznanie Boga, odkrycie Jego obecności. Nie mamy wtedy
problemów z odczytaniem znaków czasu. Praktycznie
wszystko nam mówi o Bogu, wskazuje Jego obecność. Bóg
pociąga nas, fascynuje. Bez trudu poznajemy Kim jest, jakie
jest Jego oblicze. Nawet niewielki nasz wysiłek w dziedzinie
duchowej przynosi nam owoce.
Być doświadczonym w tej dziedzinie, to znaczy być
zanurzonym w ciemności – traci się wtedy nadprzyrodzoną
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orientację. Nagle jasna dotąd droga staje się ciemna, pełna
niebezpieczeństw i niewiadomych. Trudno wtedy wybrać
cokolwiek i jakikolwiek kierunek. Bóg, który do tego czasu
wydawał się tak bliski, nagle staje się daleki, jakby poza
naszym zasięgiem. Jeśli wcześniej wszystko mówiło nam
o Jego obecności, teraz wszystko milczy i zdaje się nam
mówić, że Boga nie ma. Następuje też wtedy pewne zagubienie
w rzeczywistości, która nas otacza. Trudno nam poznać, co
jest Boże, co pochodzi od Boga i co do Niego prowadzi. To
zaćmienie umysłu bardzo często dotyczy też i rzeczy
ewidentnie złych. Nagle to, co wcześniej bez trudu uznaliśmy
za zło, teraz zaczyna się relatywizować. Następuje pewne
zamazanie pomiędzy dobrem i złem, nasze poznanie zatraca
swoją moralną wyrazistość.
Najtrudniejsze w tym doświadczeniu jest to, że Bóg
przestaje nas tak pociągać, jak wcześniej. Następuje pewne
znudzenie Bogiem i sprawami, które Go dotyczyły. Jeśli
wcześniej w sprawach Boga mogliśmy się zupełnie odnaleźć,
z nimi utożsamić, to teraz wszystko się zmienia. Sprawy Boże
jakby straciły smak i swoją siłę pociągającą. Mamy wrażenie,
jakby to wszystko już wcześniej było. Zniechęca nas wrażenie,
że już nic nowego ani nie poznamy, ani nie doświadczymy.
Czymś bardzo trudnym dla zaakceptowania przez nas
jest przekonanie, że nasze życie i wysiłki nie przynoszą już
owoców, tak jak to było wcześniej. Obecność owoców naszych
wysiłków jest przed nami zupełnie zakryta. A jeśli nie widać
wyników, to zaraz przychodzi pokusa zniechęcenia.
W takim to kontekście trzeba nam wołać ze św.
Franciszkiem:

I stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem
w odpowiednim czasie, w utrapieniu * i niech mają w Tobie
nadzieję ci, którzy poznali Twe imię.
Właśnie wtedy, gdy zaczynamy doświadczać duchowej
pustyni, możemy zobaczyć nasze prawdziwe ubóstwo. Taka
pustynia ogałaca nas zupełnie z naszych złudzeń. Bezlitośnie
pokazuje, kim w rzeczywistości jesteśmy. Lecz właśnie wtedy
możemy uczyć się od św. Franciszka, że Pan dla swoich
ubogich staje się ucieczką. To nie bogaci, ale ubodzy
potrzebują Boga. Trzeba najpierw stać się bardzo ubogim, aby
przekonać się, jak bardzo potrzebny jest nam Bóg. Na pustyni
potrafimy w pełni docenić, czym jest choćby najmniejsza
kropla wody. Tak i po doświadczeniu pustyni jesteśmy o wiele
bogatsi i nasze poznanie Boga jest o wiele głębsze
i prawdziwsze.
Oratio
Boże, Ty sam wiesz najlepiej, co jest lepsze dla nas. Jeśli
po pociechach przychodzisz do nas z łaską pustyni, to chcemy
ją przyjąć z wielką wdzięcznością. Daj nam na te dni,
w których gasną wszelkie światła, płomień nadziei, który
pozwoli nam doczekać nowych promieni Twojej łaski.
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Cierpliwość św. Franciszka

Lectio
W tym czasie, kiedy Święty wrócił za morza, miał za
towarzysza brata Leonarda z Asyżu. Zdarzyło się, że był
zmęczony drogą i jako znużony jechał trochę na ośle. Idący
razem towarzysz był też niemało sfatygowany, i ulegając
ludzkiemu odruchowi, mówi sam do siebie: „Nie byli
kolegami w zabawie rodzice jego i moi, a przecież on jedzie,
a ja pieszo prowadzę osła”. Tak pomyślał, a oto zaraz Święty
schodzi z osła i mówi: „Nie, bracie, nie wypada, żebym ja
jechał, a ty szedł pieszo, ponieważ w świecie byłeś ode mnie
szlachetniej urodzony i możniejszy”.
Brat całkiem osłupiał i zmieszany ze wstydu zrozumiał,
że Święty go przeniknął. Upadł mu do nóg i ze łzami przyznał
się do swej myśli oraz prosił o wybaczenie.
2Cel 31

Meditatio
W naszym życiu mamy wiele do udźwignięcia. Aż trudno
zliczyć te wszystkie ciężary, sytuacje, które nas kosztują.
Praktycznie, według słów Ewangelii, trzeba nam codziennie
brać swój krzyż, zaprzeć się siebie i dźwigając go iść za
Chrystusem. Jeśli cnota męstwa daje nam siły do tego, aby nie
zniechęcić się i nie zostawić tego dźwigania ciężarów, to cnota
cierpliwości dotyczy jakby jakości tego zmagania.
Można bowiem trwać na swoim posterunku i nie
zrezygnować z ponoszenia trudu, lecz być jednocześnie
w swoim sercu bardzo smutnym, czy nawet rozgoryczonym.
Czasem zdarza się tak, że ktoś w sposób wręcz heroiczny
dźwiga jakiś ciężar, ale wskutek tego staje się smutny,
zgorzkniały, wręcz nieznośny dla otoczenia.
Cierpliwość pozwala nam zachować nasze serce spokojne
i pełne ufności. Jest ono wtedy jakby ponad pokusami depresji
i zniechęcenia. Ona pozwala zachować ludzką twarz i właściwe
reakcje tym, którzy z wytrwałością podejmują jakiś trud.
Cierpliwość sama w sobie nie jest jakąś rezygnacją,
czymś biernym. Jest to postawa aktywnej odpowiedzi na
trudności, które zdają się nie mieć końca. Człowiek cierpliwy
to jest ten, który w rzeczywistości potrafi walczyć, tylko że
czyni to z godnością i miłością.
Piękny przykład cierpliwości daje nam św. Franciszek.
W czasie podróży jego towarzysz br. Leon zaczął ulegać
pokusie pychy. Z pewnością męczyła go długo myśl, dlaczego
on szlachetniej urodzony musi iść pieszo, a św. Franciszek,
pochodzący z niższej sfery, może jechać na osiołku.
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Biedaczyna przeniknął myśli br. Leona. Nie oburzył się
jednak, nie zdziwił ani zgorszył. Nie odpowiedział mu ze
złością czy pretensjami. Z cierpliwością powiedział swemu
sekretarzowi, aby się zamienili, że jest rzeczą słuszną, aby to
on jechał na osiołku.
Cnotę cierpliwości możemy także określić jako
długomyślność. Cierpliwym jest ten, który nie reaguje
z gwałtownością i szybkością pod wpływem impulsu.
Długomyślność nie oznacza powolności w myśleniu
i reagowaniu, ale zapewnia odpowiedni dystans pomiędzy
bodźcem a reakcją.
Jest rzeczą bardzo niebezpieczną, jeśli na bodźce
reagujemy bez zastanowienia się. Można wtedy popełnić błędy
bardzo poważne w swoich skutkach. Wyobraźmy sobie, gdyby
św. Franciszek impulsywnie, bez zastanowienia, zareagował
na myśli br. Leona. Jego reakcja byłaby wtedy z pewnością
inna. Zamiast aktu pokory, byłby wybuch gniewu albo
obrażenie się, lub oskarżenie brata Leona o brak pokory
i miłości do niego.
Długomyślność pomaga wybrać nam odpowiedni
moment do podjęcia działania. Także ona wpływa na wybór
jak najadekwatniejszego środka, który ma nas doprowadzić do
celu. To dzięki cierpliwości możemy uniknąć bardzo wielu
błędów i pochopnych decyzji. My nie możemy pozwolić sobie
na to, by nami kierowały impulsy. Nasze reakcje muszą być
naszą świadomą i dobrowolną decyzją, pewną postawą, nigdy
zaś nieokiełznanym afektem.
W praktyce cierpliwości trzeba nam ciągle zwracać
uwagę na to, czy kierujemy się w działaniu właściwymi

motywami. Dobra motywacja, właściwa intencja nadają
cierpliwości właściwą moc i dynamikę. Na dłuższą metę nie
udźwigniemy z cierpliwością ciężaru, jeśli nie wiemy po co
i dla kogo to czynimy. Jeśli posiadamy nadprzyrodzoną
intencję, to cierpliwość staje się dla nas możliwa i nabiera
wymiaru odkupieńczego. Współuczestniczymy wtedy w dziele
odkupieńczym Jezusa, który nigdy nie narzekał czy poddawał
się zniechęceniu wobec różnych trudności.
Oratio
Jezu, który byłeś zawsze cierpliwy wobec tylu trudności
i przeciwności, prosimy Cię o ten dar. Spraw, abyśmy
potrafili panować nad swymi impulsami, byśmy trzymali
swoje nerwy na wodzy i nigdy nie ulegali pokusie gniewu.
Niech żadna trudność nie powoduje w nas zniechęcenia
i smutku, ale ofiarowana Tobie przyczynia się do dzieła
odkupienia.
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Umiarkowanie
św. Franciszka

pozwalał nosić pod spodem na ciele delikatną tunikę, tak
jednak, by na zewnątrz została zachowana w stroju
surowość i prostota. Mówił bowiem: „Tylko jeszcze rozluźni
się surowość, a zapanuje letniość, tak iż synowie ubogiego
ojca nie będą wcale się wstydzili nosić także aksamitnych
szat, zmieniając tylko kolor”.
ZA 30
Meditatio

Lectio
Dajmy na to, że mój brat znajduje się w prawdziwej
potrzebie, że dotyka go jakaś bieda: jeśli spieszy się, by
zaspokoić ją i odsunąć daleko od siebie, jaką otrzyma
zapłatę? Nadarzyła mu się okazja do zasługi, lecz on pilnie
wykazał, że mu się nie spodobała.
Tymi i podobnymi słowami godził w braci nie
doznających żadnych potrzeb, gdyż nie znosić ich cierpliwie,
to nic innego jak powrócić do Egiptu. Dlatego w żadnym
wypadku nie chce, aby bracia mieli więcej niż dwie tuniki,
które jednak pozwolił łatać naszywanymi kawałkami
materiału. Każe czuć wstręt do wyszukanych materiałów,
a czyniących przeciwnie przed wszystkimi bardzo ostro
krytykuje; aby zaś takich swoim przykładem zawstydzić, na
własną tunikę przyszył szorstki wór. Także przy śmierci
prosił, by tunika pogrzebowa była pokryta zwykłym worem.
Braciom jednak, których nękała choroba lub inna potrzeba,

Jest wielką ozdobą osobowości człowieka, jeśli potrafi on
zachować we wszystkim zdrowy umiar. Jak napisaliśmy
wcześniej, bardzo niebezpieczne jest chodzenie po
skrajnościach. Zdrowa asceza nie ma swoich podstaw
negatywnych, tylko pozytywne.
Życie ascetyczne nie polega na mnożeniu zakazów
i wyrzeczeń. Czymś o wiele istotniejszym jest rozwijanie dobra
w nas, aniżeli tylko usuwanie zła. Na potrzeby, które wynikają
z naszej natury, a także kultury i powołania, nie można patrzeć
w sposób negatywny. Nie można je tylko ciągle ograniczać,
wyrzekać się ich, czy traktować jako zło konieczne.
Jeśli nie będziemy mieli zapewnionych wielu
podstawowych potrzeb, to bardzo szybko wpadniemy
w depresje i zniechęcenia. Problem leży jedynie w tym, aby
w zaspokajaniu swoich słusznych i uzasadnionych potrzeb
zachować cnotę umiaru.
Weźmy najbardziej podstawową potrzebę, jaką mamy,
a mianowicie odżywiania się. Wiemy, jak łatwo jest wpaść
w dosłowną niewolę brzucha. Jedzenie ponad potrzebę,
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niezachowanie umiaru w jakości i ilości. Dogadzanie sobie,
często wbrew zdrowiu i ubóstwu. Ileż to razy jesteśmy
świadkami sytuacji, że ktoś spożywa jakieś pokarmy, wiedząc,
że one mu szkodzą albo wprost naruszają przepisaną dietę.
Druga skrajność to niezachowanie elementarnych praw
dotyczących ilości i jakości posiłków. Można bardzo szybko
w imię fałszywej ascezy zniszczyć sobie żołądek, osłabić
organizm, wpaść w anemię. Często ci, którzy tak oszczędzają
na kuchni, nawet nie zastanowią się, ile później muszą
wydawać na lekarstwa i o ile ich aktywność jest mniej
wydajna.
Cnota umiarkowania pomaga nam tutaj uniknąć
skrajności. Ona troszczy się o to, aby zaspokojenie naszych
potrzeb było rozumne i godne. Umiarkowanie chroni nas
przed różnymi formami ukrytego zniewolenia.
Św. Franciszek miał i tu ogromne wyczucie. Wiedział, jak
bardzo łatwo bez umiarkowania pobłądzić. Miał przed oczyma
obraz współczesnych mu katarów czy albigensów, którzy
właśnie poprzez niezachowanie umiarkowania popadali
otwarcie w błędy i herezje.
O umiarkowaniu św. Franciszka możemy się przekonać
podczas lektury przytoczonego fragmentu Zbioru Asyskiego.
Biedaczyna doskonale się zorientował, że braciom grozi
niebezpieczeństwo w związku z ich ubiorem. Można było
bardzo łatwo wpaść w obłudę, zważając na to, aby habit był
brudny i obdarty, a przez to ściągnąć na siebie podziw innych.
Ale można też i zacząć się stroić. Ubierać wygodne, miękkie
i błyszczące stroje, tak że całą swą uwagę skoncentruje się na
zewnętrznym ubiorze.

Umiarkowanie podyktuje nam złoty środek. Ubranie ma
być znakiem naszej konsekracji, ale i jednocześnie musi być
funkcjonalne i higieniczne. Nic nie usprawiedliwi tak brudu,
jak i uporczywego podążania za najnowszą modą.
Jest jeszcze wiele innych rzeczy, zwyczajów, potrzeb,
które wymagają ze swej natury ogromnego umiarkowania. Bez
tego nawet rzecz bardzo prosta i prozaiczna może obrócić się
przeciwko nam. Trzeba nam używać wszystkiego
z umiarkowaniem.
Także i nasze słowa, poglądy, winny być bardzo często
bardziej umiarkowane. Skrajności nigdy nie przekonują ani
tym bardziej pociągają.
Oratio
Prosimy cię, Panie, o dar umiaru we wszystkim. Strzeż
naszej wolności, abyśmy wskutek naszego zaślepienia
i obłudy nie wpadli w różne formy zniewolenia. Niech każda
rzecz służy nam i innym zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Niech nigdy zaspokajanie naszych potrzeb nie zamieni się
w spełnianie wymyślnych zachcianek.
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Łagodność św. Franciszka

z tym bratem pod winoroślą, zaczął jeść winogrona, aby
tamten nie wstydził się jeść sam; i podczas gdy jedli, ów brat
chwalił Pana Boga. I przez cały czas swojego życia z wielkim
wzruszeniem i wylewając łzy, często wspominał wśród braci
to współczucie, które święty Ojciec mu okazał.
ZA 53
Meditatio

Lectio
Pewnego razu, gdy błogosławiony Franciszek
przebywał w tym samym miejscu, był tam pewien brat,
człowiek uduchowiony i od dawna przebywający w Zakonie,
który był bardzo słaby i schorowany. Patrząc przeto na
niego, błogosławiony Franciszek poczuł litość nad nim. Lecz
ponieważ w tym czasie bracia, chorzy i zdrowi, z pogodą
ducha i cierpliwością przyjmowali ubóstwo za obfitość,
i w swoich chorobach nie używali lekarstw, lecz raczej
bardzo chętnie robili to, co było przeciwne ciału,
błogosławiony Franciszek powiedział sam do siebie: „Gdyby
ten brat zjadł wcześnie rano nieco dojrzałych winogron,
myślę, że dobrze by mu to zrobiło”.
I dlatego pewnego dnia potajemnie wstał wcześnie
rano, zawołał tego brata i zaprowadził go do winnicy, która
znajduje się obok tegoż kościoła i wybrał jedną winorośl, na
której były winogrona dobre i zdrowe do jedzenia. I siedząc

Wśród wielu typów ludzi można spotkać i takie osoby,
które z natury swojej są łagodne. Łagodność jest cnotą, która
rozlewa się na całej osobowości człowieka.
Tym, co najbardziej wtedy uderza, to łagodność
w słowach. Człowiek łagodny to ten, który unika słów
mocnych, wulgarnych, krzykliwych. Jego mowa jest pełna
delikatności, nie ma w sobie nic z gwałtowności. Mowa taka
jest czymś budującym, wnoszącym pokój i łagodzącym trudy
i kontrowersje. Łagodność ma w sobie coś takiego, co
uspokaja drugiego, zwłaszcza jeśli jest zdenerwowany.
Łagodność jest widoczna także w ruchach ciała.
Człowieka łagodnego nie charakteryzują ruchy gwałtowne
i niespodziewane. Łagodność nadaje człowiekowi pewną
grację i piękno w ruchach. Są one wtedy bardzo wyraziste
i przejrzyste. Łagodność w ruchach sprawia, że sfera duchowa
w człowieku staje się jakby widzialna. Każdy gest i ruch
sprawia ujawnianie się duchowego piękna.
Łagodność przejawia się także w spojrzeniu. Oczy są, jak
mawia św. Bonawentura, oknami duszy. Spojrzenie może być
ostre i osądzające, i takie, którego drugiego przenika.
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Spojrzenie łagodne to takie, które jest pełne dobroci
i delikatności. Przenika drugiego nie po to, aby go osądzić, ale
po to, aby go umiłować, zrozumieć, przyjąć. Łagodność
w spojrzeniu pozwala człowiekowi odbierać świat takim, jakim
go stworzył Bóg. Ona nigdy nie zaczernia kolorów świata, ale
nadaje im odpowiednią przejrzystość.
Jednak łagodność nie jest tylko naturalną właściwością
niektórych ludzi, ale jest cnotą. Wiadomo, że każda cnota
wymaga pracy nad sobą. Nie jest to coś gotowego, ale jest to
postawa wypracowywana z wielkim mozołem.
Czy św. Franciszek był człowiekiem łagodnym? Jego
natura była bardzo żywa, spontaniczna, ale nie była
gwałtowna. Biedaczyna nie odziedziczył po swoim ojcu jego
gwałtowności i porywczości. Św. Franciszek swoją naturę
odziedziczył po matce Pice, która była osobą bardzo
uczuciową, sentymentalną i marzycielską. Brak gwałtowności
w charakterze nie oznaczał jeszcze, że św. Franciszek był
człowiekiem łagodnym.
Cnotę łagodności św. Franciszek wypracowywał w sobie
przez długie lata pracy nad sobą. Wielką pomocą w stawaniu
się coraz bardziej łagodnym było coraz głębsze poznanie
Jezusa i pragnienie upodobnienia się do Niego.
Z pewnością św. Franciszek wiele medytował nad tym,
jak wyglądały ziemskie relacje Jezusa, w jaki sposób On
odnosił się do swoich uczniów, ubogich, kobiet. Biedaczyna
odnajdywał wzór tego, jak mają wyglądać jego relacje.
Upodabnianie się do Jezusa przez św. Franciszka przynosiło
owoc w łagodności, która coraz bardziej się w nim rozlewała.

Piękny przykład łagodności u św. Franciszka znajdujemy
w zdarzeniu obdarowania chorego brata winogronami.
Biedaczyna z całą łagodnością wyczuł, że nie wystarczy tylko
przynieść choremu bratu winogron. Aby uniknąć wszelkiego
zawstydzenia chorego, razem z nim zszedł do winnicy i zjadł
winogrona. Ten przykład tak wielkiej łagodności, że ów brat
przez cały czas swojego życia z wielkim wzruszeniem
i wylewając łzy, często wspominał wśród braci to
współczucie, które święty Ojciec mu okazał.
Cnota łagodności jest także wielkim darem dla
wspólnoty. Bowiem relacje w niej układają się w sposób
właściwy i niedający miejsca na trwanie różnych konfliktów.
Oratio
Jezu, cichy i pokornego Serca, który dałeś nam przykład
wielkiej łagodności, także wobec tych, którzy przez grzech
byli bardzo daleko od Ciebie, prosimy Cię o dar łagodności
w słowach, postawie, a także w spojrzeniu. Niech w naszej
postawie uwidacznia się łaska Twojej pokornej w nas
obecności.
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Duch Święty
i św. Franciszek

oczyszczony, oświecony i doskonały, był tak miły
Oblubieńcowi i Jego przyjaciołom, jak niezwykle piękna
oblubienica w różnobarwnych szatach, a dla szatana i jego
aniołów, straszny jak wojska ustawione w szyku.
Lv 39
Meditatio

Lectio
Po upływie siedmiu tygodni, to znaczy w pięćdziesiątym
dniu po zmartwychwstaniu, „gdy uczniowie zebrali się
razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa, stał się nagle
z nieba szum jakby zbliżającego się gwałtownego wiatru”.
Duch Święty zstąpił „na grupę stu dwudziestu ludzi” i „ukazał
się im w postaci ognistych języków”. Dawał On ustom –
słowo, umysłowi – światło, a uczuciu – żarliwość. „Wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić różnymi
językami” (Dz 2, 1–4) zgodnie z tym, co każdemu dyktowało
natchnienie Ducha Świętego. A On uczył ich wszelkiej
prawdy, zapalał do każdej prawdziwej miłości i umacniał we
wszystkich cnotach. Wsparci Jego łaską, oświeceni nauką
i umocnieni mocą, chociaż byli nieliczni i prości, żarliwymi
słowami, przykładem doskonałego życia i przedziwnymi
znakami wylewając swoją krew rozkrzewili Kościół po
całym świecie. Kościół ten, mocą Ducha Świętego

W naszych rozważaniach pragniemy teraz zająć się
trzecią Osobą Trójcy Świętej, Duchem Świętym. O tym, jak
bardzo Duch Święty był ważny w życiu św. Franciszka
świadczą jego słowa zapisane w Regule, że bracia ponad
wszystko mają pragnąć posiąść Ducha Świętego wraz z jego
uświęcającym działaniem.
Co to znaczy posiąść Ducha Świętego?
Należy rozpocząć od przypomnienia prawdy, że człowiek
jest stworzony po to, aby był świątynią Boga. To jego serce ma
być miejscem, gdzie przebywa Trójca Święta. Człowiek
powołany jest do tego, aby Duch Święty wypełnił jego wnętrze.
Ta obecność Trzeciej Osoby Boskiej jest nie tylko
symboliczna, ale realna. Tu jest obecne samo źródło łaski:
Duch Święty. Obecność Ducha Świętego przynosi nam także
Jego dary. Bowiem Bóg daje to, Kim jest. Posiadając Ducha
Pańskiego w sobie, mamy jednocześnie w sobie wszelkie dary.
Człowiek największy skarb nosi w sobie, w sercu. I nie
powinno tak się stać, aby duch tego świata wypełnił jego
wnętrze.
Św. Franciszek, pisząc te słowa w Regule, chciał, aby
bracia mieli jasno ustawioną hierarchię. Zdawał sobie
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doskonale sprawę, że ten inny duch będzie robił wszystko, aby
zająć pierwsze miejsce w sercu. Stąd te jego słowa, że ponad
wszystko mają pragnąć posiąść. Nikt i nic nie może zastąpić
w sercu obecności Ducha Świętego. Wszelki inny duch
w ostatecznym rozrachunku przyniesie nam jedynie
niepowodzenie i same straty.
Innym kluczowym słowem dotyczącym Ducha Świętego
u św. Franciszka są słowa o Jego uświęcającym działaniu.
Ważne jest tu stwierdzenie św. Franciszka, że to nie
bracia, ale Duch Święty ma w nich działać. Bracia nie mogą
Mu w tym przeszkadzać, ale odwrotnie, czuli na wszystkie
Jego poruszenia, mają Mu w tym pomagać.
Św. Franciszek bardzo często napominał braci, aby nie
przypisywali sobie dobrych owoców pochodzących z dzieł,
których dokonali. W ostatecznym rozrachunku to nie oni, ale
Duch Święty jest zawsze Inspiratorem i Dokonawcą. To On
jest tym, który tchnie w braci siłę i światło, aby podjęli jakieś
dzieło. Zadaniem braci jest być ciągle otwartym na działanie
Ducha Świętego, aby Ten mógł spokojnie dokonać to, co
rozpoczął.
Działanie Ducha Świętego jest przede wszystkim
uświęcające. To właśnie On wypełnia, przenika i przemienia
człowieka. Uświęcić to nic innego, jak zjednoczyć z jedną
jedyną świętością, jaką jest Bóg. To zjednoczenie,
przemieniające i uświęcające, jest najważniejszym dziełem
Ducha Świętego, jakiego może dokonać w człowieku.
Jest rzeczą bardzo istotną, aby właśnie te wartości uznać
za najważniejsze. Jeśli będziemy posiadani wewnętrznie przez

Ducha Świętego, nie musimy martwić się o owoce naszej
działalności.
Ducha Świętego nie można zwyczajnie poznać w sposób
doświadczalny. Jednak Jego obecność i działanie możemy
rozpoznać po widzialnych owocach, a także po tym, co
dokonuje w duszy człowieka.
Spoglądając na całą historię zakonu franciszkańskiego,
bardzo szybko możemy przekonać się o prawdziwości tego, co
św. Franciszek napisał o Duchu Świętym. Wtedy, gdy bracia
byli ożywieni tym świętym pragnieniem, aby nade wszystko
posiąść Ducha Pańskiego, Zakon kwitł i przynosił wiele
owoców. Gdy braci ogarniał inny duch, na przykład pożądania
władzy, znaczenia, bogactwa, wtedy Zakon słabł, a nawet
ulegał wewnętrznemu rozkładowi. Duch Święty jest tym
wewnętrznym spoiwem Zakonu oraz Źródłem trwałości
i owocności jego dzieł apostolskich.
Oratio
Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Wszak Ty jesteś
źródłem wszelkiego dobra, sprawcą pragnień i działania. Ty
jesteś Tym, który dopełnia w nas wszelkie dobre dzieła.
Prosimy Cię o Twą nieustanną obecność w naszych sercach.
Przyjdź Duchu Święty.
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Duch Święty prowadzi
św. Franciszka

hojniej i obficiej niż zazwyczaj. Tak więc za każdym razem,
gdy ubogi prosił go o jałmużnę poza domem, wspierał go
pieniędzmi, skoro tylko było to możliwe; gdy zaś nie miał
pieniędzy, dawał mu czapkę lub pas, byle tylko nie odsyłać
go z pustymi rękoma. Jeśli i tego nie miał, odchodził na
ustronne miejsce, zdejmował swą koszulę i dawał ją
dyskretnie ubogiemu, prosząc, aby ją wziął ze względu na
Pana.
Ze szczególną wspaniałomyślnością kupował także
przedmioty mogące służyć ozdobie kościołów i po kryjomu
wysyłał je ubogim kapłanom.

Lectio
Od tej godziny Franciszek zaczął uważać się za
nędznego i gardził tym wszystkim, co niedawno kochał; co
prawda nie robił tego doskonale, gdyż nie oderwał się jeszcze
zupełnie od próżności tego świata.
Oddalając się nieco od światowego zgiełku, starał się
zachować Jezusa Chrystusa we wnętrzu swoim i ukryć przed
ironicznymi spojrzeniami ewangeliczną perłę, którą pragnął
nabyć, sprzedawszy wszystko. Często również, prawie
każdego dnia, chodził modlić się w skrytości. Odczuwał
w tym pewnego rodzaju przymus dzięki słodyczy, której
coraz częściej doznawał, a która skłaniała go do modlitwy
czasami nawet na ulicy i innych miejscach publicznych.
Chociaż już od dawna był dobroczyńcą ubogich, to
jednak od tego dnia mocniej sobie postanowił w swoim
sercu, by w przyszłości nie odmówić jałmużny żadnemu
ubogiemu, który prosiłby go w imię Boga i by dawać ją

3 Tow. 8
Meditatio
Wszyscy biografowie przedstawiają nam św. Franciszka
jako człowieka pełnego Ducha Świętego. To napełnienie
Biedaczyny Duchem Świętym dokonywało się stopniowo
i praktycznie było rozłożone na całe jego życie. Spróbujmy
prześledzić najważniejsze etapy wypełniania św. Franciszka
przez Ducha Świętego.
Niewątpliwie początek życia Biedaczyny był naznaczony
tym, że był on pełen ducha światowego. Św. Franciszek
spędzał czas na zabawach, próżnych myślach i marzeniach.
Jego dusza była napełniona tym, co było dobre, ale jednak
dalekie od ducha Ewangelii.
Wraz z niewolą w Perugii i chorobą po niej, św.
Franciszek zaczął się nawracać. Niewątpliwie to dzieło
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nawrócenia nie było owocem wysiłków Biedaczyny, ale
działania Ducha Świętego.
Od tego momentu św. Franciszek przestał adorować
siebie samego, a oddał się adoracji Boga, czyli modlitwie.
W Legendzie Trzech Towarzyszy znajdujemy bardzo
plastyczny obraz tego momentu życia św. Franciszka: Często
również, prawie każdego dnia, chodził modlić się
w skrytości. Odczuwał w tym pewnego rodzaju przymus
dzięki słodyczy, której coraz częściej doznawał, a która
skłaniała go do modlitwy czasami nawet na ulicy i innych
miejscach publicznych.
Widzimy tu wyraźnie działanie Ducha Świętego, który
wlał w Biedaczynę dar modlitwy. To sam Duch Święty modli
się w sercu św. Franciszka. Wypełnia je taką słodyczą i mocą,
że św. Franciszek potrafi modlić się w miejscach publicznych.
Można tylko sobie wyobrazić widok tego, który swoim
śmiechem i hałasem napełniał wcześniej ulice Asyżu. Teraz
nie bacząc na nic, te same miejsca swego miasta Biedaczyna
napełniał modlitwą. Jak musiał być mocny ten dar modlitwy,
skoro św. Franciszek potrafił się zupełnie nie przejmować
swoim otoczeniem.
Dar modlitwy był mostem, przez który mógł przechodzić
do następnych etapów swego życia. Duch Święty dalej
prowadził Biedaczynę, krok po kroku, przemieniając go.
Tym następnym etapem była szeroko rozumiana pokuta.
Dla św. Franciszka stało się jasne, że nie może pogodzić
obecności Ducha Świętego w sobie z jakąkolwiek inną
obecnością sprzeczną z Ewangelią. Rozpoczął więc Biedaczyna

mozolny proces oczyszczania swego wnętrza. Wiedział
doskonale, że ma do pozostawienia bardzo wiele.
Duch Święty sugerował Świętemu, co ma pozostawić.
Były to: rodzina, bogactwo, wygoda, sława, kariera, próżność...
Być może to, co było najtrudniejsze do pozostawienia, to
własna wola. W tak oczyszczonym i ogołoconym sercu mógł
coraz pełniej przebywać Duch Święty.
Ostatnim etapem działania Ducha Świętego w życiu
Biedaczyny było upodobnienie go do Chrystusa. To
upodobnienie było nie tyle zewnętrzne, co bardziej
wewnętrzne. Powoli, wraz z poznaniem Chrystusa,
następowało powolne utożsamianie się św. Franciszka z Nim.
Osoba Chrystusa coraz bardziej wypełniała Biedaczynę.
Mentalność, słowa, myślenie, zachowanie, gesty, wola,
wszystko to było w św. Franciszku coraz bardziej nie jego,
a Chrystusa. I właśnie ta przemiana była powolnym, ale
bardzo skutecznym działaniem Ducha Świętego.
Jest rzeczą bardzo słuszną mówienie o św. Franciszku
jako o wielkim charyzmatyku. Nie chodzi tutaj o obecność
w nim nadzwyczajnych darów charyzmatycznych, ale o to, że
dał się z wielką konsekwencją prowadzić i napełniać Duchowi
Świętemu.
Oratio
Św. Franciszku, który od początku swego nawrócenia
poddałeś się przemieniającemu działaniu Ducha Świętego,
prosimy Cię, wyproś i nam taką gotowość na codzienne
przyjmowanie daru obecności Ducha Świętego. Niech On nas
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swoją mocą przemienia, tak aby nasze życie zamieniło się
w jedno wielkie uwielbienie Boga.
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Dar mądrości

nosił obuwia. Sprawił sobie ubogą suknię z szorstkiego
sukna, a zamiast pasa wziął sobie powróz.
Całą troskę serca włożył w to, aby rozpoznać
natchnienia tej nowej łaski i pytał się, jak mógłby
wprowadzić je w czyn. Pod wpływem działania Bożego stał
się zwiastunem ewangelicznej doskonałości i zaczął po
prostu publicznie głosić pokutę ludowi w języku rodzinnym.
Jego słowa nie były ani puste, ani śmieszne, lecz pełne
mocy Ducha Świętego wnikały w głąb serca tak, że
wprawiały słuchaczy w głęboki podziw.
3 Tow. 25

Lectio
Tak więc błogosławiony Franciszek po ukończeniu
pracy przy kościele św. Damiana, nosił jeszcze habit
pustelnika, chodził z laską w ręku, butach i przepasywał się
skórzanym pasem. Pewnego dnia, podczas Mszy św.,
usłyszał to, co Chrystus mówi uczniom wysłanym na
głoszenie Ewangelii, by nie brali na drogę ani złota, ani
srebra, ani torby, ani chleba, ani laski; aby nie mieli
sandałów na nogach i nie posiadali dwóch tunik. Lepiej
zrozumiał te słowa, gdy poszedł do kapłana po wyjaśnienie.
Napełniony został wówczas niewysłowioną radością
i krzyknął:
– To właśnie jest to, co chcę ze wszystkich sił wypełnić.
Powierzył swej pamięci wszystkie zasłyszane rady
i ucieszony usiłował wprowadzić w życie. Nie zwlekając,
pozbył się tego, co miał podwójne, a począwszy od tej chwili,
nie posługiwał się ani laską, ani workiem, ani torbą i nie

Meditatio
Duch Święty, zamieszkując w sercu człowieka, rozlewa
w nim nie tylko swą obecność, ale i swe dary. Pierwszy z nich,
który chcemy omówić, to dar mądrości.
Dar mądrości jest tym, który wprowadza nas w głębię
Boga. Bóg, który jest ponad wszelkim stworzeniem, udziela
niektórym wybranym ludziom daru szczególnego poznania
siebie. On wprowadza wtedy swoich wybranych w szczególne
głębiny, które zwyczajnie innym są niedostępne.
Dar mądrości pozwala na swój sposób poznawać Boga
i to, co w Nim jest. Jest to poznanie mistyczne, ponieważ
pozwala, na ile jest to możliwe dla stworzenia, ująć największe
Boże tajemnice. Obdarzona takim darem osoba widzi
i pojmuje o wiele więcej niż przeciętny chrześcijanin. Ma ona
szczególne poznanie Boskich tajemnic, takich jak: przymioty
Boga, unia hipostatyczna, stworzenie, odkupienie.
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Dar mądrości daje nam poznanie siebie oraz
otaczającego nas świata w perspektywie wieczności. Mądrość
sprawia, że potrafimy bardzo szybko rozróżniać to, co jest
istotne, od tego, co jest drugorzędne.
Jedną z największych trudności, jakie mamy, to
odpowiednie rozeznanie duchowe. W ogóle dziś w świecie
panuje bardzo duże pomieszanie porządku i pojęć. Człowiek,
przesadnie opierając się na możliwościach swego rozumu,
pogubił się. To zagubienie jest widoczne właśnie w dziedzinie
poznania i później, konsekwentnie, w błędnych wyborach.
Historia współczesna to historia wielu tragicznych pomyłek
i złych wyborów. Ludzkość płaci ogromną cenę za błędne
poznanie i decyzje. Brak mądrości, czyli głupota, jest, niestety,
skutkiem przede wszystkim zamknięcia się na dary Ducha
Świętego.
Dar mądrości udziela człowiekowi poznawania siebie
i świata w perspektywie wieczności, co wyklucza później
decyzje pochopne i takie, które są podejmowane na krótką
metę.
Właśnie taki dar mądrości został udzielony przez Ducha
Świętego św. Franciszkowi wkrótce po jego nawróceniu.
Poznając Bożą wolę co do swego sposobu życia, św. Franciszek
całą troskę serca włożył w to, aby rozpoznać natchnienia tej
nowej łaski i pytał się, jak mógłby wprowadzić je w czyn.
Biedaczyna zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że tu
nie chodzi tylko o to, by wędrować przez świat z laską, bez
pieniędzy i dwóch sukien. Wiedział, że do tego zewnętrznego
znaku ubóstwa i głoszenia Ewangelii musi dodać nieustanne

rozeznanie duchowe. To ono, pod wpływem daru mądrości,
pozwoli mu nie zagubić się na drogach głoszenia Ewangelii.
Dar mądrości w życiu św. Franciszka ujawniał się
z każdym rokiem coraz bardziej. Gdy założony przez niego
Zakon rozrósł się, Biedaczyna potrzebował szczególnych
darów, aby dać mu odpowiednie podstawy.
Jakkolwiek radził się wielu osób, z kardynałem
Hugolinem na czele, to jednak najważniejsze decyzje musiał
podejmować on sam. I właśnie po jego decyzjach możemy
poznać, jak bardzo św. Franciszek cieszył się darem mądrości.
Ustanawiając nową formę życia zakonnego, nie miał innego
wzoru poza Ewangelią, a jednak w niczym się nie pomylił.
Duch Święty prowadził go, oświecał wewnętrznie
i pozwolił uniknąć mu pomyłek. Dar Reguły jest tego
najlepszym przykładem. Napisana osiem wieków temu, nic nie
straciła ze swej aktualności i świeżości. Jest ona widocznym
owocem działania Ducha Świętego w Biedaczynie,
wylewającego na niego dar mądrości.
Oratio
Przybądź Duchu Święty i wylej na nas dar mądrości.
Niech poznamy Boga, a to zmieni nasze poznawanie siebie
i świata. Niech ten dar pozwoli nam zrozumieć siebie,
wybierać to, co słuszne. Niech mądrość Boża chroni nas
przed głupotą, pomyłkami i przeświadczeniem, że sami bez
Boga damy sobie radę.
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V Niedziela Wielkanocna

I nie odwracaj Twego oblicza od sługi Twojego * bo
jestem w utrapieniu, wysłuchaj mnie szybko.
Błogosławiony Pan, mój Bóg, bo stał się obrońcą moim
i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.
Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg
moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim.
Of 12
Meditatio

Lectio
W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę
zawstydzony na wieki * w sprawiedliwości Twojej uwolnij
mnie i wyrwij mnie.
Nakłoń ku mnie Twego ucha * i zbaw mnie.
Bądź dla mnie Bogiem obrońcą i miejscem warownym *
abyś mnie zbawił.
Ponieważ Ty jesteś otuchą moją, Panie * Panie, nadziejo
moja od młodości mojej.
W Tobie zostałem utwierdzony od poczęcia, od łona
matki mojej Ty jesteś moim obrońcą * w Tobie zawsze
śpiewam.
Niech usta moje napełnią się czcią, abym śpiewał
chwałę Twoją * przez cały dzień wielkość Twoją.
Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawe jest Twoje
miłosierdzie * spójrz na mnie poprzez wielkość zmiłowań
Twoich.

Św. Franciszek modli się następującymi słowami psalmu:
W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę
zawstydzony na wieki.
Człowiek żyjący na ziemi posiada jedną
z najważniejszych dynamik wewnętrznych – jest nią nadzieja.
Nadzieja daje nam siłę do spoglądania w przyszłość. Ona
rozjaśnia horyzonty.
Spoglądając w siebie, czy w swoją przeszłość, możemy
bardzo szybko ulec pesymizmowi. Historia nasza jest pełna
różnych upadków i niepowodzeń. Ile to razy w naszym życiu
postanawialiśmy poprawę, z której nic nie wyszło. Albo ileż to
razy zaczynaliśmy od nowa, by potem powrócić do starych
grzechów i słabości.
Bynajmniej nie możemy stwierdzić, że nasze życie to
pasmo sukcesów. Zwycięstwa przeplatają się z porażkami.
A bilansując całość, raczej nie jesteśmy pewni, czy tych
jaśniejszych dni było więcej od tych trudnych.
Także życie nauczyło nas, że nie można spoglądać
w przyszłość w naiwny sposób. Jakiekolwiek dni nas czekają,
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to jest pewne, że nie będą one łatwe. Już dawno odkryliśmy, że
życie wraz z upływem lat nie staje się łatwiejsze.
Dlatego, by nie ulec czarnym wizjom dotyczącym
przyszłości, trzeba w Bogu położyć nadzieję.
Mądrość życiowa przestrzega nas przed złożeniem
nadziei w kimś lub czymś poza Bogiem. Człowiek może się
w swoim życiu oprzeć na drugim człowieku, jest to jednak
bardzo ryzykowne, ponieważ druga osoba może się zmienić,
odejść. Żaden drugi człowiek nie jest kimś stałym,
niezmiennym, nienaruszalnym. Można bardzo szybko ulec
rozczarowaniu, a co za tym idzie, zniechęceniu czy zamknięciu
się w sobie.
Nie można także nadziei składać w sobie samym. Tam,
gdzie jest człowiek, tam też jest i słabość. Nasze życie nigdy
nie będzie się układać według naszych planów czy zamierzeń.
Musimy z góry założyć duży margines dla naszej słabości. Kto
się z tym nie liczy, bardzo szybko się przeliczy. Każdy człowiek
doświadcza także swej zmienności. To, co w pewnym okresie
życia jest stałe i niepodważalne, po jakimś czasie może już
takim dla nas nie być. Nie możemy także założyć, że zawsze
będziemy mieć siły, zdrowie, wigor. Oczywistą musi być dla
nas prawda, że dziś jesteśmy, a jutro może nas nie być.
Istnieje jeszcze jedna pokusa w naszym życiu – złożyć
swoje nadzieje w rzeczach materialnych, wygodzie, dostatku.
Tak ustawić swoje życie, aby było ono przyjemne i wygodne.
Pokusa praktycznego materializmu jest ogromna, także
i w życiu konsekrowanym. Człowiek, który opiera się tylko na
nieustannym konsumowaniu i zdobywaniu dóbr, nie tylko
z czasem wpada w uzależnienie od nich, ale i sam staje się

coraz bardziej nieczuły i w sumie nieszczęśliwy. Nie można się
opierać na rzeczach, ponieważ są one czymś wyjątkowo
względnym, dzisiaj są, a jutro ich nie ma.
Wszystkie te myśli są oczywistością, do której człowiek
dochodzi po pewnym czasie. I właśnie wtedy rozlega się w nim
wołanie:
Jedynie w Bogu złożę moją nadzieję, Jemu zaufam i bać
się nie będę.
Nadzieja złożona w Bogu nie może nas zawieść,
zwłaszcza w perspektywie wieczności. Pokładając nadzieję
w Bogu, nie zyskamy taryfy ulgowej w życiu, ale uzyskamy
utwierdzenie w sensie i celu naszych ziemskich wysiłków.
Nadzieja da nam moc do przetrwania nawet i tego, co
najgorsze. Ona sprawi, że każdy dzień będzie dla nas
zapowiedzią tej ostatecznej Jutrzenki.
Oratio
Nie w nas, nie w innych, czy rzeczach składamy naszą
nadzieję, ale jedynie w Tobie, Boże. Chcemy się budzić
codziennie z nadzieją, że ten kolejny dzień będzie nam
przybliżał wieczność. Pragniemy, abyś Ty był naszym
jedynym oparciem i mocą w przeciwnościach. Ufamy, że
w Tobie nigdy się nie zawiedziemy.
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Lectio
Był raz pewien brat o uczciwym i świętym sposobie
życia, który dniem i nocą trwał gorliwie na modlitwie.
Zachowywał tak nieprzerwane milczenie, że czasami, gdy
wyznawał grzechy bratu kapłanowi, spowiadał się nie
słowami, lecz za pomocą znaków. I rzeczywiście, zdawał się
być tak bardzo pobożny i gorliwy w miłowaniu Boga, że
czasem, gdy siedział z braćmi, choć nic nie mówił, to jednak
kiedy radował się wewnątrz i na zewnątrz, słysząc jakieś
budujące słowa, pobudzał do pobożności wszystkich braci
oraz innych, którzy go widzieli. Stąd też bracia i inni ludzie
zgodnie uważali go za świętego.
A gdy już przez wiele lat trwał przy takim sposobie
życia, zdarzyło się, że do klasztoru, w którym on przebywał,
przybył błogosławiony Franciszek; a kiedy usłyszał od braci
o jego sposobie życia, rzekł do nich: „Wiedzcie naprawdę, że

w tym, iż nie chce się spowiadać, jest podstęp i pokusa
diabelska”.
Tymczasem przyszedł tam minister generalny, by
odwiedzić błogosławionego Franciszka, i w jego obecności
zaczął wychwalać tamtego brata. Błogosławiony Franciszek
powiedział mu: „Wierz mi, bracie, że ten brat jest zwiedziony
i opętany przez złego ducha”. Minister generalny
odpowiedział mu na to: „Wydaje mi się dziwne i prawie
niewiarygodne, aby to, co mówisz, mogło być z człowiekiem,
w którym widać tyle znaków i dowodów świętości”.
Powiedział do niego błogosławiony Franciszek: „Poddaj go
próbie, mówiąc mu, aby spowiadał się przynajmniej dwa
razy, albo chociaż raz w tygodniu; jeżeli zaś cię nie posłucha,
to wiedz, że jest prawdą to, co ci powiedziałem”.
I gdy pewnego dnia minister generalny rozmawiał
z tamtym bratem, powiedział do niego: „Bracie, chcę
koniecznie, abyś spowiadał się dwa razy albo przynajmniej
raz w tygodniu”. Tamten położył palec na swoich ustach,
kręcąc głową i pokazując znakami, że w żadnym wypadku
tego nie zrobi. Minister zaś, bojąc się go zgorszyć, dał mu
spokój. I niedługo potem dobrowolnie wystąpił z Zakonu
i powrócił do świata, nosząc świecki strój.
ZA 116
Meditatio
Kolejny dar Ducha Świętego, który pragniemy rozważyć,
to rozum. Człowiek jest tak stworzony, że otrzymał szczególny
dar, jakim jest rozum. Człowiek to nie tylko duch, emocje,
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uczucia czy pożądania. Każdy z nas otrzymał w darze od Boga
rozum.
Między innymi to, że poznajemy, potrafimy myśleć,
przewidywać, wyróżnia nas z całego świata stworzonego.
Dar Ducha Świętego, jakim jest rozum, uzdalnia nas do
poznawania Boga. Duch Święty oświeca nasz rozum, aby mógł
on Boga poznać. Dar ten sprawia, że rozum może, na ile jest to
możliwe, wnikać w głębię prawd nadprzyrodzonych.
O ile wiara przyjmuje prawdy Boże w ciemno, opierając
się przede wszystkim na zaufaniu Bogu, to z rozumem jest
nieco inaczej. Rozum szuka uzasadnień, pewnej logiki,
porządku. Ten dar Ducha Świętego uzdalnia nasz rozum do
jak najgłębszego wniknięcia w prawdę o Bogu.
Człowiek jest stworzony do tego, aby poznawał Boga. Po
to także Bóg się objawił człowiekowi, aby ten mógł wnikać
w to objawienie coraz głębiej. Jest to bardzo istotne dla
naszego życia duchowego, ponieważ im bardziej Boga
poznamy, tym mocniej Go ukochamy.
Rozum oświecony darem Ducha Świętego jest niejako
odpowiedzialny za prawdziwy obraz Boga. Wiemy, że na
skutek różnych przyczyn może skrzywić się w nas poznanie
Boga, które zafałszuje nam Jego obraz. Bóg daleki, sędzia
groźny i niemiłosierny, karzący za wszystko, to tylko przykłady
takiego fałszywego obrazu. By nie wpaść w takie właśnie
fałszywe złudzenia, potrzeba nam daru rozumu. Ten dar
ożywia w nas pragnienie, by ciągle wnikać w tajemnicę Boga.
Naszego życia duchowego nie możemy budować tylko na
wierze. Wiara musi być wspomagana rozumem oświeconym
przez Ducha Świętego. Wiara pozbawiona rozumu może

bardzo szybko zamienić się w zabobon. Oczywiście, że rozum
w poznaniu Boga ma też swoje granice. Nie można się nigdy
łudzić, że Boga będzie można ogarnąć rozumem. Ale właśnie
tutaj zaczyna się miejsce dla wiary, która jest zdolna przyjąć
prawdę o Bogu, nawet jeśli jest ona sprzeczna z rozumem.
Ten dar Ducha Świętego jest nam potrzebny nie tylko
w dziedzinie poznania Boga, ale także w życiu codziennym.
Jest rzeczą bardzo istotną dla nas, abyśmy posiadali
odpowiednie i adekwatne poznanie rzeczywistości, która nas
otacza. Nie możemy tkwić w nieświadomości wobec tego, jaki
jest świat i co się w nim dzieje. Dar rozumu sprawia, że to
poznanie jest właściwe, konkretne, realne.
Poznawanie otoczenia nie może także wykluczać osób.
Dar rozumu ma tu szczególnie wiele do powiedzenia.
W przytoczonym wyżej fragmencie Zbioru Asyskiego możemy
zauważyć, że św. Franciszek właśnie posiadał taki dar i nim się
posługiwał. Bardzo szybko poznał, że brat uchodzący za
wzorowego i świątobliwego, w rzeczywistości taki nie jest.
Rada, jakiej udzielił ministrowi generalnemu, aby ów brat
spowiadał się dwa razy w tygodniu, szybko zdemaskowała jego
obłudę.
Św. Franciszek posiadał także głębokie poznanie
i zrozumienie prawd Bożych. Wystarczy tylko przyjrzeć się, jak
bardzo był prawdziwy obraz Boga, jaki posiadał. Przecież nasz
Święty nie studiował teologii, a miał tyle do powiedzenia
o Bogu. Do dziś zachwycamy się jego modlitwami, które są nie
tylko świadectwem jego wiary, ale też i poznania Boga. Nie
mamy żadnych wątpliwości, że obraz Boga, jaki św. Franciszek
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posiadał, był dziełem Ducha Świętego, który wylał na niego
dar rozumu.
Oratio
Przybądź Duchu Święty i oświeć nasz rozum swoim
darem. Spraw, aby ten dar rozumu dał nam właściwe
poznanie Boga. O, Duchu Święty, ukształtuj w nas
prawdziwy obraz Boga. Spraw, abyśmy wraz
z poznawaniem Boga coraz bardziej Go miłowali.
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V T YDZIEŃ W IELKANOCNY - W TOREK

Dar umiejętności

Lectio
Kiedy przebywał w Sienie, przybył tam ktoś z zakonu
kaznodziejskiego, mąż na pewno uduchowiony i doktor
świętej teologii. Odwiedziwszy więc błogosławionego
Franciszka, zarówno on, jak i Święty długo zażywali
przesłodkiego pokrzepienia z rozważania słów Pana.
Zapytał go zaś wspomniany nauczyciel o te słowa
Ezechiela: „Jeśli nie oznajmisz nieprawemu jego
nieprawości, duszy jego zażądam z twojej ręki” (por. Ez 3,
18). Rzekł bowiem: „Sam znam wielu, dobry ojcze, o których
wiem, że są w grzechu śmiertelnym, lecz nie zawsze im
oznajmiam ich nieprawości. Czyż więc Pan zażąda z mojej
ręki dusz tych ludzi?”.
Gdy błogosławiony Franciszek mówił mu o sobie, że jest
nieuczony, i dlatego raczej sam powinien zostać pouczony
przez niego, aniżeli odpowiadać na pytanie dotyczące Pisma
Świętego, dodał ten pokorny nauczyciel: „Bracie, chociaż

słyszałem wyjaśnienie tego zdania od niektórych mędrców,
to jednak chętnie dowiedziałbym się, jak ty to rozumiesz”.
Powiedział do niego błogosławiony Franciszek: „Jeśli należy
rozumieć to zdanie ogólnie, ja pojmuję je w ten sposób, że
sługa Boży powinien życiem i świętością tak w sobie płonąć,
aby światłem przykładu i językiem postępowania zganił
wszystkich bezbożnych. W ten sposób, myślę, blask jego życia
i woń jego sławy wszystkim oznajmią ich nieprawość”.
Mąż ów zatem, odchodząc bardzo zbudowany,
powiedział do towarzyszy błogosławionego Franciszka:
„Bracia moi, teologia tego męża, wsparta czystością
i kontemplacją, jest jak szybujący orzeł; nasza natomiast
wiedza pełza brzuchem po ziemi”.
ZA 35
Meditatio
Kolejny dar Ducha Świętego to umiejętność. Człowiek
oświecony darem rozumu poznaje Boga, świat i siebie
w świetle łaski Bożej. Dar ten sprawia, że to poznanie jest
dogłębne i niesie ze sobą potrzebę odpowiedzi.
Należy unikać postawy, w której poznanie sprowadziłoby
się tylko do zdobycia pewnej wiedzy. Jeśli Bóg daje nam się
poznać, to po to, aby Go ukochać. Jeśli poznajemy świat, to
nie po to, aby w nim się nie zagubić, lecz go przetwarzać. Jeśli
poznajemy siebie, to po to, aby dalej poddać się Bożemu
prowadzeniu.
Gdyby poznanie nie prowadziło nas do zmiany postawy,
byłoby ono fałszywe albo byłby to znak naszego lenistwa. Życie
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nie może być przeładowane teorią, ale musi być naznaczone
praktyką. Zdajemy sobie jednak doskonale sprawę, że
poznanie przychodzi stosunkowo łatwo i szybko, ale
wprowadzenie go w praktykę jest bardzo trudne.
I właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą Duch Święty
z darem umiejętności. Dar ten polega na tym, że Duch Święty
pomaga nam praktycznie zastosować poznanie, jakie mamy.
Oto kilka przykładów, w jaki sposób Duch Święty, poprzez dar
umiejętności, przychodzi nam z pomocą w niektórych
sytuacjach życiowych.
Oświeceni Bożą łaską poznajemy swoją grzeszność,
słabości i błędy. Rodzi się w nas pragnienie nawrócenia
i jednocześnie wynagrodzenia. Jak tego dokonać, aby to było
adekwatne do naszych pragnień i łaski? Właśnie tu trzeba
daru umiejętności, tego prowadzenia Ducha Świętego, by nie
wpaść w skrajności nowo nawróconego neofity oraz móc
odpowiednio naprawić popełnione błędy.
Inna sytuacja, z którą każdy z nas już się zetknął, lub nas
jeszcze czeka, kiedy przechodzimy różne etapy formacji. Tym
pierwszym najintensywniejszym był nowicjat. Nasi mistrzowie
życia zakonnego i wewnętrznego dawali nam mnóstwo
instrukcji, wskazówek i pouczeń, jak ma wyglądać nasze życie
franciszkańskie. Z pewnością kończąc nowicjat, mieliśmy
głowę pełną teorii, jak mamy żyć. Ileż potem trudu kosztowało
nas przełożenie tego wszystkiego na praktykę. Ile razy trzeba
było dokonać różnego rodzaju korekt, odkryć i stwierdzić na
koniec, że jest to bardzo trudne. Podobnie jest wtedy, gdy
kończy się seminarium duchowne. Bogactwo późniejszego

życia zupełnie przewyższa zasób naszej wiedzy. Następuje
wtedy zmaganie pomiędzy tym, jak jest, a jak powinno być.
I znów w tym momencie potrzeba naszej otwartości na
działanie Ducha Świętego i Jego daru umiejętności. Bez tego
daru bardzo łatwo się pogubimy. Ilość trudności zupełnie nas
przekroczy, lecz opierając się na darze umiejętności, powoli
możemy pokonać nie tylko przeszkody, ale nawet i poprzez nie
się rozwijać.
Tego daru umiejętności potrzebujemy za każdym razem,
ilekroć zaczynamy coś nowego w naszym życiu. Wystarczy, że
zostaniemy wybrani na urząd przełożonego, wychowawcy, czy
choćby furtiana czy kościelnego. Każda nowa sytuacja wymaga
nowych sił i umiejętności, bowiem przez życie nie można iść
z jednym, choćby nawet sprawdzonym szablonem
postępowania.
Św. Franciszek niewątpliwie cieszył się darem
umiejętności. Jego wysokie poznanie Boga i prawdy było
przekładane przez niego w życie. Potrafił odnaleźć się
w bardzo różnych sytuacjach i wszędzie w nich kierował się
Bożą mądrością. Biedaczyna miał umiejętność posługiwania
trędowatym, jak i rozmowy z uczonym teologiem; potrafił
głosić kazania i pracować fizycznie; troszczyć się o Zakon
i przebywać całymi miesiącami w pustelni. Wszędzie był
prowadzony przez Ducha Świętego, który dał mu umiejętność
odnalezienia się w każdym miejscu, sytuacji i przy każdym
człowieku.
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Oratio
Przybądź do nas Duchu Święty i wylej na nas dar
umiejętności. Jest prawdą, że teoretycznie wszyscy wiemy,
jak ma być, ale gdy przyjdzie do praktyki, tak często
pozostajemy bezradni. Pomóż więc nam przez dar
umiejętności właściwie odnaleźć się w każdym miejscu,
czasie i przy każdym człowieku. Pomóż nam dar wiedzy
umiejętnie wykorzystać w naszym życiu.
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V T YDZIEŃ W IELKANOCNY - Ś RODA

Dar rady

Lectio
W Rzymie z biskupem Ostii, który później został
papieżem, spotkały się owe jasne światła świata,
a mianowicie święty Franciszek i święty Dominik. Gdy
prowadzili słodkie rozmowy o Bogu, powiedział w końcu do
nich biskup: „W pierwotnym Kościele pasterze byli ludźmi
ubogimi, pałającymi miłością, a nie chciwością. Dlaczego
więc nie ustanowimy spośród waszych braci biskupów
i prałatów, którzy nauką i przykładem górowaliby nad
innymi?”.
Powstał spór między świętymi, kto ma odpowiedzieć:
nie rozkazywali sobie, lecz nakłaniali jeden drugiego,
a nawet przymuszali się wzajemnie do dania odpowiedzi.
Jeden przeto ustępował drugiemu pierwszeństwa, ponieważ
obaj mieli dla siebie tak wielki szacunek. W końcu Franciszka
zwyciężyła pokora, by pierwszy nie odpowiadał, ale
zwyciężyła także Dominika, by pokornie okazał się

posłuszny, pierwszy dając odpowiedź. Odpowiadając zatem
błogosławiony Dominik powiedział biskupowi: „Panie, moi
bracia, jeśli to pojmują, zostali już wyniesieni do wysokiego
stopnia godności, i na ile to będzie w mojej mocy, nie
pozwolę, by osiągali inny rodzaj godności”.
Po tym krótkim przemówieniu Dominika błogosławiony
Franciszek, skłoniwszy się przed biskupem, tak powiedział:
„Panie, moi bracia dlatego zostali nazwani mniejszymi, aby
nie odważyli się stawać większymi. Ich powołanie uczy ich
pozostawać na dole i iść śladami pokory Chrystusa, przez co
na końcu w czasie nawiedzenia dusz świętych będą
wywyższeni bardziej od innych. Jeżeli chcecie – rzekł – aby
przynosili owoce w Kościele Bożym, to zatrzymajcie ich
i zachowajcie w ich stanie powołania, i sprowadzajcie ich na
dół nawet gdyby tego nie chcieli. I żadną miarą nie
pozwalajcie im wznosić się do prałackich godności”.
ZA 49
Meditatio
Kolejny dar Ducha Świętego to dar rady. Jest to z istoty
swojej dar, który służy nam po to, aby móc pomagać drugim.
Nikt z nas nie otrzymuje darów Ducha Świętego tylko dla
siebie. One mają służyć także innym, tak jak cała nasza
postawa ma być przeniknięta duchem służby.
Dar rady uwidacznia się zwłaszcza u tych, którzy mają do
wypełnienia jakiś urząd. U przełożonych ten dar jest
konieczny, aby dobrze wypełnili swoją posługę względem
swoich braci. Ich polecenia, rady, wskazówki muszą być
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zgodne z wolą Bożą. Bardzo często mówi się, że przełożony
jest tym, który pośredniczy pomiędzy nami a Bogiem. Dlatego
też musi być w nim wiele daru rady, aby jego polecenia
w niczym nie przysłaniały nam Boga, ale odwrotnie, do Niego
nas prowadziły.
Ten dar rady przybiera formę roztropnych rządów nie
tylko w wymiarze duchowym, ale i materialnym. Dar rady
sprawia czujność u przełożonych o Bożą chwałę, ale także
o pożytek materialny podwładnych.
W naszych wspólnotach władza sprawowana jest
w sposób kolegialny, to znaczy, że każdemu bratu jest
powierzona odpowiedzialność za dobro wspólne. Dar rady
ujawnia się właśnie w tej współodpowiedzialności. Trzeba
umieć się troszczyć nie tylko o siebie, ale też i o całość. Tutaj
szczególnym miejscem, gdzie powinna się ujawniać ta
współodpowiedzialność, jest kapituła domowa. Na niej to
potrzeba wiele daru rady, aby zawsze brała górę chwała Boża
i dobro wspólne. Z pewnością wiele razy spotkaliśmy braci,
którzy właśnie dobrą radą wiele pomogli i przełożonym, jak
i całej wspólnocie. Ten dar w decydowaniu o różnych rzeczach
jest wprost niezastąpiony. Wiele szkód mogą spowodować
rady nieroztropne, nieprzemyślane, płynące z pychy.
Także niektórym braciom na szczeblu generalnym,
prowincjalnym, lokalnym powierza się urząd definitora, czyli
radnego. Ci bracia niejako z urzędu mają służyć swoją radą
w podejmowaniu różnych decyzji. To właśnie oni powinni
troszczyć się szczególnie o to, aby Duch Święty wylewał na
nich dar rady.

Tenże dar jest jeszcze bardzo potrzebny tym wszystkim
braciom, którzy pełnią posługę ojca duchownego. Wiemy, jak
czasem życie duchowe jest bardzo zawiłe. Potrzebuje ono
wielokrotnie rozeznawania, by dobrze zadecydować.
Podejmowania tych decyzji, już sama roztropność nam mówi,
nie wolno nam czynić samemu. Musimy wtedy odnieść się do
rady kogoś bardziej doświadczonego. Z pewnością wiele razy
w naszym życiu zasięgaliśmy rady swoich ojców duchownych
i jesteśmy im po dzień dzisiejszy wdzięczni za to, co nam
powiedzieli. Z drugiej zaś strony, ci, którym powierzono taką
posługę, muszą być otwarci na działanie Ducha Świętego, aby
rzeczywiście z Niego płynęły udzielane wskazówki.
Bardzo szybko możemy odkryć, że dar ten jest konieczny
do właściwego funkcjonowania naszych wspólnot, jak i do
życia osobistego.
Św. Franciszek wiele razy w swoim życiu udawał się po
rady do osób, do których miał zaufanie. Z pewnością kimś
takim był biskup Asyżu Gwidon, który swoimi radami
niewątpliwie uchronił św. Franciszka przed wpadnięciem na
początku swej drogi w skrajności. Biedaczyna radził się także
pierwszego kapłana Zakonu br. Sylwestra, św. Klary.
W sprawach najtrudniejszych, a dotyczących jego Zakonu,
darem rady służył mu kardynał Hugolin.
Z czasem i sam św. Franciszek został obdarzony przez
Ducha Świętego darem rady. Wiele osób korzystało później
z rad św. Franciszka, i to osoby wielkie, jak św. Antoni, św.
Dominik czy kardynał Hugolin, późniejszy papież.
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Oratio
Prosimy Cię, Duchu Święty, udziel nam daru rady, tak
bardzo go potrzebujemy! Udziel go naszym przełożonym,
ojcom duchownym; tym wszystkim, którzy muszą
podejmować ważne decyzje. Prosimy Cię także o dar rady
dla wszystkich tych, których zwykliśmy się radzić w naszych
osobistych sprawach.
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V T YDZIEŃ W IELKANOCNY - C ZWARTEK

Dar pobożności

Lectio
I usiadłszy zaczął się zastanawiać, a następnie
powiedział: „Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie”.
I ułożył melodię do tych słów i nauczył jej swoich towarzyszy.
Duch jego był wówczas przepełniony tak wielką
słodyczą i pociechą, że kazał posłać po brata Pacyfika,
którego w świecie nazywano królem wierszy i który był
bardzo wytwornym nauczycielem śpiewu, i dał mu kilku
dobrych i uduchowionych braci, aby szli przez świat głosząc
kazania i wielbiąc Boga.
Albowiem pragnął i mówił im, by najpierw ktoś z nich,
kto umie przemawiać, wygłosił kazanie do ludu, a po
kazaniu aby śpiewali „Pochwały Pana” jako kuglarze Pana.
Po skończeniu „Pochwał” chciał, by kaznodzieja powiedział
do ludu: „Jesteśmy kuglarzami Pana i chcemy być
wynagrodzeni przez was tym, żebyście mianowicie trwali
w prawdziwej pokucie”.

I mówił: „Kimże są bowiem słudzy Boży, jeśli nie swego
rodzaju Jego kuglarzami, którzy powinni poruszać serca
ludzi i wznosić je ku duchowej radości?”. I szczególnie
o Braciach Mniejszych mówił, że zostali oni dani ludowi dla
jego zbawienia.
Albowiem „Pochwały Pana”, które ułożył, mianowicie:
„Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie...”, nazwał „Pieśnią
brata Słońca”, nadając im nazwę tego, które jest piękniejsze
od wszystkich innych stworzeń i najbardziej może być
przyrównane do Boga.
Dlatego mówił: „Rano, kiedy wschodzi słońce, każdy
człowiek powinien chwalić Boga, który je stworzył, gdyż to
ono podczas dnia oświeca oczy; wieczorem, gdy zapada noc,
każdy człowiek powinien chwalić Boga za inne stworzenie,
brata ogień, ponieważ przez niego nasze oczy są oświecane
w nocy”. I powiedział: „Wszyscy jesteśmy jakby ślepi, a Pan
przez te dwa stworzenia oświeca nasze oczy; z tego powodu
za te i inne Jego stworzenia, z których codziennie
korzystamy, powinniśmy zawsze szczególnie wielbić samego
chwalebnego Stwórcę”.
Co też w zdrowiu i w chorobie sam chętnie czynił
i innych do uwielbiania Pana gorliwie zachęcał. Co więcej,
gdy dokuczała mu choroba, sam zaczynał śpiewać
„Pochwały Pana”, a następnie kazał je śpiewać swoim
towarzyszom, aby rozważając chwałę Pana mógł zapomnieć
o cierpieniu spowodowanym przez boleści i choroby. I tak
czynił aż do dnia swojej śmierci.
ZA 83, 5
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Meditatio
Kolejny dar Ducha Świętego to pobożność. Dar
pobożności ma dwie podstawy. Pierwszą z nich jest nasze
pochodzenie. Wierzymy, że każdy z nas wyszedł z domu Ojca
i tam zmierza z powrotem. Nie jesteśmy sierotami, ale mamy
Ojca w niebie. Jest więc rzeczą naturalną, że dziecko jest
w nieustannym dialogu ze swoim Ojcem. Pobożność wypływa
więc z dziecięctwa duchowego.
Drugą podstawą daru pobożności jest to, że człowiek
z natury swojej jest istotą stworzoną do relacji. Dlatego nie ma
dla nas nic bardziej naturalnego, niż być w kontakcie
z Bogiem. Dar pobożności ten kontakt podtrzymuje, pogłębia,
sprawia, że nasza relacja z Bogiem staje się coraz głębsza.
Dar pobożności odnosi się w sposób bezpośredni do
naszej modlitwy. Nie mam on jednak nic wspólnego
z dewocyjnością. Wiemy, choćby z przykładu faryzeuszów
z Nowego Testamentu, że istnieje pobożność fałszywa, która
od Boga jedynie oddala.
Fałszywa pobożność to taka, która zadowala się tym, co
zewnętrzne, nie buduje na prawdzie. Nie ma tutaj mowy
o prawdziwej relacji z Bogiem, ponieważ wszelki fałsz oznacza
zamknięcie się i uniemożliwia właściwą modlitwę. Fałszywa
pobożność nie stawia Boga, ale siebie w centrum. W takiej
pobożności wszystko się kręci wokół człowieka i jego spraw.
Bóg jakby miał zamknięty przystęp do człowieka. Co więcej,
Bóg w fałszywej pobożności jest po prostu niepotrzebny.

W rzeczywistości taka pobożność sprawia, że Bóg praktycznie
jest nieobecny.
Prawdziwa pobożność to taka, która budowana jest
w duchu i prawdzie. Nie ma tu żadnego udawania, fałszu,
powierzchowności. Dar pobożności uzdalnia nas właśnie do
takiej modlitwy. Duch Święty, udzielając nam daru poznania
Boga, prowadzi nas do zachwytu nad Nim. Dar pobożności
ujawnia się przede wszystkim w modlitwie uwielbienia
i zachwytu nad Bogiem. W tym zachwycie modlitwa
przemienia się w poezję, w coś bardzo osobistego, intymnego
i w sumie niepowtarzalnego.
Jest czymś bardzo znaczącym, że modlitwa wielkich
świętych to była przede wszystkim kontemplacja Boga i Jego
przymiotów. Dopiero na dalszym miejscu znajdowały się inne
formy modlitwy, takie jak prośba lub przebłaganie.
Niewątpliwie w św. Franciszku dar pobożności rozlał się
w sposób szczególny. Mogą nas o tym przekonać okoliczności
ułożenia przez niego jednej z najsłynniejszych modlitw, jaką
jest Kantyk stworzeń.
Biedaczyna ułożył tę modlitwę już pod koniec swego
życia, kiedy po otrzymaniu stygmatów stan jego zdrowia coraz
bardziej się pogarszał. Pomimo prób leczenia, św. Franciszek
praktycznie zaniewidział, odczuwał nieustanne bóle prawie na
całym swoim ciele. I właśnie w takim stanie, będąc
napełnionym darem pobożności, Biedaczyna wyśpiewał
uwielbienie stworzeń. Fenomen tej pieśni leży nie tylko w jej
pięknie, ale i w tym, że św. Franciszek wyśpiewał uwielbienie
słońca, księżyca, gwiazd praktycznie już nie mogąc ich
zobaczyć. Dar pobożności tak wypełniał Biedaczynę, że tenże,
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gdy dokuczała mu choroba, sam zaczynał śpiewać
„Pochwały Pana”, a następnie kazał je śpiewać swoim
towarzyszom, aby rozważając chwałę Pana, mógł zapomnieć
o cierpieniu spowodowanym przez boleści i choroby. I tak
czynił aż do dnia swojej śmierci.
Daru pobożności potrzebujemy w wymiarze osobistym,
ale też i wspólnotowym. Nasze domy mają zawsze zamieniać
się w miejsca, gdzie oddaje się Bogu cześć, i w duchu,
i w prawdzie. Trzeba nam wciąż czuwać, byśmy nigdy nie
ulegli duchowi fałszywej pobożności, ponieważ wtedy nasza
obecność traci rację swego bytu.
Oratio
Przybądź Duchu Święty i wylej na nas dar pobożności.
Niech każda nasza modlitwa oddaje Ci chwałę, będzie
uwielbieniem płynącym z serca czystego i pokornego. Broń
nas od wszelkiego fałszu, zamknięcia się i udawania. Niech
dar pobożności tak nas wypełni, abyśmy nawet w cierpieniu
i przeciwnościach potrafili chwalić Boga.
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Dar męstwa

podczas gdy trwał na modlitwie w kościele Matki Bożej,
zostały mu powiedziane w duchu te słowa świętej Ewangelii:
„Jeśli miałbyś wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedziałbyś tej
górze, aby się przeniosła ze swego miejsca i przesunęła się
(por. Mt 17, 19) na inne miejsce, tak by się stało”.
Odpowiedział święty Franciszek: „Co jest tą górą?”.
I odpowiedziano mu: „Tą górą jest twoja pokusa”.
Powiedział błogosławiony Franciszek:
„Zatem, Panie, niech mi się stanie (Łk 1, 38) tak, jak
powiedziałeś”. I natychmiast został uwolniony, tak iż
wydawało mu się jakby nigdy nie miał tej pokusy.

Lectio
W tym samym czasie, gdy błogosławiony Franciszek
przebywał w tymże kościele Matki Bożej, zdarzyło się, że dla
pożytku jego duszy została na niego dopuszczona bardzo
ciężka pokusa duchowa, tak iż wewnątrz i na zewnątrz duch
jego i ciało doznawały wielkiej udręki, co więcej, niekiedy
unikał także przebywania z braćmi, przede wszystkim
dlatego, ponieważ z powodu tej pokusy nie potrafił, tak jak
to czynił zazwyczaj, pokazać się im pogodny. Umartwiał się
nie tylko przez powstrzymywanie się od pokarmu, lecz także
od mówienia; często udawał się na modlitwę do lasu, który
znajdował się w pobliżu kościoła, aby mógł bardziej
okazywać swój ból i obficiej wylewać łzy przed Panem, by
Pan, który wszystko może, zechciał mu zesłać z nieba swoje
lekarstwo na tak wielkie udręczenie.
I gdy przez ponad dwa lata, we dnie i w nocy, był
dręczony przez tę pokusę, zdarzyło się, że pewnego dnia,

ZA 63
Meditatio
Dar męstwa to jeden z najbardziej potrzebnych nam
darów Ducha Świętego. Każdy postęp na Bożych drogach
wymaga ogromnego samozaparcia się. Dar męstwa daje nam
siły, byśmy nie ustawali na naszej duchowej drodze.
Męstwo potrzebne jest nam przede wszystkim w relacji
do nas samych. Ile wysiłku trzeba, aby uporządkować w sobie
sfery uczuciową, emocjonalną, pożądania. Być może, że
w każdym z nas siedzi taki mały tchórz, który dochodzi do
głosu, ilekroć pojawią się trudności albo perspektywa wysiłku.
Dar męstwa uzdalnia nas wtedy do pokonania tych wszystkich
przeszkód, które są w nas.
Męstwo potrzebne jest także w naszym życiu
zewnętrznym. Nigdy i nigdzie nie będzie łatwo. Codzienne
obowiązki wymagają od nas zapierania się siebie. Nie muszą
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być to rzeczy wielkie, ale ich codzienność stawia nas przed
wyzwaniem do dużego wysiłku. Nie można myśleć, że męstwo
jest potrzebne tylko tam, gdzie są duże trudności. Czasem
małe, ale codzienne przeszkody są trudniejsze do pokonania
niż duża, ale tylko jedna.
Dar męstwa potrzebny jest także w chwilach naszych
życiowych prób. Każdy z nas w swoim życiu przynajmniej raz
jest poddany takiej próbie. Potrzeba wtedy ogromnego daru
z wysoka, aby tę życiową próbę pokonać. Bez daru męstwa jest
to praktycznie niemożliwe, gdyż właśnie wtedy nasze
naturalne siły są zbyt słabe.
Daru męstwa bardzo nam potrzeba także w życiu
wspólnym i wszędzie tam, gdzie obcujemy z drugim
człowiekiem. Raz po raz spotykamy kogoś, kto na różne
sposoby nas prześladuje, czy to swoimi słowami, czy
zachowaniem. Ileż wtedy potrzeba męstwa, aby złem nie
odpowiedzieć na zło? Ile trzeba męstwa, aby nie kierować się
wtedy naszą ambicją, czy poczuciem sprawiedliwości, ale
autentycznym pragnieniem dobra dla tego człowieka?
Możemy zauważyć, że dar męstwa nie działa w naszej
mocy, ale w naszej słabości. Nie powinniśmy nigdy obawiać
się uznania przed Bogiem naszej słabości. Paradoksalnie,
właśnie tutaj leży wielkość człowieka, kiedy przed Bogiem
potrafi się ukorzyć i uznać swoją niemoc. Bóg widząc taką
postawę, ześle swego Ducha z darem męstwa. I odwrotnie,
tam, gdzie człowiek nie chce uznać swojej słabości, opiera się
na swojej mocy, tam dar męstwa nie może być udzielony.
Możemy szybko odkryć, że wielcy święci nigdy nie liczyli
na własne siły, ale na pomoc ze strony Boga. Ich modlitwa

była bardzo często przepełniona wołaniem o dar męstwa
w przeciwnościach i o łaskę wytrwania w dobrym.
Przytoczone powyżej zdarzenie z życia św. Franciszka
mówi nam wiele o jego walce duchowej. Trwała ona bardzo
długo, bo dwa lata, i obejmowała sfery duchową i cielesną
Biedaczyny. Ileż razy podczas tej walki św. Franciszek musiał
uciekać się do Boga, prosząc Go o pomoc? Gdyby nie dar
męstwa, udzielany Biedaczynie, długotrwałość tego zmagania
z pewnością by go zwyciężyła. Ale w ostateczności to Bóg, na
skutek pokornej i wytrwałej prośby św. Franciszka, uwolnił go
od tego zmagania.
Dar męstwa w życiu św. Franciszka ujawniał się
i w innych sytuacjach. Weźmy tylko jego bardzo stanowcze
trwanie w wierności ewangelicznej formie życia. Był jej
prekursorem, niewielu go rozumiało, wielu, łącznie
z dostojnikami kościelnymi, radziło mu, aby przyjął regułę św.
Benedykta lub św. Augustyna. Biedaczyna z wielkim męstwem
opierał się tym wszystkim głosom. Swoją moc mógł
w ostateczności czerpać tylko z Boga.
Dar męstwa wymaga od nas postawy autentycznej
pokory. Musimy uznać, że bez tego daru nie jest możliwe
wytrwanie w dobrym aż do końca. Doświadczenie życiowe
mówi nam, że ci wszyscy, którzy uważali się za pewniaków,
z czasem odpadali. Nic tak się w życiu nie mści, jak zadufanie
we własne siły.
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Oratio
Przyjdź do nas Duchu Święty z darem męstwa. Tak
bardzo potrzebujemy Twojej mocy w naszych codziennych
zmaganiach. Sami jesteśmy zbyt słabi, aby wytrwać
w dobrym. Prosimy Cię, Duchu Święty, umocnij nas tam,
gdzie jesteśmy najsłabsi i dodaj nam odwagi w naszym
kroczeniu za Chrystusem.
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Dar bojaźni

klasztor braci, ponieważ wszyscy, którzy wstępowali do
Zakonu, tam mieli swoje obłóczyny, to jednak bracia tego
klasztoru zawsze jadali na ziemi, czy było ich mało czy wielu,
i jak długo żył święty Ojciec, według jego przykładu i woli
bracia tego klasztoru przy posiłkach siedzieli na ziemi.
ZA 74, 18–24
Meditatio

Lectio
Dlatego też pan papież Grzegorz, kiedy był jeszcze
biskupem Ostii, przybył do klasztoru braci u Matki Bożej
w Porcjunkuli, wszedł do domu braci razem z wielu
rycerzami, mnichami i innymi duchownymi, którzy z nim
przybyli, i poszedł zobaczyć sypialnię braci znajdującą się
w tym samym budynku. A kiedy zobaczył, że bracia leżeli na
ziemi i nie mieli żadnych poduszek ani posłań, lecz tylko
odrobinę słomy i jakieś bardzo ubogie i prawie całkiem
podarte i rozlatujące się koce, zaczął bardzo płakać
w obecności wszystkich, mówiąc: Oto tutaj sypiają bracia;
my zaś, nędzni, opływamy we wszystkim w tyle zbytków.
Cóż więc będzie z nami? Stąd też on sam i inni byli tym
bardzo zbudowani. Nie widział tam żadnego stołu, gdyż
bracia jadali na ziemi. I chociaż klasztor ten od początku, od
kiedy został zbudowany, przez długi czas był odwiedzany
przez braci całego Zakonu bardziej niż jakikolwiek inny

Ostatni dar Ducha Świętego, jaki chcemy rozważyć, to
bojaźń. Dar ten przede wszystkim stoi na straży naszej
właściwej relacji do Boga.
W dzisiejszych czasach stosunkowo często jest spotykane
zaburzenie właściwej relacji do Boga. Bardzo często żyje się
tak, jakby Boga nie było. Ludzie wierzą, że Bóg jest, ale ta
wiara nie ma żadnego wpływu na ich życie, postępowanie,
poglądy. O Bogu przypominają sobie wtedy, gdy dotknie ich
jakieś nieszczęście albo znajdą się w skrajnej potrzebie.
Co więcej, nie myśląc o Bogu, zatracili pragnienie
wieczności, nieba. A co za tym idzie, nie ma w nich także
poczucia grzechu oraz świadomości, że za każdy grzech trzeba
będzie odpokutować. Myśl o Sądzie Ostatecznym, nagrodzie
lub karze, jest dla nich bardzo abstrakcyjna i daleka.
Zatracenie bojaźni przed Bogiem, grzechem, karą wieczną
wydaje się być czymś normalnym dla wielu uważających się za
wierzących.
Skutki braku bojaźni w życiu wewnętrznym są czymś
tragicznym. Bardzo często dzieje się tak, że zaczyna się
traktować Boga tak, jakby to był jakiś kolega. Jest to
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przyjaciel, z którym można sobie porozmawiać, pożartować,
ale w ostateczności nie bierze się go na poważnie. Zatraca się
właściwy dystans, a co za tym idzie, odczucie sacrum.
Tam, gdzie zatraca się poczucie sacrum, wiedzie prosta
droga do najrozmaitszych nadużyć. Jeśli Boga nie otacza
sacrum, jest to Jego praktyczna detronizacja. Wszelkie
nadużycia liturgiczne właśnie tu mają swoje źródło.
Poszczególni bracia, jak i cała wspólnota modląc się byle jak
i byle szybciej, już stracili poczucie sacrum, czyli Boga.
Dar bojaźni pozwala nam uniknąć takiej skrajności.
Mówi nam on, że do Boga należy mieć wielką cześć i szacunek.
Bóg to nie jest kolega, zabawka, czy pogotowie ratunkowe.
Bóg jest świętością, nie można do Niego inaczej podchodzić,
jak tylko w święty sposób.
Dar bojaźni w sposób szczególny dotyczy naszej relacji do
grzechu. Grzech jest obecny w naszym życiu, w mniejszym lub
większym wymiarze.
Poznanie Boga, Jego świętości i tego, jak nas kocha,
pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest grzech i jakie są jego
skutki. Grzech jawi się nam wtedy jako największe
nieszczęście, jakie może się nam przytrafić. Zerwana więź
z Bogiem, zamknięcie się w sobie, utrata bliskości, sensu,
pokoju i radości, to tylko kilka skutków grzechu. Lecz
najbardziej smutne jest to, że grzech może mieć swoje skutki,
które trwają na wieczność.
Jest prawdą, że Bóg jest miłosierny, ale jest też
i sprawiedliwy. Ta nieomylna sprawiedliwość wypłaci nam za
to wszystko, w czym byliśmy niewierni. Czy przed taką prawdą
nie powinniśmy zadrżeć? A jeżeli nie, to przynajmniej

rzetelnie się zastanowić nad sobą. Dar bojaźni przypomina
nam właśnie o tej prawdzie, że każdy z nas stanie przed sądem
sprawiedliwego i miłosiernego Boga.
O tym, że św. Franciszek był obdarzony przez Ducha
Świętego darem bojaźni świadczy przede wszystkim jego
modlitwa, zanoszona do Boga Najwyższego: Kim jesteś Ty,
o Panie, a kim jestem ja. Biedaczyna potrafił się tymi słowami
modlić całe noce. Ta modlitwa poprzedzała bezpośrednio dar
stygmatów na La Vernie.
Dar bojaźni u św. Franciszka ujawniał się w ogromnym
sacrum, jakie posiadał, ilekroć przystępował do Boga. Czy była
to jego modlitwa, czy spełnianie funkcji liturgicznych, spełniał
to wszystko z ogromną czcią i szacunkiem.
Biedaczyna żył w wyjątkowej bliskości z Bogiem, ale
nigdy nie uczynił z Pana jakiegoś przedmiotu swoich
zachcianek czy pragnień. Dar bojaźni pozwolił św.
Franciszkowi zachować właściwy dystans co do swojej osoby.
Nigdy nie zdetronizował Boga, aby siebie postawić w centrum.
Bojaźń pomogła mu umieścić wszystko na właściwym miejscu.
Oratio
Przyjdź Duchu Święty i udziel nam daru bojaźni
Pańskiej. Spraw, abyśmy dzięki temu darowi nigdy nie
zatracili poczucia sacrum. Niech ten dar uchroni nas przed
utratą poczucia tego, czym jest grzech oraz nie pozwoli,
byśmy kiedykolwiek zapomnieli, że każdy z nas stanie przed
Bogiem, sędzią sprawiedliwym.
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Lectio
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz
mi na pomoc.
Niech się zawstydzą i zmieszają ci * którzy czyhają na
moje życie.
Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu *
którzy mi źle życzą.
Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi
mówią: „dobrze ci tak, dobrze ci tak”.
Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię
szukają * i ci, którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią
zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.
Ja zaś jestem biedny i ubogi * Boże wspomóż mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą moim *
Panie, nie zwlekaj.
Of 8

Meditatio
Słowa pierwszego wersetu z 8 psalmu Oficjum o Męce
Pańskiej św. Franciszka:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pospiesz
mi na pomoc, są jednymi z najczęściej powtarzanych przez
nas słów modlitwy.
Każdy z nas kilkakrotnie dziennie właśnie tymi słowami
rozpoczyna swoją modlitwę liturgiczną. Jest to zaproszenie
Boga do naszej modlitwy, prośba, by w czasie jej trwania
wejrzał na nas. Nasza modlitwa staje się bardzo osobista
i głęboka, jeśli mamy świadomość tego, że Bóg patrzy na nas
i słucha nas z wielką uwagą. Jest to przyzywanie Bożego
spojrzenia, pełnego miłości i życzliwości. Nasza modlitwa
nabiera zupełnie innego wymiaru, jeśli modlimy się
z przeświadczeniem, że jesteśmy przyjmowani z miłością.
Każde słowo nabiera wtedy innego wymiaru.
Modlitwa nasza, by była prawdziwym dialogiem, musi
być naznaczona spotkaniem z żywą osobą Boską. By to
spotkanie miało pełny wymiar, nie wystarczą tylko słowa,
ważne jest także spotkanie się spojrzeń. Czasem nawet nie
potrzeba wielu słów, wystarczy jedno spojrzenie, aby się
spotkać i zrozumieć w jak największej głębi.
Można nawet pójść jeszcze dalej. Trudno mówić
o spotkaniu, jeśli towarzyszą mu tylko słowa, natomiast nie
spotkają się spojrzenia. Do całości kontaktu osobowego,
w tym także modlitewnego, należy skrzyżowanie się spojrzeń.
Z pewnością jeśli naszą modlitwę rozpoczniemy od głębokiego
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spojrzenia w oczy Chrystusa, a także w wierze poczujemy, że
i On patrzy na nas, to będzie ona autentycznym spotkaniem.
Właśnie taki kontakt spojrzeń, które przenikają nas do
głębi, jest najlepszym rozpoczęciem modlitwy. Chroni nas on
od powierzchowności i od depersonalizacji modlitwy.
Modlimy się, aby Bóg nie tylko na nas wejrzał, ale
i pospieszył nam na pomoc. Przypominają nam się tu słowa
Pisma Świętego o Duchu Świętym, który przychodzi nam na
pomoc zawsze wtedy, kiedy nie potrafimy się modlić.
Ilekroć rozpoczynamy modlitwę, musimy sobie
uświadomić naszą małość i niezdolność do niej. By była ona
dobra, potrzebujemy przede wszystkim pomocy Ducha
Świętego. Bez Niego i Jego asystencji nie jesteśmy w stanie
wejść w prawdziwy dialog z Bogiem.
Należałoby teraz uświadomić sobie, jakie są nasze słabe
miejsca w naszej modlitwie.
Z pewnością wielu z nas cierpi na bardzo wiele
rozproszeń. Często dzieje się tak, że ilekroć klękamy do
modlitwy, przed naszą wyobraźnią zaczyna się przesuwać film
pełen osób, miejsc, czy zdarzeń.
Inną naszą słabością w modlitwie jest przesadne
koncentrowanie się na sobie i naszych sprawach. Czasem
dzieje się tak, że cała modlitwa kręci się wokół nas i naszych
spraw, że aż brakuje miejsca dla Pana Boga.
Kolejną naszą trudnością w modlitwie jest pośpiech.
Żyjemy w tak wielkim codziennym zabieganiu, że bardzo
trudno przychodzi nam nieprzenoszenie go na modlitwę.
Dialog z Bogiem wymaga odpowiednich warunków, między
innymi ciszy i spokoju.

Wymieniliśmy tutaj tylko kilka trudności, ale z pewnością jest
ich o wiele więcej. Dlatego tym bardziej musimy rozpoczynać
każdą naszą modlitwę od gorącej prośby o pomoc Bożą.
Możemy być pewni, że Bóg wysłucha naszego szczerego
wołania do Niego i nie pozostanie głuchy i nieczuły na to nasze
codzienne i wielokrotne: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu
memu * Panie, pospiesz mi na pomoc.
Oratio
Jezu, prosimy Cię, spojrzyj na nas. Skieruj na nas swoje
pełne miłości spojrzenie, zwłaszcza wtedy, gdy klękamy do
modlitwy. Prosimy Cię, ześlij nam Ducha Świętego, aby
przyszedł nam na pomoc, kiedy nie potrafimy się modlić.

208

VI T YDZIEŃ W IELKANOCNY - P ONIEDZIAŁEK

Milczenie

ale także przez liczne czuwania, w zimnie, w nagości
i w pracy rąk swoich.
ZA 56, 30–34
Meditatio

Lectio
Albowiem przed swoją śmiercią powiedział w obecności
ministra generalnego i innych braci: „Chcę polecić
i pozostawić braciom w testamencie kościół Matki Bożej
z Porcjunkuli, aby bracia otaczali go zawsze największym
szacunkiem i pobożnością”. Tak też czynili pierwsi bracia:
chociaż bowiem miejsce to jest święte, oni jednak
zachowywali jego świętość w nieustannej modlitwie, we dnie
i w nocy, i w ciągłym milczeniu, a jeśli kiedyś rozmawiali
w czasie milczenia, to z największą pobożnością
i skromnością mówili o rzeczach dotyczących chwały Bożej
i zbawienia dusz, a jeśli zdarzało się (choć były to rzadkie
wypadki), że ktoś zaczynał mówić jakieś słowa bezużyteczne
lub szkodliwe, natychmiast był przez kogoś innego
upominany. Umartwiali przeto swoje ciało nie tylko postem,

Dary Ducha Świętego sprawiają, że nasze życie
chrześcijańskie nabiera pełni i swoistego blasku. Z pewnością
zdajemy sobie sprawę, że żaden dar nie jest nam dany na
zawsze, ale wymaga od nas stałej współpracy. Talenty dane
nam przez Boga z natury swojej wymagają pomnażania, a nie
zaś zakopywania.
Ważne jest także, aby darom Ducha Świętego zapewnić
odpowiednie warunki do rozwoju. Jednym z najbardziej
istotnych i koniecznych warunków do rozwoju darów Ducha
Świętego w nas jest milczenie.
Łaska Boża z natury swojej działa w nas w ciszy
i milczeniu. Bóg nigdy nie posługuje się hałasem. Rzeczy
najgłębsze dokonują się w samotności, ciszy, bez zbędnych
słów.
Hałas, natłok słów nas rozprasza, dekoncentruje,
sprawia, że wszystko staje się płytkie i powierzchowne.
Milczenie ma zawsze działanie odwrotne. Ono nadaje
każdemu usłyszanemu i wypowiadanemu słowu odpowiednią
głębię i wymiar.
Bardzo trudno nam uchwycić duchową głębię człowieka,
który nie ma umiaru w mowie. Praktycznie jego duchowość
nie posiada wtedy odpowiednich fundamentów.
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Wielkim miłośnikiem milczenia był św. Franciszek.
W sposobie życia, jaki chciał, by był zachowywany
w Porcjunkuli, milczenie zajmuje bardzo ważne miejsce:
oni jednak zachowywali jego świętość w nieustannej
modlitwie, we dnie i w nocy, i w ciągłym milczeniu, a jeśli
kiedyś rozmawiali w czasie milczenia, to z największą
pobożnością i skromnością mówili o rzeczach dotyczących
chwały Bożej i zbawienia dusz, a jeśli zdarzało się (choć były
to rzadkie wypadki), że ktoś zaczynał mówić jakieś słowa
bezużyteczne lub szkodliwe, natychmiast był przez kogoś
innego upominany.
Spróbujmy zastanowić się teraz nad korzyściami, jakie
przynosi nam zachowywanie milczenia i skupienia.
W milczeniu unika się słów zbytecznych oraz takich,
które mogą naruszyć miłość braterską. Jak mówi św. Jakub,
w wielomówstwie nie obędzie się bez grzechu. Tam, gdzie nie
ma umiaru w słowach, bardzo często zamiast zajmować się
rzeczami dobrymi i budującymi, grzebie się w czyichś
słabościach czy niepowodzeniach. Może już nieraz
poczyniliśmy odkrycie, że gdy się porusza osiągnięcia
współbraci, to wtedy niewiele jest do powiedzenia. Natomiast
języki rozwiązują się wtedy, gdy chodzi o błędy lub braki
współbraci.
Ta smutna obserwacja powinna nas popychać do
większej oględności w naszych wypowiedziach o drugich.
Bardzo łatwo jest zranić drugiego słowem, lecz później
naprawienie tej krzywdy może trwać bardzo długo, a czasem
może okazać się nawet niemożliwe.

Milczenie sprawia, że nasze słowa nabierają właściwej
sobie wagi. Chodzi o to, aby przez oszczędność w słowach
wykluczyć płytkość, która jest czymś nierozłącznym od
gadulstwa.
Milczenie podnosi jakość naszych czynności. Tam, gdzie
jest hałas i rozproszenie, tam też trudno o właściwą jakość
naszych czynności. Wystarczy porównać sobie kazanie pisane
w ciszy i skupieniu z tym, które zostało napisane nieomal
w przerwie pomiędzy załatwianiem wielu spraw. Co
wykonujemy w ciszy i skupieniu jest solidne i dokładne.
Milczenie pomaga w uniknięciu błędów, które są najczęściej
owocem rozproszenia.
Możemy być przekonani, że troszcząc się o atmosferę
ciszy i milczenia, nie będziemy marnować darów Ducha
Świętego, ale zapewnimy im właściwe warunki do dalszego
rozwoju.
Oratio
Panie, pomóż nam ukochać milczenie i ciszę. Żyjemy na
co dzień w tak wielkim hałasie i może właśnie dlatego
w naszym życiu jest tyle nerwowości czy płytkości. Pomóż
nam zachować te wszystkie miejsca i czas, w których
powinniśmy zachować milczenie.
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VI T YDZIEŃ W IELKANOCNY - W TOREK
Meditatio

Nie przypisywać sobie
darów Pana

Lectio
W tych samych dniach przybył do Asyżu pewien
szlachecki młodzieniec z Lukki, chcąc wstąpić do Zakonu.
Przedstawiony świętemu Franciszkowi, na kolanach, ze
łzami prosił, żeby go przyjął. Mąż Boży, popatrzywszy na
niego, zaraz poznał w duchu, że nie kieruje się on duchem,
ale ciałem. Powiedział mu: „O nędzny i cielesny człowieku,
dlaczego myślisz, że można kłamać Duchowi Świętemu
i mnie? Płaczesz cieleśnie, a serce twe nie przestaje z Bogiem.
Idź, ponieważ nie myślisz w sposób duchowy”.
Zaledwie to powiedział, dają znać, że u drzwi stoją
rodzice, pragnący syna odebrać i z zabranym wrócić. Ten
wyszedł do nich na zewnątrz i dobrowolnie wrócił do domu.
Przeto bracia dziwili się i chwalili Pana w jego świętym
słudze.
2Cel 40

Przy rozważaniu darów Ducha Świętego jest konieczne
zdanie sobie sprawy nie tylko z ich natury, ale i z ich
celowości. Każdy dar Ducha Świętego nie jest nam dany
z jakiegoś tylko przypadku albo tylko na skutek naszych
usilnych próśb.
Duch Święty, udzielając nam swoich darów, ma zawsze
podwójny cel. Pierwszym jest nasze wewnętrzne ubogacenie.
Każdy dar nas przemienia, daje i dodaje nam coś nowego.
Duch Święty przez swoje dary wypełnia naszą ludzką
i duchową naturę, i przesądza o jej bogactwie.
Drugi cel udzielania nam darów jest bardziej praktyczny.
Każdy dar nam dany jest nie tylko dla nas samych, ale także
dla drugich. Przyjmując łaskę Ducha Świętego, stajemy się
darem dla innych. Dary te uzdalniają nas do służby naszym
bliźnim, Kościołowi i światu.
Dary Ducha Świętego ze swojej natury wykluczają
prywatność i zamknięcie się w sobie. One nadają nam
dynamikę, która ożywia wszystkie nasze relacje. Charyzmatyk
jest wielkim darem nie tylko dla Kościoła, ale i dla świata.
Wnosi on wszędzie, gdzie się pojawi, duchowe dary.
Oba te cele mówią nam w sposób jednoznaczny, że dary
Ducha Świętego nie są naszą prywatną własnością. Jeśli Bóg
nam ich udzielił, to pragnie, by były one używane według Jego
zamiaru.
Niestety, jednym ze sposobów marnowania darów
duchowych jest przypisywanie ich sobie. Pismo Święte jasno
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nam to mówi: cóż masz, czegoś byś nie otrzymał? Żaden
z darów nie został nam udzielony ze względu na nasze zasługi
albo z powodu naszych umiejętności. Duch Święty udzielił
nam ich dlatego, ponieważ On tak chciał. Nigdy z innych
powodów. Są one darmowym darem, którego nie my, ale Bóg
jest autorem i właścicielem.
Duże zdziwienie i zgorszenie zarazem budziły zawsze
osoby, które sobie przypisywały dary i zasługi. Czasem bywało
i tak, że Bóg przy nich musiał prawie że zamilczeć. Nie miał
nic do powiedzenia, bowiem te osoby zagłuszyły Go
podkreślaniem swoich zasług, ile to one zrobiły. Takie postawy
pełne pychy i zakochania się w sobie samym, niestety, można
spotkać nawet i wśród osób konsekrowanych. Być może nawet
i z tego powodu, że mają oni najwięcej darów duchowych, to
takie niebezpieczeństwo przypisywania sobie zasług właśnie
im najbardziej grozi.
Czytelnym znakiem nieprzypisywania sobie darów Ducha
Świętego jest postawa wdzięczności Bogu. Człowiek ubogi
duchem potrafi odebrać wszystko jako łaskę Bożą i za nią
nieustannie składać dziękczynienie. Dziękując, człowiek
uświadamia sobie, że jest tylko odbiorcą i nosicielem Bożych
darów.
Jeśli patrzymy na św. Franciszka jako na wielkiego
charyzmatyka, człowieka w sposób nadzwyczajny
obdarowanego darami Ducha Świętego, to musimy także
zauważyć wielką jego skwapliwość w dziękczynieniu Panu.
Biedaczyna chciał dziękować za wszystko, a gdyby coś
pominął, to wtedy wyrzucałby sobie, że przywłaszczył sobie
coś, co nie należy do niego.

W postawie św. Franciszka możemy również zauważyć
jego ogromne pragnienie, by wszelkie dobro otrzymane
odnieść, czyli oddać Bogu. Właśnie dzięki temu, że św.
Franciszek nie przywłaszczał sobie darów, Duch Święty mógł
go napełniać coraz bardziej. Biedaczyna przez to oddawanie
wszystkiego Bogu, duchowo się „opróżniał”, i to sprawiało, że
jego wnętrze było coraz bardziej „pojemne” na łaskę.
Nieprzypisywanie sobie Bożych darów, dziękczynienie za
nie, oddawanie ich Bogu jest najlepszym sposobem na to, aby
nigdy nam ich w naszym życiu nie zabrakło.
Oratio
Duchu Święty, dzięki Ci składamy za wszystkie dary
duchowe, jakimi nas obdarzyłeś od początku naszego
istnienia. Oddajemy Ci jako Twoją własność wszelkie dobro,
jakie się w nas i przez nas dokonało. To wszystko jest Twoim
dziełem i niech też będzie Twoją własnością i uwielbieniem.
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VI T YDZIEŃ W IELKANOCNY - Ś RODA

Dziękować Panu

Lectio
Pewnego dnia święty Franciszek siedział z braćmi przy
stole. A oto przychodzą ptaszki, samczyk i samiczka,
krzątające się o wykarmienie swoich młodych. Codziennie
karmiły się do woli okruszynami że stołu Świętego. Święty
bardzo się nimi cieszył, schlebiał im, jak to zwykle czynił,
i specjalnie dawał im ziarno. Jednego dnia ptaszki, ojciec
i matka, przyprowadziły potomstwo do braci, jako że były
wykarmione ich nakładem, pokazały swe maleństwa
braciom i więcej nie pokazały się w tym miejscu.
Pisklęta przywykły do braci, gnieździły się w ich rękach
i zachowywały się nie jak goście, ale jak domownicy. Unikały
widoku ludzi świeckich, a lgnęły do braci. Święty
obserwował to i zdumiewał się, a braci zachęcał do radości.
Mówił: „Patrzcie, co nasi bracia rudziki zrobili, jakby
obdarzeni rozumem. Powiedzieli bowiem: Bracia, oto
przedstawiamy wam nasze potomstwo, wykarmione

waszymi okruszynami. Dysponujcie nimi według woli, a my
przenosimy się do innych lasów”.
Tak więc całkowicie przyzwyczaiły się do braci i jadały
wspólnie z nimi, ale chciwość zerwała zgodę, gdyż przewaga
większego zaciążyła nad mniejszymi. Bo większy z nich
najadłszy się do woli, innych odpędzał od jedzenia. Ojciec
mówił: „Patrzcie, co robi ten chciwiec; sam pełny i syty,
zazdrości głodnym braciom. Ale zginie marną śmiercią”.
Słowo Świętego szybko się spełniło. Ten wichrzyciel zgody
bratniej wskoczył na naczynie z wodą, żeby pić, ale nagle
wpadł do wody i zatonął. Nie znalazł się ani kot ani inne
zwierzę, co by śmiało tknąć go, jako że został wyklęty przez
Świętego.
Jakżeż przerażającym złem jest chciwość ludzi, skoro
u ptaków została tak surowo ukarana. Trzeba się też bać
wyroku świętych, skoro z taką łatwością nastąpiła kara po
wyroku świętego Franciszka.
2Cel 47
Meditatio
Dary Ducha Świętego są nam dane ku naszemu
ubogaceniu i ku zbudowaniu innych. Dary te są z natury
swojej bardzo delikatne i dlatego należy o nie dbać i zrobić
wszystko, by ich nie zniszczyć, czy zmarnować.
Tym, co szczególnie niszczy dary Ducha Świętego, to
w różnego rodzaju wymiarach chciwość. Bardzo piękne
i wymowne w swojej prostocie jest przytoczone powyżej
opowiadanie o ptaszkach. Cieszyły się one wielką sympatią
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i miłością ze strony św. Franciszka, do czasu, kiedy jeden
z nich zaczął innych odpędzać od jedzenia. Biedaczyna widząc
to, powiedział: patrzcie, co robi ten chciwiec; sam pełny
i syty, zazdrości głodnym braciom. Ale zginie marną
śmiercią. I tak też się stało, ponieważ ptak ten wkrótce się
utopił, a nikt z obecnych nie chciał mu pomóc.
Chciwość jest to nienasycenie czegoś. Człowiek już
posiadając, pragnie za wszelką cenę mieć więcej. Nie ogląda
się wtedy na nic. Ani na to, że już wystarczająco posiada, ani
że inni też do czegoś mają prawo. Chciwość zaślepia,
powodując nieumiarkowanie w pragnieniu zdobycia czegoś za
wszelką cenę.
Dlaczego chciwość jest tak destrukcyjna i tak niszczy
człowieka i jego relacje z innymi?
Przede wszystkim chciwość ma to do siebie, że zaślepia
człowieka. Jego pole widzenia jakby skupia się tylko na
jednym, by zdobyć to, czego pożąda. Człowiek staje się wtedy
niewolnikiem swoich pragnień. One tak potrafią go opanować,
że nie potrafi myśleć o czymś innym. Zdaje mu się wtedy, że
tylko zdobycie tego czegoś może go zaspokoić. Całe zło leży
w tym, że człowiek traci wtedy swoją wolność i godność
zarazem. Chciwość prowadzi do głębokiego zniewolenia. Ma
ona też i to do siebie, że im bardziej się ją nasyci, tym mocniej
ona odzywa się w człowieku.
Chciwość sprawia swoiste znieczulenie człowieka na
potrzeby innych. Jego horyzont myślowy jest tak skupiony na
sobie, i na pragnieniu posiadania, że nie ma w nim miejsca na
drugiego człowieka. Owszem, to miejsce może się znaleźć, ale
jedynie wtedy, gdy ta druga osoba może pomóc w zdobyciu

czegoś. Chciwość kompletnie instrumentalizuje relacje
międzyludzkie.
To znieczulenie serca objawia się także w tym, że staje się
ono wtedy obojętne na potrzeby czy biedę drugiego. Chciwość
nie pozwoli na zrezygnowanie z czegoś swojego, by podzielić
się z drugim.
Jak możemy zauważyć, chciwość jest zupełnym
zaprzeczeniem logiki i dynamiki darów Ducha Świętego. Dary
te bazują na darmowości i bezinteresowności. One uzdalniają
do coraz głębszego i pełniejszego daru z siebie. Nie prowadzą
nigdy do zaślepienia czy zamknięcia się w sobie.
Dary Ducha Świętego czynią człowieka dogłębnie
wolnym. One nigdy nie wiążą i nie zacieśniają sposobu
mówienia, patrzenia i pojmowania.
To, co nas może uchronić od chciwości, to szczera
i autentyczna wdzięczność. Jak powiedzieliśmy wcześniej,
wdzięczność jest znakiem nieprzypisywania sobie darów
i zasług. Ona sprawia, że oddając Bogu to, co jest Jego,
stajemy się gotowi na przyjęcie nowych darów. Nie musimy
pożądać, chciwie trzymać to, co już mamy, gdyż hojność Boga
zupełnie przewyższy to, co mamy. Nie ustawajmy więc
w dziękczynieniu, a taka postawa uchroni nas od zgubnej
chciwości, która praktycznie przynosi tylko szkody.
Oratio
Duchu Święty, Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dary,
jakimi nas obdarzasz. Dziękujemy Ci za to, że gdy
popatrzymy z wiarą na siebie, to bardzo szybko odkryjemy,
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że niczego nam nie brakuje i że otaczasz nas wielką troską.
Broń nas przed chciwością, która może nas zupełnie
zniewolić i zamknąć w sobie.
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VI T YDZIEŃ W IELKANOCNY - C ZWARTEK

Uroczystość
Wniebowstąpienia
Pańskiego

Lectio
Wśród śpiewów aniołów i radości świętych Bóg i Pan
aniołów i ludzi „wstąpił na najwyższe niebiosa” (Ps 67,34)
i „na skrzydłach wiatrów” (Ps 17,11) z przedziwną szybkością
przeleciał i usiadł po prawicy Ojca. „O tyle stał się wyższy od
aniołów, o ile otrzymał wyższe od nich imię” (Hbr 1,4) i tam,
„przed obliczem” najłaskawszego Ojca, ukazuje się
nieustannie, aby „wstawiać się za nami” (Hbr 9,24).
„Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana: świętego,
niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników,
wywyższanego ponad niebiosa” (Hbr 7,25–26), który stojąc
po prawicy Majestatu, przed obliczem ojcowskiej chwały
pokazuje ślady ran, które wycierpiał dla nas.
„Boże Ojcze, niech każdy język dziękuje Ci za
niewypowiedziany dar niezmierzonej Twojej miłości! „Ty nie
oszczędziłeś jedynego, umiłowanego Syna Twojego, lecz Go

za nas wszystkich wydałeś” (Rz 8,32) na śmierć, abyśmy tak
wielkiego i dobrego „obrońcę mieli przed Tobą w niebie”.
Lv 38
Meditatio
Dzisiejsza uroczystość powoli zamyka okres wielkanocny.
Zmartwychwstały Jezus po czterdziestu dniach od
Wielkanocnego Poranka wstępuje do nieba. Spełniają się Jego
słowa o wyjściu i powrocie do domu Ojca.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa przynosi
nam kilka bardzo praktycznych prawd do przemyślenia.
Jezus bardzo konsekwentnie spełnia wszystko, co
zapowiedział wcześniej. Mówił uczniom o pożyteczności swego
odejścia, zapowiadając jednocześnie Ducha Pocieszyciela.
Mówił o tym, że wróci do domu Ojca, aby nam przygotować
miejsce. Dlatego uczniowie nie mogli być zdziwieni tym, że
Jezus pożegnawszy ich, wstąpił do nieba.
Jezus nie zostawił swego dzieła w połowie bądź
niedokończonego. Wypełnił wszystko do końca. Tak ma być
i w naszym życiu. Musimy wypełnić wszystko to, co Bóg nam
przygotował od wieków. Nie możemy spocząć na laurach albo
zatrzymać się w połowie drogi. Kolejne dni życia, jakie nam
Bóg daje, są dla nas najlepszym znakiem, że mamy jeszcze coś
do zrobienia, że nasz czas jeszcze się nie zakończył.
W życiu duchowym nie istnieje pojęcie emerytury. Nawet
jeśli nie będzie nas stać na jakąkolwiek aktywność, to i tak
jesteśmy nadal Bogu potrzebni. Może to, co będziemy mogli
wtedy dać, to będzie cierpienie i poddanie się woli Bożej.
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Inna prawda wypływająca z dzisiejszej uroczystości to
rozstanie. Możemy tylko wyobrazić sobie, co czuli
Apostołowie, gdy Jezus ich opuszczał. Być może, mimo
obietnicy Jezusa o swoim powrocie, zdawali sobie sprawę, że
swymi ziemskimi oczyma już Go nigdy nie zobaczą. Ich serca
musiały być rozdarte bólem z powodu tego rozstania.
Nasze życie też jest naznaczone różnymi rozstaniami.
Szczególnym rozstaniem jest śmierć. To ona sprawia, że ktoś
nas opuszcza i przechodzi na tę drugą stronę. Z pewnością
wielu z nas przeżyło tak szczególne rozstanie, jakim jest
choćby śmierć rodziców. Wtedy gdy odchodzi ktoś nam bliski,
pozostaje nam ból oraz nadzieja, że kiedyś się zobaczymy
w niebie. Dzisiejsza uroczystość winna w nas budzić wiele
nadziei na ujrzenie kiedyś Jezusa w niebie. Jednocześnie
możemy tę nadzieję przedłużyć na tych wszystkich, których za
życia pożegnaliśmy.
Jezus, zanim wstąpił do nieba, dał nam dwie obietnice.
Pierwsza, że ześle nam swego Ducha, który przypomni nam
wszystko i doprowadzi dzieło zbawienia do końca. Jezus nie
pozostawił nas bez pomocy, nie osierocił nas. Dalsze dzieje
Apostołów i pierwszych wspólnot chrześcijańskich, po
Zesłaniu Ducha Świętego, udowodniły, jak prawdziwa była
obietnica Jezusa. Ta obietnica jest aktualna dla każdego z nas.
Nigdy nie poczujemy się pozostawieni sobie, jeśli będziemy
otwarci na działanie Ducha Świętego.
Druga obietnica dotyczy wielu miejsc, które czekają na
nas w niebie. Ta obietnica winna nam dawać wiele sił
i entuzjazmu do naszej ziemskiej wędrówki. Nie zmierzamy

donikąd, ale do domu, z którego kiedyś wyszliśmy i który
czeka na nas przygotowany.
Obietnica nieba jest dla nas także źródłem radości,
bowiem mówi nam ona, że nasze życie nie kończy się tylko
tutaj, na ziemi. Wniebowstąpienie Pańskie przynosi nam
prawdę o tym, że życie każdego z nas stoi przed progiem
wieczności. Kończy się tylko życie ziemskie, natomiast to po
drugiej stronie będzie już trwało na wieki.
Oratio
Jezu, wstępujący do nieba, chcemy Ci dziś podziękować
za obietnice, jakie nam dałeś. Za to, że zsyłasz nam
nieustannie swego Ducha Pocieszyciela, który dopełnia
w nas Twoje dzieło odkupienia. Dziękujemy też za miejsce
w niebie, jakie nam przygotowałeś, i za Twoją pomoc w tym,
byśmy je zdobyli.
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Meditatio

Rozwijać dary

Lectio
W innym czasie, gdy Święty wracał z Sieny, napotkał
pewnego ubogiego. Rzekł do socjusza: „Bracie, trzeba by
oddać płaszcz biedakowi, jako że jest jego, bo otrzymaliśmy
go w pożyczkę na tak długo, dopóki nie zdarzy się znaleźć
kogoś biedniejszego od nas”. Socjusz, zważając na potrzebę
czcigodnego ojca, wytrwale się sprzeciwiał, iżby
zaopatrywał on kogoś innego, a zaniedbywał siebie.
Ale Święty do niego: „Ja nie chcę być złodziejem;
poczytano by nam to za kradzież, gdybyśmy nie dali tego
płaszcza bardziej potrzebującemu”. Socjusz ustąpił, a on dał
płaszcz ubogiemu.
2Cel 87

Dary Ducha Świętego nie są żadną teorią albo siłami
praktycznie nieuchwytnymi czy nierozpoznawalnymi. Dary te
z natury swojej dążą do wcielenia, do praktycznego
i widzialnego wyobrażenia. Po owocach poznajemy tę siłę,
która płynie z darów Ducha Świętego.
Spójrzmy na św. Franciszka i na to, co wydarzyło się
w drodze powrotnej ze Sieny. Samo spotkanie biednego jest
samo w sobie niczym nadzwyczajnym. Lecz spojrzenie św.
Franciszka na tego biednego jest już niezwykłe. Mógł
Biedaczyna użalić się nad jego losem, dać mu jakąś zapomogę,
lub skierować go tam, gdzie mógłby otrzymać jakąś pomoc.
Tymczasem podejście św. Franciszka jest zupełnie inne.
Po pierwsze Biedaczyna zawstydził się, że ktoś jest
uboższy od Niego. On, który się wyrzekł wszystkiego dla
królestwa niebieskiego, był jeszcze bogatszy od niejednego
ubogiego. To zawstydzenie się jest znakiem wielkiej pokory
Świętego. Nie było w nim miejsca na obłudę i pyszne myślenie
o sobie, że to on jest tym najuboższym.
Druga myśl, jaka przyszła św. Franciszkowi, to potrzeba
podzielenia się z Nim tym, co posiada. Ponieważ Biedaczyna
miał na sobie i ze sobą tylko swój habit, to właśnie nim chciał
się zamienić z ubogim. Możemy zadziwić się myśleniem
Biedaczyny. Nie dać z tego, co zbywa, ale z tego, co jest na nim
ostatnie, czyli z ubrania. Myślenie brata, który mu towarzyszył
było bardzo ludzkie, nie chciał bowiem, aby św. Franciszek
zaopatrywał kogoś innego, a zaniedbywał siebie. Tymczasem
dla św. Franciszka było jasne, że aby coś dać z siebie, trzeba
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najpierw zapomnieć o sobie. Nie można dawać tylko wtedy,
gdy nam zbywa.
Najbardziej jednak może nas zaskoczyć motywacja, którą
przekonał Biedaczyna swego socjusza: Ja nie chcę być
złodziejem; poczytano by nam to za kradzież, gdybyśmy nie
dali tego płaszcza bardziej potrzebującemu.
Św. Franciszek w niczym nie uważał się za właściciela.
Nawet tunikę, którą nosił na sobie, uważał jako za coś
pożyczonego lub danego do używania. Jeśli więc znalazłby się
ktoś uboższy, to wtedy właśnie jemu należała się ta tunika.
Gdyby Biedaczyna jej nie podarował ubogiemu, to wtedy
słusznie mógłby uważać się za złodzieja, który sobie
przywłaszczył tunikę.
Wchodząc w ten sposób myślenia, bardzo szybko
odkrywamy, że nie jest on wynikiem naturalnych wysiłków.
Jest to owoc darów Ducha Świętego i ich wytrwałego
rozwijania.
Św. Franciszek nie od razu osiągnął taki duchowy
poziom. Rozpoczął od pocałunku trędowatego, od
opatrywania trędowatych w leprozorium. Potem przyszła kolej
na zostawienie zabezpieczeń i bogactw, a w konsekwencji tego
utrzymywanie się z pracy rąk własnych i jałmużny. Łaski
Ducha Świętego powoli przemieniały św. Franciszka, aż
doszedł on do takiego sposobu myślenia, jaki mogliśmy
odkryć w czasie jego powrotu ze Sieny.
Należy tu także zaznaczyć i tę prawdę, że choćby były
nawet największe dary Ducha Świętego, to i tak wszystko
może zostać zmarnowane. Człowiek zawsze może zmarnować
łaskę przez brak współpracy z nią.

Podziwiając św. Franciszka, i jego tak nadzwyczajną
duchowość, musimy sobie uświadomić, że jest ona owocem
dwóch rzeczy. Wielkiej łaski i równie wielkiej współpracy
z nią. Jeśli Biedaczyna osiągnął tak piękną duchowość, to
właśnie dlatego, że nie zmarnował w swoim życiu żadnego,
nawet najmniejszego natchnienia Ducha Świętego.
Oratio
Duchu Święty, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje dary
i natchnienia. Od początku naszego istnienia było ich tak
wiele, że dziś trudno jest je policzyć. Pragniemy być Ci jak
najwierniejsi. Nie chcemy niczego zmarnować, przegapić,
zaniedbać. Niech Twoje dary i nasza z nimi współpraca
tworzą w nas nowego człowieka.
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Dary i posłuszeństwo

Lectio
Po otrzymaniu tego błogosławiony Franciszek składał
dzięki Bogu, a uklęknąwszy przyrzekł pokornie i pobożnie
posłuszeństwo i szacunek papieżowi. Inni bracia, stosownie
do polecenia papieża, przyrzekli również posłuszeństwo
i szacunek błogosławionemu Franciszkowi. Otrzymawszy
błogosławieństwo Ojca Świętego nawiedzili groby
Apostołów. Później kardynał kazał udzielić tonsury
błogosławionemu Franciszkowi i innym braciom, ponieważ
chciał, by wszyscy byli duchownymi.
3 Tow. 52
Meditatio
Na zakończenie naszych rozważań o Duchu Świętym,
pragniemy poruszyć jeszcze jeden bardzo życiowy temat,
a mianowicie: dary i posłuszeństwo.

Każdy z nas jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Taka
też jest i jego duchowa droga. Nie ma identycznych ludzi tak
pod względem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Jeżeli tak
jest, to logiczną konsekwencją jest, że każdy człowiek
otrzymuje osobiste i niepowtarzalne dary – charyzmaty.
Bóg nie zwykł traktować ludzi szablonowo. O każdego
troszczy się osobiście i w sposób indywidualny. Każdy też
człowiek ma ułożony przez Boga plan – powołanie, które
winien wypełnić. By tak się stało, każdy otrzymuje specjalne,
osobiste łaski, co można nazwać też charyzmatem.
Prawdy te dotyczą wszystkich ludzi, obojętnie, w jakim
stanie żyjących. Jednocześnie każdy człowiek żyje w jakiejś
określonej społeczności. Każda zaś społeczność kieruje się
swoimi określonymi prawami. Społeczność musi mieć prawa,
bo bez nich szybko zapanuje samowola i anarchia.
Także wspólnota franciszkańska posiada swoje prawa:
Regułę i Konstytucje. Wspólnoty nasze posiadają także swoich
ministrów, których jedną z powinności jest czuwanie nad
przestrzeganiem prawa zakonnego. Każdy z zakonników
składa ślub posłuszeństwa, w którym oddaje swą wolną wolę
Bogu poprzez mediację przełożonych i wspólnoty.
Wszystkie osobiste dary, jakie posiada każdy z braci,
muszą być zgodne z charyzmatem Zakonu. Bóg jest Dawcą
charyzmatu zarówno Zakonu, jak i osobistego, dlatego więc
one nie mogą się wykluczać, ale muszą być ze sobą zgodne.
Gdyby tu powstała sprzeczność, byłby to znak, że dany
współbrat albo nie posiada powołania, albo je stracił, albo
pomylił charyzmat.
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Bardzo piękny przykład pragnienia bycia we wszystkim
posłusznym i posiadania zawsze przełożonego dał nam św.
Franciszek. Wiedział doskonale, że obecność przełożonego jest
widzialną gwarancją obecności Zakonu i jedności z nim.
Może się jednak zdarzyć trudność polegająca na
pogodzeniu osobistego charyzmatu z wolą przełożonych. Jest
to zagadnienie teoretycznie bardzo proste do rozwiązania, lecz
w praktyce przysparza bardzo wiele trudności.
Zadaniem przełożonych jest nie tylko strzeżenie
zachowywania prawa. Muszą oni, tak jak i każdy brat, z wielką
pieczołowitością odczytać osobistą drogę i charyzmat
darowany przez Boga. Osobistych charyzmatów nigdy nie
należy lekceważyć czy wręcz prześladować. Nie można
niszczyć w drugim człowieku tego Bożego odwiecznego
zamysłu.
Tak samo ze strony przełożonych, jak i poszczególnych
braci musi być bardzo głęboka postawa kontemplacyjna. To
ona właśnie pozwoli te dary dostrzec, rozeznać, uszanować,
rozwijać. Ta postawa zakłada także solidne duchowe
rozeznanie i to z obu zainteresowanych stron. Żadna z nich nie
ma prawa z jakichś błahych powodów drugiemu coś
zabraniać.
Napięcie pomiędzy osobistym charyzmatem
a przełożonym nie musi być koniecznie czymś negatywnym.
Wymaga ono jedynie dojrzałego podejścia obu stron. Życie
uczy, że czynienie czegoś na siłę zabija Ducha i nie przynosi
pożytku żadnej ze stron. Napięcie takie może jednak
poprowadzić do głębokiego wysiłku, by odczytać, co Boże, a to
z pewnością przyniesie korzyść obu stronom.

Oratio
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że każdego z nas
obdarzasz w sposób osobisty i niepowtarzalny. Dziękujemy
Ci za osobisty charyzmat, jaki dałeś każdemu z nas. Prosimy
Cię, oświeć naszych przełożonych, aby pomagali nam ten
charyzmat odczytać i wcielić w życie.
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VII Niedziela Wielkanocna

I posiądzie je potomstwo sług Jego * i miłujący Jego
imię w nich zamieszkają.
Of 14
Meditatio

Lectio
Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze Najświętszy, Królu
nieba i ziemi * ponieważ mnie pocieszyłeś.
Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim * będę działał
z ufnością i nie ulęknę się.
Pan moją mocą i chwałą moją i stał się moim
zbawieniem
Prawica Twoja, Panie, wsławiła się mocą, prawica Twoja,
Panie, poraziła nieprzyjaciela * i potęgą Twojej chwały
powaliłeś przeciwników moich
Niech zobaczą ubodzy i niech się radują * szukajcie
Boga, a będzie żyła wasza dusza. Niech Go sławią niebo
i ziemia * morze i wszystko, co w nich się porusza.
Bo Bóg zbawi Syjon * i zostaną odbudowane miasta
Judy.
I zamieszkają tam * i wezmą je w dziedzictwo.

Rozważaniem na temat psalmu 14 z Oficjum o Męce
Pańskiej rozpoczynamy już ostatni tydzień okresu
wielkanocnego. Św. Franciszek modli się słowami:
Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze Najświętszy, Królu
nieba i ziemi * ponieważ mnie pocieszyłeś.
Czas Wielkiego Postu i Wielkanocy, jaki dany nam był
w tym roku przeżyć, był z pewnością bardzo bogaty. Te
minione dni były pełne zmagań, trudu, ale także radości
i odpoczynku. Popatrzmy teraz na wszystko, co jest za nami,
w duchu dziękczynienia i uwielbienia Boga. Chciejmy
wysławiać Boga za to, że On, Ojciec, Król nieba i ziemi, tyle
razy pochylał się nad nami, aby nam pomóc i pocieszyć. Ileż to
razy, nawet wśród wielu przeciwności i w opuszczeniu, Bóg
przychodził do nas z pociechą. Powtarzało się wtedy
doświadczenie św. Pawła, który pisał o Bogu przychodzącemu
z pociechą w czasie naszych utrapień.
Pociecha, jaką obdarza nas Bóg, to przede wszystkim dar,
jaki udziela nam On od wewnątrz. To rozradowanie się w Nim
jest dziełem Ducha Świętego, który przychodzi do nas i działa
w naszym sercu. Ta pociecha jest tak mocna, że odnawia
i umacnia nasze siły fizyczne i duchowe. Tak umocnieni
możemy dalej wędrować i zmagać się o królestwo niebieskie.
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Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim * będę działał
z ufnością i nie ulęknę się.
Umocnieni pociechą, wyznajemy z radością, że tylko
Jezus jest naszym Panem i Zbawcą. To On zajmuje pierwsze
i najważniejsze miejsce w naszym życiu.
Po przeżyciu na nowo dwóch najważniejszych okresów
liturgicznych oraz odnowieniu w sobie tej centralnej prawdy
o męce i zmartwychwstaniu Jezusa, możemy rozpocząć za
niedługo nowy okres liturgiczny. Umocnieni łaską możemy
wyznać, że będziemy działać z ufnością. Teraz już wiemy, że
możemy zaufać jedynie Bogu, a nie sobie czy stworzeniom.
Jeśli się oprzemy na Nim, to niczego nam nie zabraknie
i będziemy mocni, jak skała. Każde nasze działanie, które
wypływa z naszego oparcia się na Bogu, przyniesie wiele
owoców i chwały Bożej.
Doświadczenie paschalne przynosi nam jeszcze jeden
owoc w naszym działaniu, a mianowicie pozbawia je lęku.
Św. Franciszek wyznaje: będę działał z ufnością i nie
ulęknę się. Tam, gdzie człowiek opiera się na Bogu, tam nie
ma miejsca na lęk. Bóg usuwa wszelki lęk. On daje moc
i odwagę zdolną pokonać każdą przeszkodę. Zły duch,
posługujący się lękiem, nie ma wtedy mocy nad człowiekiem.
W życiu Biedaczyny takie uwolnienie z lęku dokonało się
po jego nawróceniu. Umocniony łaską Bożą, nie bał się
niczego. Potrafił wyrzec się wszelkich zabezpieczeń przez
zostawienie majątku. Nie bał się Biedaczyna głodu, chłodu,
prowizoryczności życia. Przestał się także lękać reakcji ze
strony rodziców, dawnych przyjaciół, mieszkańców Asyżu.

Zaufał Bogu, oparł się na Nim i to stanowiło jego nowy
fundament życia. Ufność złożona w zmartwychwstałym
Jezusie wyzwoliła św. Franciszka z wszelkich lęków.
Niech właśnie to pozostanie nam na zakończenie tego
okresu liturgicznego. Zaufajmy Bogu i przestańmy się lękać.
Niech w naszym życiu i posłudze nie będzie miejsca na lęk.
Niech wszystko, co będziemy czynić, będzie pełne mocy
i odwagi, płynących z naszego zaufania zmartwychwstałemu
Jezusowi.
Oratio
Zmartwychwstały Jezu, dziękujemy Ci z całego serca za
wszystko, co nam dałeś w okresie Wielkiego Postu
i Wielkanocy. Dziękujemy Ci za to, że dzień po dniu
mogliśmy doświadczać Twojego działania. Oto teraz z nową
ufnością chcemy Ci się od nowa zawierzyć i jednocześnie
oprzeć na Tobie wszelkie nasze działania.
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Pierwsza forma życia

Chociaż mąż Boży nie zwracał się jeszcze do ludu
z formalnymi kazaniami, to jednak, gdy przechodził przez
miasteczka i zamki, zachęcał wszystkich, by kochali i bali się
Boga, a także, by pokutowali za grzechy.
Brat Idzi zaś napominał słuchaczy, by mu wierzyli,
ponieważ daje im najlepsze rady.
3 Tow. 33
Meditatio

Lectio
Błogosławiony Franciszek biorąc ze sobą brata Idziego
ruszył w drogę ku Marchii Ankońskiej. Dwaj pozostali poszli
w przeciwnym kierunku. Idąc ku Marchii, pielgrzymi bardzo
radowali się w Panu. Mąż Boży głośno i pięknie
wyśpiewywał po francusku pochwały dla Pana, czcił
i wysławiał dobroć Najwyższego. Byli zaś przepełnieni tak
wielką radością, jakby znaleźli wielki skarb na ewangelicznej
roli Pani ubóstwo, dla miłości, której wspaniałomyślnie
i chętnie wyzbywali się wszelkich dóbr ziemskich,
uchodzących w ich oczach za błoto.
Święty powiedział do brata Idziego:
– Nasza rodzina zakonna podobna będzie do rybaka,
który zarzuca swoje sieci zagarniając mnóstwo ryb; małe
zostawia w wodzie, a do kosza zbiera duże.
W tych słowach przepowiadał rozwój zakonu.

Tą medytacją chcemy rozpocząć naszą refleksję nad
początkami Zakonu. Nie chodzi nam tu o przypomnienie
historycznych faktów, ale o to, by poprzez refleksję nad nimi
w sposób jasny ujrzeć źródła naszej franciszkańskiej
tożsamości.
Po dołączeniu się pierwszych braci do św. Franciszka
oraz po ich krótkim pobycie najpierw w Rivotorto, a potem
w Porcjunkuli, nadszedł dla tej pierwszej i jeszcze malutkiej
wspólnoty czas ważnych decyzji.
Otóż bracia postanowili pozostawić Porcjunkulę i udać
się na swoją pierwszą wyprawę misyjną. Św. Franciszek wraz
z bratem Idzim wyruszyli do Marchii Ankońskiej, natomiast
Bernard z Quintavalle z Piotrem z Cattanio w przeciwnym
kierunku.
Ten tak może pozornie niewiele znaczący fakt był
momentem przełomowym dla tworzącego się Zakonu. Po
pierwsze bracia nie uważali się za kustoszów Porcjunkuli i nie
bali się jej pozostawić. Nigdy nie czuli się niewolnikami
jakiegoś miejsca.
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Po drugie, bracia na wyprawę misyjną ruszyli we dwoje,
a nie pojedynczo. Ewangelizacja, jakiej się oddawali, z natury
swojej bardziej polegała na dawaniu świadectwa, aniżeli tylko
na przepowiadaniu. Właśnie to, że bracia byli zawsze razem,
było bardzo czytelną okazją do tego, by ludziom dać przykład
braterstwa. Polegało ono na równości, bezpośredniości,
prostocie, radości i spontaniczności we wzajemnych relacjach.
Dla ówczesnego, podzielonego na ścisłą hierarchię,
społeczeństwa takie świadectwo musiało być bardzo czytelne.
Zwłaszcza że owi bracia pochodzili z różnych grup
społecznych, a zachowywali się tak, że pomiędzy nimi nie
można było wyczuć żadnej różnicy.
Jeszcze inną rzeczą godną podkreślenia było to, że bracia
konsekwentnie, według słów Ewangelii, nic nie brali ze sobą
na drogę, zdając się całkowicie na Bożą Opatrzność. Ten styl
życia nie mógł pozostać niezauważony i dlatego ludzie
z podziwem, ale i z pewnym dystansem zauważali: albo ze
względu na najwyższą doskonałość przylgnęli do Pana, albo
rzeczywiście są szaleńcami, ponieważ życie ich zdaje się być
desperackie, skoro używają tylko odrobiny pożywienia,
chodzą boso i noszą bardzo nędzne odzienie.
Św. Franciszek formalnie nie posiadał jeszcze misji
kanonicznej do głoszenia kazań, dlatego też: nie zwracał się
jeszcze do ludu z formalnymi kazaniami, to jednak, gdy
przechodził przez miasteczka i zamki, zachęcał wszystkich,
by kochali i bali się Boga, a także, by pokutowali za grzechy.
Bracia odnajdywali ludzi przy ich codziennych zajęciach
i tam głosili im dobrą nowinę o miłości, bojaźni i pokucie. Są
to trzy charakterystyczne tematy kazań św. Franciszka,

wypływające nie tyle z jego rozumu, co z doświadczenia Boga
na swej przebytej drodze.
Franciszkańska forma życia od początku zawierała
w sobie następujące elementy: wspólnota, braterstwo,
ewangelizacja, kontemplacja, ubóstwo. Dopiero później te
elementy niejako „obrosły” w różne przepisy, wskazania,
a także w swoistą franciszkańską teologię.
Jest ważne, aby właśnie te istotne elementy były zawsze
obecne w naszym franciszkańskim życiu. Czymś ważniejszym
od formy jest skoncentrowanie się na istocie tego życia. Formy
będą zmieniać się, w zależności od miejsca i epoki, natomiast
istota musi pozostać zawsze niezmienna.
Nie wolno nam także nigdy pomylić formy z istotą
naszego franciszkańskiego życia, ponieważ wtedy rzeczy
drugorzędne mogą zająć pierwsze miejsce. Dlatego winniśmy
w naszych czasach mieć dokładną świadomość istoty naszego
życia i jednocześnie usilnie szukać nowych form wcielenia
naszego charyzmatu w otaczającą nas teraźniejszość.
Oratio
Św. Franciszku dziękujemy Ci za ten dzień, w którym po
raz pierwszy razem ze swoimi braćmi opuściłeś Porcjunkulę.
Za Twoją pierwszą wyprawę misyjną, ukazującą nam
w praktyczny sposób nasz charyzmat. Chcemy więc zawsze
i wszędzie żyć we wspólnocie i w umniejszeniu, na modlitwie
i z pracy rąk własnych, głosząc przez to królestwo niebieskie.
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VII T YDZIEŃ W IELKANOCNY - W TOREK

Zatwierdzenie ustne
Zakonu przez
papieża Innocentego III

Lectio
Następnego więc dnia mąż Boży został przedstawiony
przez wspomnianego kardynała papieżowi, któremu ujawnił
wszystkie swoje święte zamiary. Papież, który był
człowiekiem wyjątkowej roztropności, aprobował je według
przyjętych form. Dając jemu i jego braciom kilka
wskazówek, błogosławił ich mówiąc:
– Bracia, idźcie z Panem i jak sam raczy was natchnąć,
tak wszystkim głoście pokutę. Gdy zaś Bóg Wszechmogący
zwiększy waszą liczbę i będzie nadal obdarzał was łaską,
przyjdźcie nas powiadomić, a my udzielimy wam więcej niż
teraz i jeszcze bezpieczniej powierzymy wam większe
sprawy.
Ojciec Święty chcąc wiedzieć, czy to, na co się zgodził
i na co zamierzał się zgodzić, było zgodne z wolą Pana,
zanim Święty od niego odszedł, powiedział do niego i jego
towarzyszy:

– Synowie moi, wasz rodzaj życia wydaje się nam zbyt
twardy i surowy. Chociaż wierzymy, że macie tak wielką
gorliwość, iż nie należy w was wątpić, to jednak powinniśmy
myśleć o tych, którzy pójdą za wami, aby ta droga nie
wydawała się im zbyt ciężka.
Gdy spostrzegł stałość ich wiary i kotwicę nadziei
bardzo mocno tkwiącą w Chrystusie, do tego stopnia, że nie
chcieli odstąpić od swego ideału, powiedział
błogosławionemu Franciszkowi:
– Synu, idź i proś Boga, aby objawił ci, czy to, czego
pragniecie, wypływa z Jego woli. Skoro przekonamy się, że
taka jest wola Pana, przychylimy się do twoich pragnień. (...)
Uścisnął go i uznał Regułę, którą napisał. Dał mu także
pozwolenie do głoszenia wszędzie pokuty. Później dał takie
upoważnienie wszystkim braciom, z tym jednak
zastrzeżeniem, że trzeba było uzyskać pozwolenie
błogosławionego Franciszka, by można było głosić kazania.
Wszystko to zatwierdził później na Konsystorzu.
3 Tow. 49
Meditatio
Gdy grupa braci wraz ze św. Franciszkiem osiągnęła
symboliczną liczbę dwunastu, po wystarczająco długim
doświadczeniu duchowym tenże Święty wypowiedział jedno
z najważniejszych zdań w swoim życiu: Bracia, widzę, że Pan
w swym miłosierdziu chce powiększyć naszą grupę.
Chodźmy więc do matki naszej, Świętego Kościoła
Rzymskiego. Przedstawmy Najwyższemu Kapłanowi to, co
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Pan rozpoczął czynić przez nas, abyśmy zgodnie z jego wolą
i nakazem prowadzili nadal rozpoczęte dzieło.
Bracia tak długo, jak nie posiadali papieskiego
zatwierdzenia, byli jedynie pobożną grupą świeckich
pokutników, narażoną, zwłaszcza w tamtych czasach, na
niebezpieczeństwo herezji i odpadnięcia od Kościoła. Św.
Franciszek w Kościele rzymskim i w papieżu widział swą
Matkę, która nie tylko że zrodziła to dzieło, ale mogła być
jedynym gwarantem jego właściwego rozwoju. Wreszcie św.
Franciszek był przekonany, że jeśli jego wspólnota miała mieć
jakąś przyszłość, to mogła być ona wyłącznie w Kościele.
Pierwsze spotkanie z Innocentym III przyniosło tylko
połowiczny sukces. Z jednej strony papież wykazał dużą
życzliwość braciom, ale z drugiej widząc tylko w nich grupkę
zapaleńców, wyraził wątpliwość, co do ich przyszłości:
Synowie moi, wasz rodzaj życia wydaje się nam zbyt twardy
i surowy. Chociaż wierzymy, że macie tak wielką gorliwość,
iż nie należy w was wątpić, to jednak powinniśmy myśleć
o tych, którzy pójdą za wami, aby ta droga nie wydawała się
im zbyt ciężka.
Po modlitwie św. Franciszka i symbolicznym śnie
Innocentego III, nastąpiła jeszcze jedna audiencja, która
okazała się decydująca. Decyzja papieża była jednoznaczna:
Zaprawdę, to on jest tym świętym zakonnikiem, który
odbuduje i podtrzyma Kościół Boży. Uścisnął go i uznał
Regułę, którą napisał. Dał mu także pozwolenie do głoszenia
wszędzie pokuty.
Ojciec Święty, jako następca św. Piotra, zatwierdził
ewangeliczny sposób życia św. Franciszka i jego braci. Położył

swą Piotrową pieczęć na tym, co bracia praktykowali od swego
nawrócenia.
Nastąpił jeszcze jeden niezwykle istotny akt prawny. Po
otrzymaniu tego, błogosławiony Franciszek składał dzięki
Bogu, a uklęknąwszy przyrzekł pokornie i pobożnie
posłuszeństwo i szacunek papieżowi. Inni bracia, stosownie
do polecenia papieża, przyrzekli również posłuszeństwo
i szacunek błogosławionemu Franciszkowi.
Św. Franciszek w imieniu swoim i braci, na ręce Ojca
Świętego złożył swą pierwszą profesję. Posłuszeństwo
i szacunek były tym, co miało cechować relację Zakonu do
papieża. Odtąd Zakon Braci Mniejszych był związany
bezpośrednio z Kościołem rzymskim i tylko jemu
bezpośrednio podlegał. Jego misja miała dotyczyć całego
Kościoła katolickiego, a nie tylko lokalnego. Ważne było i to,
że papież po przyjęciu przyrzeczeń braci, nakazał im to samo
uczynić na ręce św. Franciszka. W ten sposób św. Franciszek
został uznany przez Ojca Świętego pierwszym prawnym
przełożonym całej wspólnoty. Jako zewnętrzny znak tego, co
się stało kardynał kazał udzielić tonsury błogosławionemu
Franciszkowi i innym braciom, ponieważ chciał, by wszyscy
byli duchownymi. Odtąd św. Franciszek i bracia nie stanowili
już prywatnej, małej grupy ewangelicznych szaleńców.
Można też powiedzieć, że z tą chwilą zakończyło się
prywatne życie św. Franciszka. Odtąd całą swoją energię i siły
poświęci na wypełnienie papieskiego mandatu. Zakon Braci
Mniejszych był pierwszym zakonem papieskim, to znaczy
takim, który bezpośrednio podlegał jurysdykcji Ojca Świętego.
Był on pierwszym zakonem ściśle misyjnym, nastawionym na
228

ewangelizację słowem i przykładem. Jest wreszcie pierwszym
zakonem, który swoją strukturę i duchowość oparł całkowicie
na Ewangelii.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za spotkanie św. Franciszka
z papieżem Innocentym. Dziękujemy za to, że udzieliłeś
Innocentemu swego Ducha, który pozwolił mu ujrzeć
w Biedaczynie kogoś, kto podtrzyma Kościół Święty.
Dziękujemy Ci za to, że Kościół, nasza Matka, przyjął pod
swoją opiekę i zatwierdził nasz Zakon.
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VII T YDZIEŃ W IELKANOCNY - Ś RODA

Reguła z 1221 r.

Augustyna, ani świętego Bernarda ani świętego Benedykta.
Pan powiedział mi, że chce, abym był nowym szaleńcem
w świecie; i nie chciał Bóg poprowadzić nas inną drogą, jak
przez tę wiedzę; natomiast przez waszą wiedzę i mądrość
Bóg was zawstydzi. Lecz ja ufam, że Pan ukarze was przez
swoich żandarmów, i ku waszemu zawstydzeniu powrócicie
jeszcze do waszego stanu, czy tego chcecie, czy nie”.
Wtedy Kardynał zdumiał się i nic nie odpowiedział,
a wszyscy bracia przelękli się.
ZA 18

Lectio

Meditatio

Podczas gdy błogosławiony Franciszek był u Matki
Bożej z Porcjunkuli na Kapitule Generalnej, zwanej kapitułą
mat, i było na niej pięć tysięcy braci, bardzo wielu braci
mądrych i uczonych powiedziało do pana Kardynała,
późniejszego Papieża Grzegorza IX, który był obecny na
kapitule, aby przekonał błogosławionego Franciszka, by
poszedł za radami wspomnianych mądrych braci i pozwolił
im czasami, żeby nim pokierowali, powołując się na Regułę
św. Benedykta, św. Augustyna i św. Bernarda, którzy tak
a tak uczą żyć w sposób uporządkowany.
Wówczas błogosławiony Franciszek, wysłuchawszy na
ten temat napomnienia Kardynała, wziął go za rękę
i zaprowadził go do braci zgromadzonych na kapitule, i tak
przemówił do braci: „Bracia moi, bracia moi, Bóg powołał
mnie na drogę pokory i ukazał mi drogę prostoty; nie chcę,
abyście mi wspominali o jakiejś Regule: ani świętego

Ustne zatwierdzenie formy życia przez papieża
Innocentego III było wielkim sukcesem św. Franciszka i jego
braci. Przez zatwierdzenie i otrzymanie tonsury, powstająca
wspólnota otrzymała w Kościele swoją osobowość prawną.
Wraz z upływem czasu pierwotna grupa dwunastu braci
zaczęła się gwałtownie rozwijać. Zakon powoli nabierał bardzo
zróżnicowanego oblicza. Przychodzili do niego bracia
niepotrafiący pisać i nieposiadający wykształcenia oraz tacy,
którzy posiadali wykształcenie uniwersyteckie. Przychodzili
tacy, którzy kierowali się autentycznym pragnieniem życia
ewangelicznego, ale też i tacy, którzy szukali przygód albo
możliwości zrobienia kariery.
Na samym początku wszystkich braci przyjmował i
formował św. Franciszek, lecz dosyć szybko stało się to
niemożliwe. Rodziła się potrzeba uporządkowania formacji,
którą już nie dawał św. Franciszek, ale inni bracia. Sama
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formacja wymagała już pewnych struktur, zasad. To, co
wystarczało w 1209 roku, teraz było już nieadekwatne do
nowej sytuacji.
Wspólnota braci stała się międzynarodowa,
pluralistyczna, o różnych tendencjach, często samych w sobie
sprzecznych. Warunki życia braci stawały się coraz bardziej
różne. W tym samym Zakonie byli bracia wiodący życie
wędrowne, co i pustelnicze, udający się na misje, jak i
pracujący ręcznie na roli.
W kilka lat po zatwierdzeniu Zakonu, tenże zaczął przeżywać
swój pierwszy kryzys. Jego znakiem była interwencja papieża
Honoriusza III, który, bullą Cum secundum consilium, w 1220
r., nakazał wprowadzenie rocznego nowicjatu oraz zakazał
opuszczania Zakonu po złożonej profesji.
Powstała więc konieczność napisania dokumentu, reguły
będącej trwałym fundamentem Zakonu. Mógł to uczynić tylko
św. Franciszek.
Nasz Święty stanął przed niezmiernie trudnym
zadaniem. Charyzmat, czyli coś duchowego musiał przelać na
papier. Trudność ta była tym większa, ponieważ św.
Franciszek spotkał się w Zakonie z bardzo silną tendencją
braci, którzy chcieli, aby została przyjęta przez kapitułę już
jakaś istniejąca reguła. Św. Franciszek pozostał nieugięty:
Bracia moi, Bóg powołał mnie na drogę pokory i ukazał mi
drogę prostoty; nie chcę, abyście mi wspominali o jakiejś
Regule: ani świętego Augustyna, ani świętego Bernarda ani
świętego Benedykta. Pan powiedział mi, że chce, abym był
nowym szaleńcem w świecie; i nie chciał Bóg poprowadzić
nas inną drogą.

Nowa reguła została napisana w 1221 roku i w tymże
roku zatwierdzona przez Kapitułę braci, zebraną na Zesłanie
Ducha Świętego. Do historii przeszła ona jako Reguła
niezatwierdzona, z powodu braku aprobaty dla niej ze strony
papieża.
Dlaczego nie została ona zatwierdzona? Przyczyn było
kilka. Po pierwsze była to reguła stosunkowo obszerna.
Oprócz wielu norm praktycznych, posiadała bardzo
rozbudowaną teologię. Miejscami ten dokument, który miał
być kodeksem prawnym, zamieniał się w dzieło
ascetyczno-mistyczne.
Niektóre sformułowania wymagały dopracowania pod
względem prawnym, aby wykluczyć wszelką dwuznaczność.
Był jeszcze jeden argument. Ponieważ w większości bracia
prowadzili wędrowny sposób życia, a wielu z nich nie potrafiło
pisać i czytać, potrzebowali reguły, którą mogliby nauczyć się
na pamięć. Ta napisana w 1221 r. była po prostu za długa, co
uniemożliwiało nauczenie się jej na pamięć.
Dziś, gdy czytamy tę regułę, pomimo że nie posiada ona
znaczenia prawnego, możemy odkryć w niej niezwykłą głębię
duchową. Na zawsze pozostanie ona pierwszym spisanym
świadectwem charyzmatu franciszkańskiego. Reguła z 1221 r.
jest także pomnikiem miłości św. Franciszka do Ewangelii.
Ilość cytatów z Nowego Testamentu jest tak wymownym
świadectwem tego, jak bardzo św. Franciszek umiłował Pismo
Święte.
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Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją opiekę, którą od
początku otaczałeś zakon franciszkański. Dziękujemy Ci św.
Franciszku za twoją wierność charyzmatowi otrzymanemu
od Boga. Za to, że nie uległeś różnym namowom i że
napisałeś Regułę zawierającą całą głębię twojego
charyzmatu.
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VII T YDZIEŃ W IELKANOCNY - C ZWARTEK

Okoliczności powstania
Reguły z 1223 r.

Lectio
Podczas gdy błogosławiony Franciszek przebywał wraz
z bratem Leonem z Asyżu i bratem Bonizym z Bolonii na
jednej górze w celu napisania Reguły – gdyż pierwsza, którą
podyktował pouczony przez Chrystusa, zaginęła – liczni
ministrowie, zgromadziwszy się u brata Eliasza, który był
wikariuszem błogosławionego Franciszka, powiedzieli do
niego: „Słyszeliśmy, że ten brat Franciszek tworzy nową
Regułę; obawiamy się, aby nie uczynił jej tak surowej, że nie
moglibyśmy jej zachować. Chcemy, abyś poszedł do niego
i powiedział mu, że my nie chcemy być zobowiązani do
zachowywania tej Reguły; niech stworzy ją dla siebie, a nie
dla nas”.
Brat Eliasz odpowiedział im, że nie chce iść, bojąc się
nagany brata Franciszka. Ponieważ jednak oni nalegali, aby
poszedł, odpowiedział, że nie ma zamiaru pójść tam bez nich.
I wtedy poszli wszyscy razem.

A kiedy brat Eliasz wraz ze wspomnianymi ministrami
był blisko miejsca, w którym przebywał błogosławiony
Franciszek, zawołał go. Błogosławiony Franciszek
odpowiedział mu, a gdy zobaczył wspomnianych ministrów,
zapytał: „Czego chcą ci bracia?”. A brat Eliasz odpowiedział:
„To są ministrowie, którzy słysząc, że tworzysz nową Regułę
i bojąc się, że uczynisz ją zbyt surową, protestują i mówią, że
nie chcą być zobowiązani do jej zachowywania. Masz ją
stworzyć dla siebie, a nie dla nich”.
Wówczas błogosławiony Franciszek zwrócił swe oblicze
ku niebu i tak powiedział do Chrystusa: „Panie, czyż nie
mówiłem, że nie uwierzą Ci?”. Wówczas usłyszeli
w powietrzu głos Chrystusa odpowiadającego: „Franciszku,
nie ma w Regule nic twojego, lecz wszystko, co jest w niej
zawarte, jest Moje. I chcę, aby Reguła tak była
zachowywana dosłownie, dosłownie, dosłownie, bez
wyjaśnień, bez wyjaśnień, bez wyjaśnień”. I dodał: „Ja wiem,
ile może ludzka słabość oraz ile chcę im pomagać. Ci, którzy
nie chcą zachowywać Reguły, niech odejdą z Zakonu”. Wtedy
błogosławiony Franciszek zwrócił się do owych braci
i powiedział im: „Słyszeliście? słyszeliście? chcecie, aby wam
to powtórzyć?”. Wówczas owi ministrowie odeszli
zawstydzeni, uznając swoją winę.
ZA 17
Meditatio
Z ogłoszeniem Reguły z 1221r. św. Franciszek osiągnął
podwójny cel. Zapełnił bardzo niebezpieczną pustkę prawną
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w Zakonie i odtąd już można było w sposób jasny ująć
specyfikę i fizjonomię Zakonu.
Nie było już żadnych wątpliwości, że Zakon jest
podzielony na prowincje, na których czele stoją ministrowie,
wybierani przez braci. Zakon został poddany bezpośrednio
jurysdykcji Stolicy Świętej, a przez to wyjęty spod jurysdykcji
biskupów miejsca. Jasno została określona ewangeliczność
i misyjność Zakonu. Ustalono wiele zasad wewnętrznych
wspólnoty, takich jak: sposób przyjmowania, modlitwy, post,
praktyka ubóstwa.
Jednak ta pierwsza Reguła w zamyśle św. Franciszka nie
była czymś definitywnym. Była ona dokumentem
przejściowym, napisanym ad experimentum. Nie mamy
nigdzie nawet śladu tego, by Biedaczyna starał się, a nawet
walczył o zatwierdzenie tego tekstu.
Z pewnością św. Franciszek zdawał sobie sprawę z tego,
że wiele punktów Reguły trzeba będzie zmienić i dopracować.
Nawet tylko krótki okres przyniósł nowe zmiany warunków
życia i działalności braci, co musiało znaleźć odbicie w Regule.
Na jesień 1222r. św. Franciszek, wraz z braćmi Leonem
i Bonizio, udał się do eremu Fontecolombo w Dolinie
Reatyńskiej, aby tam przygotować nową, ale i jednocześnie
ostateczną redakcję Reguły.
Zadanie, przed jakim stanął na nowo św. Franciszek, było
jeszcze trudniejsze niż wcześniej. Zdawał sobie doskonale
sprawę, że nowa reguła musi być krótsza i jeszcze bardziej
czytelniejsza i precyzyjniejsza niż poprzednia. Biedaczyna
odczuwał na sobie wielką presję. Z jednej strony od Boga,
bowiem nie mógł zdradzić otrzymanego charyzmatu, a z

drugiej od braci. Przytoczony powyżej fragment Zbioru
Asyskiego uzmysławia nam, jak wielkie były naciski na
Świętego ze strony ministrów, którzy już wtedy pragnęli
złagodzenia surowości życia i ideału.
Nie można więc dziwić się temu, że Biedaczyna udał się
do pustelni, aby tam w samotności i na modlitwie, z dala od
wszelkich nacisków, ułożyć tekst Reguły. Na wiosnę 1223 r.
była już gotowa pierwsza redakcja Reguły. Św. Franciszek udał
się z nią do Rzymu, do kardynała Hugolina. Biedaczyna
zdawał sobie doskonale sprawę, że tekst Reguły, zanim
zostanie dany do ostatecznego zatwierdzenia, musi być jeszcze
raz przejrzany, przepracowany przez papieskich prawników.
Razem z kardynałem Hugolinem św. Franciszek nadał Regule
już prawie ostateczny kształt. Została ona jeszcze
przedstawiona braciom na Kapitule Generalnej w czerwcu
1223 r. Ministrowie zebrani na kapitule sugerowali jeszcze
niektóre zmiany. Po kapitule ostateczny tekst Reguły
powędrował na Lateran, do ówczesnej siedziby papieża.
29 XI 1223 r. papież Honoriusz III, bulą Sollet annuere,
zatwierdził Regułę św. Franciszka. Do dziś ta Reguła
pozostała niezmieniona i jest fundamentalnym kodeksem dla
Pierwszego Zakonu św. Franciszka.
W Regule tej jest jasno i ostatecznie określona natura,
identyczność i fizjonomia Zakonu.
Reguła ta oznacza zakończenie długiej drogi. Rozpoczęła
się ona od nawrócenia św. Franciszka, a przez przybycie
pierwszych braci i błogosławieństwo papieża Innocentego III
zakończyła się zatwierdzeniem nowego zakonu w Kościele.
Zakończenie tego pierwszego etapu jednocześnie otworzyło
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nowy, który, według obietnicy danej św. Franciszkowi, ma
trwać do końca świata. Ten nowy etap, to po prostu życie braci
zachowujących swą Regułę, bez względu na miejsce i czas,
w jakich przyszło im żyć.
Oratio
Św. Franciszku, dziękujemy Ci za „Regułę”, którą
napisałeś tyle już wieków temu w Fontecolombo. Dziękujemy
Ci za to, że potrafiłeś zapisać w niej w sposób bardzo prosty
i zrozumiały formę życia braci mniejszych. Dzięki temu nasze
życie posiada pewny i trwały fundament, potwierdzony
i pobłogosławiony przez Kościół święty.
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Aktualność Reguły

Lectio
Z najbardziej żarliwą gorliwością odnosił się do
wspólnej profesji i do Reguły, a tych, którzy byli zelotami
w jej zachowaniu, obdarował szczególnym
błogosławieństwem. Mawiał do swoich, że jest ona księgą
życia, nadzieją zbawienia, rdzeniem Ewangelii, drogą
doskonałości, kluczem do raju, umową wiecznego
przymierza. Chciał, by wszyscy bracia ją, mieli, wszyscy ją
znali i żeby wszędzie była ich bodźcem do pokonywania
zniechęcenia oraz by rozmawiali o niej ze swoim
wewnętrznym człowiekiem, jako o pamiątce złożonej
przysięgi. Uczył, że zawsze należy mieć ją przed oczyma jako
przypomnienie obowiązków życia, i co więcej, z nią także
umierać. Pamiętał o tym zaleceniu jeden z braci laików,
o którym sądzimy, że trzeba go zaliczyć w poczet
męczenników, jako że zdobył palmę chwalebnego
zwycięstwa. Gdy Saraceni wlekli go na męczeństwo,

w podniesionych rękach trzymał Regułę, a zgiąwszy
pokornie kolana, powiedział do socjusza: „Bracie najdroższy,
przed oczyma Majestatu Bożego i przed tobą ogłaszam się
winnym za wszystko, co uczyniłem przeciw tej świętej
Regule”. Po tym krótkim oskarżeniu się został ścięty
mieczem. Męczeńsko skończył życie, a potem zajaśniał
znakami i cudami.
Wstąpił on był do Zakonu bardzo młodo, ledwie mógł
wytrzymać zakonny post, wszakże mimo tej młodości nosił
pancerz na gołym ciele. Szczęsny chłopiec, który szczęśliwie
rozpoczął i jeszcze szczęśliwiej dokończył zachowania
Reguły.
2Cel 208
Meditatio
Reguła franciszkańska, tak jak i wszystkie inne reguły,
jest rezultatem dwóch istotnych komponentów. Pierwszym
z nich jest charyzmat udzielony przez Boga św. Franciszkowi
jako fundatorowi Zakonu Braci Mniejszych. Drugi komponent
to potwierdzenie tego charyzmatu ze strony Kościoła.
Św. Franciszek w swoim Testamencie mówi bardzo
wyraźnie o tym: I gdy Pan zlecił mi troskę o braci, nikt mi nie
wskazywał, co mam czynić, lecz sam Najwyższy objawił mi,
że powinienem żyć według Ewangelii świętej. I ja kazałem to
spisać w niewielu prostych słowach, i Ojciec święty
potwierdził mi.
Biedaczyna, używając terminów biblijnych, nazywa
Regułę: księgą życia, nadzieją zbawienia, miodem Ewangelii,
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drogą doskonałości, kluczem do nieba i paktem wieczystego
przymierza.
Reguła jest widzialnym paktem wieczystego przymierza
pomiędzy Bogiem a Zakonem, jak też i każdym poszczególnym
bratem. Jak każde przymierze, tak i to zawiera obietnice, jak
i przyrzeczenie wierności, które dotyczy obu stron. Bóg obiecał
nam błogosławieństwo, wierność i życie wieczne, jeśli
zachowamy to wszystko, co przyrzekliśmy, składając śluby. My
zaś podczas profesji przyrzekliśmy Bogu zachowanie Reguły
Zakonu Braci Mniejszych.
Reguła jest dla nas drogą, która prowadzi do życia,
którym jest dla nas Chrystus. On zaś udziela nam życia, które
nie przemija, lecz trwa na wieki. Możemy być pewni, że
zachowując Regułę, co do jej litery i ducha, nie pobłądzimy.
Kościół zatwierdzając ją, dał nam gwarancję, że jest ona drogą
pewną i sprawdzoną, i prowadzącą do właściwego celu.
Właśnie dlatego, że Reguła jest dla nas drogą, winna być
przedmiotem naszej częstej i poważnej refleksji. Nie wystarczy
ją tylko znać, ale trzeba także ukochać, bo wtedy, ilekroć
staniemy na różnych życiowych rozdrożach, to właśnie w niej
znajdziemy właściwą wskazówkę. Refleksja ta powinna być
podejmowana tak przez pojedynczego brata, jak i wspólnotę
lokalną, prowincjalną czy cały Zakon. Bez tej stałej
i pogłębionej refleksji można bardzo szybko się pogubić na
drogach współczesnego świata.
Reguła, będąc miodem Ewangelii, ma w sobie moc
przekształcania nas w nowych ewangelicznych ludzi dla
zbudowania Kościoła. Patrząc na osiem wieków istnienia
Zakonu, możemy się poszczycić dziesiątkami świętych

żyjących w każdej epoce. Są wśród nich doktorzy Kościoła, jak
św. Bonawentura czy św. Antoni, męczennicy, jak św.
Maksymilian Maria Kolbe, wyznawcy, jak św. o. Pio
z Pietrelciny. Dla nich wszystkich Reguła była tym spisanym
sposobem życia, który doprowadził ich na wyżyny świętości.
Dla wszystkich tych świętych Reguła stała się kluczem,
który otworzył im chwalebną wieczność.
Wierne zachowywanie Reguły było zawsze tym, co
pomagało Zakonowi odradzać się i reformować w ciągu
wieków. Nigdy nie było takiej epoki, w której nie byłoby braci
pragnących zachowywać Regułę sine glossa. Tak jest do dziś.
Zakon, który potrzebuje ciągłej odnowy, wie doskonale, że
wszelka reforma zaczyna się od powrotu do czystego
zachowywania Reguły. Dlatego też wsłuchując się w głos
Kościoła, a zwłaszcza ostatniego Soboru, który nakazał nam
wrócić do źródeł, Reguła musi znaleźć należne jej miejsce
w naszym życiu.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za dar „Reguły”. Dziękujemy Ci za
tych wszystkich świętych naszego Zakonu, którzy przez jej
zachowanie doszli na wyżyny świętości. Wszyscy święci
Zakonu Serafickiego módlcie się za nas i wypraszajcie nam
gorliwość i wierność w zachowywaniu naszej „Reguły”.
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Obowiązywalność Reguły

„Franciszku, okruszynami z minionej nocy są słowa
Ewangelii, hostią Reguła, trądem niegodziwość”.
Bracia owych czasów nie uważali Reguły, którą
przysięgali zachowywać, za twardą i ostrą, jako że byli
bardzo ochotni do jeszcze większego wysiłku. Bo tam, gdzie
bodziec miłości zawsze popycha do czegoś więcej, nie ma
miejsca na opieszałość czy bezsenność.
2Cel 209
Meditatio

Lectio
Kiedyś święty Ojciec miał wizję, wyrokiem nieba daną,
odnoszącą się do Reguły. W tym czasie, kiedy między braćmi
trwała dyskusja o Regule do zatwierdzenia, Święty dogłębnie
przejęty tą sprawą, zobaczył we śnie taki obraz. Widział się
zbierającym z ziemi drobniutkie okruszyny chleba, które
miał rozdać wielu głodnym braciom, stojącym wokół niego.
Gdy wahał się, czy rozdzielać tak kruche drobiny, z bojaźni,
że takie ulotne pyłki będą mu wypadać z rąk; zawołał doń
głos z wysoka: „Franciszku, ze wszystkich okruszyn sporządź
jedną hostię i daj pragnącym do jedzenia”. On tak zrobił. Ci,
co przyjęli nienabożnie albo wzgardzili otrzymanym darem,
wkrótce w sposób widoczny zostali okryci trądem.
Rano Święty powiedział to wszystko towarzyszom,
żaląc się, że nie pojmuje tajemnicy widzenia. Ale wnet potem,
gdy czuwał na modlitwie, tenże głos z nieba rzekł do niego:

W naszych wstępnych rozważaniach nad Regułą św.
Franciszka musimy sobie zadać pytanie nie tylko o to, jakie
ma ona dla nas znaczenie, ale w jakim też stopniu nas
obowiązuje.
Św. Franciszek jako fundator Zakonu jest autorem
Reguły. Lecz Reguła sama w sobie nie ma żadnej mocy
zobowiązującej. Tej mocy nabiera dopiero po zatwierdzeniu jej
przez Kościół. Tak więc moc obowiązująca Reguły płynie
z Kościoła, nie zaś od św. Franciszka.
Nasza Reguła zawiera w sobie różne przepisy. Dlatego
też od początku powstało pytanie, czy te przepisy nas
obowiązują? A jeśli tak, to czy jest to pod grzechem ciężkim
czy lekkim? Czy Reguła zawiera w sobie nakazy, które można
potraktować jako rady?
Ponieważ ten problem był czymś bardzo żywotnym dla
braci, zwrócili się oni do papieża, jako jedynego autentycznego
interpretatora Reguły, o autorytatywne rozwiązanie tego
problemu.
238

Po powołaniu specjalnej komisji i gruntownym zbadaniu
sprawy, papież Klemens V wydał 6 V 1312 r. bullę Exivi de
Paradiso. W niej to wyliczył 24 przykazania Reguły
obowiązujące pod sankcją grzechu ciężkiego.
Takie podejście do Reguły okazało się jednak z czasem
bardzo szkodliwe. Na Regułę zaczęto spoglądać wyłącznie
w sposób prawny. Jej zachowywanie sprowadzono do
spełniania owych 24 przykazań. Po drodze zagubiono coś
najważniejszego, a mianowicie jej ducha. Jest rzeczą
znamienną, że wśród tych 24 przykazań nie było
najistotniejszego zdania Reguły, mówiącego o tym, że życie
braci polega na zachowywaniu Ewangelii.
Być może właśnie stąd wzięły się późniejsze interpretacje
naszego życia, mające niewiele wspólnego z franciszkańskim
charyzmatem. Powołania franciszkańskiego nie można
sprowadzić do zachowywania 24 przepisów. Jest ono czymś
znacznie szerszym.
Ta sytuacja trwała aż do Soboru Watykańskiego II. Tenże
Sobór w sposób autorytatywny stwierdził, że żaden fundator
nie ma mocy prawnej, ustanawiania przepisów pod sankcją
grzechu ciężkiego lub nawet lekkiego. Fundatorzy mogą dawać
propozycje lub zachęty, i tylko aprobata kościelna nadaje im
ważność. Ostateczne zatwierdzanie Reguły i Konstytucji
należy tylko do Kościoła.
Kościół także wypowiedział się, co do obowiązywalności
Reguły i Konstytucji. Uznał, że nie można stawiać na jednej
płaszczyźnie trzech rad ewangelicznych z wszystkimi innymi
przepisami zawartymi w prawie własnym. Dlatego to, co
dotyczy bezpośrednio zachowywania trzech rad

ewangelicznych, obowiązuje pod sankcją grzechu ciężkiego.
Natomiast do zachowania wszystkich innych przepisów, rad,
wskazań i zachęt jesteśmy zobowiązani w sumieniu.
Powstaje jednak pytanie, czy jest możliwe zachowywanie
trzech rad ewangelicznych, bez odniesienia się do Reguły
i Konstytucji? Odpowiedź dyktuje nam samo nasze życie.
Zachowywanie ducha i litery Reguły czyni nasze życie
franciszkańskim. Nie można nigdy sztucznie oddzielać
praktyki rad ewangelicznych od całego naszego sposobu życia.
Ważne jest, aby ten sposób życia jak najlepiej współgrał
z radami ewangelicznymi. Nasze trzy śluby nie są czymś
teoretycznym i abstrakcyjnym, ale wyrażają się poprzez
zachowywanie tego wszystkiego, co jest zapisane w Regule
i Konstytucjach.
Nie trzeba więc straszenia sankcjami, związanymi
z popełnieniem grzechu ciężkiego, za przekroczenie jakiegoś
przepisu. Nasze podstawowe ustawienie musi być pozytywne.
Musimy mieć silne pragnienie i postanowienie, by wypełnić
wszystko to, co przyrzekliśmy zachowywać z powodu miłości
do Boga i Kościoła, a nie zaś ze strachu przed grzechem.
Oratio
Dziękujemy Ci, Boże, za ducha i literę naszej „Reguły”.
Przyjmujemy wszystko to, co w niej jest zapisane jako wielki
dar i najlepsze wskazanie, jak zachowywać rady
ewangeliczne. Nie chcemy nigdy wpaść w faryzejską
mentalność zachowywania mało znaczących przepisów, przy
jednoczesnym zapomnieniu o tym, co najważniejsze.
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Uroczystość
Zesłania
Ducha
Świętego

Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego

Lectio
Błogosławiony Franciszek po otrzymaniu od
wspomnianego opata z góry Subasio kościoła Matki Bożej,
o którym była mowa, zarządził, że będzie się tu zbierać
kapituła dwa razy w roku na Zielone Świątki i w uroczystość
św. Michała. Na święto Zesłania Ducha Świętego wszyscy
bracia gromadzili się u Matki Bożej. Radzili nad tym, w jaki
sposób mogą lepiej zachować Regułę, a także wyznaczali
braci, by udali się w inne okolice z kazaniami do ludu
i zakładali nowe placówki. Innych braci umieszczali w ich
prowincjach.
Święty Franciszek natomiast kierował do nich
napomnienia, nagany i polecenia, które, jak mu się
wydawało, były zgodne z zamiarami Pana. Wszystko zaś, co
polecał im słowami, z całego serca i z wielką troskliwością
ukazywał w czynach. Czcił prałatów i kapłanów świętego
Kościoła, szanował panów, szlachtę i bogaczy; miał jednak

również głęboką miłość dla ubogich, współczuł całym swym
wnętrzem ich ciężarowi i okazywał się sługą wszystkich.
Chociaż był wyższy od wszystkich braci, to jednak wyznaczył
jednego z tych, którzy z nim mieszkali, na swego gwardiana
i pana, któremu, aby oddalić od siebie wszelką okazję pychy,
był posłuszny pokornie i pobożnie. Pochylał swoją głowę aż
do samej ziemi wszystkimi ludźmi, aby zasłużyć na to, by
kiedyś był wyniesiony pomiędzy świętych i wybranych Boga.
Troskliwie napominał braci, aby wiernie zachowywali
świętą Ewangelię, którą przyrzekli wypełniać, a zwłaszcza,
aby byli pełni czci i pobożności w odmawianiu Boskiego
oficjum i wobec przepisów Kościoła, słuchając pobożnie Mszy
świętej i adorując jak najpobożniej Ciało Pańskie.
3 Tow. 57; 59
Meditatio
Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego
kończymy centralny okres roku liturgicznego. W centrum
naszego życia chrześcijańskiego stoi prawda o śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa. Jednocześnie Jezus przyniósł
nam zapowiedź zesłania Ducha Świętego, który dzieło
odkupienia rozniesie aż na krańce świata.
W naszych wcześniejszych rozważaniach o Duchu
Świętym staraliśmy się ująć prawdę o Jego obecności
i działaniu w życiu poszczególnego brata. Dziś chcemy
rozważyć odniesienie Ducha Świętego do całej wspólnoty
Zakonu Braci Mniejszych.
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W rzeczywistości św. Franciszek nie zajmował się tylko
życiem poszczególnych braci, ale w większości pisał listy
odnoszące się do całej wspólnoty. Biedaczyna miał wizję
Zakonu jako małego Kościoła, który znajduje się wewnątrz
dużego, który jest zamieszkiwany przez Ducha Świętego.
Tak jak w Kościele, tak i w Zakonie w jego centrum
znajduje się Duch Święty.
Duch Święty jest tym, który daje powołanie i jednoczy
wspólnotę przez głęboką więź wiary. Więzy czy to braterskie,
czy nadprzyrodzone są dziełem Ducha Świętego. On jest także
spoiwem jedności całego Zakonu. Duch Święty jest sprawcą
jedności i poczucia przynależności i więzi do jednej rodziny.
Duch Święty jest tym, który daje całej rodzinie zakonnej
moc żarliwości w ewangelicznej gorliwości. To On nieustannie
tchnie w Zakon siłę, która każe mu się nieustannie odnawiać,
reformować. Duch Święty sprawia, że Zakon, jak i cały
Kościół, jest w stanie permanentnej odnowy. On nigdy nie
pozwoli na to, aby Zakon był z siebie zadowolony,
stwierdzając, że już spełnił swoje posłannictwo i cel. On
sprawia ten święty niepokój, który wprost prowadzi do
przemiany życia bardziej ewangelicznego i radykalnego.
Duch Święty nadaje Zakonowi dynamikę wędrowania.
Nie pozwala mu żyć chwałą przeszłości albo zadowalać się
powtarzaniem robienia ciągle tych samych rzeczy. On sprawia,
że wspólnota nasza ze swej natury jest poszukująca, a przez to
nieustannie nowa, kreatywna i nieszablonowa.
Duch Święty jest tym, który przemienia Zakon od środka.
Czyni to tak, że żaden z braci nie może sobie tego przypisać.

To On sprawia, że nasz Zakon w ciągu ośmiu wieków nie
umarł, ale odradzał się nawet z największych upadków.
Duch Święty jest, jak mawiał św. Franciszek, Generałem
Zakonu Braci Mniejszych. To On jest jego głową, z którego
światło i moc spływa na wszystkie jego członki.
Żaden z braci ministrów nie może sobie uzurpować
miejsca i władzy, jaką posiada w Zakonie Duch Święty. Ta
prawda uczy wielkiej pokory wszystkich ministrów.
W ostateczności oni są tylko przekaźnikami łaski Ducha
Świętego i niczym więcej.
Duch Święty jest wreszcie tym, który uświęca cały Zakon.
To On jest tym, który prowadzi braci do świętości życia. Żaden
z braci nie posiada sam w sobie mocy, by się uświęcić. Także
Zakon sam w sobie nie czyni swoich braci świętymi. Jest to
dzieło Ducha Świętego.
Nie można więc się dziwić, że św. Franciszek z taką mocą
nakazał braciom, aby ponad wszystko zechcieli posiąść Ducha
Świętego wraz z Jego uświęcającym działaniem.
Niech więc ta dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego
otworzy nas wszystkich na jego uświęcającą obecność. Niech
Duch Święty, według woli Biedaczyny, będzie prawdziwie
Generałem całej naszej zakonnej rodziny, jak i wnętrza
każdego z nas.
Oratio
Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź i napełnij na nowo
nasz Zakon swoją obecnością i darami. Ty jesteś, według
słów św. Franciszka, jego Generałem. Rządź nim i wypełniaj
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go swoim światłem, mocą i żarliwością, i spraw, aby
przyniósł wielkie owoce świętości.
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