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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.
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XVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO

XVIII Niedziela Zwykła

Lectio
Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy
Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc; z całej
duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie
kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim
Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając
wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej
miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak
samych siebie, wszystkich pociągając według sił do Twojej
miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego
i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego
zgorszenia.
Św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz, 5

Meditatio
Rozważany przez nas dzisiaj fragment Modlitwy
Pańskiej, zawiera w sobie jedną z najważniejszych prawd
teologii życia duchowego. Jezus przyszedł na ziemię aby
wypełnić wolę Ojca. Ta wola była codziennym pokarmem
Jezusa. Ją nieustannie odczytywał na swej modlitwie.
Modlitwa bądź wola Twoja odsłania nam tajemnicę wnętrza
Jezusa i w niej możemy znaleźć odpowiedź na pytanie jaka
była duchowość naszego Zbawiciela.
Jezus był wewnętrznie cały zwrócony w stronę swego
Ojca. To wewnętrzne ukierunkowanie sprawiało, ze Jezus
nigdy nie był sam. Był on zawsze z Ojcem, tak że nic i nikt nie
potrafił go oderwać od Ojca. Nie było w życiu Jezusa żadnego
kroku czy decyzji podjętej bez uprzedniego zwrócenia się do
Ojca. Ta Jezusowa relacja z Ojcem nie była czymś
wydumanym czy wyrachowanym, ale była na wskroś czymś
naturalnym. Wypływała ona z miłości jaka łączyła Jezusa
z Ojcem. Ponieważ miłość pomiędzy nimi była czymś
niezmierzonym tak też i ich zjednoczenie było wyjątkowe i nie
mające sobie równego.
Bardzo często człowiekowi przychodzi z dużą trudnością
wypowiedzenie modlitwy bądź wola Twoja. Łatwiej jest o coś
prosić czy nawet dziękować, aniżeli zdać się na Boga
i powierzyć mu swoją wolę. Dzieje się tak dlatego, ponieważ
w Bożym planie może być zapisane cierpienie, przed którym
człowiek ucieka i którego się lęka. Potrzeba dużej miłości,
bliskości i zaufania względem Boga aby oddać mu swoja wolę.
Bez tego jest niemożliwe przełamanie tych wszystkich lęków.
5

Doświadczenie duchowe św. Franciszka, można opisać
jako drogę, przejścia od pełnienia woli własnej do pełnienia
woli Bożej. Początki duchowej drogi Biedaczyny były
naznaczone narcystycznym pragnieniem zrealizowania siebie.
Marzeniom o rycerskiej sławie św. Franciszka były
podporządkowane jego pierwsze samodzielne decyzje, takie
jak choćby wybranie się na wojnę z Perugią. U Biedaczyny
praktycznie nie istniało coś takiego jak prośba do Boga aby
spełniła się jego wola. Wraz z klęską swoich młodzieńczych
marzeń Biedaczyna odkrył, że realizowanie swojej woli
bynajmniej nie chroni człowieka od cierpienia. Jego
nawrócenie między innymi polegało na tym, że zrozumiał
swoje ograniczenie poznawcze. Odkrycie, że coś co wydaje się
człowiekowi dobre dla niego wcale takie nie musi być, było
punktem zwrotnym dla św. Franciszka. Od tego momentu
zaczął powoli otwierać się na wolę Boga i prosić aby się ona
realizowała w jego życiu.
Po nawróceniu Biedaczyna stał się niezwykle gorliwy
w pełnieniu nie swojej ale Bożej woli. Właśnie dzięki temu
z czasem doszedł do wielkiej świętości, która okazała się nie
jego ale dziełem Boga. W oddaniu się woli Bożej, Biedaczyna
nie widział jakiegoś sposobu ucieczki od cierpienia. Życiowe
trudy, duchowe cierpienia stały się dla niego drogą do
zjednoczenia się z tym wszystkim co przeżywał na ziemi
Zbawiciel. Realizacja woli Bożej była dla Biedaczyny
narzędziem do współuczestnictwa w całym doświadczeniu
Jezusa.
Dzięki takiej perspektywie cierpienie które jest zawarte
w pełnieniu woli Bożej nie niszczy człowieka ale odwrotnie

rozwija go. Człowiek który w życiu ucieka od trudu i cierpienia
nigdy nie stanie się kimś dojrzałym. Jego osobowość będzie
infantylna. Taki człowiek niewiele wie o życiu i o sobie samym.
Zostaje na zawsze niedorozwiniętym narcyzem, niezdolnym
do daru z siebie.
Dlatego Biedaczyna z taką mocą i jasnością skomentował
modlitwę Jezusa o spełnieniu woli Ojca: bądź wola Twoja jak
w niebie, tak i na ziemi. Wola Boża ma się dokonywać nie
tylko w wymiarze kosmicznym ale i w życiu każdego
człowieka. Jest to jedyny sposób na to aby człowiek stał się
dojrzały i szczęśliwy.
Oratio
Ojcze niebieski, dziękujemy Ci żeś w swoim akcie
stwórczym obdarzył nas wolną wolą. Dzięki temu możemy
Ci ją oddać, wiedząc żeś Ty jest większy od nas i lepiej wiesz
co jest lepsze. Niech we wszystkim spełnia się Twoja
najświętsza wola.
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XVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Modlitwa i praca

Lectio
Gdy bracia ministrowie przekonywali go, aby pozwolił
coś posiadać przynajmniej we wspólnocie, by tak wielka
rzesza miała się do czego uciec, święty Franciszek na
modlitwie wezwał Chrystusa i poradził się Go co do tej
sprawy. Pan natychmiast odpowiedział, aby usunął wszelką
własność, osobistą i we wspólnocie, mówiąc że Zakon jest
Jego rodziną i jest On gotów zawsze troszczyć się o nią,
choćby była nie wiadomo jak liczna, i zawsze będzie ją
wspierać, dopóki ona będzie w Nim pokładała nadzieję.
ZA 16
Meditatio
Najczęściej gdy podejmuje się temat modlitwy i pracy, to
umieszcza się go w kontekście przeciwstawnym sobie. Uznaje
się prymat modlitwy nad pracą i konieczność podejmowania

wysiłku aby praca nigdy nie zgasiła ducha świętej modlitwy
i pobożności.
Jest jednak czymś koniecznym umiejscowienie relacji
modlitwy i pracy w nieco szerszym kontekście i nie
przeciwstawianie ich sobie.
Praca jest jednym z podstawowych obowiązków każdego
zakonnika. Bez pracy nie ma uczciwego życia ani też
właściwego życia duchowego. Zaniedbanie pracy najczęściej
jest źródłem wielu późniejszych wad i grzechów. Nie róbmy
sobie żadnych złudzeń, ktoś kto nie potrafi pracować solidnie,
uczciwie i ofiarnie nie jest też zdolny do głębokiego życia
duchowego. Lenistwo było zawsze źródłem wielu grzechów.
Ktoś kto nie pracuje naraża się na utratę swego powołania, tak
samo jak wtedy gdy się nie modli. Człowiek jest jednością
duchowo – cielesną, dlatego też jakiekolwiek jednostronne
podejście do życia i jego obowiązków nie jest czymś
właściwym.
Praca daje zakonnikowi możliwość uzyskania właściwej
równowagi duchowej. Sprawia, że może być on osobą
rozwiniętą wszechstronnie a nie tylko jednowymiarowo.
Solidna praca uczy człowieka dokładności, wytrwałości,
cierpliwości. Wszystkie te cnoty są czymś wręcz koniecznym
do prowadzenia głębokiego życia duchowego. Tak więc praca
może i powinna być dla nas pomocą w prowadzeniu życiu
modlitwy.
Praca oprócz wymiaru ascetycznego ma także wymiar
apostolski. Klasztory od samego początku nie były tylko
miejscem modlitwy ale też i pracy. Ludzie którzy przychodzili
do klasztoru mogli się w nich modlić, ale też i uczyć pracy.
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Klasztor był zawsze miejscem kultury zarówno tej duchowej
jak i materialnej. Misja zakonów nie była tylko ściśle duchową
ale też i materialną.
Nasi pierwsi bracia nie tylko wyszli naprzeciw duchowym
potrzebom prostego ludu ucząc go modlitwy i zachowywania
ewangelii. Bracia uczyli prostych ludzi pracy a zwłaszcza jej
etyki. Dla św. Franciszka praca była środkiem do uczciwego
życia, a nie zaś sposobem do bogacenia się za wszelką cenę.
Biedaczyna bardzo chciał aby bracia podejmując się pracy
mieli duży dystans do zapłaty za nią. Przez taką postawę uczył,
że nie można sprowadzić pracy tylko do wymiaru
ekonomicznego. Praca to także odpowiedź człowieka na
wezwanie Boga do tego aby czynić sobie ziemię poddana.
Dziś czasy w których żyjemy są naznaczone wieloma
problemami związanymi z pracą i duchowością. Ogromnym
problemem jest bezrobocie i patologia z nim związana. Ileż to
razy w naszej posłudze pastoralnej musimy zachęcać ludzi do
tego aby nie poddawali się zniechęceniu czy wręcz
beznadziejności związanej z brakiem pracy. Z drugiej strony
nasze czasy są naznaczone chęcią bogacenia się za wszelką
cenę. Ile osób zatraciło się w pracy, stając się jej niewolnikami.
Nam braciom nie grozi bezrobocie, ale należy często zadawać
sobie pytanie o etykę i duchowość naszej pracy. Uchylanie się
od uczciwej pracy jest niczym innym jak narażaniem się na
utratę swego powołania i dużą nieuczciwością wobec
wspólnoty.
Nie można nigdy dopuścić do tego, że zatracimy
solidarność z ludźmi pracy. Nie możemy nigdy pozostać
obojętnymi na problemy z którymi zmagają się zwykli ludzie.

Trzeba nam im nieść pomoc i nadzieję. Dawać im dobry
przykład jak pracować aby praca nie stała się bożkiem.
Oratio
Prosimy Cię Panie za wszystkimi tymi którzy nie mają
pracy albo ja utracili. Prosimy Cię zatroszcz się o nich aby
mogli żyć i pracować uczciwie. Broń nas przed obojętnością
wobec świata ludzi pracy. Spraw Panie aby nasze życie było
zawsze dla ludzi budującym przykładem.
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XVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Słowo Boże w modlitwie

Lectio
Mąż Boży zatrzymał się więc ze swoimi towarzyszami
w opuszczonej szopie w pobliżu Asyżu, w której żyli zgodnie
według wytycznych świętego ubóstwa, wiele pracując
i znosząc wiele braków, starając się odżywiać bardziej łzami
aniżeli smacznym chlebem. Trwali tam nieustannie oddani
modlitwom, dążąc do dobrego odprawiania raczej modlitw
myślnych, niż ustnych – nie mieli bowiem jeszcze ksiąg
kościelnych, aby mogli śpiewać liturgiczne modlitwy dnia.
2B IV, 3a
Meditatio
Nasze franciszkańskie powołanie w swoim centrum
kładzie Ewangelię. To Słowo Boże stanowi fundament życia
braci mniejszych, dlatego też musi być ono zawsze na jego
początku i końcu.

Słowo Boże od początku było czymś co inspirowało św.
Franciszka. Bóg wielokrotnie ujawniał Biedaczynie swoje
zamiary względem niego właśnie przez Ewangelię. Nawet jeśli
w początkowym okresie bracia nie mogli posiadać na własność
ksiąg biblijnych, ponieważ takowe były bardzo drogie, to
nieustannie rozważali Słowo Boże usłyszane w czasie liturgii.
Być może właśnie ten fakt, że mieli do dyspozycji jedynie
krótkie fragmenty Biblii rozwinął w nich umiejętność
medytacji. Dziś możemy stwierdzić, że zarówno Biedaczyna
jak i jego pierwsi bracia mieli kilka ulubionych fragmentów
Ewangelii, które ich w sposób szczególny ukształtowały. Słowa
o zaparciu się siebie i by wziąć krzyż i naśladować Chrystusa,
tak jak słowo o tym by nic nie brać ze sobą na drogę, stały się
naszym szczególnym dziedzictwem inspirującym nas dziś tak
samo jak to było u Biedaczyny.
Z nieustannej medytacji słów Ewangelii, wypłynęła też
i ewangelizacyjna misja braci. Nie można bowiem nie głosić
tego co się rozważa, kocha i nosi w swoim sercu. Dzięki temu,
że bracia umieścili Ewangelię w swoim sercu, ich głoszenie
było bardzo autentyczne i owocne.
Słowo Boże sprawia, że nasza modlitwa nie jest tylko
kręceniem się wokół swoich osobistych spraw. Bardzo często
kiedy nie posługujemy się w modlitwie biblią, nasze myśli
koncentrują się na naszych osobistych przeżyciach czy
problemach. Słowo Boże powoduje to, że pozostawiamy swoje
myśli a otwieramy się na to co mówi do nas Bóg przez swoje
słowo. Tak, więc Słowo Boże wymaga od nas odpowiedzi i to
bardzo konkretnej. Właśnie w taki sposób medytował
Ewangelię św. Franciszek. Czytał ją, nosił w swoim wnętrzu
9

a potem starał się ją zastosować w praktyce. Ewangelia tak
medytowana i zachowywana sprawiała, że Biedaczyna coraz
bardziej zapominał o sobie i mógł swobodnie oddać się dziełu
budowania królestwa bożego tu na ziemi.
Dzięki takiemu sposobowi modlitwy Biedaczyna był
nieustannie oświecany łaską Słowa Bożego. Światło płynące
z Ewangelii pozwalało mu lepiej zrozumieć siebie i działanie
Boga. To Ewangelia pozwoliła Biedaczynie właściwie odczytać
świat, jego problemy i to jak mu dopomóc. Słowo Boże
sprawiło, że św. Franciszek nie utknął gdzieś w mieliźnie
indywidualizmu, czy w różnych fałszywych decyzjach.
Należy podkreślić jeszcze jedną rzecz w relacji św.
Franciszka do Słowa Bożego. Biedaczyna nie posiadał
gruntownego wykształcenia teologicznego. Jego lektura
biblijna nie była naukowym poszukiwaniem znaczenia
poszczególnych fragmentów pisma świętego. Modlitwa
inspirowana Słowem Bożym zawsze prowadziła go do
praktycznych konsekwencji, nie zaś tylko do teoretycznych
rozwiązań.
Jakie miejsce zajmuje pismo święte w praktyce naszej
codziennej modlitwy? To ono powinno być głównym źródłem
światła płynącego od Boga. Dzięki temu nasza codzienność
będzie rozświetlana światłem płynącym z wysoka i które
będzie nas chronić przed zagubieniem się w gąszczu różnych
zdarzeń. Codzienna biblijna medytacja powinna nas wyzwalać
od egoistycznego kręcenia się wokół siebie. Modlitwa biblijna
uchroni nas przed spłyceniem na modlitwie jak też i przed
niezdrowymi formami pobożności.

Oratio
Dziękujemy Ci Boże za to że dałeś nam swoje Słowo.
Dziękujemy Ci za Ewangelię – dobrą nowinę o Tobie i Twojej
miłości do nas. Prosimy Cię o Twoje światło podczas naszej
lektury biblijnej. Niech ona napełnia nasze wnętrza Twoją
mądrością i zapala nas do działania.
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XVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - Ś RODA

Eucharystia

Lectio
Żarem całego serca płonął względem sakramentu Ciała
Pańskiego, jak najbardziej zdumiewając się nad tą drogą
łaska i najżyczliwszą miłością. Zaniedbanie wysłuchania
codziennie przynajmniej jednej Mszy uważał z niemałą
zniewagę. Często komunikował i to tak nabożnie, że swą
pobożnością wpływał na innych. Otaczając ten czcigodny
Sakrament wszelkim uszanowaniem, składał w ofierze
wszystkie swe członki a przyjmując niepokalanego Baranka,
spalał swego ducha w owym ogniu, który zawsze płonął
w nim na ołtarzu serca.
Kochał Francję jako wielbicielkę Ciała Pańskiego
i zawsze pragnął umrzeć w niej ze względu na cześć
oddawaną tam świętym postaciom.
Kiedyś chciał rozesłać braci po świecie z drogocennymi
puszkami, żeby wszędzie tam, gdzie zauważą, iż Sakrament

ten, będący ceną odkupienia, jest niegodnie przechowywany,
umieszczali go w miejscu jak najlepszym.
Chciał ukazywać wielki szacunek dłoniom kapłańskim,
które otrzymały boską władzę sprawowania tegoż
Sakramentu. Często mawiał: Gdyby mi się przydarzyło
spotkać jakiegoś świętego z nieba i jakiegoś biednego
księdza, to najpierw uczciłbym kapłana i pospieszyłbym co
rychlej ucałować mu ręce. Powiedziałbym: Ach, święty
Wawrzyńcze, zaczekaj, ponieważ jego ręce dotykają Słowa
żywota i mają w sobie coś ponadludzkiego.
2 Cel 201
Meditatio
Niewątpliwie Eucharystia jest centrum naszego
modlitewnego życia. Jest ona w sobie rzeczywistością
przebogatą i dlatego też zaznacza się ona w naszym życiu
modlitewnym na różne sposoby.
Eucharystia jest najświętszą ofiarą w której nasz
Zbawiciel uobecnia swoje dzieło zbawcze. W każdej mszy
świętej powtarzana jest ofiara krzyża która nam otworzyła
drogę do wiecznego życia. W niej także jest obecny cud
zmartwychwstania pańskiego, ponieważ spotykamy się tutaj
z Jezusem żywym który pokonał śmierć. Eucharystia jest
paschą w której zawarta jest największa tajemnica naszej
wiary: śmierć i zmartwychwstanie pańskie. Uczestnicząc we
mszy świętej zanurzamy się w tej paschalnej tajemnicy.
Właśnie wtedy jesteśmy jak nigdy blisko Jezusa cierpiącego
i chwalebnego. Żadna inna forma modlitwy nie daje nam tak
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szczególną bliskość Jezusa jak właśnie uczestnictwo w ofierze
mszy świętej.
Eucharystia jest ucztą w której sam Jezus zastawia stół
w którym daje siebie. Ten stół jest zastawiony podwójnie:
Słowem Bożym i Chlebem żywym. Eucharystia jest
spełnieniem obietnicy Jezusa dotyczącej Żywego Słowa
i Chleba. Należy podkreślić, tutaj przymiotnik żywy, ponieważ
nie jest to zwyczajny pokarm czy słowo. Pod postacią chleba
przyjmujemy Jezusa. Pod postacią słowa przyjmujemy żywego
Boga który do nas mówi. Stół jest zastawiony tak obficie, że
każdy kto jest odpowiednio przygotowany nie odejdzie z tej
uczty nienasycony.
Eucharystia jest zebraniem się wspólnoty Kościoła. To
wokół niej od początku istnienia chrześcijaństwa zbiera się
wspólnota wierzących, aby celebrować pamiątkę wieczerzy.
Nie jest to zwyczajne zebranie się grupy ludzi wierzących.
Tutaj wspólnota zbiera się po to aby uczestniczyć
w najświętszej ofierze i oddać Panu cześć i hołd. Każde inne
zebranie wspólnoty wierzących ma swoje źródło
w uczestnictwie we mszy świętej. Jeśli wspólnota chrześcijan
jest rozmodlona i autentycznie przeżywająca mszę świętą to
z niej będzie czerpać siłę do osobistego życia jak i do
podejmowania różnych wspólnotowych wysiłków. Eucharystia
jest niejako matką dla wszystkich autentycznych
chrześcijańskich inicjatyw.
Eucharystia jest także zapowiedzią przyszłych dóbr. Dla
św. Franciszka ten wymiar Eucharystii był szczególnie drogi.
Eucharystia przynosiła mu na ziemi siłę i pociechę. Dzięki niej
niejako mógł dotknąć Boga. Jego mistyczne przeżywanie

Eucharystii dawało mu wyobrażenie jak to może być wtedy
gdy po śmierci cielesnej Boga ujrzymy twarzą w twarz.
Wydaje się, że jest rzeczą bardzo pożądaną abyśmy
często zadawali sobie pytanie o miejsce Eucharystii w naszym
życiu duchowym jak i wspólnotowym. Dziś zwłaszcza po
soborowej reformie liturgicznej, mamy możliwość
wspólnotowego celebrowania Eucharystii. Odnowione prawo
daje nam jednoznaczną wskazówkę, że codziennie wspólnota
lokalna powinna się gromadzić na celebrowaniu wspólnotowej
Eucharystii. Jeśli często jest to bardzo utrudnione albo wręcz
niemożliwe z powodu różnych obowiązków pastoralnych, to
jednak gdy ktoś chce to zawsze znajdzie możliwość. Jest to
bardzo dobre świadectwo o wspólnocie jeśli potrafi się często
i regularnie zgromadzić na wspólnotowej Eucharystii. Gorzej
jeśli nawet z takich okazji jak dzień skupienia, kapituła czy
jubileusz, niektórzy bracia są nieobecni i nie uczestniczą we
wspólnotowej Eucharystii. Jest ważne dla nas abyśmy potrafili
wykorzystać te nowe możliwości jakie dał nam zakonnikom po
Soborze Kościół.
Oratio
Z pewnością nigdy nie będziemy potrafili w pełni tutaj
na ziemi zrozumieć tę wielką tajemnicę jaką zawiera w sobie
dar Eucharystii. Dlatego z tym jeszcze większą pokorą
pragniemy Ci Panie wyrazić naszą wdzięczność. Prosimy Cię
o dar wiary i miłości ilekroć będziemy się przybliżać do
Ciebie który w tak cudowny jesteś obecny w Eucharystii.
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XVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - C ZWARTEK

Liturgia godzin

Lectio
Święty mąż z nie mniejszą bojaźnią niż pobożnością
zwykł był odmawiać modlitwy godzin kanonicznych. Chociaż
cierpiał z powodu choroby oczu, żołądka, śledziony
i wątroby, nie chciał jednak, gdy odmawiał psalmy opierać
się o mur czy o ścianę, lecz modlitwy godzin odmawiał
zawsze w postawie stojącej i bez nakrywania głowy
kapturem, nie rozglądając się i dokładnie wymawiając
wszystkie słowa. Gdy czasem był w drodze, wówczas
zatrzymywał się nawet gdy padał duży deszcz i nigdy tego
czcigodnego świętego przyzwyczajenia nie zaniedbywał.
1B X, 6
Meditatio
Od pierwszego dnia kiedy przekroczyliśmy próg
klasztoru aby realizować franciszkańską formę życia

odmawiamy liturgiczną modlitwę Kościoła czyli brewiarz.
W naszej kolejnej medytacji dotyczącej modlitwy chcemy
zastanowić się nad miejscem i rolą oficjum w naszym
franciszkańskim życiu.
Liturgia godzin jest dla nas oficjum, czyli obowiązkiem
nałożonym na nas przez Kościół. Każdy kapłan ma poważny
obowiązek odmawiania brewiarza i to pod karą grzechu
ciężkiego. Także nasza reguła i konstytucje nakładają na
każdego z braci to oficjum. Oczywiście nie chodzi tu
o odmawianie brewiarza z powodu lęku przed popełnieniem
grzechu. Ale sam fakt nałożenia przez Kościół takiej sankcji
mówi nam o tym jak sprawa modlitwy brewiarzowej jest
istotna.
Sprawowanie liturgii godzin jest naszym obowiązkiem
sprawowanym w imieniu Kościoła. Tutaj realizuje się wymiar
Kościoła modlącego się. Poprzez modlitwę brewiarzową
włączamy się w ten ogromny nurt modlitwy która nie ustaje
w Kościele. Jest ona jednym z najbardziej czytelnych znaków
Kościoła który Boga uwielbia, dziękuje, prosi i przeprasza.
Brewiarz odmawiany jest w różnych porach dnia
i dlatego stanowi jego jakby duchowy szkielet. Dzięki niemu
możemy uświęcić różne godziny dnia. Jutrznia pozwala na
rozpocząć dzień uwielbiając Boga, nieszpory są godziną które
ten dzień kończą. Modlitwa w ciągu dnia pozwala nam
uświęcić każdą porę dnia, zaś kompleta bezpośrednio
przygotowuje nas na spoczynek w Panu. Oficjum godziny
czytań jest tradycyjnie związane z wigilią czyli czuwaniem. Ta
godzina dostarcza nam szczególnego pokarmu duchowego,
jaką jest lectio continua z Pisma Świętego, pism ojców
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i doktórów Kościoła a także hagiografii świętych. Dzięki temu
brewiarz jest dla nas skarbnicą pełną nie tylko Słowa Bożego
ale także i tradycji Kościoła.
W naszych wspólnotach czymś naturalnym jest to, że
brewiarz odmawiamy wspólnotowo. W każdym z naszych
domów jest kaplica, miejsce nie tylko indywidualnego ale
i wspólnotowego spotkania z Bogiem. Trudno byłoby mówić
o nas jako o wspólnocie braterskiej gdybyśmy nie spotykali się
na wspólnej modlitwie z Tym który nas powołał. Jest czymś
bardzo ważnym dla istnienia naszych wspólnot aby były one
miejscami modlitwy. Wspólnota która się nie modli razem
traci prawo istnienia, ponieważ nie wypełnia swego
najbardziej elementarnego obowiązku. Jest przepięknym
znakiem i pomocą dla każdego z nas jeśli obok siebie w chórze
odnajduje tego samego brata z którym pracuje czy spożywa
posiłek w refektarzu. Jest to widzialny znak, że łączy nas nie
tylko wspólna praca czy odpoczynek ale także modlitwa.
Wspólnotowe odmawianie oficjum jest także ogromną
pomocą dla nas w naszej codziennej wierności Bogu.
Świadomość mojego pustego miejsca w chórze, w przypadku
zaniedbania obowiązku wspólnej modlitwy, jest
niejednokrotnie dużym dopingiem do tego aby mimo różnych
pokus jednak przyjść.
Wreszcie codzienne oficjum daje nam wspaniałą okazję
do modlitwy wstawienniczej. Ileż to razy w ciągu dnia różne
osoby proszą nas o modlitwę. Ile razy my sami widzimy różne
ogromne potrzeby! Właśnie to że kilka razy dziennie stajemy
przed bogiem z brewiarzem w ręku daje nam możliwość
modlitwy za te wszystkie osoby i sprawy. Nie jest wtedy czymś

pustym nasze zapewnienie o modlitwie ani też pozostaniem
bez reakcji na różne potrzeby.
Oratio
Św. Franciszku który tak kochałeś modlitwę
brewiarzową, pomóż nam wiernie, gorliwie i pobożnie
odmawiać brewiarz. Niech księga oficjum, będzie dla nas
tym samym czym jest dla ciała kręgosłup. Módl się za
naszymi wspólnotami aby nigdy nie zaniedbały
wspólnotowego odmawiania oficjum i przez to stały się
żywymi ośrodkami duchowości.
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XVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P IĄTEK

Modlitwa osobista

Lectio
Sługa Chrystusowy wiedział, że jak długo pozostaje
w ciele, jest pielgrzymem z dala od Pana, a z miłości do
Chrystusa, stając się już zewnętrznie zupełnie niewrażliwym
na ziemskie przyjemności i nie chcąc pozbawić się pociechy
ze strony Umiłowanego, modlił się bez przerwy i starał się
żyć w duchowej obecności wobec Boga. Chodząc bowiem, czy
siedząc, będąc w mieszkaniu czy poza nim, pracując czy
odpoczywając z takim żarem ducha oddawał się modlitwie,
że wydawało się, jakby jej poświęcał nie tylko serce i ciało,
ale także wszystkie czynności i wszystek czas. Wiele razy
wpadał w zachwyt i był jakby wyrywany z siebie do tego
stopnia że nie reagował na bodźce zewnętrzne, zupełnie nie
wiedząc, co się wokół niego działo.
2B IV, 1

Meditatio
Po Eucharystii i brewiarzu trzecim fundamentalnym
przejawem naszej modlitewnej praktyki jest medytacja. Nasze
Konstytucje Generalne wymagają od poszczególnego brata jak
i całej wspólnoty lokalnej zarezerwowania sobie czasu na
osobiste rozmyślanie. Tak też było od początku naszego
pobytu w klasztorze. Z pewnością nieraz wspominamy
naszych pierwszych mistrzów życia duchowego w nowicjacie
którzy uczyli nas sztuki medytacji. Być może to ćwiczenie
duchowe sprawiało nam na początku najwięcej trudności, ale
z czasem dochodziliśmy do wprawy, odkrywając, że czas
przeznaczony na medytację z reguły mija bardzo szybko.
Warto wspomnieć nasze pierwsze medytacje pisane
w nowicjacie i odczytywane po komplecie wobec całej
wspólnoty.
Podejmując temat medytacji, należy tutaj jednak uściślić,
że nie chodzi tutaj o adorację czy czytanie duchowe.
Medytacja, nie jest tylko zwyczajnym pobożnym ćwiczeniem
duchowym, ponieważ zawiera w sobie kilka elementów które
stanowią o jej wyjątkowym znaczeniu w naszym życiu
duchowym. Jest ona syntezą kilku praktyk duchowych które
tutaj stanowią organiczną całość.
Medytacja wychodzi z rozważania fragmentu Pisma
Świętego albo jakiegoś innego teologicznego tekstu. Karmi
nasz umysł napełniając go wartościową treścią. Dzięki
medytacji nasz rozum może wciąż poznawać nowe prawdy i je
zgłębiać. Nawet jeśli chcemy po raz kolejny rozważyć ten sam
fragment czy temat, to jednak za każdym razem możemy
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odkryć cos nowego albo odświeżyć sobie już znane nam
prawdy.
Medytacja zawiera w sobie element rozważania, który
powoduje że dana prawda jest przez nas pogłębiana i niejako
odczytywana z różnych stron. Rozważanie jakiegoś tematu
sprawia jego interioryzację – staje się on przez to naszą
osobistą własnością.
Kolejnym elementem medytacji jest osobista modlitwa
na kanwie rozważanej przez nas prawdy. Jest to jakby serce
medytacji ponieważ pozwala nam przemodlić to cośmy
rozważyli. Dany temat podnosi nas do Boga i jest czymś co
pozwala nam wejść w jeszcze głębszą relację z nim. Tutaj
właśnie mamy miejsce na adorację i wejście w jak najgłębszą
intymność z Bogiem.
Zwieńczeniem każdej medytacji jest konkretne
postanowienie czyli praktyczny wniosek z tego cośmy
wcześniej rozważali. Jest to korona naszych rozważań które
muszą mieć zawsze jakiś praktyczny oddźwięk.
Warto przy tej okazji poczynić kilka refleksji dotyczących
praktyki naszej medytacji. Jeśli w pewnym momencie naszego
życia zaczynamy zaniedbywać medytację albo dyspensować się
z niej z byle jakiego błahego powodu, to jest to bardzo
niepokojący znak. Zaniedbywanie osobistej medytacji
prowadzi do spłycenia życia duchowego. Nie ma wtedy
miejsca na pogłębioną refleksję i całe życie duchowe zamiast
oddychać świeżością zaczyna być pełne rutyny i pozbawione
swego wewnętrznego blasku.
Medytacja wymaga od nas dużej ascezy. Trudno mówić
o rozmyślaniu jeśli od rana napełniamy się najrozmaitszymi

wiadomościami i otaczamy się hałasem. Dla dobrej medytacji
trzeba ciszy i milczenia. Nieprzypadkowo cała tradycja
duchowa mówi nam, że jeśli Bóg przemawia do człowieka to
czyni to w ciszy. Być może tutaj znajduje się źródło naszych
trudności w rozmyślaniu. Bowiem gdy tylko klękniemy do
medytacji to zaraz nas nachodzą najrozmaitsze myśli i bardzo
trudno skupić się nam na przedmiocie rozmyślania. Dlatego
czymś bardzo ważnym dla medytacji jest dbanie o ciszę
i dobre wykorzystanie tych wszystkich chwil silencjum
i samotności jakie mamy w naszej codzienności.
Oratio
Przyjdź Duchu święty i pomóż nam w praktyce naszej
codziennej medytacji. Pomóż nam być jej wiernym i nigdy jej
nie opuszczać. Niech żaden nasz dzień nie upłynie bez
głębokiej refleksji nad sobą, światem i nad Bogiem. Prosimy
Cię o łaskę skupienia aby czas medytacji nie był wypełniony
rozproszeniami ale Twoim światłem.
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XVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - S OBOTA

Sakramenty miłosierdzia
i modlitwa Sobota

To powiedziawszy, chwyta naczyńko i wrzuca do ognia.
Rzecze: to wstyd, byśmy w czasie modlitwy, kiedy
rozmawiamy z wielkim królem, zbaczali na bezdroża
nędznych rozproszeń.
2Cel 97
Meditatio

Lectio
Uważał, że ciężko zgrzeszył, jeśli kiedy na modlitwie
ulegał czasem roztargnieniem. Gdy coś takiego zdarzyło się,
nie zwlekał ze spowiedzią, iżby zaraz to odpokutować. Tak
mocno wdrożył się w to staranie, że jedynie bardzo rzadko
ulegał owym muchom.
Podczas jednego czterdziestodniowego postu sporządzi
naczyńko, na zrobienie którego wykorzystywał drobne
chwile wolnego czasu, żeby ich nie zmarnować. Otóż
pewnego dnia, gdy pobożnie odmawiał tercję przypadkiem
zwrócił uwagę na to naczynie. Uczuł, że przeszkadza mu ono
w wewnętrznej żarliwości. Przeto po skończeniu tercji,
bolejąc nad tym, że głos jego serca skierowany do uszu
Bożych został na chwilę przerwany, rzekł do słuchających go
braci: Ha, nikczemna rzecz, co tak na mnie wpłynęła, że
pociągnęła ku sobie mego ducha. Poświęcę ją panu, którego
służbie przeszkodziła.

Jednym z największych darów jakich Bóg nam udziela to
swoje miłosierdzie. Każdy z nas bez wyjątku, ze względu na
naszą słabość i ułomność potrzebuje, miłości miłosiernej.
Mamy potrzebę miłosierdzia które nas oczyszcza i przywraca
nam utraconą godność dzieci bożych. Nasze życie duchowe
bez doświadczenia miłosiernej miłości Boga praktycznie jest
niewyobrażalne.
Sakramenty w których możemy doświadczyć
miłosierdzia to spowiedź i namaszczenie chorych. Oba te
sakramenty przywracają nam łaskę i czynią na nowo nasze
wnętrza czystymi. Jak każdy z sakramentów, także i te dwa
wymagają odpowiedniego przygotowania.
Kwesta właściwego przygotowania jest istotna zwłaszcza
przy sakramencie pojednania. Przyczyną tego jest to, że często
go przyjmując grozi nam rutyna, która pozbawia nas wielu
owoców które powinny być naszym udziałem. W skład
warunków dobrej spowiedzi, obok rachunku sumienia,
wchodzi także żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy
i zadośćuczynienie. Wszystkie te trzy warunki są bezpośrednio
związane z modlitwą i najczęściej po prostu nią są.
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W takim kontekście możemy powiedzieć, że trudno
mówić o dobrej spowiedzi świętej bez odpowiedniej modlitwy.
Możemy nawet iść dalej i stwierdzić, że sama spowiedź jest
modlitwą, ponieważ dotyka najintymniejszej relacji człowieka
z Bogiem i samym sobą. I właśnie ta intymność wymaga
atmosfery modlitwy. Dotyka się tutaj bardzo delikatnych
kwestii i dlatego trzeba modlitwy bardzo głębokiej
i autentycznej. Może jak nigdzie indziej nasza modlitwa przy
spowiedzi jest bardzo prawdziwa. Bowiem stajemy tutaj
w prawdzie, bez żadnych masek czy uników. Ta prawda
uświadamia nam jak bardzo mamy potrzebę Boga i jego
miłosiernej obecności.
Dotykając tej tematyki warto przez chwilę przyjrzeć się
naszemu zadośćuczynieniu przy spowiedzi świętej. Najczęściej
spowiednik zadaje nam jakąś modlitwę do odmówienia. Nie
wolno nam nigdy zaniedbać odmówienia tej modlitwy. Nie
jest także czymś dobrym odkładanie odmówienia tej modlitwy
na potem. Byłoby czymś bardzo dobrym, gdybyśmy sami do
tej modlitwy dodali jeszcze coś też od siebie.
Każda spowiedź święta powinna jako owoc przynieść
modlitwę pełną radości i dziękczynienia za wielki dar jaki nam
Bóg uczynił. Modlitwa tworzy tutaj naturalną atmosferę dla
tego sakramentu.
Sakrament namaszczenia chorych, zwłaszcza po
osiągnięciu pewnego wieku prawdopodobnie powoduje w nas
dosyć silny rezonans uczuciowy. Wystarczy przypomnieć sobie
gdy jako młodzi bracia byliśmy świadkami jak jakiś nasz
starszy współbrat przyjmował ten sakrament. A później,
zwłaszcza jako kapłani tyle razy udzielaliśmy tego sakramentu

osobom, którym już niewiele zostało życia i które później
zobaczyliśmy martwymi.
Sakrament ten mówi nam o miłosiernej miłości Boga
która che nas umocnić w dniu naszej choroby. Dla kogoś kto
nie może się już wyspowiadać ten sakrament przywróci mu
łaskę uświęcającą. Najczęściej w obliczu cierpienia modlitwa
towarzysząca przyjęciu tego sakramentu jest pełna bólu
i nadziei na wyzdrowienie. Dla wielu modlitwa przy tym
sakramencie jest przygotowaniem się na ostateczne spotkanie
z Bogiem. Także i przy sakramencie namaszczenia chorych
możemy stwierdzić, że podobnie jak i przy spowiedzi świętej,
modlitwa stanowi tutaj naturalną i niezbędną atmosferę.
Oratio
Prosimy Cię Panie o dar głębokiej i szczerej modlitwy
podczas naszego korzystania z sakramentu pojednania
i namaszczenia chorych. Niech ta modlitwa strzeże nas przed
rutyną i pozwoli przyjąć jak najgłębiej dar Bożego
miłosierdzia.
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XIX tydzień
Okresu
Zwykłego

XIX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO

XIX Niedziela Zwykła

Lectio
Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna
Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na
pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas
darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
Św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz, 6
Meditatio
Kolejny fragment wykładu modlitwy Ojcze nasz św.
Franciszka dotyczy prośby: Chleba naszego powszedniego...
Biedaczyna tę prośbę o chleb odnosi przede wszystkim do
osoby Jezusa Chrystusa, modląc się: Pana naszego Jezusa
Chrystusa, daj nam dzisiaj.
Osoba Jezusa jest dla nas największym Skarbem. W Nim
to co niewidzialne, wieczne i niezmierzone stało się dotykalne
dla naszej zmysłowej, ludzkiej natury. Jezus jest Słowem w

którym Ojciec zawarł całą swą miłość, mądrość i opatrzność.
Nasza sytuacja jest krańcowo inna od innych religii. Dla nas
Bóg nie jest jakąś nieosiągalną ideą, kimś tak dalekim
i niewypowiedzianym, że niewiele możemy o nim powiedzieć.
W osobie Chrystusa nieskończony dystans dzielący nas od
Boga został zniwelowany. Dlatego Jezus jest najcenniejszym
Darem jaki Ojciec niebieski mógł nam uczynić.
Jakże więc jest aktualna prośba jaką wypowiedział
Biedaczyna: Boże daj nam dziś Jezusa. Ta prośba jest
usytuowana w kontekście chleba. Wiemy czym dla nas jest
chleb. Jest on najważniejszym i najbardziej podstawowym
z pokarmów. Brak chleba oznacza głód, a ten przynosi z sobą
nieszczęście i śmierć. Odwrotnie mieć chleb to znaczy
posiadać pokarm i mieć zapewnione to co jest pierwsze
i podstawowe do życia.
Jezus jest takim chlebem dla nas. Mając Jezusa
posiadamy to co jest konieczne do przeżycia. Posiadając
Jezusa jesteśmy nasyceni, możemy żyć i rozwijać się. Bez
Chrystusa, jest jak bez chleba: głód i śmierć.
Św. Franciszek doskonale zrozumiał tę prawdę. Jego
nawrócenie polegało na spotkaniu z Jezusem który wskazał
mu nową drogę. Biedaczyna nigdy by tej drogi nie przeszedł
gdyby był na niej sam. Musiał się karmić Chrystusem –
Chlebem, aby zrealizować to wszystko co było mu
przeznaczone. Stąd niezwykła cześć i miłość jaką miał do
Eucharystii. Mówiąc bardzo prostym językiem, św. Franciszek
nie dałby rady bez Chleba Życia jakim jest Eucharystia.
Możemy więc sobie tylko wyobrazić z jaką żarliwością wołał
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podczas odmawiania modlitwy Ojcze nasz: Chleba naszego
czyli Jezusa Eucharystycznego daj nam dzisiaj.
W naszym życiu duchowym czymś fundamentalnym jest
to czym się karmimy. To przyjmujemy za pomocą naszych
zmysłów, serca i umysłu tworzy nas i nasze wnętrze. To co
mamy w oczach i uszach później mamy w naszym sercu. Jeśli
karmimy się obrazami, pustymi czy wręcz grzesznymi to one
wypełniają nas. Może czasami dziwimy się ile zła może być
w człowieku. Jeśli ono w nim jest to nie dlatego, że się taki
urodził ale dlatego, że nim został napełniony. Jeśli w naszej
franciszkańskiej rodzinie, spotykamy wielu braci dosłownie
pustych to nie dlatego, ze tacy byli zawsze. W pewnym
momencie swego życia przestali się karmić Bogiem a zaczęli
się napełniać bezwartościowymi obrazami czy słowami. Skutki
nie karmienia się Bogiem są zawsze smutne.
Jakże więc mocno winniśmy codziennie wołać: chleba
naszego to znaczy Jezusa Chrystusa daj nam dzisiaj. On,
Jezus winien być naszym codziennym pokarmem. On winien
karmić naszego ducha, nasze serce, oczy i uszy. Jest jedyny
sposób na to aby mieć życie wieczne w sobie.
W modlitwie o chleb nasz powszedni, nie powinniśmy
zapomnieć także o tych wszystkich którzy na ziemi cierpią
głód. Nam którzy mieszkamy w Europie nawet trudno sobie
wyobrazić że codziennie na świecie umierają tysiące ludzi
z głodu. Liczby te były i są czymś alarmującym, czymś co nie
powinno dać nam spokoju. Jest w tym fakcie coś głęboko
niepokojącego i niesprawiedliwego. My mamy często tak
wiele, że nie potrafimy tego przejeść a dla innych takie
minimum wystarczyło by po to aby przeżyć. Niech ta modlitwa

o chleb ogarnie tych ludzi którzy go nie mają ale i tych którzy
mogą sprawić nasycenie wielu głodnych na tej ziemi.
Oratio
Ojcze niebieski dziękujemy Ci za Twego Syna. Za to że
jest On dla nas Chlebem żywym którym możemy się karmić
aby mieć życie wieczne w sobie. Prosimy Cię nakarm
wszystkich głodnych. Spraw niech nikt na ziemi nie cierpi
głodu zarówno tego duchowego jak i materialnego.
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XIX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Erem i modlitwa

Lectio
Powróciwszy więc na Dolinę Spoletańską z tym
świętym postanowieniem, zaczęli zastanawiać się nad tym,
czy powinni żyć wśród ludzi, czy przenieść się na jakieś
samotne miejsce. Chrystusowy sługa Franciszek, nie ufając
własnym pomysłom, czy pomysłom swoich braci, przez
usilność modlitwy szukał upodobania woli Bożej w tej
sprawie. Oświecony więc wyrocznią objawienia Bożego
zrozumiał, ze na to został posłany przez Pana, aby dla
Chrystusa zyskiwał dusze, które szatan usiłował zwieść.
Dlatego zdecydował się na wybór, umożliwiający mu
służenie, bardziej wszystkim, aniżeli samemu sobie pod
wpływem przykładu Tego, który sam raczył umrzeć za
wszystkich.
1B IV, 2

Meditatio
Doświadczenie kontemplacji w samotności od samego
początku zaistnienia naszego Zakonu stanowiło jego istotną
część. To doświadczenie przejawia się w dwóch wymiarach,
pustelni i okresów samotności i milczenia.
Jest rzeczą zastanawiającą, że nasz Zakon powołany
przez Boga w Kościele do głoszenia Ewangelii, od samego
początku posiadał miejsca samotne – pustelnie i braci którzy
w nich oddawali się intensywnej modlitwie.
Początku takiego stanu rzeczy należy szukać w osobistym
doświadczeniu św. Franciszka. Jak wiemy jednym z jego
największych dramatów było rozstrzygnięcie jakiemu
sposobowi życia ma się oddać: kontemplacyjnemu czy
apostolskiemu. Biedaczyna długo nosił w sobie to wewnętrzne
rozdarcie i dopiero z latami, dzięki prowadzeniu przez Pana
zrozumiał, że jego powołaniem nie jest modlitwa albo
apostolstwo. Jego powołanie jest naśladowanie Chrystusa
który zarówno się modlił jak i głosił dobrą nowinę. Tak więc
Biedaczyna swoim własnym przykładem tchnął w swój Zakon
ducha, który popychał braci zarówno do szukania modlitewnej
samotności w eremach jak i głoszenia ewangelii gdziekolwiek
jest to możliwe.
Biedaczyna podczas swego życia bardzo ukochał miejsca
samotne. Praktycznie prawie wszystkie sanktuaria uświęcone
jego obecnością mają do dziś charakter eremu. Wystarczy
tylko spojrzeć na La Vernę, Fontecolombo czy choćby San
Damiano.
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Podczas długiej historii naszego Zakonu franciszkańskie
eremy miały zawsze szczególne zadanie. Po pierwsze były one
miejscami życia ubogiego i prostego, poświęconego
intensywnej modlitwie. To w nich przebywali bracia którzy
szukali jak najściślejszej obserwancji franciszkańskiej formy
życia. Z tego też powodu pustelnie franciszkańskie był przez
wszystkie wieki istnienia Zakonu zalążkiem jego reformy.
Drugim zadanie pustelni to było zapewnienie braciom
którzy na różny sposób wyczerpali się podczas prac
apostolskich, miejsca i sposobu dla regeneracji ich sił. Dla
wielu braci erem był miejscem w których odzyskiwali dawną
żywotność i entuzjazm duchowy.
Istnienie eremów w historii naszego Zakonu było zawsze
znakiem jego żywotności. Działała też, niestety odwrotna
reguła. Gdy eremy podupadały, albo brakowało do nich braci,
był to nieuchronny znak dekadencji i kryzysu Zakonu czy
poszczególnych prowincji.
Podczas tej medytacji postawmy sobie pytanie o nasz
osobisty stosunek do pustelni i samotności. Powołanie do tego
aby zamieszkać na dłuższy okres w pustelni jest z natury
czymś rzadkim i raczej wyjątkowym. Trzeba mieć ku temu
szczególne wezwanie które pochodzi od Boga, aby prosić
swego Prowincjała o pozwolenie zamieszkania w eremie.
Jednakże jest w zasięgu każdego z braci udać się do eremu aby
tam odprawić swe rekolekcje czy dzień skupienia. Czy
potrafimy docenić i wykorzystać to, że obecnie w naszej
Prowincji mamy taką możliwość?
Inną, ale bardzo pokrewną kwestią jest wykorzystanie
naszych rocznych rekolekcji zakonnych. Można użyć

porównania: jak długo pojedzie samochód który nie
zatankował benzyny? Jak długo można owocnie oddawać się
apostolstwu, jeśli regularnie nie regenerujemy swych sił
poprzez osobiste rekolekcje? Zaniedbania w tej dziedzinie są
bardzo niepokojącym znakiem naszego stanu duchowego
i nieuchronnie prowadzą do wyczerpania się.
Dowartościowanie w naszym życiu takich elementów, jak
roczne rekolekcje, cisza i samotność, doświadczenie eremu,
z pewnością wyjdzie nam tylko na korzyść. Możemy tutaj
bardzo dużo zyskać nie ryzykując utratę niczego.
Oratio
Miłosierny Boże prosimy Cię o łaskę zachowania
równowagi w naszym franciszkańskim życiu. Spraw aby
ono było naznaczone zarówno gorliwym apostolstwem jak
i żarliwym wykorzystaniem chwil samotności i modlitwy.
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XIX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Historia mojego
modlitewnego
doświadczenia Boga

Lectio
Mąż Boży pozostając sam i odzyskawszy spokój,
przepełniał płaczem lasy i skrapiał łzami różne miejsca, bił
się w piersi i w najbardziej ukrytych miejscach poufale
rozmawiał z Panem. Tam odpowiadał Sędziemu, tam błagał
Ojca, tam rozmawiał z Przyjacielem. Tam też był
obserwowany przez braci, gdy usłyszeli głośny płacz, bo tak
wstawiał się do Bożej łaskawości za grzesznikami i głośno
użalał się, jak gdyby był obecny przy Męce Pana. Tam
widziano go modlącego się w nocy z rozkrzyżowanymi
rękoma, uniesionego nad ziemia i otoczonego jakby
błyszczącą mgiełka, będącą zewnętrznym znakiem tego, co
w przedziwny sposób działo się w jego duszy. Tam także, jak
to zostało udowodnione, stawały się dla niego jasne, zakryte
i tajemnicze skarby mądrości Bożej, chociaż sam tego nie

ujawniał, chyba tylko wówczas, gdy zmuszała go do tego
miłość Chrystusowa i wymagał tego pożytek bliźnich.
1B X, 4
Meditatio
Bardzo często pytając o to jakie było życie modlitwy św.
Franciszka, koncentrujemy się na jego ostatnim najbardziej
dojrzałym etapie życia. Tymczasem do niewątpliwych
szczytów modlitwy Biedaczyna dochodził poprzez mozolny
wysiłek trwający całe jego życie. Czymś pocieszającym dla nas
jest to, że św. Franciszek swoją drogę modlitwy, by najmniej
nie rozpoczynał od sukcesów. Mozolna współpraca z łaską
Bożą sprawiła, że Biedaczyna w pewnym momencie stał się
mistrzem modlitwy, od którego możemy się wiele nauczyć.
Spróbujmy i my w tej medytacji prześledzić kolejne etapy
naszego życia modlitwy. Niewątpliwie nasze życie duchowe
rozpoczęło się w domu rodzinnym. To rodzice uczyli nas
pierwszych modlitw, prowadzili nas do kościoła. Warto
sięgnąć pamięcią do dnia naszej pierwszej spowiedzi św.
i komunii św. Być może były to pierwsze a przez to
najważniejsze dla nas doświadczenia duchowe. Obraz Boga
jaki mieliśmy wtedy był mocno powiązany z tym kim byli nasi
rodzice a zwłaszcza ojciec. To wtedy kształtowało się nasze
sumienie, wrażliwość na dobro i zło, na sprawiedliwość i na
drugiego człowieka. Im więcej doświadczyliśmy ciepła
i bezpieczeństwa w domu rodzinnym, tym nasza modlitwa do
Boga była naznaczona oddaniem się i zaufaniem.
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Kolejny etap dojrzewania naszej modlitwy to młodość.
W tym okresie trzeba nam było przeżyć bardzo poważny
kryzys dzięki któremu mogliśmy przejść z wiary dziecięcej do
wiary dojrzałej. Z pewnością każdy z nas musiał zanegować
swą dziecięcą pobożność po to aby móc się otworzyć na coś
o wiele bardziej dojrzałego. Lata młodzieńcze to także czas
otwarcia się na wielkie ideały. Dzięki temu otwarciu mogliśmy
spotkać osoby, które ukształtowały nas wewnętrznie. Był to
czas pierwszych bardzo głębokich i osobistych modlitewnych
spotkań z Bogiem. To na nich rodziło się nasze powołanie aby
wstąpić do klasztoru. Także sama decyzja by podjąć
franciszkańską formę życia, musiała być przez nas bardzo
przemodlona.
Kolejny etap naszego życia modlitwy, rozpoczął się
z dniem przekroczenia klasztornej furty. Modlitwa stała się
jednym z naszych podstawowych obowiązków z których nie
można już było się łatwo dyspensować. Warto wrócić
wspomnieniami do nowicjatu. Ile trudu musieliśmy włożyć
w naukę odmawiania brewiarza, czy dobrego rozmyślania.
Rok nowicjatu był dla wielu z nas czasem definitywnego
nawrócenia i wyboru życiowej drogi. To wszystko było
przeniknięte modlitwą, która zaczęła nam już nieodłącznie
towarzyszyć we wszystkich momentach naszego życia.
Następne lata to był czas w którym zetknęliśmy się
z wielkimi wyzwaniami jakie stawiało nam życie. Pierwsza
obediencja, klasztor, samodzielny obowiązek, to było tło dla
naszego życia duchowego. Modlitwa coraz bardziej przenikała
nasza codzienność, stawała się nam opoką w różnych
trudnościach.

Na nasze życie modlitwy nałożyły się także kolejne etapy
naszego dojrzewania ludzkiego. Doświadczenie nabywane
z latami uczyło nas niejednokrotnie twardego realizmu.
Trudniej już było o jakiś młodzieńczy entuzjazm albo
idealizm, ale wypracowana wierność, sprawiała, że modlitwa
była dla nas czymś o wiele ważniejszym niż było to wcześniej.
Każdy z nas ma swoją osobistą i niepowtarzalną historię.
Ten fakt dotyczy także modlitwy. Być może etapy powyżej
przedstawione bynajmniej nie wyczerpują naszych przeżyć.
Może było i tak, że nasz rozwój w modlitwie był zupełnie inny
niż tu przedstawiony. Nie jest to jednak najistotniejsze. Ważne
jest to byśmy mieli świadomość, tego, że modlitwa nie jest
czymś statycznym ale dynamicznym i że zmienia się ona tak
jak zmieniamy się my, podczas lat naszego życia.
Oratio
Dziękujemy Ci Panie za tych którzy uczyli nas modlitwy
od naszych pierwszych lat życia. Dziękujemy Ci za naszych
rodziców, kapłanów, katechetów. Dziękujemy Ci za naszego
mistrza z nowicjatu i wszystkich współbraci którzy uczyli
nas jak dobrze rozmawiać z Tobą. Dobry Panie Ty sam bądź
im nagrodą.
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XIX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - Ś RODA

Dojrzałość w modlitwie

pozwolił umyć sobie nogi, nie mówiąc mu niczego o tej
sprawie. I tak dali potem temu człowiekowi wodę po
obmyciu rąk i nóg błogosławionego Franciszka; a on zaniósł
ją i pokropił nią, jakby wodą święconą, woły, które leżały
prawie martwe, oraz wszystkie inne. I natychmiast, dzięki
łasce Pana i zasługom błogosławionego Franciszka,
wszystkie zostały uwolnione <od zarazy>; w tym czasie
błogosławiony Franciszek miał już rany na rękach, stopach
i w boku.
ZA 94

Lectio

Meditatio

W tym samym czasie gdy błogosławiony Franciszek
przebywał w romitorium w Fontecolombo, zdarzyło się, że
jakaś zaraza bydła, zwana powszechnie "basabove", od
której zazwyczaj nikt nie ucieknie, spadła na bydło wioski S.
Elia, położonej w pobliżu tego romitorium, tak iż całe bydło
zaczęło chorować i padać.
Lecz pewnej nocy zostało powiedziane w widzeniu
pewnemu pobożnemu człowiekowi z tejże wioski: «Idź do
romitorium gdzie przebywa błogosławiony Franciszek
i poproś o wodę po obmyciu jego rąk i nóg: pokropisz nią
całe bydło, a natychmiast będzie uwolnione od zarazy».
Wczesnym rankiem człowiek ów wstał, udał się do
romitorium i powiedział to wszystko towarzyszom
błogosławionego Franciszka.
Oni zaś w porze posiłku zebrali wodę po obmyciu jego
rąk w jakimś naczyniu; również wieczorem poprosili go, aby

Przytoczony powyżej cud zdarzył się pod koniec życia św.
Franciszka, kiedy już na swoich dłoniach, stopach i boku nosił
rany Jezusa. Życie duchowe Biedaczyny osiągnęło wtedy
szczyty doskonałości, co przejawiało się przede wszystkim
w jego modlitwie. Nieprzypadkowo właśnie w tym okresie
swego życia Biedaczyna więcej niż wcześniej przebywał
w pustelniach, gdzie bez przeszkód zewnętrznych oddawał się
modlitwie.
Powoli kończąc nasze medytacje dotyczące modlitwy
spróbujmy określić co to znaczy osiągnąć dojrzałość
w modlitwie.
Na początku należy jednak zaznaczyć bardzo ważną
zależność. Dojrzałości w modlitwie nie można rozpatrywać
w oderwaniu od dojrzałości ludzkiej. Nie ma dojrzałości
duchowej bez dojrzałości ludzkiej. Te dwa wymiary są zależne
od siebie, na siebie wpływają i wzajemnie się warunkują. Nie
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ma także tutaj jednoznacznego klucza. Wiemy doskonale
z doświadczenia, że zaawansowane lata wcale nie oznaczają
ludzkiej dojrzałości. Ktoś może mieć wszystkie siwe włosy na
głowie, ale być jeszcze przy tym bardzo infantylnym. Tak samo
i złoty jubileusz życia zakonnego wcale nie musi
automatycznie oznaczać, że ktoś osiągnął wysoka doskonałość
w modlitwie. Dojrzałości w dziedzinie modlitwy nie należy
wiec wiązać z przeżytymi latami.
Pierwszym znakiem dojrzałej modlitwy, to jest jej
wierność. Dotyczy to zwłaszcza modlitw obowiązkowych
i wspólnotowych. Trudno mówić, że ktoś doszedł do
doskonałości w modlitwie jeśli ma kłopoty na przykład
w wiernym odmawiania obowiązkowego brewiarza. Nie ma
także doskonałości tam, gdzie ktoś chodzi w kratkę do chóru,
albo bez trudu dyspensuje się ze wspólnych modlitw.
Wspólnotowa modlitwa liturgiczna jest zawsze kręgosłupem
życia duchowego i bez niej nie ma dojrzałości w naszym życiu.
Drugim znakiem dojrzałości w modlitwie jest jej prawa
intencja. Im więcej w naszej modlitwie jest bezinteresowności,
tym więcej jest w niej czystej miłości która jest więzią
wszelkiej doskonałości. Znakiem bezinteresowności
w modlitwie jest to, że przeważa w niej zachwyt nad Bogiem
wyrażający się w uwielbieniu i dziękczynieniu. Modlitwa
wstawiennicza za innych jest przeniknięta zgodą na wolę Bożą
ale także i żarliwością w walce o dusze.
Kolejnym znakiem dojrzałości w modlitwie jest prostota.
Jeśli pierwsze etapy w modlitwie odznaczają się jej dużą
żywością i różnorodnością to wraz z postępem, wszystko się
uspokaja i upraszcza. W modlitwie prostoty treść

niepodzielnie panuje nad formą. Nie jest wtedy najistotniejszy
sposób modlitwy, ale to, że jednoczy nas ona z Bogiem.
Prostota upodabnia nas tu do dziecka które z ufnością patrzy
na swego ojca i wie, że jest kochane i akceptowane takie jakim
jest.
Kolejnym znakiem dojrzałości na modlitwie jest łatwość
w modlitwie, bez względu na miejsce i czas. Dla
początkujących w modlitwie czymś ważnym jest stworzenie
odpowiedniego nastroju sprzyjającego modlitwie. Duża rolę
gra wtedy miejsce które ułatwia modlitwę, albo na przykład
nastrojowa muzyka. Człowieka dojrzałego w modlitwie poznać
po tym, że posiada zawsze łatwość rozmowy z Bogiem, i z
łatwością obchodzi się bez zewnętrznych pomocy. Właściwym
miejscem dla jego modlitwy jest jego serce, które zawsze jest
w łączności z Bogiem.
Dojrzałość na modlitwie nie jest jakimś sztywnym
zestawem pewnych opanowanych umiejętności. Jest to proces
w którym przechodzi się coraz wyżej przez kolejne progi.
Proces ten tutaj na ziemi nie posiada jakiś ograniczeń,
ponieważ mierzy się go jedynie stopniem zjednoczenia
z Bogiem. A ono z natury swojej wymyka się wszelkiej
policzalności.
Oratio
Miłosierny Panie który każdego z nas powołałeś do
świętości. Pomóż nam wznosić się w tym życiu na wyżyny
doskonałości w modlitwie. Spraw abyśmy przechodzili przez
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kolejne etapy modlitewnej dojrzałości i nigdy nie zniechęcali
się trudnościami.

28

XIX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - C ZWARTEK

Modlitwa i ewangelizacja

białości, a następnie stał niewzruszony. Zgłębiło się parzące
żelazo w delikatnym ciel i od ucha aż do brwi wypaliło ranę.
ZA 94
Meditatio

Lectio
Lekarze poradzili mu raz, a bracia nieustannie go
namawiali, aby poddał się leczeniu oczu, polegającym na
przypalaniu rozżarzonym żelazem. Mąż Boży pokornie
zgodził się na to, ponieważ uważał, że to będzie dobre dla
jego zdrowia, a równocześnie jest czymś przykrym.
Przybył wiec wezwany chirurg. Włożył żelazny
instrument do ognia, aby zrobić zabieg. Sługa Chrystusowy,
wzmacniając przerażone ciało, zaczął przemawiać do ognia
jak do przyjaciela mówiąc: Mój bracie, ogniu, Najwyższy
stworzył cię godnego współzawodnictwa pod względem
blasku w porównaniu z innymi rzeczami, mocnego, pięknego
i pożytecznego. W tej godzinie bądź dla mnie łaskawy, bądź
uprzejmy. Proszę wielkiego Pana, który Cię stworzył, aby
zmniejszył twoją moc wobec mnie, bym mógł wytrzymać
twój słodki żar. Skończywszy modlitwę, nakreślił znak
krzyża nad żelaznym narzędziem rozżarzonym w ogniu do

Św. Franciszek potrafił się modlić nawet w obliczu tak
wielkiego cierpienia fizycznego jakim była kuracja rozpalonym
mieczem. Raz na zawsze pozostawił nam przykład
i świadectwo, modlitwy która towarzyszy człowiekowi we
wszystkich, nawet najbardziej dramatycznych momentach
życia. Biedaczyna nie tylko słowami ale własnym przykładem
ukazał nam że modlitwa jest czymś fundamentalnym w życiu
osobistym każdego brata jak i całego zakonu. Skoro zaś nasz
Zakon jest wspólnotą ewangeliczną i oddaną ewangelizacji, to
modlitwa musi w nim zajmować ważne miejsce. Modlitwa jest
tym co ożywia nasze wspólnoty, sprawia że są one niejako
bezpośrednio złączone z Bogiem. W naszej misji
ewangelizacyjnej, modlitwa musi zajmować centralne miejsce.
Skoro głoszenie dobrej nowiny ma doprowadzić ludzi do Boga,
to bycie z Nim wyraża się przede wszystkim w modlitwie.
Używając dużego skrótu myślowego, możemy powiedzieć, że
celem ewangelizacji jest pomoc ludziom w spotkaniu z Bogiem
i nauczenie ich modlitwy.
Spróbujmy odczytać kilka znaków czasu które powinny
nas jeszcze mocniej przekonać do tego, że naszą misją jest
uczenie innych modlitwy.
W dzisiejszym świecie panuje moda na pewnego rodzaju
spirytualizm. Raczej powszechnie został odrzucony
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materializm, i dlatego współczesny człowiek z pewną łatwością
otwiera się na to co duchowe. Znakiem naszych czasów jest
moda na duchowość z dalekiego wschodu a zwłaszcza na
praktyki medytacyjne. Jaki wielkim wyzwaniem dla naszej
chrześcijańskiej duchowości jest to, że dziś prawie w każdym
większym mieście działają szkoły medytacji transcendentalnej
czy jogi.
Innym znakiem czasu jest praktyczny materializm, który
doprowadził u wielu ludzi do swoistego wypłukania
z duchowości. Tenże materializm przyniósł ogromne
rozczarowanie wielu osobom i przez to otworzył je na
duchowy wymiar życia. Ci ludzie szukają czegoś głębszego,
wartości których nie można kupić w hipermarkecie.
Także ludzie tradycyjnie wierzący są inni niż kiedyś.
Wystarczy spojrzeć na ilość ruchów i grup modlitewnych
powstałych w ostatnich latach. Bardzo łatwo możemy
zauważyć, że dziś przy naszych kościołach nie wystarcza już
tylko posługa sakramentalna. Jest coraz więcej ludzi którzy
pragną żyć całą głębią swego chrześcijaństwa i szukają u nas
pomocy.
Jaka może być nasza odpowiedź na te znaki czasu?
Byłoby czymś tragicznym dla nas gdybyśmy te znaki
zlekceważyli, ponieważ można by to odczytać jako
zaprzeczenie naszemu powołaniu. Co więc konkretnego
możemy zrobić aby nasza odpowiedź na te znaki czasu była
adekwatna.
Po pierwsze należy baczną uwagę zwrócić na grupy
będące przy naszych wspólnotach. To te grupy mają stać się
miejscami modlitwy i głębokiego doświadczenia Boga. Warto

pod tym kątem choćby spojrzeć na wspólnoty tercjarzy. Dzięki
mądrej asystencji duchowej te wspólnoty mogą być dla wielu
osób miejscem w którym będą mogły uczyć się modlitwy. Nie
możemy doprowadzić do sytuacji, że nasze kościoły będą
puste i nie będzie w nich modlących się ludzi. Dlatego trzeba
tak wiele uwagi poświęcić tym różnym wspólnotom.
Po drugie należy poświęcić wiele uwagi duszpasterstwu
indywidualnemu. Przez sakrament kapłaństwa jesteśmy
przeznaczeni do posługi pasterskiej i z tego powodu często
jesteśmy nazywani ojcami. Duchowe ojcostwo wyraża się
w prowadzeniu powierzonych nam osób. Kierownictwo
duchowe w szerokim znaczeniu tego słowa, jako jeden ze
swoich celów stawia sobie pomoc w dziedzinie modlitwy. Jeśli
zgłosi się do nas osoba pragnąca szczerze wzrastać w swojej
modlitewnej relacji do Boga, to winniśmy udzielić jej wszelkiej
pomocy. Nie można ich nigdy odrzucać, bo gdzie mają szukać
pomocy jeśli nie u nas.
Oratio
Prosimy Cię Panie za wszystkich ludzi którzy
przychodzą do naszych wspólnot aby się modlić i modlitwy
się uczyć. Duchu święty oświeć ich i prowadź na coraz
większe głębiny życia duchowego. Spraw aby ci ludzie
znaleźli w nas braciach mniejszych właściwe oparcie
i pomoc.
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Wspólnota braterska podstawy

Lectio
W początkach zakonu, gdy bracia mieszkali w Rivo
Torto w pobliżu Asyżu, był pomiędzy nimi pewien brat, który
mało się modlił i nie pracował, nie chciał chodzić za
jałmużną, ale za to dużo jadł.
Błogosławiony Franciszek rozważając to, poznał przez
Ducha Świętego, że był on człowiekiem cielesnym
i powiedział mu: Idź swoją drogą, bracie mucho, bo chcesz
jadać z pracy twoich braci i leniuchować w służbie Bożej
niczym bezpłodna i leniwa pszczoła, co nie nosi miodu i nie
pracuje, a wyjada miód z pracy dobrych pszczół. Tak więc
poszedł swoją drogą, a ponieważ był cielesnym, ani nie
prosił, ani nie dostąpił miłosierdzia.
ZD XXIV

Meditatio
Po zakończeniu cyklu medytacji o modlitwie pragniemy
teraz rozpocząć rozmyślania na temat braterstwa i wspólnoty
braterskiej. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że tak jak
duch modlitwy i pobożności tak też i fraternitas, należą do
istoty naszego charyzmatu. Dlatego jest koniecznym poświęcić
temu wymiarowi naszego życia.
To jak dla św. Franciszka ważne były słowa brat
i wspólnota braterska możemy odczytać w jego pismach. We
wszystkich swoich pismach Biedaczyna użył 306 razy słowa
brat. Jest to coś bardzo znamiennego ponieważ, jedynym
częściej używanym słowem przez św. Franciszka był termin
Pan, występujący w jego pismach 410 razy.
Braterstwo dla Biedaczyny narodziło się z chwilą jego
wzięcia na serio Ewangelii i wyboru jej jako swojej formy
życia. To z Ewangelii wynika to kim mamy być i co robić. To
tutaj św. Franciszek, znalazł wskazówki, że bracia mają się
modlić, iść przez świat, nie brać ze sobą pieniędzy na drogę.
We wspólnocie ewangelicznej czymś naturalnym jest to,
że na pierwszym miejscu jest Bóg. On jest tym który powołał
braci i sprawia ich jedność. Bóg jest źródłem braterstwa i on
czyni nas braćmi. W odniesieniu do Boga nie ma braci
lepszych czy gorszych, wszyscy są równi sobie i posiadają tę
samą godność.
Braterstwo posiada naturę relacyjną. Znaczy to, że bycie
bratem realizuje się w relacji do drugiego brata lub wspólnoty.
Nie ma braterstwa w pojedynkę. O jakości wspólnoty świadczą
właśnie relacje braterskie pomiędzy braćmi. Im bardziej te
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więzi są głębokie i ewangeliczne, tym jest lepsza wspólnota.
Na jakość więzów braterskich wpływa wiele czynników. Są to
zarówno czynniki naturalne jak i nadprzyrodzone, którymi
odznacza się poszczególny brat. Do czynników naturalnych
można by tu zaliczyć, charakter, temperament, stopień
dojrzałości ludzkiej. Czynniki nadprzyrodzone to przede
wszystkim duch ewangelicznej wiary i miłości.
Wspólnota braterska nigdy nie jest czymś gotowym, ale
jest to rzeczywistość dynamiczna. Wspólnotę trzeba budować
– jest to kolejne stwierdzenie o znaczeniu fundamentalnym.
Być może właśnie tutaj znajduje się jeden z najtrudniejszych
momentów naszego życia franciszkańskiego. Byłoby wszystko
dobrze, gdybyśmy zastali wspólnotę już gotową i dojrzałą.
Tymczasem jest ona czymś, co nie raz trzeba budować
praktycznie od zera. To budowanie jest czymś bardzo
trudnym, ponieważ zależy ono od każdego brata.
Z doświadczenia zaś wiemy, że są bracia bardzo otwarci
i wspaniałomyślni, ale że są też i zamknięci i zobojętniali.
Wspólnotę tworzą tacy i tacy bracia, i dlatego nie raz się
zdarza, że ciężar budowania wspólnoty nie jest rozłożony
równomiernie.
Kolejnym fundamentem wspólnoty braterskiej jest
stwierdzenie, że każdy brat jest darem. Bardzo uroczyście to
stwierdził św. Franciszek, kiedy na początku swego
testamentu napisał, że to sam Pan dał mi braci. Co to dla nas
znaczy, że każdy brat jest darem? Przede wszystkim, istotna
jest nadprzyrodzona perspektywa daru od Boga. Każdy brat
jest dziełem Boga, nawet jeśli niedoskonałym i pełnym
limitów i słabości. Patrząc jednak na niego oczyma Boga, to

zawsze winien nam się jawić jako ktoś posłany do nas przez
swego Stwórcę.
Tylko w takiej perspektywie będziemy potrafili przyjąć
nie tylko wszystkie plusy współbrata ale też i jego minusy.
Takie bezwarunkowe przyjęcie jest bardzo ważne. Dzięki
niemu, jesteśmy w stanie uszanować Boży zamiar jaki
spoczywa na każdym człowieku.
Oratio
Boże miłosierny dziękujemy Ci za nasz charyzmat i dar
wspólnoty który należy do jego istoty. Dziękujemy Ci za to,
że dałeś nam braci i jednocześnie wezwałeś nas do tego
abyśmy razem budowali i tworzyli wspólnotę braterską.
Prosimy Cię udziel nam sił do tego abyśmy każdego brata
potrafili przyjąć bezwarunkowo i potrafili w nim rozpoznać
twój zamysł.
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Wspólnota braterska przed
i po soborze

Lectio
W książkach uczył szukać świadectwa Pana, a nie
wartości materialnej, duchowego zbudowania, a nie piękna.
Chciał, by we wspólnocie posiadano niewiele książek, a te by
były do dyspozycji potrzebujących ich braci.
Na posłaniach zaś i łóżkach tak obfitowało zasobne
ubóstwo, że kto miał rozciągnięte na słomie jakieś łachmany,
uważał to za bardzo wygodne łoże.
ZA 25–26
Meditatio
Przytoczony powyżej fragment Zbioru Asyskiego, daje
nam bardzo cenne wiadomości na temat praktyki ubóstwa
u św. Franciszka. Nie chciał aby bracia posiadali wiele książek,
tak samo jak za wygodne łoże uważał słomę i położone na nich
łachmany. Sami bardzo szybko dochodzimy do wniosku, że

byłoby dziś czymś absurdalnym, ślepo powtarzać te praktyki
ubóstwa. Są one zrozumiałe dla czasów Biedaczyny, nam zaś
przekazują dwie ważne prawdy. Ubóstwo musi być traktowane
na serio i konkretnie, oraz jego wyrazy muszą się zmieniać
wraz z mijającymi epokami.
Te prawdy odnoszą się także do życia we wspólnocie
braterskiej. Musimy mieć świadomość, że żyjemy w czasach
przełomowych. Cezurą naszych czasów był Sobór Watykański
II. Możemy śmiało podzielić życie, strukturę i duchowość
naszych wspólnot na przed i posoborowe. Ta prawda jest też
o tyle istotna, ponieważ nasze wspólnoty tworzą bracia
wychowani zarówno przed jak po soborze. Dlatego abyśmy
dobrze zrozumieli rzeczywistość naszych wspólnot braterskich
chciejmy odpowiedzieć na pytanie czym była wspólnota
braterska przed soborem, a czym jest ona dzisiaj.
Przed soborem, wspólnota była miejscem które miało
pozwalać braciom żyć razem, po to aby móc realizować
franciszkański projekt życia, potwierdzony przez prawo
zwyczaje i tradycję. Każdy z braci posiadał własny bardzo
osobisty cel jakim było uświęcenie się, i jego osiągnięciu było
wszystko podporządkowane. Gdy mówiono o życiu duchowym
to miano zawsze na myśli praktyki pobożnościowe
i ascetyczne.
Przed soborem czymś bardzo istotnym dla wspólnoty
było zachowanie wspólnej dyscypliny. To ona miała strzec
jedności braci jak i całej wspólnoty. Za dwóch największych
wrogów życia wspólnego uważano: przyjaźń partykularną
i zeświecczenie. Przyjaźń partykularna była to relacja
pomiędzy braćmi której najważniejszym celem nie było
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uświęcenie się czy realizacja jakiegoś szczytnego ideału. Zaś za
zeświecczenie uważano, podejmowanie spraw czy tematów
których bezpośrednim celem nie było uświęcenie siebie czy
innych. Ogólnie rzecz biorąc, wspólnota braterska przed
soborem, to było życie wspólne oparte na spełnianiu aktów
wspólnotowych. Nie były istotne relacje osobowe, ale
obecność na ćwiczeniach wspólnych i postęp na drodze do
świętości. Praktycznie jedynym momentem, gdzie można było
swobodnie spotkać się i porozmawiać była wspólnotowa
rekreacja.
Sobór Watykański II przyniósł zasadnicze zmiany
w podejściu do życia konsekrowanego. Przede wszystkim
zmieniło się same podejście do zakonnika i wspólnoty. Duży
akcent kładzie się na osobistych zdolnościach i możliwościach
zarówno samego zakonnika jak też i wspólnoty. Wspólnota
przestaje być tylko strukturą i środkiem do osobistego
uświęcenia. Nie znaczy to, że osoba zakonnika czy wspólnota
stała się celem samym w sobie. Przesunięto znacząco akcent,
mówiąc iż w realizacji celu nie można abstrahować od
duchowej kondycji zarówno poszczególnego brata jak
i wspólnoty.
Największą zmianą jest podejście do wspólnoty, która nie
jest już tylko środkiem do celu, ale jest miejscem
teologicznym, spotkania i doświadczenia Boga. To spotkanie
z Bogiem nie dokonuje się tylko w bezpośredniej relacji z Nim
samym, ale także w i poprzez wspólnotę. By tak się stało,
czymś fundamentalnym są relacje braterskie. Wspólnota
posoborowa to taka w której relacje braterskie obejmują jak
największe obszary zarówno życia zarówno w wymiarze

duchowym jak i ludzkim. Dlatego teraz szybko zrozumiemy,
dlaczego w ostatnich latach tak wielki nacisk położono na
miejsce dialogu osobistego i wspólnotowego.
Pragniemy jeszcze raz podkreślić fakt, że niejako na
naszych oczach dokonał się ogromny skok w mentalności
i rozumieniu wspólnoty. Nie można jednak sobie robić
złudzeń, że ta zmiana stała się u każdego z braci w tym samym
stopniu. Dalej nieraz bowiem spotykamy się z mentalnością,
wziętą niejako żywcem z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Oratio
Prosimy Cię Panie o otwarte serce na wszystkie te
zmiany do jakich wzywa nas Kościół. Nie pozwól aby
lenistwo duchowe albo ucieczka w stare struktury miały
sprawić, że nasze wspólnoty będą tylko z nazwy
ewangeliczne.
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XX Niedziela Zwykła

Lectio
I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione
miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego
i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy
i wszystkich wybranych Twoich.
Św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz, 7
Meditatio
Kolejny fragment modlitwy Ojcze nasz który chcemy dziś
rozważyć dotyka jednej z najbardziej delikatnych sfer życia
ludzkiego, a mianowicie winy i przebaczenia.
Dotykając problemu winy musimy najpierw rozpocząć od
sumienia. Każdy człowiek otrzymał w darze od swego Stwórcy
sumienie, które mu mówi co jest dobre a co złe. Ten dar jest
czymś niezależnym zarówno od wyznawanej wiary jak też
i pochodzenia, koloru skóry czy kultury. Każdy zdrowy na

umyśle człowiek, potrafi rozróżnić prawdę od fałszu czy dobro
od zła. Taka norma jak: nie czyń drugiemu co tobie jest nie
miłe, jest uniwersalna.
Głos zdrowego sumienia jest czymś koniecznym do tego
aby uznać swoją winę. Chcemy tę prawdę szczególnie
podkreślić, ponieważ bardzo często możemy dziś spotkać ludzi
o sumieniu nieczułym albo wręcz skrzywionym. Takim
ludziom bardzo jest trudno przyznać się do jakiejkolwiek winy
i używają wszelkich mechanizmów obronnych rozmazujących
prawdę albo wręcz fałszujących rzeczywistość. Być może
właśnie tu znajdujemy tajemnicę tak wielu seryjnych zbrodni
czy przestępstw dokonywanych na świecie. Ktoś kto zagłuszył
swoje sumienie i nie czuje że zrobił drugiemu krzywdę, nie ma
później żadnej wewnętrznej bariery aby dalej czynić
ewidentne zło.
Zdrowe poczucie winy, jest swoistym darem od Boga,
bowiem wewnętrznie przestrzega nas ono przed
powtarzaniem zła. Ból którego przyczyną był grzech, powinien
być czymś leczącym nas i pomagającym w nawróceniu.
Człowiek jest grzeszny. To stwierdzenie nie jest tylko
czymś trywialnym, ale bolesną rzeczywistością całego rodzaju
ludzkiego. Grzech wszedł na ziemię przez zawiść szatana,
który za wszelką cenę chce człowieka pozbawić przyjaźni
z Bogiem. Nie ma człowieka na ziemi który byłby wyjęty z tego
prawa grzeszności. Są grzechy które pochodzą ze słabości
naszej natury a zwłaszcza woli. Mamy też grzechy które są
owocem ludzkiej złości, która potrafi krzywdzić drugiego
a nawet go zabić. Są grzechy których nie sposób ukryć, które
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dotykają innych ludzi, ale są też przewinienia bardzo ukryte
o których nikt nie wie.
Ta grzeszność musi w nas budzić poczucie winy. Gdyby
tak nie było bylibyśmy w ogromnym złudzeniu albo
zakłamaniu. Jednak człowiek nie może żyć w ciągłym poczuciu
winy, ponieważ bardzo szybko może ono wtedy stać się
chorobliwe. Dlatego jest tak ważne aby prosić Boga
o przebaczenie i uwierzenie, że je otrzymaliśmy.
Św. Franciszek, komentując ten fragment modlitwy
pańskiej, koncentruje się na sposobie przebaczenia. Dokonuje
się ono przez: Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc
męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi,
i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich
wybranych Twoich.
Jezus przyszedł na ziemię aby nam przebaczać, bo
wiedział doskonale, że każdy z nas ma taką potrzebę.
Wymazanie naszych grzechów nie dokonuje się w jakikolwiek
sposób, ale mocą Jezusowej męki i przelanej krwi. To Jezus
swoją męką wysłużył nam przebaczenie. Biedaczyna podkreśla
także wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy. Maryja jako
jedyna z rodzaju ludzkiego nie zaznała w sobie rzeczywistości
grzechu i jest tą która się nieustannie wstawia za nami
u swego Syna. Maryja jako Ucieczka grzeszników
niejednokrotnie wyprasza nam ufność w Boże miłosierdzie
i pomaga nam przełamywać wewnętrzne lęki czy opory. Dla
Biedaczyny szczególnym znakiem wstawiennictwa Maryi za
grzesznikami, była łaska odpustu jaką otrzymał w Porcjunkuli.
Ta kaplica poświęcona Matce Bożej Anielskiej na zawsze stała

się miejscem w którym każdy, kto tylko żałuje za swoje winy
może otrzymać łaskę przebaczenia i odpustu zupełnego.
Oratio
Miłosierny Boże, stając przed Tobą, który znasz nas
lepiej niż my siebie samych, uznajemy naszą grzeszność. Ty
wiesz najlepiej ile w naszych sercach jest bólu i poczucia
winy z powodu grzechów jakich się dopuściliśmy, dlatego
prosimy Cię: odpuść nam nasze winy.
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XX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Budowanie wspólnoty
braterskiej

Mówił, że zysku z pracy albo zapłaty nie należy
pozostawiać woli pracującego, ale gwardiana lub
wspólnoty.
ZD LXXV
Meditatio

Lectio
Mawiał, że letni, nie oddający się pokornie i gorliwie
żadnemu zajęciu, rychło zostaną wyrzuceni z ust Pana; nikt
nie może wobec Niego okazać się bezczynny, żeby go
natychmiast nie zniszczył ostrym zębem. Skąd sam, wzór
wszelkiej doskonałości, pokornie pracował własnymi rękami,
nie pozwalając uchodzi na próżno ani chwili z najlepszego
daru, jakim jest czas.
Mawiał również: Chcę, by wszyscy moi bracia
pracowali i zaprawiali się pokornie w pełnieniu dobrych
czynów, abyśmy byli mniejszym ciężarem dla ludzi i aby
serce i język nie błąkały się w bezczynności. Ci zaś, którzy nie
umieją pracować, niech się nauczą.

Przytoczony powyżej fragment Zwierciadła
doskonałości, jest świadectwem jak ważne miejsce w życiu
braci zajmowała praca. Była ona jedną z pierwszych
i jednocześnie najważniejszych konsekwencji ślubu ubóstwa.
Z obowiązku pracy można wyciągnąć jeszcze jeden bardzo
istotny wniosek dla franciszkańskiego sposobu życia: nic nie
przychodzi za darmo, bez wysiłku, aby cieszyć się jakąkolwiek
wartością trzeba pracować.
Chciejmy właśnie z tej perspektywy spojrzeć na
wspólnotę braterską. Jej początków należy szukać
w odpowiedzi św. Franciszka na słowa Jezusa z krzyża w San
Damiano: Idź odbuduj mój dom który się chyli ku upadkowi.
Biedaczyna z wielkim zapałem oddał się materialnemu
podźwignięciu San Damiano z ruin. Jego wysiłek był tak pełen
entuzjazmu, autentyczności i duchowej żarliwości, że po raz
pierwszy zastanowił on jego dawnych przyjaciół. To oni
przyglądając się sposobowi życia Biedaczyny, zapragnęli żyć
tak jak on i przyszli do niego. W ten sposób powstała pierwsza
franciszkańska wspólnota braterska.
My bracia mniejsi, jesteśmy dziedzicami tego wezwania
aby iść i odbudować Kościół, zaś wspólnota braterska jest tym
co umożliwia realizację tego wezwania. We franciszkańskim
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sposobie życia, te dwie wartości są ze sobą organicznie
połączone. Budując wspólnotę braterską uczestniczymy
w odbudowie Kościoła. Bowiem jakakolwiek działalność
duszpasterska pochodzi nie z indywidualnej inicjatywy
jakiegoś brata, ale ze wspólnoty. Im bardziej wspólnota
braterska jest mocna duchem i wewnętrznie zjednoczona
wokół wartości jaką jest franciszkańskie powołanie, tym jej
działalność jest skuteczniejsza.
Budowanie wspólnoty braterskiej, nie może być przez
nas pojmowane abstrakcyjnie, albo spychane na drugi plan.
Powtórzmy bez wspólnoty nie ma ani osobistego wzrostu
duchowego ani owocnego apostolstwa. Jakie więc mamy
środki do budowy wspólnoty?
Pierwszym środkiem jest wzajemna służba. Każdy z braci
ma swoje miejsce i zadania we wspólnocie. Spełnienie swoich
obowiązków w duchu służby, jest tym co buduje jedność
i stanowi o sile wspólnoty. Nie buduje wspólnoty postawa
w której któryś z braci pracuje czy decyduje za wszystkich.
Wspólnota jest dziełem każdego z braci a nie tylko wybranych.
Każdy z braci powinien mieć jasno określone swoje miejsce
i zadania, a solidne wypełnienie ich staje się podstawą do
budowania czegoś więcej.
Drugim środkiem jest wypracowanie i realizacja projektu
życia wspólnotowego. Ten środek jest nowością w naszym
Zakonie, który jest wprowadzany w życie w ostatnich latach.
Polega on na tym, że sama wspólnota lokalna określa dla
siebie cele i środki które chce zrealizować. Główna zaletą tego
środka jest wspólnotowa refleksja nad zarówno nad życiem
duchowym jak też i misją wspólnoty. Dzięki temu można

podjąć wspólnotowo nowe wezwania i zrealizować wiele
zamierzeń.
Kolejnymi środkami budującymi wspólnotę są braterski
dialog i kapituły domowe. Nie ma wspólnoty jeśli się nie
rozmawia na tematy które żywo dotykają wszystkich braci
razem jak i każdego z osobna. Kapituła domowa to nic innego
jak wspólnotowa odpowiedzialność za dom. Szczere
i odpowiedzialne omawianie problemów wspólnoty, jest
prawdziwym spoiwem łączącym braci i oczyszczających
z wielu trudności.
Ostatnim środkiem budującym wspólnotę, jaki chcemy
tu wymienić jest gotowość i otwartość każdego z braci do
służby. Bez tej dobrej woli, budowanie wspólnoty będzie tylko
mrzonką. Natomiast gdy spotkają się bracia, choć czasami
bardzo się różniący między sobą, ale będący otwartymi na
siebie i na wartości, to prawdziwie można będzie wtedy
zbudować taką wspólnotę o której marzył św. Franciszek.
Oratio
Prosimy Cię Panie o pomoc w docenieniu roli wspólnoty
w naszym życiu. Nie dozwól abyśmy ulegli pokusie
zniechęcenia gdy przychodzi nam z wielkim trudem budować
wspólnotę. Prosimy Cię o wzajemne otwarcie się na siebie
i na wartości które mamy razem przeżywać.
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XX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Struktura wspólnoty
franciszkańskiej

wspólnoty! Czy w jakimś miejscu zeszli się razem, czy
spotkali się w drodze, jak to bywa, tam zaraz zażegał ich
bodziec duchowej miłości i skłaniał do oznak prawdziwej
przyjaźni, wyższej od wszelkiego zwykłego kochania. Czyste
uściski, miłe uczucia, święty pocałunek, słodka rozmowa,
skromny uśmiech, radosne wejrzenie, oko prawe, duch
pokorny, język uprzejmy, odpowiedź grzeczna, tożsamość
zdania, ochotna usługa i ręka niestrudzona.
1 Cel 38

Lectio
Obecnie trzeba zwrócić uwagę na stan, który on swoja
miłością wskrzesił, jak i mocą profesji podtrzymał. Najpierw
on sam założył Zakon Braci Mniejszych i nadał mu tę nazwę.
Mianowicie w Regule pisało: i niech będą mniejsi. Kiedy
rozważał to wyrażenie, rzekł: chcę aby ta wspólnota
nazywał się Zakon braci mniejszych. Naprawdę mniejsi, jako
że byli poddani wszystkim, zawsze szukali nędznych miejsc
pobytu i podejmowali się prac uważanych za poniżające.
W ten sposób zasługiwali na mocne ugruntowanie
w prawdziwej pokorze, a na tej szczęsnej dyspozycji rosła
w nich duchowa budowla, złożona ze wszystkich cnót.
Zaprawdę, na stałej podwalinie miłości powstała
szlachetna budowla, w której żywe kamienie zgromadzone ze
wszystkich stron świata utworzyły mieszkanie Ducha
Świętego. O, jakimże żarem miłości pałali ci nowi uczniowie
Chrystusa! Jakież kwitło w nich ukochanie zbożnej

Meditatio
Gdybyśmy zapytali naszych współbraci co to jest
wspólnota braterska, co jest w niej najistotniejsze i jak ją
budować, to z pewnością otrzymalibyśmy różne odpowiedzi.
Ta różnorodność wynikałaby z różnych punktów widzenia jak
też i z najrozmaitszych osobistych doświadczeń wspólnoty. Tej
wielości opinii nie sposób uniknąć i jest ona czymś bardzo
charakterystycznym dla naszego Zakonu. Jednak dla nas
wszystkich podstawą w zrozumieniu czym jest wspólnota
braterska musi być nasze zakonne prawodawstwo. To Reguła
i Konstytucje, dają nam autentyczny ideał wspólnoty który
później jest stosowany w praktyce.
Nasze Konstytucje, gdy podejmują temat wspólnoty
braterskiej, to na pierwszym miejscu stawiają wzajemną
miłość, która jest jej najważniejszym spoiwem. Wspólnota jest
miejscem tworzonym przez żywych braci, poruszanych tym
samym ideałem i łaską powołania. Miłość przeżywana we
wspólnocie jest czymś jak najbardziej realnym i zarazem
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konkretnym, ponieważ jest spotkaniem z żywym człowiekiem.
W tym spotkaniu ze współbratem odkrywamy to jakimi
jesteśmy naprawdę. Odkrywamy naszą wielkość jak też
i najrozmaitsze słabości. Miłość daje nam spojrzenie które
potrafi w drugim odkryć i uszanować jego osobiste dary
i charyzmaty. Ona jest także siłą do tego aby udźwignąć nasze
limity. Życie wspólne jest bardzo twardą szkołą świętości,
w której nic się nie ukryje i z której wychodzą najpiękniejsze
dzieła.
Należy z całą stanowczością podkreślić, że miłość jest
podstawowym spoiwem wspólnoty, a dopiero później inne
elementy. Jeśli zabraknie miłości to na nic się zdadzą nawet
najlepsze warunki czy nadzwyczajne środki. Miłość jest tym co
musi poprzedzać wszystko inne. Dlatego też dopiero po
wymienieniu tego najważniejszego środka jakim jest miłość
nasze Konstytucje, już bardziej szczegółowo wymieniają inne
elementy tworzące wspólnotę.
Pierwszym po miłości środkiem budującym wspólnotę
jest: jednakowe zachowywanie Reguły i Konstytucji. To tutaj
znajdujemy jasno określony nasz charyzmat i środki
prowadzące do jego zachowania. Nie chodzi tutaj o jakiś
jurydycyzm, ale o uniknięcie niebezpieczeństwa
wieloznaczności i w konsekwencji rozmycia rozumienia
naszego sposobu życia. To w naszym najważniejszym kodeksie
prawnym, znajdziemy to co nas wyróżnia od innych zakonów
i czym różni się nasze rozumienie wspólnoty braterskiej od
tego co pod tym pojęciem rozumieją na przykład Jezuici czy
Dominikanie.

Drugim środkiem budującym życie braterskie jest, jak to
określają Konstytucje podobny styl życia. Chodzi tutaj
o wyeliminowanie skrajnych form indywidualizmu.
Różnorodność o której wspominaliśmy wcześniej nigdy nie
może być powodem do tolerowania życia na własny rachunek,
albo postaw które traktują wspólnotę jako zło konieczne.
Wspólnota jest ze swojej natury jakąś jednością, która musi
się w czymś uzewnętrzniać.
Kolejny środek o którym mówią nasze Konstytucje to:
uczestnictwo w aktach wspólnych wspólnoty braterskiej,
a w szczególności takich jak: wspólna modlitwa,
ewangelizacja, prace domowe. Życie wspólne musi się
wyrażać we wspólnej modlitwie, apostolstwie
i odpowiedzialności za dom. Trudno by mówić, że tworzymy
rodzinę zakonną jeśli się nie spotykamy, ani na rekreacji czy
w kaplicy, a prace domowe delegujemy innym.
Ostatnim elementem o których wspominają Konstytucje,
jest oddawanie do wspólnego użytku wszystkich darowizn
a szczególnie wypracowanych środków pieniężnych. Jest to
osobisty wkład i zarazem uczciwość każdego z braci które
budują nasze wspólne dobro.
Oratio
Miłosierny panie prosimy Cię za tę wspólnotę w której
aktualnie przebywamy. Chcemy z miłością i szacunkiem
przyjąć każdego brata, takim jakim on jest. Prosimy Cię
o wytrwałość w zachowywaniu życia wspólnego, tak
abyśmy byli dla siebie wzajemną pomocą i oparciem.
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XX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - Ś RODA

Napomnienie we
wspólnocie braterskiej

a pochwyciła burza pokus. Wody wtargnęły mu do duszy.
Osaczony na wewnątrz i na zewnątrz kroczył jak ptak, co
śpieszy do sidła. Już, już znajdował się na brzegu przepaści,
kiedy miłosierne oko ojcowskiej opatrzności wejrzało na
nieszczęśnika. Dręczony wyrzutami sumienia wszedł
w siebie, tak mówiąc: Wróć, o nieszczęsny do zakonu,
ponieważ tam jest twoje zbawienie. Nie zwleka, natychmiast
wstaje i spieszy na kolana matki.
2 Cel 32
Meditatio

Lectio
Był inny brat, znamienity sławą wobec ludzi, a jeszcze
znamienitszy łaską wobec Boga. Ale ów ojciec wszelkiej
nienawiści, diabeł, pozazdrościł mu cnót. Przemyśliwa, jak
podciąć drzewo, sięgające już nieba, i jak wyrwać mu z rąk
koronę chwały. Krąży, przewraca, rozbija i wstrząsa jego
wnętrzem, żeby tylko w jakiś sposób postawić bratu
odpowiednią przeszkodę. Zatem pod pozorem większej
doskonałości wzbudza w nim upodobanie do odosobnienia,
żeby potem napaść na samotnego i tak szybko go obalić
i aby, gdy osamotniony upadnie, nie miał nikogo, kto by go
podniósł.
Wnet odłączył się od zakonu braci i poszedł przez świat
jako pielgrzymi gość. Tunikę habitu przerobił na krótka
tunikę, nosił kaptur nie przyszyty do tuniki i tak szedł przez
świat, we wszystkim sam siebie mając za nic. Ale, gdy tak
szedł, wydarzyło się, że wkrótce opuściła go pociecha boska

Jak to już wielokrotnie podkreślaliśmy wspólnota
braterska jest tworzona przez braci, którzy wnoszą do niej to
wszystko kim są i co posiadają. Ten dar z siebie ma zawsze
dwie strony: pozytywną i negatywną. Bowiem każdy z braci
wnosi nie tylko to co ma w sobie pozytywnego i dobrego, ale
cały bagaż swojej słabości i grzeszności. Byłoby pomyłką
żądanie od kogoś aby wnosił do wspólnoty tylko rzeczy
pozytywne i budujące wspólne dobro. Trzeba się z tym
pogodzić, że do wspólnoty każdy z braci wnosi też swoje braki.
Jednak na ten fakt nie można patrzeć z rezygnacją, bowiem
każdy z braci jest zobowiązany do pracy nad sobą
i poprawiania swoich błędów.
Właśnie dlatego, że nie tworzymy wspólnoty idealnej,
potrzebujemy regularnego rachunku sumienia i częstej
korekty. Nie dziwmy się więc, że od początku istnienia naszej
franciszkańskiej wspólnoty, ważne miejsce w jej strukturze
zajmowało napomnienie braterskie. By to napomnienie było
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właściwe i owocne, musi być usytuowane w kontekście,
osobistego i wspólnotowego dążenia do doskonałości.
Napomnienie braterskie nigdy nie może być celem samym
w sobie ale jest środkiem do wzrostu duchowego. Tę zasadę
musimy mieć wciąż przed oczyma, ponieważ gdy przy
napomnieniu zagubi się jego cel, to stanie się ono tylko
przykrym i wręcz nieludzkim ćwiczeniem ascetycznym.
Napomnienie braterskie musi więc być usytuowane
w kontekście dążenia do zrealizowania naszego
franciszkańskiego ideału. Ważnym jest tutaj postawnie sobie
pytania, czego Pan żąda od nas w tym momencie. Zawsze
będzie nam łatwiej przyjąć jakąś nawet przykrą prawdę
o sobie w perspektywie wezwania, aby coś z nią zrobić. Bóg nie
po to udziela nam światła poznania siebie, aby nas tym
pognębić, ale by w tym odczytać wezwanie do nawrócenia.
Napomnienie braterskie musi być przeniknięte
autentyczną troską o dobro osobiste i wspólnotowe. Nikt ze
wspólnoty nie może przyjmować postawy sędziego zdolnego
innych odsądzić i wymierzyć sprawiedliwość. Tutaj panuje
równość, bowiem nikt, nawet ten który nosi brzemię
przełożeństwa nie jest pozbawiony swoich braków. Prawda
nawet przykra nigdy nie umniejsza człowieka. Jego wielkość
leży właśnie w tym, że potrafi uznać swoje braki, a nie ucieka
od nich. Z pewnością wielokrotnie doświadczyliśmy tego we
wspólnocie, że odważne przyznanie się przez kogoś do
jakiegoś braku, bynajmniej nie pozbawiło go jego autorytetu,
ale odwrotnie pozwoliło mu go zachować. Nic też tak nie
niszczy wspólnoty jak obłudna postawa kogoś który nie widzi
w sobie braków albo nie chce się do nich przyznać.

Praktyka napomnienia braterskiego aby była owocna
musi wykluczyć, pragnienie dominacji nad innymi, małe czy
duże wyrównywanie porachunków jak też nawet najmniejszy
cień rywalizacji. Napominanie jest szukaniem prawdy a nie jej
zamazywaniem. Pomocą we właściwej praktyce napomnienia
braterskiego jest stosowanie zasady: traktuję innych tak jak
sam chciałbym być traktowany. W różnych trudnych
sytuacjach braterskich warto postawić się na miejscu brata
który wpadł w kłopoty. Nie sądzę by ktokolwiek chciał być
potraktowany bez zrozumienia i z cała surowością.
Punktem wyjściowym dla tworzenia wspólnoty musi być
klimat akceptacji, życzliwego przyjęcia i swobody
w międzyosobowej komunikacji. Jeśli chcemy mówić o swoich
brakach to najpierw trzeba nam zadbać o odpowiedni klimat.
Bez niego bardzo łatwo o wzajemne ranienie się
a w konsekwencji pozamykanie się na siebie. Być może
właśnie tutaj znajdziemy odpowiedź na pytanie dlaczego tak
wielu braci jest pozamykanych w sobie i nie przyjmujących
jakiekolwiek napomnienia. Jeśli ktoś zostanie raz zraniony
w tej dziedzinie przez nieumiejętne napomnienie, to później ta
rana działa w ten sposób, że ktoś wręcz profiliktacznie zamyka
się na jakąkolwiek krytykę.
Oratio
Prosimy cię Panie o umiejętność wzajemnego
napominania się. Broń nas od zamknięcia się na prawdę
o nas samych. Prosimy Cię o łaskę pokory abyśmy każde

43

napomnienie nie tylko potrafili przyjąć ale także wyciągnąć
z niego praktyczne wnioski dla siebie.
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XX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - C ZWARTEK

Kapituły jako wspólnotowa
weryfikacja

Lectio
Kiedy zaś przybył do braci w Sienie, był tam święty
Franciszek. Zaprawdę dziwne! Święty, gdy tylko go ujrzał,
uciekł od niego i pośpiesznie zamknął się w celi. Poruszeni
tym bracia dowiadywali się o przyczynę tej ucieczki. Święty
im wyjaśnił: dlaczego dziwicie się ucieczce, a nie zwracacie
uwagę na przyczynę? Uciekłem się do modlitwy po obronę,
żeby uwolnić błądzącego brata. Zobaczyłem w tym synu coś,
co mi się słusznie nie podobało, ale już z łaski Chrystusa
ustąpiło wszelkie złudzenie.
Brat rzucił się na kolana i ze wstydem uznał się
winnym. A Święty doń: bracie, niech ci Pan odpuści, ale
strzeż się na przyszłość, abyś pod pozorem świętości nie
odłączał się od swego zakonu i braci. Wspomniany brat stał
się potem zwolennikiem wspólnoty i życia w zgromadzeniu.

Najbardziej lubił te klasztory, w których bardziej, niż
w innych, kwitła zakonna obserwacja.
2 Cel 33
Meditatio
Historia brata który odszedł od wspólnoty pod pozorem
większego dobra a później do niej powrócił, jest dobrym
przykładem jaka jest rola przełożonego i wspólnoty. Brat który
się nawrócił, przyszedł do Biedaczyny który znalazł dla niego
wiele miłosierdzia i wyrozumiałości. Jednak przede wszystkim
św. Franciszek zamknął się w swojej celi aby prosić o światło
Ducha Świętego, jak ma właściwie postąpić. Współbracia też
nie pozostali obojętni na to co się dzieje, dlatego też
dowiadywali się... Możemy przypuszczać, że wsparli
modlitwą i swoją radą Biedaczynę.
Nasze wspólnoty braterskie są tak skonstruowane, że
każdy brat ma prawo głosu, a nawet moralny obowiązek by
wyrazić swoją opinię, jednak to zawsze do przełożonego należy
ostatni głos i podjęcie decyzji. Najbardziej optymalna sytuacja
jest wtedy, gdy decyzja przełożonego jest podejmowana
w zgodzie ze wspólnotą. Wtedy to za decyzja nie stoi tylko
pojedynczy człowiek ale cała wspólnota braterska.
Pragniemy w tej medytacji jeszcze raz powrócić do
problemu kapituł domowych. Wydaje się, że ich miejsce i rola
wymaga ciągłego dowartościowywania, bowiem jest ona
szczególnym przejawem życia braterskiego i kluczem do
właściwego funkcjonowania całej wspólnoty.
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Aby kapituła domowa dobrze funkcjonowała w życiu
wspólnoty konieczne jest spełnienie kilku warunków.
Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest postawa otwarcia
się. Ponieważ kapituła domowa jest przede wszystkim
wydarzeniem duchowym, to trzeba mieć właśnie takie samo
nastawienie aby ją właściwie odebrać. Musimy zawsze
pamiętać o tym, że Duch Święty przemawia do każdego i przez
każdego brata. Konieczny więc jest odpowiedni klimat
duchowy aby móc odczytać to wszystko co chce powiedzieć we
wspólnocie Duch Święty. Nigdy nie można kapituły domowej
sprowadzić tylko do jakiegoś spotkania roboczego, mającego
na celu usprawnienie funkcjonowania wspólnoty czy podziału
dóbr i pracy.
Innym warunkiem powodzenia kapituły lokalnej jest
wzajemny szacunek i respekt. We wspólnocie nie ma braci
nieomylnych, albo wiedzących wszystko. Każdy z braci
powinien mieć coś do powiedzenia na poruszany problem. Im
więcej braci będzie zaangażowanych w rozwiązywanie
problemów tym lepiej. Jest zawsze niepokojącym znakiem
jeśli na kapitule domowej jest jakaś grupa braci która rzadko
albo w ogóle nie zbiera głosu. Trzeba koniecznie odkryć jaka
jest tego przyczyna i próbować temu zaradzić. Jedno jest
pewne, że jeśli jakiegoś problemu nie omówi się na kapitule,
to próbowanie rozwiązania go poza nią jest trochę nie na
miejscu, ponieważ nie angażuje się wtedy wszystkich braci tak
jak to powinno być.
Czymś ważnym dla powodzenia kapituł lokalnych jest
postawa dyspozycyjności i daru z siebie. Według prostej
zasady, że aby coś zyskać trzeba umieć najpierw coś stracić.

Nie można rościć pretensji do kapituły domowej że ma
przynieść wiele owoców, jeśli nie jest to poprzedzone
gotowością ofiarowania czegoś z siebie. Nigdy kapituła lokalna
nie może zamienić się w miejsce w którym broni się jakiś
partykularnych interesów. Ona ma zawsze na celu dobro
wspólne, a w nim dobro każdego z braci. Nie ma konfliktu
pomiędzy dobrem wspólnym a dobrem każdego brata. Jeśli
ktoś twierdzi że tak jest, to zachodzi wtedy bardziej konflikt
pomiędzy dobrem wspólnoty a czyimś egoizmem. Postawa
daru z siebie jest czymś dzięki czemu wspólnota może się
rozwijać i odważnie podejmować nawet najbardziej ambitne
cele.
Oratio
Boże polecamy Ci nasze kapituły domowe. Udziel na
daru otwarcia i wielkoduszności. Ucz nas słuchania braci,
akceptowania inności i bezwarunkowej akceptacji. Niech
każda kapituła domowa będzie dla nas okazją do tego aby
doświadczyć Twojej obecności i działania Twojej łaski.
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XX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P IĄTEK

Chorzy bracia we
wspólnocie

Lectio
W tym samym czasie pewna uboga kobieta z Machilone
przybyła do Rieti z powodu choroby oczu. I gdy pewnego
dnia lekarz przyszedł do błogosławionego Franciszka,
powiedział do niego: «Bracie, przyszła do mnie pewna
kobieta chora na oczy; lecz jest tak uboga, że muszę jej
pomóc dla miłości Bożej i oszczędzić jej wydatków». Słysząc
to błogosławiony Franciszek ulitował się nad nią
i przywołując do siebie jednego z towarzyszy, który był jego
gwardianem, rzekł do niego: «Bracie gwardianie, musimy
oddać cudzą własność». On zapytał: «Co masz na myśli,
bracie?». A Franciszek na to: «Ten płaszcz, który
wypożyczyliśmy od owej kobiety ubogiej i chorej na oczy,
musimy jej go oddać». Powiedział do niego jego gwardian:
«Bracie, zrób zatem to, co ci się wyda najlepsze».
Błogosławiony Franciszek z weselem przywołał pewnego
uduchowionego człowieka, z którym był bardzo

zaprzyjaźniony, i powiedział do niego: «Weź ten płaszcz
i razem z nim 12 chlebów, idź i tak powiedz tej ubogiej
i chorej kobiecie, którą ci wskaże lekarz, który ją leczy:
"Ubogi człowiek, któremu posłałaś ten płaszcz, dziękuje ci za
wypożyczenie sobie płaszcza; teraz weź co twoje"».
Poszedł więc i oznajmił jej wszystko tak, jak mu
powiedział błogosławiony Franciszek. Lecz ona, myśląc że
z niej żartuje, ze strachem i wstydem powiedziała do niego:
«Zostaw mnie w spokoju, bo nie wiem, co mówisz». On
jednak położył na jej ręce płaszcz i 12 chlebów. Kobieta zaś,
widząc, że mówił prawdę, przyjęła płaszcz z drżeniem
i radością w sercu, a obawiając się, aby jej go nie odebrano,
wstała potajemnie w nocy i ciesząc się powróciła do swego
domu. Co więcej, błogosławiony Franciszek powiedział także
swemu gwardianowi, aby codziennie, dopóki ona tam
pozostanie, dla miłości Bożej pokrywał jej wydatki.
Dlatego my, którzy byliśmy z błogosławionym
Franciszkiem, dajemy świadectwo o nim, że w zdrowiu
i chorobie odznaczał się tak wielką miłością i litością, nie
tylko względem swoich braci, lecz również względem
ubogich, zdrowych i chorych, iż rzeczy konieczne dla swego
ciała, o które bracia niekiedy starali się z wielką troską
i czcią - najpierw przymilając się nam, abyśmy się z tego
powodu nie gniewali - z wielką radością wewnętrzną
i zewnętrzną oddawał innym, odbierając je swemu ciału,
nawet jeżeli były mu bardzo potrzebne.
ZA 89, 1–15
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Meditatio
Wspólnota franciszkańska jest ukształtowana na wzór
rodziny. Nie można więc spoglądać na nią w sposób
jednostronny, i dostrzegać w niej tylko braci sprawnych
i będących w sile wieku. Franciszkańska forma życia jest
programem dla każdego brata bez względu na jego wiek czy
kondycję fizyczną i intelektualną. W kolejnej medytacji
dotyczącej życia wspólnego pragniemy zająć się braćmi
chorymi i słabymi.
Na samym początku trzeba jednak określić, co
rozumiemy pod terminem: brat chory i słaby. Na pierwszym
miejscu są to bracia których dotknęła choroba i związane
z tym cierpienie fizyczne. Bardzo często choroba jest związana
z przeżytymi latami i podejmowanymi wysiłkami. Jest wielu
braci których choroba wyłączyła z normalnego trybu
obowiązków i posług związanych z kapłaństwem czy zakonna
konsekracją.
Bracia chorzy to także ci którzy noszą w sobie różne nie
zaleczone zranienia natury psychicznej. Należy wziąć bardzo
poważnie pod uwagę fakt, że w psychice człowieka nic nie
ginie. Różne traumatyczne przeżycia jeśli nawet są
zapominane, to jednocześnie znajdują miejsce w naszej
podświadomości. Później wpływają one na naszą świadomość,
decyzje i samopoczucie. Bardzo wiele trudności w życiu
osobistym braci a także ich relacji z innymi ma właśnie tutaj
swoją najgłębszą przyczynę. Nierozwiązane konflikty
sumienia, cierpienie, nie pozostaną nigdy czymś obojętnym
i zawsze będą wpływać na samopoczucie braci i ich zdrowie.

Może się zdarzyć, że bardzo młody brat, na wskutek swoich
zranień jest niczym schorowany starzec. Dlatego bynajmniej
wiek nie przesądza o kwestii zdrowia. To, że jakaś prowincja
ma wielu braci młodych nie oznacza już automatycznie, że
wszyscy są zdrowi. Może w jakieś wspólnocie spotkać się kilku
braci młodych ale noszących w sobie wiele nie zaleczonych
zranień. Skutkiem tego może być bardzo wiele konfliktów
a także poważne osłabienie ich posługi apostolskiej.
Wreszcie bracia chorzy, to tak jak już wielokrotnie
sygnalizowaliśmy, to ci którzy wpadli w różnorakie
uzależnienia. Jest znakiem naszych czasów, że form tych
uzależnień jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wspólnym
mianownikiem uzależnień jest to, że są one destrukcyjne,
zarówno dla poszczególnego brata jak i dla jego otoczenia.
Podejmując tematykę obecności braci chorych w naszych
wspólnotach, musimy przede wszystkim należy przyjąć fakt,
że ich obecność jest czymś zwyczajnym. Byłoby czymś
absurdalnym spodziewać się, że takich braci u nas nie będzie.
Nasza franciszkańska rodzina nie może być jakimś wyjątkiem.
Tak jak z każdym chorym, trzeba przede wszystkim
postawić odpowiednią diagnozę. To ona ma nam wyjaśnić jaka
jest to choroba, jakie są jej przyczyny i jak powinna wyglądać
ewentualna terapia. Podjęcie odpowiedniego leczenia jest
poważnym obowiązkiem moralnym jaki spoczywa na chorym
bracie. Kwestia zdrowia nie jest tylko jego prywatną sprawą.
Nie można nigdy dopuścić do tego, że z powodu jego
zaniedbania czy wręcz niechlujstwa, wspólnota traci kogoś
który jeszcze mógłby długo i owocnie służyć Kościołowi.
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Trzeba przyznać, że w tej dziedzinie często ujawnia się wiele
niedojrzałości u poszczególnych braci.
Kolejny problem to uświadomienie sobie, że na
wspólnocie spoczywa poważny obowiązek troski o braci
chorych. Nie można tej troski komuś delegować albo się jej
pozbyć. Byłoby to najbardziej smutne świadectwo naszego
braterstwa. Jeśli jakiś brat jest mile widziany tylko wtedy gdy
jest zdrowy, to jest to znak ogromnego uprzedmiotowienia.
Jest to praktyczny utylitaryzm, polegający na mentalności
wykorzystania i wyrzucenia: byłeś dobry gdy byłeś zdrowy
a teraz gdy jesteś chory to możesz sobie odejść. Taka
mentalność musi być zupełnie wykluczona i nie może być
tolerowana. Dla Biedaczyny chory brat był zawsze świętością,
a jego cierpienie skarbem, które zjednywało wspólnocie wiele
łask od Boga.
Oratio
Miłosierny Boże prosimy Cię za braci chorych. Wielu
z nich straciło zdrowie z powodu gorliwej pracy dla
rozszerzenia królestwa niebieskiego. Prosimy Cię pomóż im
z cierpliwością i godnością dźwigać dolegliwości fizyczne
i duchowe.
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XX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - S OBOTA
Meditatio

Wspólnota z rodzina
franciszkańską

Lectio
Mąż Boży tak wykładał moralny sens opowiedzianej
przez siebie przypowieści: Zakon nasz jest zgromadzeniem
bardzo licznym, jakby synod generalny, zbierający
uczestników ze wszystkich stron świata, kierujących się tym
samym sposobem życia. W nim mędrcy przyswajają sobie
cechy prostaczków, widząc, jak nieuki z ognistym zapałem
szukają królestwa niebieskiego i ludzie niewykształceni przez
człowieka przy pomocy Ducha rozumieją sprawy duchowe.
W nim też prostaczkowie obracają na swoją korzyść to, co
należy do mędrców, skoro w tymże zebraniu widza razem
z sobą pokorę sławnych mężów, którzy na świecie mogliby
żyć w sławie. Tu właśnie ukazuje się wspaniałość świętej
rodziny, której wielorakie piękno niemało podoba się Ojcu
rodziny.
2 Cel 192

Dzieło jakie Bóg wzbudził w Kościele poprzez św.
Franciszka może nasz zadziwiać swoją wielkością
i różnorodnością. Rodzina franciszkańska jest w Kościele
najliczniejszą ze wszystkich wspólnot. W niniejszej medytacji
pragniemy zastanowić się nad relacjami panującymi pomiędzy
wspólnotami franciszkańskimi.
Jako punkt wyjścia musimy przyjąć wspólne ojcostwo
św. Franciszka. To On jest tym przez którego Bóg wzbudził
w Kościele, nowe zakony. Pierwszy zakon to bracia mniejsi,
którzy zachowują regułę napisaną przez Biedaczynę. W ciągu
wieków pierwszy zakon podzielił się ze względu na
interpretację ślubu ubóstwa. Obecnie mamy trzy rodziny
pierwszego zakonu: franciszkanów, franciszkanów
konwentualnych i kapucynów.
Drugi zakon to mniszki kontemplacyjne św. Klary
z Asyżu. Sama św. Klara w swojej regule jednoznacznie
stwierdziła iż zakon Sióstr Ubogich jest założony przez św.
Franciszka. Także i drugi zakon w ciągu wieków swego
istnienia dzielił się na tle zachowania ślubu ubóstwa. Dziś
najważniejsze rodziny drugiego zakonu św. Franciszka to:
Klaryski Damianitki, Klaryski Urbanistki i Kapucynki.
Jednakże największą różnorodność możemy zauważyć
w trzecim zakonie św. Franciszka. By nie pogubić się
rozróżnianiu wspólnot trzeciego zakonu, trzeba na początku
zaznaczyć, że dzieli się on na dwie rodziny zachowujące dwie
odrębne reguły. Istnieje więc trzeci zakon regularny (TOR).
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Do niego należą wspólnoty męskie i żeńskie uformowane
w odrębne zgromadzenia. Jako przykład męskiego trzeciego
zakonu regularnego możemy podać braci Albertynów. Gdy
mówimy o żeńskich zgromadzeniach trzeciego zakonu
regularnego to bardzo szybko odkryjemy ich wielką liczbę. Są
to wszystkie siostry franciszkanki, które nie zachowują
klauzury papieskiej tak jak to czynią klaryski. Zgromadzenia
sióstr franciszkanek oddają się przede wszystkim bardzo
szeroko rozumianemu apostolatowi. Są tu zgromadzenia ściśle
misyjne, jak na przykład Franciszkanki Misjonarki Maryi, albo
Elżbietanki posługujące chorym, lub Albertynki pracujące
wśród ubogich.
Druga rodzina trzeciego zakonu to Franciszkański Zakon
Świeckich. Są to tercjarze którzy nie zmieniają swoich
zewnętrznych warunków życia i właśnie w nich starają się żyć
duchowością św. Franciszka. Także ta rodzina posiada swoja
regułę, na którą tercjarze składają swoją profesję.
Ta krótka panorama rodziny franciszkańskiej powinna
nam uświadomić jak bardzo jest ona rozległa i różnorodna.
Praktycznie nie ma takiego stanu w Kościele w którym nie
byłoby jakieś rodziny franciszkańskiej. Można z tego wysunąć
wniosek o uniwersalności charyzmatu franciszkańskiego.
Niezmiernie ważne jest uświadomienie sobie jakie więzi
łączą poszczególne rodziny. Te więzy są dwojakiego rodzaju,
duchowego i prawnego. Duchowego ponieważ łączy nas ten
sam ideał i pragnienie jak najlepszego zachowywania go.
Więzy prawne łączące poszczególne rodziny, są szczegółowo
określone w prawie partykularnym poszczególnych
instytutów. Szczególne zaś więzi prawne łączą pierwszy

z drugim zakonem. Taka była wola św. Franciszka i św. Klary
aby bracia objęli opieką siostry. To właśnie z naszego zakonu
mają pochodzić wizytatorzy i spowiednicy ubogich sióstr.
Także w naszych konstytucjach mamy zapisany obowiązek
duchowej asystencji nad Franciszkańskim Zakonem
Świeckich.
Więzy jakie łączą naszą rodzinę powinny być ze swej
natury bardzo serdeczne. Za każdym razem gdy spotykamy
kogoś kto czci św. Franciszka za swego ojca, powinniśmy
wtedy czuć że spotykamy swego brata albo siostrę. Każde takie
spotkanie powinno być dla nas źródłem radości i pokoju.
Oratio
Boże dziękujemy Ci za to, że powołałeś w Kościele do
istnienia rodzinę franciszkańską. Dziękujemy Ci za to, że jest
ona tak liczna i tak różnorodna. Prosimy Cię o dar jedności
w całej naszej rodzinie. Broń nas od niepotrzebnych
podziałów i obdarz nas wzajemną życzliwością i troską
o siebie.
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XXI tydzień
Okresu
Zwykłego

XXI TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO

XXI Niedziela Zwykła

Lectio
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego
nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni
odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali
nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu
złem za złe nie oddając, i abyśmy starali się w Tobie
wszystkim służyć pomocą.
Św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz, 8
Meditatio
Św. Franciszek w swej medytacji dotyczącej modlitwy
Ojcze Nasz dotyka problemu przebaczenia. Biedaczyna sam
doświadczył ogromu miłosierdzia Bożego, dlatego jest dla
niego zupełnie jasne, że i sam musi być miłosierny. Skoro Bóg
odpuścił mu jego grzechy ilekroć o to prosił, to i jego postawa
wobec tych którzy mu zawinili nie może być inna.

Biedaczyna jednak zdaje sobie sprawę z ułomności
ludzkiej natury i dlatego wie, że przebaczenie nie jest czymś
łatwym. Z jednej strony ma miłosierdzie Boga które gładzi
w człowieku wszystko co złe, jednocześnie go lecząc
i podnosząc. Przebaczenie Boże które zapomina wyrządzone
zło i krzywdy. Miłosierdzie które nie zna prawa rewanżu czy
odwetu. Przebaczenie które raz na zawsze sprawę zamyka
i nigdy do niej nie wraca.
Z drugiej zaś strony Biedaczyna poznawszy ludzką naturę
wiedział doskonale, że wyrządzona krzywda, pozostawia wiele
złych skutków. Jak trudno jest człowiekowi zapomnieć zła
które doświadczył. Nawet jeśli kierując się wiarą, miłością
i dobrą wolą, przebacza to doświadczone zło często w nim
promieniuje. Stąd to jeśli Bóg przebacza to czyni to jeden raz
i to w sposób doskonały, zapominając o tym co było złe.
Człowiek zaś często musi wielokrotnie powtarzać akt
przebaczenia. Lecząc za każdym razem ranę powstałą na
wskutek grzechu. Dlatego nie może nasz w niczym dziwić
prośba Biedaczyny: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty,
Panie, naucz nas w pełni odpuszczać.
W pełni odpuszcza tylko Bóg, my zaś musimy się tego
uczyć od Niego. Warto podkreślić, że Biedaczyna pisząc
o przebaczeniu mówi o konieczności formacji. Ewangeliczne
przebaczenie nie jest czymś gotowym, ale wymaga stałego
wysiłku i nauki. Można śmiało powiedzieć, że nie ma
dojrzałości ludzkiej i zakonnej bez przebaczenia. Dlatego więc
trzeba się go uczyć i wykorzystywać te wszystkie okazje które
przynosi nam codzienność.
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Szczególną wagę do praktyki przebaczenia należy
przykładać podczas formacji początkowej. Jeśli począwszy od
postulatu i nowicjatu, bracia nabędą umiejętności
wzajemnego przebaczania sobie i darowania krzywd, to
w przyszłości poradzą sobie z niejedną trudnością w życiu
wspólnym. Dzięki przebaczeniu w czasie formacji początkowej
bracia, nie będą wchodzić w życie z różnymi ciężarami.
Przebaczenie czyni ich wolnymi i dyspozycyjnymi wobec Boga.
Brak przebaczenia sprawia niszczenie więzi braterskich
i w konsekwencji osłabia dynamikę apostolską wspólnoty
braterskiej.
Dalej św. Franciszek w swoim komentarzu podaje jakby
trzy stopnie przebaczenia. Pierwszym z nich jest modlitwa za
tych którzy nas skrzywdzili. Św. Franciszek z prostotą pisze,
abyśmy wobec doznanej krzywdy: modlili się za nich pobożnie
do Ciebie. Modlitwa jest tutaj czymś co pozwala nam
opanować ból i pragnienie zemsty. Jest ona przetarciem drogi
do winowajcy i jednocześnie powierzeniem Bogu całej tej
trudnej sytuacji.
Drugim stopniem przebaczenia jest powstrzymanie się
od jakichkolwiek złych reakcji, by tak jak pisze św. Franciszek
nikomu złem za złe nie oddawać. Przebaczenie jest niczym
innym jak postawieniem tamy złu i przerwaniem jego spirali.
Najwyższym stopniem przebaczenia jest uświadomienie
sobie, że jest ono naszą współpracą z Bogiem w realizacji jego
planów. Dzięki temu jego miłosierdzie może przepływać przez
naszą pełną wspaniałomyślności postawę. Właśnie dlatego
Biedaczyna kończy swój komentarz do słów Jezusa jako i my

odpuszczamy naszym winowajcom wezwaniem abyśmy
starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
Oratio
Panie pragniemy z całego serca przebaczyć tym którzy
nas w kiedykolwiek skrzywdzili. Pomóż nam zapomnieć
doznane krzywdy, oczyść naszą pamięć z wszelkich złych
wspomnień. Modlimy się też za tych którzy nam
w jakikolwiek sposób wyrządzają zło. Niech ta modlitwa
będzie wstępem do wylania łaski twego miłosierdzia.
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Ewangelizacja
charyzmatem całego
Zakonu Braci Mniejszych

Lectio
Następnie Franciszek wędrując po miasteczkach
i zamkach, zaczął wszędzie głosić kazania częściej i lepiej i to
nie przekonywającymi słowami mądrości ludzkiej, lecz
według nauki i mocy Ducha Świętego, z ufnością zwiastując
Królestwo Boże. Był prawdziwym kaznodzieją Ewangelii
umocnionym upoważnieniem Stolicy Apostolskiej; nie
posługiwał się pochlebstwami i gardził artyzmem sztuki
oratorskiej. Zanim bowiem zaczął przekonywać innych
swoimi przemówieniami, rozpoczął nawracanie samego
siebie wprowadzając w czyn to, co miał głosić, aby prawdę
Bożą przepowiadać z jak największą wiernością. Siła
i prawda jego słów, których nie zawdzięczał żadnemu
mistrzowi, wprawiała w podziw wszystkich, nawet mądrych
i uczonych. Wielu cisnęło się, by go widzieć i słyszeć, jak
człowieka z innego świata. Widziało się więc szlachtę
i prostych wieśniaków, duchownych i świeckich, którzy za

natchnieniem Bożym decydowali się iść śladami
błogosławionego Franciszka i odrzucić wszelkie starania
i marności tego świata, by żyć według jego nauki.
3 Tow. 54
Meditatio
Niniejszą medytacją pragniemy rozpocząć cykl
rozmyślań dotyczących ewangelizacji w naszym zakonie.
Stwierdzenie że nasz zakon jest wspólnotą ewangeliczną ma
fundamentalne znaczenie dla zrozumienia jego tożsamości.
Wspólnota ewangeliczna a więc taka dla której Ewangelia
jest najwyższą i najważniejszą normą. Ewangelia jest sercem
i kręgosłupem naszego zakonu. Jest jego początkiem,
i nieustanna inspiracją. To ewangeliczna wspólnota Jezusa
z Apostołami, jest pierwowzorem wspólnoty braterskiej braci
mniejszych. Ewangelia na zawsze pozostaje kamieniem
węgielnym dla zakonu franciszkańskiego, będąc dla niego
ostateczną racją istnienia.
Franciszkańska wspólnota ewangeliczna jest
jednocześnie wspólnotą oddaną misji ewangelizacji. Nie
można bowiem nigdy odłączać Ewangelii od ewangelizacji.
Jest to jedna z najbardziej podstawowych prawd w kościele.
Autentyczne przyjęcie Ewangelii i zachowywanie jej czyni nas
apostołami. Brak apostolstwa oznacza nie przyjęcie na serio
Ewangelii.
Taka była kolejność duchowej drogi św. Franciszka.
Najpierw było jego nawrócenie i przyjęcie Ewangelii jako swej
życiowej drogi. Długie miesiące i lata poświęcił Biedaczyna na
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kontemplację Boga i lekturę Ewangelii. Momentem
przełomowym dla niego była wizyta w Porcjunkuli
i odczytanie trzech fragmentów z Pisma św. jako konkretnego
programu swej drogi. Następnie, jak to bardzo plastycznie
opisała Legenda trzech towarzyszy: Franciszek wędrując po
miasteczkach i zamkach, zaczął wszędzie głosić kazania
częściej i lepiej i to nie przekonywającymi słowami mądrości
ludzkiej, lecz według nauki i mocy Ducha Świętego,
z ufnością zwiastując Królestwo Boże. Był prawdziwym
kaznodzieją Ewangelii umocnionym upoważnieniem Stolicy
Apostolskiej.
Tak jak wspomina autor Legendy trzech towarzyszy,
pragnienia św. Franciszka zostały pobłogosławione przez
papieża Innocentego. To prawne rozpoznanie i zatwierdzenie
przez Kościół tworzącego się zakonu, było czymś co na wieki
określiło jego tożsamość. Kościół przez zatwierdzenie zakonu
brał go pod swoją opiekę i autoryzował go jako swoją cząstkę.
Jednocześnie akt zatwierdzenia zakonu oznaczał
potwierdzenie jego posłannictwa w kościele. Zakon braci
mniejszych zrywając z tradycją mniszą stał się pierwszą
w kościele wspólnotą zakonną która swoja strukturę czerpała
bezpośrednio z Ewangelii. Jezus głoszący wraz z Apostołami
dobrą nowinę stał się dla braci, drogą którą zamierzali przejść.
Przed naszym zakonem staje więc w każdym momencie
historii podwójne wezwanie: zachować Ewangelię i głosić ją
całemu stworzeniu. Czasy w jakich żyjemy wymagają od nas
nieustannego rozeznania, tak aby nasza odpowiedź na nie była
adekwatna. Także i formy naszej ewangelizacji muszą
korespondować z duchem czasów w których bracia głoszą

dobrą nowinę. Jedną z najczęściej powtarzaną w ostatnim
czasie przez nasz Zakon prawdą jest, że Ewangelizacja nie
dokonuje się tylko poprzez głoszenie słowa ale jeszcze bardziej
przez świadectwo życia. Bardzo wyraźnie o tym mówili bracia
zebrani na Kapitule Generalnej San Diego w 1991 r.: to
świadectwo ewangeliczne zobowiązuje całą wspólnotę, bez
rozróżnienia na kapłanów i niekapłanów i stawia w centrum
starań nie metody, ani instytucje, ani struktury
duszpasterskie, lecz ewangeliczną jakość naszego życia.
Oratio
Tobie Boże który powołałeś do istnienia w Kościele
Zakon Braci Mniejszych, aby był świadkiem i głosicielem
dobrej nowiny, składamy nasze dziękczynienia. Tobie także
powierzamy ten Zakon aby był wierny swemu
charyzmatowi. Udziel mu światła Ducha Świętego aby
dobrze rozpoznawał znaki czasu i potrafił z Ewangelią
dotrzeć do każdego człowieka.

56

XXI TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Świadkowie Boga

Przyszedłszy jednak do siebie, przygotował się do wykonania
polecenia, sądząc, że odnosi się ono do materialnej naprawy
kościoła. Główny jednak zamiar wyrażony w usłyszanych
słowach dotyczył tego Kościoła, który Chrystus nabył krwią
swoją, jak pouczył go o tym Duch Święty, a on sam później
wyjawił braciom.
2 B II, 1
Meditatio

Lectio
Sługa Najwyższego nie miał w tym wszystkim innego
nauczyciela, jak tylko samego Chrystusa. Łaskawość Boża
posunęła się, aż do tego, że nawiedziła go słodyczą swojej
łaski. Gdy bowiem któregoś dnia wyszedł za miasto, aby
wśród pól oddać się rozważaniom i przechodził koło
kościółka św. Damiana, któremu z powodu starości groziła
ruina, za natchnieniem Ducha Świętego wstąpił do niego,
aby się modlić. Upadłszy twarzą na ziemię przed podobizna
Ukrzyżowanego, doznał podczas modlitwy niemałej pociechy
duch. A gdy wpatrywał się z oczyma przepełnionymi łzami
w krzyż Pana, usłyszał na własne uszy głos dochodzący do
niego z Krzyża mówiący trzy razy: Franciszku, idź i napraw
mój dom, który, jak widzisz, cały ulega zniszczeniu.
Franciszek drżąc zdziwił się bardzo, gdy usłyszał tak godny
podziwu głos. Był przecież sam w kościele. Przyjmując
sercem moc Bożego wezwania wpadł w zachwyt.

Misja do której został wezwany św. Franciszek została
poprzedzona jego osobistym spotkaniem z Jezusem. To
dotknięcie Boga które nawróciło i przemieniło św. Franciszka
z człowieka poszukującego w kogoś kto był świadomy swej
misji, dokonywało się stopniowo. Dziś trudno rozstrzygnąć
które spotkanie Biedaczyny z Jezusem było najważniejsze
i decydujące. Istotne jest jednak to, że te spotkania były czymś
realnym i na tyle silnym, że pozostawiały na św. Franciszku
mocne piętno.
Z powodu tak wielkiej bliskości z Bogiem Biedaczyna
mógł poznać wiele tajemnic które są zazwyczaj zakryte przed
ludźmi. Dzięki temu poznaniu Boga, św. Franciszek stał się
świadkiem Boga. To znaczy, że później dawał świadectwo
temu czego sam doświadczył i poznał. Tu tkwi sekret jego
ogromnego wpływu na słuchaczy. Biedaczyna nie
teoretyzował, nie opowiadał o czymś, za czym sam by nie stał.
To wszystko co przepowiadał najpierw głęboko nosił w swoim
wnętrzu.
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Jeśli chcemy dziś mówić o ewangelizacji to musimy zdać
sobie sprawę, że jest ona prawie zamienna ze słowem:
świadectwo. Ewangelizować, to znaczy świadczyć o Bogu. My
osoby konsekrowane jesteśmy na pierwszym miejscu
powołane do tego aby być z Bogiem, aby Go słuchać
i doświadczać. Kontemplowanie Boga nie może być dla nas
czymś teoretycznym albo w praktyce nieosiągalnym. Bez
doświadczenia Boga, nie będziemy mieli nic do zaoferowania
światu, poza sucha teorią.
Dlatego nic nie jest tak istotne dla ewangelizacji jak
stworzenie w sobie przestrzeni na obecność Boga. Ta
przestrzeń to nic innego jak serce które poznaje i kocha Boga.
Równie istotna dla ewangelizacji jest świadomość, że nasza
wspólnota braterska, też ma być miejscem doświadczenia
Boga. Nie można mówić na przykład o miłości bliźniego, nie
mając jej doświadczenia w życiu codziennym. Autentyczna
wspólnota braterska uwiarygodnia nasze doświadczenie Boga
i przepowiadanie o Nim.
Doświadczenie osobiste i wspólnotowe Boga ma dla
świata wymiar prorocki. Jest ono okazywaniem mu
alternatywnego sposobu życia i przeżywania wartości.
Ewangelizować to znaczy także demaskować fałszywych
bożków kreowanych przez współczesną nam epokę. By tak się
stało trzeba najpierw być zupełnie przesiąkniętym Ewangelia
osobiście i wspólnotowo. Jeśli chcemy dać światu alternatywę
życia autentycznie chrześcijańskiego, to trzeba uświadomić
sobie, że wymaga to od nas wręcz kryształowego życia. Nie
możemy mówić światu o wolności od rzeczy czy posiadania,
będąc jednocześnie sami uwikłani w chęć gromadzenia

i nieustannego dorabiania się. Nie łudźmy się, że udowodnimy
światu, że władza i siła nie są najważniejsze, gdy nasze
wspólnoty są przeniknięte nieustanną walką o władzę. Nigdy
nie będziemy autentyczni mówiąc o miłości i przebaczeniu gdy
będziemy wśród nas tolerować podziały i grupy braci
rywalizujące i zwalczające się między sobą.
Zdecydowana opcja duchowa w naszym życiu uchroni
nas jeszcze od jednego bardzo dużego niebezpieczeństwa. Tam
gdzie zatraci się wymiar nadprzyrodzony w ewangelizacji,
pozostaje jedynie wymiar materialny i ambicjonalny. Jeśli
utracimy bezinteresowność w naszej akcji, to ryzykujemy
odczłowieczenie relacji, utratę samokrytyki i racjonalizację
naszych niekonsekwencji.
Rysuje się więc w naszym życiu bardzo ostra alternatywa,
albo jesteśmy świadkami Boga albo nimi nie jesteśmy. Nie
uciekajmy od takiego radykalnego ustawienia tego problemu.
Do nas należy wybór, czy chcemy być takimi ewangelizatorami
jakim był nasz święty Założyciel.
Oratio
Duchu Święty oświeć nas i pomóż nam jeszcze lepiej
zrozumieć że głosić Ewangelię to znaczy być jej świadkiem.
Broń nas od obłudy i zakłamania. Niech za tym co głosimy
stoi nasze autentyczne doświadczenie Ciebie i świadectwo
życia.
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Ewangelizacja w pierwotnej
wspólnocie
franciszkańskiej

Lectio
Błogosławiony Franciszek widząc, że Pan zechciał
pomnożyć liczbę braci, powiedział do nich: Najdrożsi bracia
i synowie moi widzą, że Pan nas pomnożyć. Wydaje mi się
więc rzeczą dobrą i świętą, byśmy otrzymali od biskupa lub
od kanoników św. Rufina lub też od opata św. Benedykta
jakiś kościółek, gdzie bracia mogliby odmawiać swoje
modlitwy brewiarzowe i w pobliżu którego mogliby mieć
maleńki i ubożuchny dom, wzniesiony z gliny i chrustu, gdzie
bracia mogliby odpoczywać i pracować. To miejsce nie jest
bowiem odpowiednie i nie wystarcza braciom, skoro Pan
chce ich pomnożyć w liczbę, a zwłaszcza dlatego, że nie
mamy tu kościoła, gdzie bracia mogliby odmawiać swoje
godziny brewiarzowe. Gdyby zaś jakiś brat umarł, nie
byłoby rzeczą odpowiednią pogrzebać go tutaj, czy też

w kościele księży świeckich. Mowa spodobała się wszystkim
braciom.
ZD LVa
Meditatio
Z pewnością był to jeden z najradośniejszych momentów
w życiu św. Franciszka, gdy zobaczył, że Pan zechciał
pomnożyć liczbę braci. Początkowa malutka grupa
zapaleńców zaczęła się tak rozrastać, że sam Biedaczyna
doszedł do wniosku, że dotychczasowa siedziba w szopie
w Rivo Torto jest niewystarczająca. Biedaczynie szczególnie
zależało na kościele gdzie bracia mogliby wspólnie się modlić
i na skromnym domu który służyłby im jako miejsce pracy
i odpoczynku. W ten sposób młoda wspólnota zaczęła
budować swe pierwsze struktury, mające służyć jej samej i jej
posłannictwu.
Warto w tym momencie uchwycić niektóre elementy
strukturalne pierwotnej wspólnoty braterskiej i ich relację do
ewangelizacji.
Biedaczyna pragnął aby bracia posiadali kościół
w którym mogliby odmawiać modlitwy brewiarzowe. Liturgia
Godzin jest jak wiemy modlitwą Kościoła czyli ludu bożego.
Św. Franciszek specjalnie wybrał taki psałterz, który bracia
mogliby odmawiać z ludem. Było to coś bardzo
charakterystycznego, że bracia nie tylko, że dawali świadectwo
wspólnotowej modlitwy ale i zapraszali wiernych do modlitwy
z nimi. To był najprostszy sposób ewangelizacji: wspólna
modlitwa.
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Gdy w późniejszym czasie liturgia godzin stała się
domeną wyłącznie braci kapłanów, przestano ją odmawiać
z ludem. Dopiero w naszych czasach, po Soborze
Watykańskim, została przywrócona ludowi bożemu, modlitwa
brewiarzowa. Coraz częściej w naszych kościołach razem
z braćmi wierni odmawiają liturgię godzin. Jest to coś na czym
zawsze zależało św. Franciszkowi.
Drugą rzeczą potrzebną wspólnocie był ubogi dom,
w którym bracia mogliby pracować i odpoczywać.
Pamiętajmy, że życie pierwotnej wspólnoty było wędrowne
i ideałem było nie przywłaszczanie sobie jakiegokolwiek
miejsca. Ta ruchliwość braci była ogromną pomocą w tym aby
z Ewangelią dotrzeć do każdego miejsca. A jednak po pewnym
czasie Biedaczyna zrozumiał, że bracia muszą posiadać jakieś
oparcie, punkt odniesienia z którego by wychodzili i do
którego by wracali. Dlatego też Biedaczyna otrzymał
Porcjunkulę która spełniała te wszystkie wymagania.
Nasze działania ewangelizacyjne wymagają solidnej bazy
materialnej. Bracia muszą mieć dom z którego by wychodzili
aby głosić Ewangelię i do którego by wracali. Ten dom musi
być dla nich czymś takim, czym była dla Biedaczyny i jego
braci Porcjunkula. Dzieła ewangelizacyjne nigdy nie mogą być
formą ucieczki z domu.
Biedaczyna doskonale zdawał sobie sprawy, że
prawdziwy dom to nie są tylko mury, ale są to bracia tworzący
zakonna rodzinę. Wiedział także, że nie wszyscy bracia mogą
bezpośrednio uczestniczyć w dziełach apostolskich. To oni
mieli stanowić zaplecze dla tych którzy się udawali na misyjne
drogi. To ci bracia mieli się troszczyć o dom aby w nim niczego

nie brakowało. Aby misjonarze mieli gdzie wrócić i spokojnie
zregenerować swoje siły fizyczne i duchowe. I dziś ten podział
ról braci wydaje się czymś bardzo aktualnym. Każdy z braci na
swój sposób tworzy wspólnotę i wnosi do niej swój wkład. Jest
czymś naturalnym, że jedni z braci bardziej spalają się na
zewnątrz przez dzieła apostolskie innym zaś jest powierzona
troska o dom. Nie można powiedzieć, że któryś z tych braci
jest ważniejszy. Bo posługując się przykładem musimy
zrozumieć, że żadna armia nie wygra bitwy jeśli nie posiada
odpowiedniego zaplecza. Ale jest też prawdą, że nie można
tylko tworzyć zaplecze, bez podejmowania walki.
Oratio
Miłosierny Boże prosimy Cię o błogosławieństwo dla
naszego domu zakonnego. Błogosław tym braciom którzy
często wyjeżdżają aby głosić ludowi bożemu Twoje Słowo.
Błogosław także tym z naszej wspólnoty którzy troszczą się
o dobre funkcjonowanie naszego domu, aby nikomu niczego
nie zabrakło. Udziel naszej wspólnocie wewnętrznej
harmonii, abyśmy się wzajemnie uzupełniali naszymi
posługami i charyzmatami.
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Obrona życia

i szczękę, a żadne lekarstwo nie mogło temu zapobiec, stało
się tak, że aby uprosić łaskę zdrowia dzięki wstawiennictwu
świętych Apostołów, odbył pielgrzymkę do ich grobów,
a wracając spotkał się ze sługą Bożym. Gdy z pobożności
chciał ucałować jego ślady, pokorny mąż nie godząc się na
to, chcącemu ucałować jego stopy, ucałował usta. Skoro
tylko sługa trędowatych, Franciszek, z przedziwną
pobożnością dotknął świętymi ustami owej strasznej rany,
choroba zupełnie zniknęła. A ów chory natychmiast odzyskał
upragnione zdrowie.
1 B II, 6

Lectio
Przyszedłszy zaś do pobliskiego klasztoru, jak nędzarz
prosił o jałmużnę. Otrzymał ją jako nieznany i wzgardzony.
Wyszedłszy stamtąd, dotarł do Gubbio, gdzie został
rozpoznany i przyjęty przez jednego z dawnych przyjaciół
oraz odziany ubogą tunika jako biedak Chrystusowy.
Stamtąd miłośnik doskonałej pokory udał się do
trędowatych i przebywał z nimi, bardzo pilnie służąc im ze
względu na Boga. Mył im nogi, obwiązywał wrzody,
oczyszczał ze zgnilizny rany i obcierał ropę. Nawet z godnym
podziwu oddaniem całował ich owrzodzone rany, on –
w niedalekiej przyszłości ewangeliczny lekarz. Otrzymał za
to od Pana tak wielką moc, że bardzo skutecznie przychodził
z pomocą zarówno chorym na ciele jak i na duszy. Podam
tylko jeden z wielu zaistniałych wypadków, po których sława
Bożego męża coraz bardziej się rozchodziła. Otóż gdy komuś
z Księstwa Spoletańskiego straszna choroba zżerała usta

Meditatio
W naszych dotychczasowych rozważaniach
o ewangelizacji w naszym życiu, doszliśmy do dwóch bardzo
istotnych konkluzji. Nie ma ewangelizacji bez świadectwa
życia i bez wspólnoty. Kolejny temat dotyczący ewangelizacji
dotyka równie istotnej rzeczy. Chodzi o to aby uświadomić
sobie kontekst w jakim jest głoszona światu dobra nowina.
Znakiem dzisiejszych czasów jest zmaganie się cywilizacji
śmierci z dobrą nowiną o życiu. Jakie mamy znaki tej
cywilizacji śmierci.
Pierwszym jest brak poszanowania życia od poczęcia aż
do śmierci. Kampanie za aborcją i wprowadzenie jej do
prawodawstwa wielu państw, są czymś co jeszcze 40. lat temu
zdawało się być czymś niemożliwym i oburzającym. Czasy
w jakich żyjemy, przyniosły na ubóstwienie człowieka który,
przypisał sobie prawo decydowania o życiu i śmierci. Za znak
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nowoczesności i postępu uważa się sytuację w której matka
może bez żadnych konsekwencji prawnych zabić swoje
nienarodzone dziecko. Praktyka aborcji przynosi tragiczne
żniwo w postaci deprawacji sumień i mentalności całych
społeczeństw. Przestaje ono bronić najsłabszych
i bezbronnych, a wszystko podporządkowuje bieżącej korzyści
ludzi.
Kolejnym przejawem cywilizacji śmierci jest eutanazja.
Polega ona na przypisywaniu sobie władzy nad długością
życia. Tu znów człowiek wobec cierpienia chce decydować
o swoim życiu. To on uzurpuje sobie prawo skrócenia
cierpienia przez zadanie sobie śmierci. Także i tutaj następuje
ogromna deprawacja sumień ludzkich i mentalności całych
społeczeństw. Podchodzi się do życia w sposób bardzo
jednostronny. Ma ono wartość tylko wtedy kiedy przynosi
korzyść i jest użyteczne. Dlatego ktoś o takiej mentalności, gdy
stanie wobec choroby czy dużego cierpienia, pozostaje
bezradny.
Innymi znakami cywilizacji śmierci jest hedonistyczna
wizja życia. Używanie, bez względu na koszty, sprawia że jak
nigdy dotąd rozwijają się plagi różnorakich uzależnień. Jako
przykład można podać narkomanię czy pedofilię. Ta
mentalność używania jest zabójcza nie tylko dla tych osób
które jej ulegają, ale też i dla innych. Najczęściej bowiem to
używanie odbywa się kosztem drugiego człowieka. Ktoś kto
chce tylko używać, nawet nie zauważy jak bardzo krzywdzi
innych ludzi.
Głosić dziś Ewangelię to znaczy przynieść światu dobrą
nowinę o życiu. Każdy człowiek ma naturalne prawo do tego

aby się urodzić i umrzeć. Nie człowiek jest dawcą życia i jego
panem. Bronić życia, to znaczy chronić je przed szatańską
wizją ludzkiej niezależności i autonomii od Boga i prawa
naturalnego.
Przytoczony powyżej fragment legendy św. Bonawentury,
ukazuje nam św. Franciszka jako tego który poszedł do
trędowatych aby im służyć. Wydawałoby się, że schroniska dla
trędowatych są miejscami nieszczęścia i śmierci. A jednak św.
Franciszek tym nieszczęśliwym ludziom przyniósł dobrą
nowinę o tym, że i oni w swojej chorobie są kochani przez
Boga i mogą wejść do nieba. Pielęgnując ich przywracał im
ludzką godność i wiarę. Nie przyniósł im propozycji skrócenia
cierpienia przez odebranie sobie życia, ale nadał ich
straszliwej chorobie nowy sens. Można powiedzieć, że Bóg
przez Biedaczynę, tym trędowatym dał nowe życie.
Cywilizacja śmierci jest dla nas faktem w którym zawarte
jest bardzo głębokie wezwanie. Na te wszystkie znaki śmierci,
nie możemy odpowiedzieć inaczej jak głoszeniem dobrej
nowiny o tym, że każdy człowiek jest powołany do tego aby żył
i posiadał życie w pełni. Możemy być pewni, że taka
odpowiedź, uczyni ludźmi bardziej szczęśliwymi, bowiem
każdy z nas w swojej naturze ma zapisane prawo życia a nie
śmierci.
Oratio
Pragniemy Cię Panie przeprosić, za to że tak wielu ludzi
i całe społeczeństwa odwróciły się od Ciebie tworząc
cywilizację śmierci. Wybacz rodzajowi ludzkiemu wszystkie
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przypadki zabójstw nienarodzonych i ludzi chorych. Spraw
aby na świecie zwyciężyła nie cywilizacja śmierci ale życia.
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Inkulturacja

Kardynał Hugolin dowiedziawszy się o tym, wezwał do
siebie błogosławionego Franciszka i zaprowadził go do
papieża Honoriusza, gdyż Innocenty III w międzyczasie
zmarł. Ten zatwierdził uroczystą bullą papieską inną Regułę,
którą błogosławiony Franciszek ułożył na podstawie pouczeń
Chrystusa. Reguła ta ustanawiała większy odstęp czasu
między kapitułami, aby oszczędzić trudu braciom
zamieszkującym odległe kraje.
3 Tow. 62
Meditatio

Lectio
Jedenaście lat po powstaniu zakonu, gdy zwiększyła się
ilość braci i ich zasługi, wybrano ministrów, którzy wraz
z kilkoma braćmi zostali wysłani do prawie wszystkich
zakątków świata, tam gdzie tylko pielęgnowano
i zachowywano wiarę katolicką. Niektóre prowincje
przyjmowały ich, ale nie dawały polecenia na budowanie
mieszkań; inne wypędzały ich w obawie przed herezją.
Działo się tak dlatego, że kiedy papież Innocenty III
aprobował ich zakon i Regułę, nie zrobił tego na piśmie.
Z tego powodu bracia musieli wiele wycierpieć od
duchowieństwa i od świeckich. Zostali zmuszeni do
opuszczenia pewnych prowincji. Niepokojeni, nękani, czasem
wręcz grabieni i pobici przez rozbójników powracali do
błogosławionego Franciszka z duszą pełną goryczy. W ten
sposób cierpieli prawie we wszystkich krajach zaalpejskich,
między innymi w Niemczech, na Węgrzech i w wielu innych.

Gdy pierwsi bracia z entuzjazmem i gorliwością ruszyli
na ewangelizacyjne drogi okazało się, że nie jest to takie
proste. Legenda trzech towarzyszy przytacza opis
niepowodzenia misji franciszkańskiej w wielu krajach.
Właśnie ten fakt niepowodzenia zmusił braci do pewnej
rewizji swoich dotychczasowych poglądów i postaw.
Po pierwsze ewangelizacja nie jest radosną twórczością
czy dziełem przypadku. Każda misja ewangelizacyjna wymaga
solidnego przygotowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Przygotowanie wewnętrzne polega na bardzo mocnym
zakorzenieniu się w Bogu i w świadomości, że to On nas
posyła. To jest wewnętrzna pewność, że uczestniczymy
w dziele Bożym, nie zaś w jakieś ludzkiej inicjatywie.
Przygotowanie wewnętrzne to przyjęcie z wiarą projektu
misyjnego jaki Bóg sam nam zlecił spełnić. Bez tej
wewnętrznej pewności, wobec napotkanych trudności bardzo
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szybko okażemy bezradność i mogą nas one załamać
i doprowadzić do rezygnacji z podjętej misji.
Do podjęcia misji konieczna jest także zgoda władz
kościelnych. Dla pierwszych misjonarzy franciszkańskich
okazało się niewystarczające tylko ustne zatwierdzenie
Zakonu. Właśnie dlatego, że bracia nie posiadali pełnej
przejrzystości prawnej spotkali się z otwartą wrogością ze
strony miejscowych biskupów, kapłanów i świeckich a także
z ciągłymi podejrzeniami o herezję. Ten warunek wbrew
pozorom jest nadal bardzo aktualny. Nie można podejmować
owocnie jakiejkolwiek misji, obok albo nawet wbrew woli
pasterzy kościoła lokalnego. Przejrzystość zasad
w podejmowaniu misji w kościele lokalnym może wyjść tylko
na dobre. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie
nieporozumień czy konfliktów, które mogą stać się przyczyną
upadku całej misji braci i zgorszenia wiernych.
Przygotowanie zewnętrzne polega na dobrym poznaniu
warunków miejsca w którym ma być spełniona misja
ewangelizacyjna. Zaniedbanie właśnie tego warunku
doprowadziło do upadku pierwszych misji, o czym wspomina
przytoczona powyżej Legenda. Nie można na przykład mówić
o skutecznej misji jeśli nie zna się miejscowego języka czy
zwyczajów.
Nasze Konstytucje generalne, dają istotne zasady, jak
chodzi o relację do ludzi do których przychodzimy z dobrą
nowiną. Mówią nam, że naszą powinnością jest słuchanie
innych z miłością nieobłudną i szacunkiem. Zachęcają nas
one do wnikliwego studium, abyśmy potrafili dostrzegać
ziarna Słowa i ukrytą obecność Boga, tak w świecie

współczesnym jak również w różnych aspektach religii oraz
kultur.
Wskazania naszych konstytucji są niewątpliwie echem
postawy i słów św. Franciszka, który chciał abyśmy do
każdego człowieka napotkanego na naszej drodze odnosili się
z miłością i szacunkiem. Idąc do ludzi trzeba nam pamiętać, że
nie są to osoby znikąd ale mają swoją historię i kulturę.
Ewangelizacja nie polega na przekreśleniu ich przeszłości czy
kultury, ale na umieszczeniu w niej osoby Chrystusa. Ona to
ma przeniknąć tych ludzi, doprowadzając ich do pełni prawdy,
miłości i wiary.
Ewangelizacja nigdy nie jest ani nie może być
pojmowana jako narzucanie komuś pewnej kultury lub
elementów kulturowych. Ewangelia nie jest związana tylko
z jedną kulturą. Ona przekracza każde ramy kulturowe.
Poprzez inkulturację realizuje się inkarnacja Ewangelii
w miejscowe kultury, oraz wprowadzenie ich w życie Kościoła.
Nie oznacza to w żadnej mierze tylko zwykłe dostosowanie się
do sposobu życia, mówienia, ubierania się, mieszkania czy
odżywiania. Inkulturacja to realizowanie procesu
zapuszczania korzeni, włączania i wcielania, aby uczynić
miejscową kulturę uczestnikiem i narzędziem ewangelizacji.
Oratio
Prosimy cię Panie o twe błogosławieństwo dla misji
ewangelizacyjnych podejmowanych przez nasz Zakon
i Prowincję. Prosimy Cię za naszych misjonarzy o to aby
w ludziach do których kierują swoje orędzie potrafili
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dostrzegać dobro i by ono stało się czymś co jeszcze bardziej
przybliży ich do prawdy i miłości.
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Misje wśród pogan

naprzeciw i za pomocą choroby powstrzymał go od dalszej
drogi oraz odwołał z podjętej wyprawy.
1 Cel 56
Meditatio

Lectio
Franciszek, sługa Boga Najwyższego, opuściwszy
morze, kroczył po lądzie. Krajał go pługiem słowa, zasiewał
ziarno życia, przynosząc błogosławiony owoc. Zaraz bowiem
wielu dobrych i zdatnych mężów, duchownych i świeckich,
uciekłszy od świata i mężnie pokonawszy diabła, za łaską
i wolą Najwyższego poszło za nim w życiu i zbożnym
zamiarze. Ale chociaż ewangeliczna latorośl przynosiła
wielką liczbę najwyborniejszych owoców, on jednak gorzał
wzniosłym zamiarem i pragnieniem męczeństwa, w czym
wcale nie ostygał. Bo po niedługim czasie obrał drogę na
Maroko, ażeby przepowiadać Ewangelię Chrystusa
Miramolinowi i jego towarzyszom. A tak go ponosiło to
pragnienie, że raz kiedyś w czasie owej podróży zostawił
socjusza i śpieszył jak pijany duchem do spełnienia swego
zamiaru. Ale kiedy już doszedł do Hiszpanii, stanął mu

Ewangelizacja do której jest powołany każdy z nas
posiada wiele wymiarów. Termin ewangelizacja jest bardzo
szeroki i mieści się w nim kilka podobnych sobie znaczeń.
Możemy na przykład mówić o ewangelizacji w krajach
które już dawno przyjęły chrześcijaństwo. Ale na wskutek
laicyzacji odeszły od Boga i dawno utraciły swą pierwotną
gorliwość. Jest to re ewangelizacja albo nowa ewangelizacja.
O nowej ewangelizacji wiele mówił i pisał w ostatnich latach
Jan Paweł II, podkreślając, że jest ona jednym
z najważniejszych wezwań dla chrześcijaństwa naszych
czasów. Nasz zakon praktycznie od samego początku swego
istnienia udawał się do takich krajów czy rejonów, gdzie
chrześcijanie zatracili swoja wiarę. Wystarczy wspomnieć
o pierwszych wędrówkach misyjnych braci po Italii czy
Europie zachodniej. Już wtedy św. Franciszek zrozumiał, że ta
powtórna re ewangelizacja, będzie wymagać nowych metod
i nowej gorliwości. Stąd to na przykład wędrowny styl życia
braci i ich prostota i bezpośredniość w przepowiadaniu dobrej
nowiny.
O ewangelizacji możemy mówić także wtedy gdy głosi się
dobrą nowinę we wspólnotach wierzących. To głoszenie ma na
celu umocnienie wierzących, oraz pogłębienie ich wiary.
W ciągu historii ten rodzaj ewangelizacji, w naszym zakonie
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przyjmował formę misji parafialnych i różnych form
duszpasterstwa nadzwyczajnego. Można powiedzieć, że
właśnie ten rodzaj ewangelizacji stał się szczególną domeną
naszego zakonu. Wystarczy choćby tylko przypomnieć św.
Leonarda z Porto Maurizio i jego nowatorską, na owe czasy,
inicjatywę głoszenia misji ludowych i nabożeństwa drogi
krzyżowej.
I wreszcie kolejne znaczenie ewangelizacji to misja wśród
pogan. Gdy mówimy o misji wśród pogan, to mamy na myśli
przede wszystkim jasne proklamowanie dobrej nowiny
o Jezusie Chrystusie ludom lub wspólnotom, które jeszcze
nigdy nie poznały Ewangelii. Misja wśród pogan polega na
ewangelizacji i budowania struktur kościoła lokalnego. Tak
długo bracia mają przebywać na misji, aż miejscowa
wspólnota wierzących będzie całkowicie samodzielna
i odpowiedzialna. Wtedy to bracia mogą swobodnie opuścić
swoją misję i wędrować dalej.
Także i tutaj nasz zakon ma ogromne tradycje i zasługi.
Już św. Franciszek pałał wielkim pragnieniem udania się do
saracenów, aby tam dać świadectwo swojej wiary nawet za
cenę męczeństwa. Franciszkańska wspólnota była pierwszym
zakonem misyjnym w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie było
w ciągu całej historii naszego zakonu ani jednego takiego
momentu w czasie którego bracia nie udawaliby się na misje.
Co więcej, gdy zakon w Europie doświadczał prześladowań, to
wtedy bracia po kasatach udawali się na misje, aby tam
z głosić Ewangelię.
Dla naszej prowincji misje zagraniczne to nie tylko bracia
pracujący w Afryce czy Boliwii. W ostatnich latach otwarły się

granice na wschód, a w związku z tym, ogromne wezwania
i możliwości. Choć trudno nazwać ewangelizację na wschodzie
misją wśród pogan, to jednak stopień trudności z jakimi
spotykają się tam nasi bracia jest porównywalny z tym jaki jest
w Afryce czy Ameryce Południowej. Mając świadomość tego,
powinniśmy wszystkimi naszymi siłami wspierać tych braci
i ich misję. Niech ta ich misja stanie się misją całej naszej
prowincji.
Oratio
Miłosierny Panie rozpal w nas ogień gorliwości, tak
abyśmy nie bali się udać z misją głoszenia Twojej nowiny
tam gdzie nas wzywasz. Prosimy Cię za braci którzy głoszą
Ewangelię poganom, a także tym którzy utracili swoją
wiarę. Błogosław naszym misjom, niech one prawdziwe
będą zaczątkiem Twojego królestwa na ziemi.
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XXII Niedziela Zwykła

Lectio
I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe
czy uporczywe.
Św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz, 9
Meditatio
Czy Bóg może kusić? Odpowiedź jest jasna
i jednoznaczna. Bóg który jest Dobrem i źródłem wszelkiego
dobra nie może człowieka namawiać do zła. Problem jednak
leży w tym jak zrozumieć termin pokusa.
Bóg nie kusi człowieka, ale stawia go nie raz w obliczu
próby. Próba to nic innego jak sytuacja w której człowiek musi
wybrać, podjąć decyzję. Bóg poddaje człowieka próbie aby ten
przez swój wybór okazał kogo prawdziwe kocha i do kogo chce
należeć. Jest to sposób w jaki Bóg od zawsze sprawdzał
człowieka i poddawał go swoistej weryfikacji. Wystarczy

wspomnieć próbę Abrahama, w czasie której Bóg zażądał od
niego ofiary ze swego syna Izaaka. Dzięki temu, że Abraham
po raz kolejny uwierzył Bogu na ślepo i był gotowy okazać mu
tak daleko idące posłuszeństwo, możemy go dziś czcić jako
ojca naszej wiary.
Bóg co w może nas i nieco dziwić dopuszcza na nas
pokuszenie które pochodzi od szatana. Właśnie o takich
pokusach pisze w swoim komentarzu do modlitwy Ojcze nasz
św. Franciszek. Pokuszenie szatańskie może być: ukryte czy
jawne, nagłe czy uporczywe.
Pokusy mogą być ukryte i jawne. Ukryte są szczególnie
niebezpieczne ponieważ, nie można ich bezpośrednio
rozpoznać. Bardzo często przychodzą one do nas w sposób
zakamuflowany. Pokusa raczej rzadko przedstawia się nam
w swoich negatywnych skutkach. Przybiera ona postać zachęty
do czynu obojętnego albo nawet wprost dobrego. Bardzo
często pokusa kusi pozornym dobrem, gdyż w ten sposób
jeszcze najszybciej może omamić człowieka.
Pokusa może być jawna. Tak zdarzyło się w życiu Jezusa
kiedy przystąpił do niego szatan ze swymi propozycjami. Jest
to tajemnicą, że szatan mógł tak blisko podejść do Boga
w osobie Chrystusa. Ale dzięki temu Jezus dał jasny dowód
swej przynależności do Ojca i tego, że jest gotowy wypełnić
jego wolę bez względu na wielkość ofiary jaką przyjdzie mu
złożyć. Sposób w jaki Jezus odparł otwarty atak szatana
pozostanie dla nas przykładem w jaki sposób i my mamy
walczyć.
Biedaczyna pisze także o pokusach nagłych. Jest prawdą,
że póki człowiek żyje nigdy nie może być pewny swego
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wytrwania w dobrym. Pokusa może przyjść w takim
momencie, w którym najmniej się jej spodziewa. Może być to
moment w którym człowiek staje się wobec niej bezradny.
Przed takimi pokusami trzeba się strzec szczególnie i podjąć
wysiłek czuwania. Zawsze powinna nam brzmieć w uszach
dwie przestrogi: kto stoi niech baczy aby nie upadł, oraz:
mogli ci i tamci – możesz i ty upaść.
Jednak najgorsze są pokusy uporczywe. Musimy być
pewni, że szatan łatwo nigdy nie rezygnuje i nie zniechęca się.
Czasem potrafi drążyć, tak jak kropla wody skałę. Nie daje
spokoju wciąż nagabując człowieka do złego. Uporczywe
pokusy potrafią człowieka złamać i odebrać mu radość. Trzeba
jednak pamiętać, że Bóg nigdy nie pozwoli kusić człowieka
ponad jego siły. Musimy mieć, tę pewność i oparcie w Bogu.
To On jest dla nas najlepszą obroną i tarczą. Ważne jest to by
nigdy w chwili pokusy nie pozostać samemu. Niech ona będzie
dla nas wtedy, przyczyną jeszcze ufniejszego oddania się Bogu.
Oratio
Jezu który sam byłeś kuszony i doświadczyłeś próby
wyboru, prosimy Cię umocnij nas. Nie ma bowiem dnia
w którym nie bylibyśmy poddani próbie pokusy, ukrytej czy
jawnej, nagłej czy uporczywej. Broń nas zwłaszcza od pokus
które przybierają pozór dobra. Daj nam jasne rozeznanie
tego co jest dobre i tego co jest grzechem.
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Opcja na rzecz ubogich

Lectio
Niech więc precz odstąpi od ubogich Chrystusa wszelka
nieufność! Jeżeli bowiem ubóstwo Franciszka było tak
bogate, że uzupełniało dziwną mocą wszystkie braki
i niedostatki, iż nie brakowało mu ani pokarmu, ani napoju,
ani mieszkania, których nie można było otrzymać, ni za
pieniądze, ni w jakiś sztuczny czy naturalny sposób, to tym
bardziej wysłuży to, co powszechne w sposób właściwy Bożej
Opatrzności i bywa ludziom udzielane. Jeżeli, mówię,
suchość skały wydała pełny puchar napoju dla człowieka
biednego i spragnionego na prośbę ubogiego, to niczego nie
odmówi tym, którzy dla Stwórcy wszystkiego opuścili
wszystko.
1 B VII, 13

Meditatio
Dzieło ewangelizacji podejmowanej przez nasz zakon jest
przede wszystkim skierowane do osób. Na pierwszym miejscu
stoi osoba do której pragniemy dotrzeć z dobrą nowiną.
A przez osobę Ewangelia może dotrzeć do systemów
i struktur.
Ewangelizacja nie jest więc kwestią terytorium, lecz
konkretnych ludzi żyjących w swej społeczności i kulturze. Ta
zasada jest czymś bardzo kluczowym. Ponieważ nie możemy
powiedzieć, że ewangelizujemy pracę, ale pracownika. Z dobrą
nowiną docieramy do konkretnych ludzi, a poprzez nich do
całych społeczności czy narodów. Tak więc przez, przez
analogię możemy mówić o ewangelizacji całych systemów
i krajów.
Od początku istnienia naszego Zakonu, rzeczą bardzo
charakterystyczną dla niego była szczególna wrażliwość na
osoby ubogie. Ten rys ma swoje źródło w nauczaniu
i przykładzie św. Franciszka.
Biedaczyna swój pierwszy prawdziwy kontakt z ubogimi
nawiązał w czasie swej niewoli w Perugii. Tam w więzieniu
zetknął się z ludźmi którzy nie posiadali nic, a nawet byli
pozbawieni praw cywilnych. Biedaczyna mógł liczyć na
wykupienie go z niewoli, przez swego ojca. Tymczasem o wielu
towarzyszy jego niewoli nawet nie miał się kto upomnieć.
Także w czasie więzienia Biedaczyna po raz pierwszy
bezpośrednio spotkał się z nędzą moralną u swych
współwięźniów. Z pewnością to doświadczenie było dla niego
czymś szokującym i wywarło na nim niezatarte piętno.
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Drugim decydującym kontaktem z ubogimi dla św.
Franciszka, było jego pójście do trędowatych. Ta grupa
społeczna była szczególnie uboga, pozbawiona praktycznie
wszystkiego. Trędowaci byli skazani na banicję ze
społeczeństwa i pozostawieni samymi sobie. Jedyne co
społeczeństwo oczekiwało od nich to ich rychła śmierć, tak aby
nikogo nie zarazili trądem.
Biedaczyna wybierając ewangeliczną formę życia, chciał
przez to przede wszystkim upodobnić się do ubogiego
Chrystusa. Zdawał sobie jednocześnie sprawę, że ubogi styl
życia jest najbardziej wiarygodnym narzędziem ewangelizacji.
Wiedział też, że autentyczne ubóstwo da mu łatwy przystęp do
każdego człowieka, zarówno ubogiego jak i bogatego.
To duchowe dziedzictwo jakie pozostawił nam św.
Franciszek na zawsze pozostanie dla nas jasnym wskazaniem
w naszych dziełach ewangelizacyjnych. Ewangelia jaką
chcemy głosić jest przede wszystkim dobrą nowiną dla
ubogich. Dlatego też ubodzy będą dla nas zawsze priorytetem
i pierwszymi adresatami naszego wysiłku.
Trzeba nam postawić sobie pytanie kim są dziś ubodzy.
Niewątpliwie jest znakiem naszych czasów, że społeczeństwo
w jakim żyjemy, staje się coraz bardziej podzielone. Z jednej
strony mamy coraz więcej ludzi bogatych, ale z drugiej strony
zatrważająco rośnie liczba ludzi żyjących na granicy minimum
socjalnego. Są to ogromne rzesze ludzi, dla których bieda nie
jest żadną teorią ale codzienną rzeczywistością. To ich
ubóstwo materialne bardzo często łączy się z nędzą moralną.
Ci ubodzy zawsze pozostaną dla nas pierwszymi adresatami
naszej misji.

Inną grupą ubogich naszych czasów, są ci którzy zagubili
swoją wiarę a nawet ludzką tożsamość. To ludzie którzy
powpadali w najrozmaitsze uzależnienia, stając się
niewolnikami swoich nieuporządkowanych pożądań. Są to
całe grupy ludzi zagubionych i żyjących bez sensu i celu
w życiu.
Jeśli w naszej ewangelizacji, opcję dla ubogich uczynimy
naszym priorytetem, to możemy być spokojni o jej owocność.
Bóg bowiem zawsze błogosławi tam gdzie widzi autentyczną
bezinteresowną miłość pochylającą się nad ubogimi.
Oratio
Prosimy Cię Panie o to aby w naszej ewangelizacji
szczególne miejsce znaleźli ubodzy. Pomóż nam dobrze
odczytać znaki czasów i dostrzec tych którzy doświadczają
nędzy materialnej czy moralnej, albo utracili sens życia.
Pomóż nam dotrzeć do nich i przynieść im Twoją Ewangelię.
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Sprawiedliwość

Bożego męża. Ubierał się tylko w jedną tunikę, pod którą
przez długi czas nosił na ciele pancerz żelazny jako narzędzie
pokuty. Spożywał tylko surowe pożywienie, a mianowicie
warzywa, jarzyny i owoce. Przez długi czas nie spróbował
nawet chleba ani wina, a mimo to był mocny i zdrowy.
1 B IV, 8
Meditatio

Lectio
W tym czasie, pewien zakonnik z Zakonu Krzyżowców,
imieniem Morico od dłuższego czasu leżał w szpitalu blisko
Asyżu tak ciężko chory, że lekarze orzekli, iż wkrótce umrze.
On jednak za pośrednictwem posłańca nieustannie błagał
Bożego męża, aby raczył wstawić się za nim do Pana.
Błogosławiony Ojciec przychylając się życzliwie do jego
prośby, pomodliwszy się, wziął kawałek chleba i zmieszał go
z oliwą z lampki, która paliła się przed ołtarzem Matki Bożej
i jakby jakąś pigułkę posłał ją za pośrednictwem braci
choremu, mówiąc: Zanieście to lekarstwo naszemu bratu
Morico, dzięki niemu nie tylko w pełni odzyskała zdrowie
mocą Chrystusa, ale stanie się także dzielnym rycerzem i na
stałe włączy się do naszych szeregów. I natychmiast, gdy
chory tylko zażył to lekarstwo, przygotowane dzięki
wpływowi Ducha Świętego, wstał zdrowy, otrzymując od
Boga taką siłę ducha i ciała, że wkrótce wstąpił do zakonu

Ewangeliczna opcja na rzecz ubogich łączy się bardzo
ściśle z opcją na rzecz sprawiedliwości społecznej. Ewangelia
to także dobra nowina dotycząca relacji społecznych.
Gdy dotykamy problemu sprawiedliwości w życiu
społecznym i Ewangelii to grozi nam podwójne
niebezpieczeństwo. Ewangelia jest skierowana do
konkretnego człowieka który żyje w określonej sytuacji
socjalnej. Ta sytuacja zawsze w jakiś sposób go określa
i determinuje. Nigdy nie jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć
człowieka jeśli będziemy abstrahować od jego sytuacji
socjalnej. Bez dobrego poznania warunków życia odbiorcy
Ewangelii, możemy po prostu się z nim minąć.
Ewangelizacja nie jest jednak wchodzeniem w politykę.
Ona nie zmienia bezpośrednio systemów politycznych, ale
człowieka. Jej adresatem jest osoba a nie partia polityczna.
Dzieło ewangelizacji zawsze traciło jeśli wikłało się w politykę.
Wtedy to Ewangelia jakby zostawała obdzierana ze swej
nadprzyrodzoności i stawała się łatwym narzędziem do
manipulowania.
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Pierwszym przykładem tych prawd jest sam Jezus.
Ewangelia którą przyniósł bezpośrednio nie rozwiązywała ani
jednego problemu społecznego czy politycznego, który trapił
jego słuchaczy. Co więcej Jezus kategorycznie sprzeciwiał się
odczytywaniu swojej osoby i misji w perspektywie bieżących
problemów swego narodu. Uciekał od politycznego
mesjanizmu i rewolucyjnych zmian socjalnych. Jego metoda
była zupełnie inna aniżeli współczesnych mu władców.
Doprowadzić człowieka do nawrócenia, do prawdziwego
poznania Boga. Człowiek o przemienionym sercu nie będzie
krzywdził swego bliźniego. Będzie starał się uczynić jak
najwięcej dobra dla niego. Człowiek który przyjął Ewangelię
będzie kierował się w relacja z drugimi sprawiedliwością,
oddając każdemu to co jest mu należne.
Tą drogą ewangelicznej sprawiedliwości podążał św.
Franciszek. Po pierwsze sam przyjął Ewangelię do swego
serca. Bóg który w nim zamieszkał zaczął uzdrawiać jego
relacje z bliźnimi. Najpierw Biedaczyna wykluczył wszelkie zło
i niesprawiedliwość z tych relacji. A później tak jak potrafił
czynił swoim bliźnim jak najwięcej dobra. Biedaczyna zgodnie
z Ewangelią nie wzywał do gwałtownych zmian socjalnych.
Nie był rewolucjonistą, ale kimś kto ukazał alternatywny
sposób życia. Św. Franciszek wtedy gdy to było możliwe
zerwał ze średniowieczną mentalnością społeczną.
Wyprowadzając się z Asyżu chciał dać przykład, że nie
pieniądz i władza są najważniejsze. Pragnął aby wspólnota
braci kierowała się braterstwem które wyklucza nierówność
czy manipulowanie innych. Biedaczyna stworzył zakon który
był znakiem ewangelicznej sprawiedliwości dla świata. I dzięki

takiej postawie do dziś jest on przykładem pokojowego
rozwiązywania napięć socjalnych.
Czy zdajemy sobie sprawę z tego iż, mówiąc
o sprawiedliwości współczesnemu człowiekowi, najpierw
musimy jej doświadczać w naszym życiu braterskim. Jak
wielką byłoby obłudą wzywanie do naprawy relacji socjalnych,
piętnowanie niesprawiedliwości społecznych, przy
jednoczesnym tolerowaniu podobnych sytuacji w naszych
wspólnotach.
Pragnienie sprawiedliwości jest jednym
z najważniejszych wymiarów życia ludzkiego. Bez
sprawiedliwości nie ma życia godnego i wolnego od napięć.
Brak sprawiedliwości prowadzi do stałego poczucia krzywdy.
To poczucie jest zawsze czymś destrukcyjnym i to w wymiarze
osobistym jak też i socjalnym. Dlatego głosząc Ewangelię
o sprawiedliwości, odpowiadamy na zawsze aktualną potrzebę
człowieka.
Oratio
Panie Ty sam najlepiej wiesz ile jest niesprawiedliwości
na świecie. A jeśli tak jest to dlatego, że tylu ludzi nie przyjęło
twojej Ewangelii. Prosimy, aby przed tobą otworzono serca,
systemy polityczne i socjalne. Niech przyjęcie Ciebie
przyniesie więcej miłości i sprawiedliwości w życiu
osobistym i społecznym.
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Pokój i ochrona stworzenia

Lectio
Kiedy pewnego razu przebywał obok kasztelu Greccio,
pewien brat przyniósł mu żywego zajączka, złapanego
w sidła. Święty mąż, ujrzawszy go, wzruszył się litością:
Bracie zajączku, chodź do mnie. Dlaczego dałeś się
pochwycić?. Puszczony przez brata, który go trzymał, zaraz
uciekł do Świętego i przez nikogo nie przymuszony umieścił
się na jego kolanach, jak na najbardziej bezpiecznym
miejscu. Kiedy tam nieco odpoczął, święty ojciec, głaszcząc
go z matczyną czułością, puścił go, żeby wolny wrócił do
gaju. Ale on, wiele razy zestawiany na ziemię, z powrotem
uciekał na kolana Świętego, który wobec tego kazał braciom
odnieść go do pobliskiego lasu.
1 Cel 60

Meditatio
Pokój był dla św. Franciszka zawsze czymś bardzo
drogim. Nieprzypadkowo nazwano go apostołem pokoju.
Bowiem tam gdzie Biedaczyna się pojawiał tam wracał pokój.
Stało się to tak dlatego, ponieważ św. Franciszek bardzo
głęboko doświadczył w swoim życiu, czym jest brak pokoju i to
zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Dzięki
temu bardzo bolesnemu doświadczeniu Biedaczyna pragnął
aby gdziekolwiek się znajdzie tam zawsze Bóg obdarzał ludzi
darem pokoju.
Św. Franciszek przekonał się jak bardzo można cierpieć
wewnętrznie, gdy serce i umysł są ogarnięte przez niepokój.
W takim wewnętrznym rozdarciu nie ma miejsca na radość
i szczęście. Wszystko co się czyni jest ogarnięte jakimś
zamętem. Dopiero wtedy gdy człowiek znajdzie się w jedności
z Bogiem, wraca wewnętrzny porządek i pokój. Droga do
pokoju zewnętrznego zawsze wiedzie poprzez ludzkie serce.
Nigdy nie będzie pokoju pomiędzy ludźmi jeśli nie będzie go
najpierw w ludzkim sercu. Dlatego orędzie św. Franciszka był
najpierw adresowane do pojedynczego człowieka a dopiero
później do całej społeczności.
Gdyby było odwrotnie, to byłby to pokój budowany na
bardzo kruchych podstawach. Właśnie ten moment jest czymś
co wyróżnia franciszkańską drogę do pokoju od tej którą głosi
świat. Bardzo często politycy albo różne organizacje społeczne
pragnę pokoju społecznego zupełnie abstrahując od
wewnętrznej kondycji człowieka. Tymczasem Biedaczyna
zawsze zaczynał od własnego wnętrza i nawrócenia. Gdy się
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zachowa taką kolejność rzeczy, to jest szansa na to, że pokój
nie będzie czymś ulotnym ale trwałym.
Nieprzypadkowo, po raz pierwszy w historii papież Jan
Paweł II w 27 X 1986 roku zaprosił do Asyżu wszystkich
przywódców religijnych świata. Modląc się i poszcząc
w miejscach uświęconych obecnością Biedaczyny, przywódcy
religijni dali wyraz swojemu pragnieniu aby na całym świecie
zapanował pokój. Od tamtego spotkania, bardzo często mówi
się o „duchu Asyża” jako naszej odpowiedzi na świat pełen
wojen, niesprawiedliwości i przemocy. W naszym orędziu
ewangelizacyjnym powinniśmy bardzo często nawiązywać do
tego ducha. Jest to szczególny dar jaki otrzymaliśmy w spadku
po św. Franciszku. Jest w nim zawarte bardzo czytelne
orędzie, zarówno dla wierzących jak i niewierzących. Dla
chrześcijan i dla pogan który wierzą w swego boga.
Biedaczyna który osiągnął w swym wnętrzu głęboki
pokój, pragnął dawać go całemu stworzeniu. Na pierwszym
miejscu postawił człowieka, ale zaraz po nim całą naturę
ożywioną i nieożywioną. Jego biografie są pełne przykładów
niezwykłej relacji jaką miał do ziemi, słońca, zwierząt, wody.
Szczególnym tego świadectwem jest kantyk stworzeń.
Żyjemy dziś w czasach w których jak nigdy wcześniej
jesteśmy świadomi zniszczeń jakich dokonał człowiek
w naturze. W wielu przypadkach zachwiany został naturalny
system biologiczny. Ekologia nie jest więc jakimś pożytecznym
hobby, ale koniecznością, czego musimy być coraz bardziej
świadomi.
Głoszenie światu ewangelii, to także wezwanie do tego
aby tenże uszanował każde stworzenie. Człowiek nawrócony,

pojednany ze sobą i Bogiem nigdy nie może niszczyć natury.
Nie może mieć do niej także nastawienia wyłącznie
konsumpcyjnego, gdyż takie szybko prowadzi do nadużyć
w tej dziedzinie. Szacunek dla natury i miłość do stworzeń, są
znakami że człowiek spotkał i umiłował ich Stwórcę. Bowiem,
nie można kochać Stwórcy nie miłując tego co On stworzył
Oratio
Dobry Panie dziękujemy Ci za św. Franciszka i jego
przykład jak szanować i miłować stworzenie. Pragniemy
w duchu Asyżu głosić całemu światu i wszelkiemu
stworzeniu dobrą nowinę o pokoju i miłości Boga. Niech
pomiędzy ludźmi zapanuje pokój a każde stworzenie niech
chwali swego Stwórcę zgodnie ze swoją naturą.
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Dialog międzyreligijny

pragnienie. Miał nadzieję, że wkrótce osiągnie to, czego tak
bardzo pragnął. Podczas modlitwy, wzmocniony przez Pana,
ufnie śpiewał tekst psalmu: Chociażbym chodził ciemną
doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną.
1 B IX, 7
Meditatio

Lectio
Żar miłości tak pobudzał jego szlachetnego ducha do
osiągnięcia męczeństwa, że jeszcze trzeci raz usiłował udać
się do niewiernych, aby za rozszerzenie wiary trójcę
Przenajświętszą wylać swoją krew. W trzynastym bowiem
roku od swego nawrócenia, udając się w okolice Syrii,
narażał się na wiele niebezpieczeństw, aby móc tylko dojść
do sułtana Babilonu. Trwała bowiem wówczas nieubłagana
wojna pomiędzy chrześcijanami a saracenami. Wojska
rozłożyły się obozem jedne naprzeciw drugich i nie było
możliwości przedostania się na teren Saracenów bez
narażania się na śmierć. Wyszedł bowiem od sułtana surowy
edykt mówiący o tym, że jeżeli ktokolwiek przyniesie głowę
jakiegoś chrześcijanina, to w nagrodę otrzyma monety bite
w Bizancjum. Jednak Franciszek, nieustraszony żołnierz
Chrystusowy, zdecydował się iść. Nie zrażało go
niebezpieczeństwo śmierci, przeciwnie – pobudzało

Istnienie innych religii a także podzielonego
chrześcijaństwa, było czymś z czym osobiście zetknął się św.
Franciszek. Czasy w jakich Biedaczyna żył, były naznaczone
wrogością pomiędzy światem chrześcijańskim a innych religii
czy wyznań. Był to wiek krucjat i skrajnej nietolerancji dla
innego wyznania niż chrześcijaństwo. Jest więc czymś
niezwykłym, że św. Franciszek popłynął pod prąd, ówczesnej
postawy chrześcijan i nie przyjął postawy wrogości.
Dlaczego Biedaczyna tak uczynił? Odpowiedź na to
pytanie wydaje się być dosyć prosta. Był człowiekiem
Ewangelii, której głównym nakazem jest miłość do każdego
stworzenia, Biedaczyna ten nakaz miłości wziął na serio
i dosłownie. Dlatego nie mógł się pogodzić z sytuacją w której
mógłby w imię swej wiary krzywdzić drugiego odbierając mu
życie czy wolność. Prawdopodobnie jednak motywacja takiej
postawy u Biedaczyny była jeszcze głębsza. Św. Franciszek
będąc kiedyś daleko od Boga, wiedział jak łatwo ulec
nienawiści. Doświadczył co to jest wojna i niewola i przekonał
się na własnej skórze jak one potrafią być okrutne. Odkrył
także, że przemoc rodzi przemoc, a gwałt odciska się gwałtem.
Zrozumiał, że łatwo jest uruchomić spiralę nienawiści
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a zatrzymanie jej jest niezmiernie trudne. Wojna nie jest nigdy
czymś dobrym! Nawet w imię najszlachetniejszych celów.
Myślenie Biedaczyny było bardzo proste: wiary i miłości do
Boga chrześcijan nie można wymusić. Wojowanie orężem nie
jest właściwą metodą doprowadzenia do spotkania z Bogiem
który jest miłością. Dlatego też Biedaczyna nie widział innego
wyjścia dla siebie i dla swych braci, jak porzucenie oręża
przemocy na rzecz świadectwa wiary i miłości.
Spoglądając także na historie możemy zauważyć, że
bardzo często sprawy religii były pomieszane z polityką. Czyż,
nie było tak, że pod pozorem obrony swojej wiary czy
ewangelizacji, chodziło tylko o podbicie nowych terenów
i utrwalenie władzy politycznej. Ileż to razy mając właśnie taki
cel, dochodziło do manipulacji ewangelizacją, która stawała
się pretekstem do stosowania przemocy.
Biedaczyna porzucając oręż na rzecz świadectwa miłości,
stał się prawdziwym prorokiem naszych czasów. To jego
wybór okazał się skuteczny i właściwy. Dziś po tylu wiekach,
możemy powiedzieć, że to właśnie on właściwie odczytał
Ewangelię wyrzekając się przemocy.
Żyjemy w czasach w których świat na wskutek mediów
stał się bardzo mały. Dziś jak nigdy wcześniej jesteśmy
świadomi prawdy, że ogromna część świata nie zna Boga
chrześcijan. Obok chrześcijaństwa istnieją wielkie religie,
mające ogromne rzesze swych wyznawców, swoją tradycję
i historię. Zdajemy sobie także sprawę, że nic nie jest w stanie
usprawiedliwić wojen religijnych. Żadna religia nie może być
wykorzystywana jako motywacja do stosowania przemocy.
Gdyby tak się stało to jest to najlepszy znak jej fałszywości.

Żyjąc więc w świecie pluralistycznym musimy uczyć się
dialogu pełnego szacunku dla naszego rozmówcy. Doskonałym
wzorem jest dla nas Biedaczyna, który uszanował wiarę
sułtana ale i jednocześnie nie zawahał się dać świadectwo swej
wiary. To świadectwo wiary w Chrystusa było tak autentyczne
i przekonywujące, że sułtan udzielił Biedaczynie żelazny list,
który chronił go i jego braci i pozwalał na osiedlenie się
w kraju wyznawców islamu.
Do dziś, jak na przykład w Maroku są obecni nasi bracia
którzy nie mogą wprost głosić Ewangelii. Ale z drugiej strony
ich obecność pełna pokoju i dialogu, jest świadectwem które
uwiarygodnia ich wiarę w Chrystusa. Realizują w ten sposób
pragnienie św. Franciszka aby głosić Chrystusa swoja
obecnością.
Oratio
Pragniemy cię Panie przeprosić za wszystkie wojny
religijne. Za manipulowanie Ewangelią i krzywdzenie
innych. Spraw abyśmy byli narzędziami Twego pokoju. Ucz
nas cierpliwie słuchać i rozumieć tych do których idziemy
z Twoją Ewangelią.
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Nowe wezwania

ubogiego, a mianowicie pokora Franciszkowi, przywróciła
pokój i ocaliła miasto, wypędzając butną pychę szatanów,
która z miasta jakby gród warowny uczyniła dla siebie.
Dzięki trudnej cnocie, a mianowicie pokornemu
posłuszeństwu, Franciszek otrzymał taką moc i władzę nad
owymi zbuntowanymi, bezczelnymi duchami, że zwyciężył
ich dziką bezczelność i usunął nieznośne gwałty.
1 B VI, 9
Meditatio

Lectio
Kiedy Franciszek przyszedł do Arezzo całe miasto
wstrząśnięte było wojną domową i zagrożone całkowitym
samozniszczeniem. Zatrzymawszy się na przedmieściu,
zobaczył radośnie unoszących się nad miastem szatanów
i skłóconych mieszkańców zmierzających do wzajemnego
wymordowania się. Aby owe buntownicze moce powietrzne
wypędzić, wysłał jakby swego herolda, br. Sylwestra,
człowieka o głębokiej prostocie, mówiąc: Idź przed bramę
miasta i w imię Boga Wszechmogącego rozkaż szatanom na
mocy posłuszeństwa, aby stąd szybko odeszły. Prawdziwie
posłuszny pobiegł wypełnić rozkaz Ojca, a przystąpiwszy
z uwielbieniem przed oblicze pana, przed brama miasta
zaczął głośno krzyczeć: W Imię Boga Wszechmogącego i na
rozkaz Jego sługi Franciszka ustąpcie stąd precz wszyscy
szatani. Natychmiast w mieście nastał pokój, a mieszkańcy
z wielkim spokojem pogodzili się. Przychodząca mądrość

Każda epoka historyczna ma swoje specyficzne
wezwania. Tak było też w czasach apostolskich, kiedy to
Apostołowie rozeszli się na cały ówczesny świat, aby przynieść
mu Ewangelię. Dobra Nowina została przeznaczona do
wszystkich, ale gdy przyjrzymy się dokładniej działalności św.
Pawła, to dawał on pierwszeństwo narodowi wybranemu.
Kiedy jednak się okazało, że naród ten nie chce przyjąć
Ewangelii, swój wysiłek misyjny skierował do pogan.
Św. Paweł udał się na ateński areopag, aby tam wśród
ówczesnej elity intelektualnej głosić Chrystusa
zmartwychwstałego. Ten ateński areopag stał się symbolem
tego, że Ewangelia winna być głoszona nie tylko wszystkim
narodom i środowiskom, ale także że jej język musi być
zrozumiały dla słuchaczy. Ewangelia jak wiemy w ciągu trzech
wieków dotarła do wszystkich ówczesnych środowisk świata
antycznego. Pierwszymi chrześcijanami zostali zarówno ludzie
bogaci i wykształceni jak też i biedni a nawet niewolnicy.
Ewangelia przekroczyła wszelkie granice, zarówno polityczne
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jak kulturowe czy ekonomiczne. Europa antyczna i pogańska
stała się chrześcijańską.
Dziś po wielu wiekach mówi się o Europie
postchrześcijańskiej, która zatraciła swą chrześcijańską
tożsamość. Nie chcemy jednak stawiać tak radykalnych
i ogólnikowych diagnoz. Jedno jest pewne, że stoimy przed
ogromnym wyzwaniem, nowej ewangelizacji, której
potrzebuje, ziemia która przed tylu wiekami przyjęła
Chrystusa. Można powiedzieć, że przed nami stoją nowe
areopagi XXI wieku, które wymagają od nas nowej gorliwości
i nowych środków.
Jakie są to areopagi? Przede wszystkim, należy sobie
uświadomić, że praktycznie każde środowisko zostało
dotknięte prze laicyzację. Na pewno jest to środowisko
inteligencji oraz najrozmaitszych elit politycznych. Żyjemy
w czasach, w których wiele środowisk politycznych wprost
odmawia chrześcijaństwu miejsca w historii, kulturze, czy
społeczeństwie. Dla wielu przyznanie się do swej wiary
w Chrystusa oznacza wykluczenie ze środowisk społecznych
czy politycznych.
Innym współczesnym areopagiem jest świat ludzi pracy.
Tak często właśnie w tym środowisku, na wskutek ideologii
socjalistycznej czy komunistycznej dochodziło do zerwania
z korzeniami chrześcijańskimi. Sprzyja i temu dziś bardzo
powszechne bezrobocie, czy też pragnienie dorobienia się za
wszelką cenę.
Zawsze wielkim areopagiem będzie świat ludzi młodych.
To właśnie młodzież jest najbardziej podatna na
konsumpcyjny styl i iluzję życia bez żadnych zasad moralnych.

Wolność jest dziś pojmowana przez młodych ludzi w sposób
bardzo skrajny i najczęściej jest utożsamiana ze swawolą.
W takim spojrzeniu na siebie i na świat, jest miejsce na różne
formy religijności, ale nie ma miejsca na Chrystusa który
stawia bardzo wysokie wymagania moralne.
Równie istotnym problemem co uświadomienie sobie
istnienie nowych areopagów jest zrozumienie, że ich
ewangelizacja wymaga nowych środków. Nie można używać
tych samych środków tylko dlatego, że tak nas nauczono.
W intensywnie zmieniającym się świecie, zmienia się język,
wrażliwość, mentalność. To co było doskonałym środkiem
w dotarciu do człowieka dwadzieścia czy dziesięć lat temu,
dziś może być już zupełnie nieadekwatne i niekomunikatywne.
Tak jak św. Paweł na współczesnym mu areopagu przemawiał
językiem filozofa i teologa zrozumiałym dla jego słuchaczy.
Tak i my musimy za wszelką cenę znaleźć język zrozumiały dla
naszych słuchaczy.
Oratio
Boże powierzamy Ci tę ziemię i ludzi na niej żyjących.
Wielu Cię opuściło albo przestało Cię kochać. Prosimy Cię za
te wszystkie współczesne nam areopagi. Prosimy Cię o dar
jasnego języka, aby orędzie które głosimy było zrozumiałe
dla tych co Cię nie znają.
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Nasze struktury
ewangelizacyjne

Lectio
Święty ojciec Franciszek, żarliwy boską miłością,
zawsze usiłował przykładać rękę do wielkich rzeczy,
a krocząc wielkodusznie droga przykazań bożych, pragnął
osiągnąć szczyt doskonałości. Przeto w szóstym roku swego
nawrócenia, jak najbardziej płonąc pragnieniem świętego
męczeństwa, chciał przepowiadać wiarę chrześcijańską
i pokutę Saracenom i innym niewiernym. Wsiadł na okręt,
aby tam się udać, ale z powodu przeciwnych wiatrów razem
z innymi podróżnymi znalazł się na brzegach Słowenii.
Widząc, że jego pragnienie zostało pokrzyżowane, po
upływie krótkiego czasu prosił pewnych żeglarzy płynących
do Ankony, aby go zabrali ze sobą, gdyż o tej porze roku
żaden okręt nie mógł popłynąć do Syrii. Wszakże oni uparcie
odmawiali mu, bo nie miał czym pokryć kosztów podróży.
Jednakże święty Boży, mocno ufając w dobroć Pana,
potajemnie wszedł na okręt razem z socjuszem. Za

zrządzeniem boskiej opatrzności znalazł się ktoś kto
przyniósł ze sobą zaopatrzenie w żywność, o czym nikt nie
wiedział. On to zawezwał do siebie pewnego pobożnego
człowieka z okrętu i rzekł mu: weź to wszystko ze sobą i daj
uczciwie tym biedakom, ukrywającym się na okręcie, na czas
potrzebny. I stało się tak, że zastał ich wielka burza. Przez
wiele dni ciężko pracowali przy wiosłowaniu. Zjedli
wszystkie zapasy żywności. Jedynie została żywność
ubogiego Franciszka.
Za łaską i mocą boską rozmnożyła się ona tak, że
chociaż jeszcze płynęli przez wiele dni, starczyło jej w pełni
dla wszystkich, aż do portu w Ankonie. Żeglarze, widząc, że
uszli niebezpieczeństwa na morzu za przyczyną sługi Bożego
Franciszka, złożyli dzięki wszechmogącemu Bogu, który
okazuje się przedziwny i miłościwy w świętych swoich.
1 Cel 55
Meditatio
By osiągnąć jakikolwiek cel, trzeba do tego dobrać
odpowiednie środki. Ewangelizacja, która jest
doprowadzeniem człowieka do poznania i umiłowania Boga,
nie może być dziełem przypadku czy owocem spontanicznego
entuzjazmu. Także głoszenie Ewangelii wymaga pewnych
struktur.
Kiedy św. Franciszek zakładał nasz zakon, to początkowo
jego struktura była bardzo prosta i przejrzysta. Jednak to co
wystarczało na początku okazało się bardzo szybko
nieadekwatne do zmieniającej się wspólnoty i nowych
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warunków zewnętrznych. Kiedy przyszedł pierwszy kryzys
w zakonie to dla Biedaczyny stało się jasne, że musi mu nadać
stałą i jasna strukturę. Właśnie ta struktura miał zapewnić
zakonowi jasność i stabilność, a także pomoc
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Struktury nie miały
więc na celu tłumić charyzmatu, albo go ograniczać, ale go
strzec przed osłabieniem czy utratą.
Nasza akcja ewangelizacyjna winna łączyć w sobie
element charyzmatyczny jak i strukturalny. Nic nie zastąpi
autentycznego żaru gorliwości apostolskiej i żywej wiary
w moc słowa bożego. Element charyzmatyczny
w ewangelizacji jest zawsze czymś pierwszym. Struktury mają
zaś na celu usprawnienie przekazu charyzmatu.
Jakie mamy struktury ewangelizacyjne w naszej
prowincji. Najważniejszą strukturą jest prowincjalny
sekretariat ewangelizacji misyjnej. Jego głównym celem jest
opieka nad naszymi braćmi przebywającymi na misjach
zagranicznych. Tenże sekretariat troszczy się o stały kontakt
z naszymi misjonarzami, tak aby nie czuli się nigdy
pozostawieni sobie. Tenże sekretariat sprawuje także opiekę
nad misjonarzami gdy ci przybędą do kraju na swój urlop.
Innym bardzo ważnym zadaniem tego sekretariatu jest stała
informacja o tym co się dzieje na misjach prowadzonych przez
naszą prowincję. Dzięki temu misje stają się dziełem nie tylko
samych misjonarzy ale także całej prowincji i wielu świeckich
którzy na różne sposoby wspomagają to dzieło. Także
zadaniem sekretariatu jest zbieranie funduszy na misje, aby te
mogły owocnie prowadzić swoje dzieło.

W naszej prowincji istnieje także inna struktura służąca
wspieraniu ewangelizacji, jaką jest głoszenie misji i rekolekcji
ludowych. Prowincjalny sekretariat do spraw misji
i rekolekcji, ma na celu wspieranie i koordynowanie, dzieła
głoszenia słowa bożego. Niezmiernie ważnym zadaniem tego
sekretariatu jest zapewnienie formacji dla naszych misjonarzy
oraz wymiana doświadczeń.
Prowincja nasza podejmuje także dzieło ewangelizacji
poprzez prowadzenie parafii. Ten rodzaj działalności
ewangelizacyjnej jest także wspierany poprzez swój
sekretariat.
Organizuje on na przykład spotkania naszych
proboszczy, które służą ich formacji a także dzieleniu się
swoimi doświadczeniami.
Każdy z wyżej wymienionych sekretariatów posiada swój
statut i swego sekretarza który jest odpowiedzialny za
działalność powierzonego mu dzieła. Niewątpliwie sprawna
działalność tych sekretariatów jest czymś niezmiernie
istotnym dla owocności ewangelizacji. Ale powtórzmy jeszcze
raz prawdę, że nawet najlepsza struktura i środki, nie zastąpią
autentycznej gorliwości w trosce o zbawienie dusz. Trzeba
więc bardzo harmonijnie dbać o gorliwego ducha i porządek
organizacyjny, tak aby dzieła ewangelizacyjne naszej
prowincji były czymś prawdziwie żywym i skutecznym.
Oratio
Dobry Panie dziękujemy Ci za charyzmat jakiego nam
dzieliłeś. Pragniemy go w sobie pielęgnować i dbać o to aby
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go nigdy nie zagasić. Prosimy Cię jednocześnie o umiejętność
korzystania ze struktur, które są tak przydatne w dziele
ewangelizacji. Prosimy Cię za nasze prowincjalne
sekretariaty i braci sekretarzy. Spraw aby panował w nich
duch gorliwej służby w dziele głoszenia dobrej nowiny.
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XXIII Niedziela Zwykła

Lectio
Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego
i przyszłego.
Św. Franciszek, Wykład modlitwy Ojcze nasz, 10
Meditatio
W modlitwie Ojcze Nasz dotykamy problemu istnienia
zła. Gdybyśmy chcieli zdefiniować zło i powiedzieć czym ono
jest, to z pewnością bylibyśmy w pewnym kłopocie. Zło samo
w sobie jest brakiem dobra, wartości. Jest zaprzeczeniem
i przeciwieństwem tego co jest dobre i szlachetne. Czyli zło
musi nam się zawsze jawić jako coś negatywnego, jako anty
dobro. Nie można więc na zło spoglądać jako na jakąś wartość.
Problem istnienia zła i jego początku, jest bardzo
złożony. Dlaczego Bóg który jest dobrem najwyższym
i absolutnym dopuścił do zaistnienia, zła? Skoro zło przynosi

tyle nieszczęścia, to dlaczego Bóg go nie wyeliminował?
Z pewnością w istnieniu zła zawarta jest jakaś głęboka
tajemnica, którą naszym ograniczonym rozumem nie jesteśmy
w stanie do końca ogarnąć i wyjaśnić.
Inna ważną prawdą związaną z istnieniem zła jest to, że
w doświadczeniu człowieka jest ono czymś powszechnym.
Człowiek najpierw doświadcza zła w sobie samym. Każdy z nas
nosi w sobie dziedzictwo grzechu pierworodnego. To
dziedzictwo jest czymś bardzo tragicznym, ponieważ czy
chcemy czy nie, odkrywamy w sobie wiele ukrytych słabości
i tendencji do zła. Co więcej, nawet pomimo wytrwałej pracy
nad sobą, skutki grzechu pierworodnego dalej w nas trwają
i utrudniają nam życie do jakiego zostaliśmy powołani przez
łaskę chrztu świętego. Nosimy więc w sobie to zło i póki
żyjemy, to będziemy się z nim musieli zmagać.
Zło istnieje także poza nami. Spotykamy się z nim
w drugim człowieku. Są ludzie dosłownie opętani przez zło.
Ich natura jest tak przeniknięta złem, że cokolwiek czynią, to
odbija się w tym destrukcyjna moc zła. Tacy ludzie niszczą to
co dobre, a relacje z nimi zawsze są pełne bólu.
Istnieją także całe struktury zła. Polegają one na tym, że
zmuszają ludzi dobrych i uczciwych do czynienia zła. Te
struktury zdają się mówić, że dobro jest nieopłacalne, że nie
jest możliwe życie dobre i uczciwe. Struktury te uważają, że zło
jest konieczne do życia i że nie można się bez niego obejść.
Wobec tego wszystkiego nie może dziwić nas modlitwa
św. Franciszka: ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego
i przyszłego. Biedaczyna miał bardzo głęboka znajomość
człowieka i wiedział jak bardzo zło jest destrukcyjne. Zło jakie
86

sam św. Franciszek doświadczył w sobie i w relacjach
z innymi, nauczyło go, że jest ono największym nieszczęściem
jakie może przytrafić się człowiekowi. Stąd też jego prośba do
Boga aby ten zbawił nas od zła. Tę prośbę św. Franciszka
można rozumieć dwojako. By Bóg wybawił nas od zła
i skutków jakie ono w nas uczyniło. Jest to prośba
o wewnętrzne uleczenie.
Drugie znaczenie tej prośby zawiera się w słowach:
uwolnij nas od zła. Trzeba pamiętać, że każde zło może nas
uczynić swoimi niewolnikami. Może nam odebrać wolność
i sprawić takie wewnętrzne zniewolenie, że nie będziemy sobie
wyobrażali życia bez obecności zła. Może się także stać
w naszym życiu, że wpadniemy w jakąś strukturę zła. Takie
struktury nie wypuszczają łatwo, ze swoich szpon. Tak więc
bez pomocy Boga, wybawienie z takich struktur może,
dosłownie przekraczać siły człowieka. Stąd też gorliwa
modlitwa o wybawienie od takiego zła, może być wtedy
jedynym naszym ratunkiem.
Oratio
Panie prosimy Cię dziś o miłosierdzie nad nami.
Prosimy Cię wybaw nas od wszelkiego zła. Daj nam jasne
poznanie abyśmy zawsze widzieli, że zło wyrządza nam
zawsze szkodę i nigdy nie przynosi jakiegokolwiek pożytku.
Prosimy Cię pomóż uwolnić się tym którzy wpadli
w jakąkolwiek niewolę zła albo wplątali się w jego struktury.
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Nowe społeczeństwo

jałmużny, żaden więc na brata. Kto przy stole jest żarłokiem,
staje się wielkim diabłem.
2 Cel 75
Meditatio

Lectio
Święty Franciszek często mawiał, że prawdziwy Brat
Mniejszy nie powinien wykręcać się od chodzenia za
jałmużną. Mówił: im ktoś jest bardziej wziętym moim
synem, tym bardziej ochotnym winien być do kwestowania,
ponieważ w ten sposób zgromadzi sobie zasługi.
W pewnej miejscowości był pewien brat, żaden do
jałmużny, cały do stołu. Święty zauważywszy, że jest on
przyjacielem brzucha, konsumentem owoców pracy, leniem
do roboty, tak jednego razu mu nałożył: Bracie mucho, idź
swoja drogą, ponieważ chcesz zjadać trud braci i lenić się
w służbie Bożej. Jesteś podobny do brata trutnia, co nie
podejmuje się pracy pszczół ale miód chce zjadać pierwszy.
Ów cielesny człowiek poznawszy, że jego żarłoczność
została zdemaskowana, wrócił do świata, którego zresztą
wcale nie był opuścił. Wystąpił z zakonu. Był żaden do

Aby nasza ewangelizacja była skuteczna i przyniosła
wiele owoców, potrzeba spełnić wiele warunków. Jak to
podkreśliliśmy w poprzednich rozważaniach konieczny jest
silny element charyzmatyczny. Musi w nas płonąć duch Boży
abyśmy mogli innych zapalać. Ważne są struktury, które
czynią naszą akcję uporządkowaną i metodyczną. Do tych
elementów musimy dodać jeszcze jeden a mianowicie
poznanie kondycji socjalnej, tych do których mamy iść
z Ewangelią.
Ważne jest uświadomienie sobie ze zmian jakie dokonały
się w naszym społeczeństwie i przyjęcie tego, że te zmiany są
trwałe a nie tymczasowe. Spójność wieków XIX i XX odeszła
już do historii. Nasze czasy są naznaczone utratą poczucia
transcendencji, wzrostem indywidualizmu, materializmu,
subiektywizmu i konsumpcjonizmu. Człowiek stał się
wartością absolutną i miarą wszystkiego innego. Przy tym
jednocześnie właśnie w naszych czasach odmawia się prawa
do życia nienarodzonym czy nieuleczalnie chorym. Nigdy
w swej historii świat nie był dotknięty zbrodnią aborcji czy
eutanazji jak to właśnie dzieje się naszych oczach.
Z drugiej strony owocem prądów które rozpoczęły się
w oświeceniu, a dziś doszły do swojej swoistej pełni są
wolność, prawo do indywidualności, prymat osadu
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osobowego, uczestnictwo w polityce i w ekonomii. To dopiero
w naszych czasach mówi się wyraźnie o zupełnej autonomii
człowieka w dziedzinie etyki i moralności.
To wszystko sprawiło, że dziś powszechna jest
mentalność ekonomiczna, polegająca na tym, że za pieniądze
można wszystko kupić. Mentalność ta jest oparta na
przekonaniu, jakoby szczęście człowieka polegało na
korzystaniu z dóbr, informacji, opinii, ofert rozrywki
i wolnego czasu.
To wszystko zdaje się mówić, że współczesne
społeczeństwo nie potrzebuje już Boga. A jeśli już ktoś
przyjmuje Boga, to jest to jego zupełnie prywatny wybór. Nie
s p o s ó b j e d n a k n i e z a u w a ż y ć i n n e g o z j a w i s ka w e
współczesnym społeczeństwie. W świecie bez Boga, jak nigdy
wcześniej kwitną religie ezoteryczne. Jest to najlepszy znak, że
mentalność ekonomiczno-handlowa, nie jest w stanie zapełnić
człowieka. Pozostawia ona pustkę w człowieku, która może
być wypełniona jedynie, żywa wiarą w Boga.
Cały ten współczesny nam kontekst socjologiczny, nie
może się nam jawić jako swoisty koniec świata. Tendencja
człowieka do wolności i autonomii oraz idący za tym
pluralizm, zawierają w sobie płaszczyzny w których możemy
głosić Chrystusa. Paradoksalnie, że właśnie taki a nie inny
świat jest spragniony wartości które są zawarte w Ewangelii.
Stąd to jest dziś dla nas chrześcijan i braci mniejszych
szczególna godzina świadectwa.
Uświadomienie sobie tego jaki jest dziś świat, musi
spowodować naszą refleksję nad metodami ewangelizacji. Nie
może być tak, że do tak odmiennego społeczeństwa, wciąż

będziemy podchodzić z tymi samymi słowami i środkami, jak
to czyniliśmy, 50. czy 20. lat temu. Jeśli nasze środki będą
nieadekwatne, to z naszej winy Ewangelia zostanie
wykluczona ze współczesnych areopagów. Chrześcijaństwo
będzie wtedy przegrywało z różnymi religiami czy sektami.
Nie lękajmy się więc szukać i rozeznawać nowych środków.
Nie bójmy się także pozostawić te środki ewangelizacji, które
dziś już nie odpowiadają współczesnej mentalności,
a zastąpmy je takimi które potrafią przemówić i przekonać.
Oratio
Prosimy Cię Duchu Święty o światło i dobre poznanie
jaki jest świat do którego nas posyłasz. Pozwól nam dobrze
poznać jego mentalność aby móc trafić do niego z Twoją
Ewangelią. Broń nas przed lękiem i niewiarą w skuteczność
Twojego Słowa.
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Jakość życia

prowadzili życie anielskie. I słusznie. Bo według relacji
dawnych mieszkańców miejsce to zwało się Świętą Marią
Anielską. Szczęsny Ojciec mawiał, że zostało mu objawione,
iż Matka Boża właśnie ten kościół kocha szczególną miłością,
w porównaniu do innych kościołów, zbudowanych na
świecie ku Jej czci. Dlatego Święty kochał go bardziej, niż
inne.
2 Cel 19
Meditatio

Lectio
Zachowywano tam jak najostrzejszą karność we
wszystkim, w milczeniu i w pracy, jak i w innych zakonnych
ustawach. Mieli tam wstęp bracia specjalnie wyznaczeni.
Święty chciał, żeby zbierać ich zewsząd, prawdziwie
pobożnych względem Boga i ze wszystkich miar
doskonałych. Również całkowicie zabroniony był tam wstęp
osobom świeckim. Franciszek nie chciał, żeby bracia
przebywający tam, w liczbie ściśle ograniczonej,
zaświerzbiali swe uszy na skutek stosunków ze świeckimi,
żeby przerywali kontemplację rzeczy niebieskich i poprzez
plotkarzy zaciekawiali się sprawami przyziemnymi. Nie
wolno tam było nikomu gadać po próżnicy, ani powtarzać za
innymi. Gdy się to komu zdarzyło, to aby nie robił tego
więcej, dostawał karę, jako nauczkę na przyszłość.
Pozostając na miejscu bez przerwy dniem i nocą, oddawali
się chwalbie Bożej, a tchnąc przedziwną wonią cnót,

Kiedy czytamy przytoczony powyżej fragment biografii
św. Franciszka autorstwa Tomasza z Celano, to może nasz
uderzyć jego radykalność i realizm. Biedaczyna kochał bardzo
Porcjunkulę która dla niego i całego zakonu stała się kolebką.
Jest rzeczą bardzo znamienną, że miłość do tego miejsca
Biedaczyna połączył, z jakością wspólnoty braci, która miała
na stałe tam przebywać. Św. Franciszek pragnął aby
w Porcjunkuli mieszkali bracia pod każdym względem
przykładni i by oddawali się przede wszystkim kontemplacji
Boga.
Te wysokie wymagania postawione życiu braci
w Porcjunkuli, miały jeszcze inne przyczyny. Biedaczyna
chciał aby wszyscy bracia z całego zakonu, przychodzili do
Matki Bożej Anielskiej i tam odnawiali swoją gorliwość.
Byłoby to prawie niemożliwe, gdyby w tym miejscu istniała
przeciętna czy oziębła wspólnota braci. Bracia żyjący
w Porcjunkuli mieli być żywym przykładem w gorliwości
zachowania reguły.
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Porcjunkula była także zawsze miejscem z którego bracia
udawali się na powierzone im misje. Jest więc czymś bardzo
oczywistym, że Biedaczyna pragnął aby ci bracia mieli jak
najlepszy przykład życia wartościami które sami mieli później
głosić.
Kończąc nasze rozważania o ewangelizacji, musimy
jeszcze raz zdać sobie sprawę, że czymś fundamentalnym dla
niej jest jakość naszego franciszkańskiego życia. Wiedział
o tym św. Franciszek i dlatego tak wielką wagę przykładał do
tego jak bracia żyją w Porcjunkuli która na zawsze miała stać
się przykładem zachowywania reguły.
Kryzys współczesnego człowieka i społeczeństwa, rozbił
to co wcześniej było stałe i niepodważalne. Mentalność
konsumpcyjna ugodziła w dziedzinę uczuciową i religijnoduchową relatywizując wartości które nigdy nie powinny
podlegać dyskusji. Ten proces sekularyzacyjny zagraża także
i nam. Nikt z nas nie może czuć się bezpieczny i zwolniony
z obowiązku czuwania i walki duchowej.
W wielu z naszych wspólnot, takie procesy już się
dokonały i zbierają swoje smutne żniwo. Cena, jaką płacimy za
utratę równowagi i duchowej jakości życia jest niezmiernie
wysoka. Wystarczy przytoczyć fakt bardzo licznych wystąpień
braci z zakonu czy kapłaństwa. Innym bardzo smutnym
owocem braku dbałości o jakość życia jest rozdrobnienie
naszych wspólnot. Ulegając logice robienia wielu rzeczy,
używaniu wszelkich środków byleby tylko osiągnąć rezultaty,
bardzo szybko bracia zamienią się w maszyny. Jeśli w naszym
życiu będzie się liczył tylko sukces i efekt, to nawet się nie
spostrzeżemy jak wpadniemy w postępującą degenerację

ducha. Bardzo szybko uznamy wtedy, że nie warto tracić czasu
na wspólnotę i poświęcać się dla współbrata.
Trzeba więc sobie bardzo szczerze zadać pytania. W jaki
sposób chcemy ewangelizować świat, jeśli sami jesteśmy
rozbici? Co warte są słowa o miłości czy braterstwie, jeśli nie
mamy czasu i ochoty na bycie ze wspólnotą czy współbratem?
By myśleć na serio o ewangelizacji, zacznijmy od siebie
samych i naszych wspólnot. Szukajmy tego co służy
odnowieniu czy umocnieniu relacji braterskich. Dbajmy
o jedność naszych wspólnot, połączmy na nowo to co jest
porozdzielane i rozbite. Zatroszczmy się więc o jakość naszego
życia. Odnówmy jego duchowe podstawy, aby mogło ono się
stać ewangelicznym zaczynem w świecie do którego jesteśmy
posłani. Jeśli wszystkie nasze projekty ewangelizacyjne będą
zbudowane na takiej skale, to oprą się one niejednej burzy a z
czasem przyniosą obfity owoc.
Oratio
Prosimy Cię Panie odnów nasze osobiste i braterskie
życie. Niech Twój Duch na nowo scali w nas to co jest rozbite
i słabe. Pomóż nam przełamać pokusy indywidualizmu czy
podejmowania własnych dzieł. Niech nasze życie na nowo
zabłyszczy gorliwością w modlitwie i w zachowywaniu
franciszkańskiej formy życia.
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Formacja w życiu braci
mniejszych

Lectio
Również w tym czasie, po wstąpieniu do Zakonu innego
dobrego człowieka, błogosławione potomstwo męża Bożego
liczyło siedem osób. Wówczas pobożny Ojciec zwołał do
siebie wszystkich synów i wiele im mówiąc o Królestwie
Bożym, o wzgardzie świata, o wyrzeczeniu własnej woli i o
umartwieniu ciała, oznajmił im swój zamiar o rozesłaniu ich
na cztery strony świata. Ubożuchna bowiem i pozornie
bezowocna prostota świętego Ojca zrodziła jednak już
siedmiu synów, a pragnęła zrodzić wszystkich wiernych
Chrystusowi panu do dzieł pokuty. Idźcie – powiedział miły
Ojciec do synów – a głosząc ludziom pokój, przepowiadajcie
pokutę na odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w
utrapieniach, czujni w modlitwie, wytrwali w pracach,
skromni w rozmowach, poważni w obyczajach i w

świadczeniu dobra uprzejmi, ponieważ za to wszystko jest
przygotowane dla was wieczne królestwo.
1 B III, 7a
Meditatio
Niniejszą medytacją rozpoczynamy cykl rozważań
dotyczący formacji. Kiedy św. Bonawentura, opisał początki
pierwszej misji braci, to przytoczył słowa napomnień i rad
jakie Biedaczyna udzielał swoim braciom. Nie jest w tym
momencie najważniejsze to co św. Franciszek powiedział, ale
sam fakt, że uznał za konieczne pouczenie swoich braci.
Biedaczyna zdawał sobie sprawę, że misja której się bracia
podejmują nie jest czymś łatwym. Dlatego wymagała ona
uprzedniego przygotowania czyli formacji.
Gdy dotykamy kwestii formacji w naszym życiu, to
musimy zdać sobie z tego, że jest ona czymś fundamentalnym.
Można ją porównać do ziemi na której rosną wszystkie inne
wartości w naszym życiu. Żadna roślina nie wyrośnie jeżeli,
nie ma ziemi, albo jest ona twarda czy nie użyźniona. Każda
wartość w naszym życiu, tak jak choćby wiara, powołanie
zakonne czy franciszkański charyzmat, muszą być rozwijane.
Jeśli zabraknie formacji to wszystkie te wartości będą
narażone na utratę. Tak, więc możemy stwierdzić, że troska
o właściwą formację, jest czymś najważniejszym dla
zachowania naszego powołania i to zarówno
chrześcijańskiego, ludzkiego jak i franciszkańskiego.
Kiedy mówimy o formacji to musimy sobie zdać sprawą
że dotyczy ona całego człowieka. Nasza natura jest tak
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skonstruowana, że aby była zdrowa, musi się rozwijać.
Jakikolwiek regres w rozwoju oznacza chorobę, która
prowadzi do śmierci. Człowiek jest bytem złożonym, z wielu
sfer, i każda z nich winna być rozwijana. Formacja ma więc
pomagać w rozwoju zarówno sfery biologicznej jak
intelektualnej, duchowej czy psychicznej. W chwili kiedy
formacja przestanie być naszym priorytetem, grozi nam
śmiertelne niebezpieczeństwo, utraty tego co jest w naszym
życiu najważniejsze i najcenniejsze.
Formacja w naszym życiu jest ujęta w pewne struktury.
Mówimy o formacji ciągłej i początkowej. Rozróżniamy etapy
formacji, jakimi są postulat, nowicjat, okres profesji czasowej.
Mamy także formację intelektualna, duchową, techniczną.
Wszystkie te struktury podkreślają ważność formacji
i pomagają nam w jej realizacji. Trzeba jednak bardzo mocno
uświadomić sobie, że nawet najlepsze struktury formacyjne,
nie zastąpią naszego osobistego wysiłku. Pierwszym
odpowiedzialnym za formację, jest każdy z nas osobiście. Bez
naszego całkowitego zaangażowania się w formację, może ona
pozostać bezowocna.
Formy i środki formacji są także z natury czymś
dynamicznym. Tak jak człowiek się zmienia tak muszą się też
zmieniać środki pomagające w jego rozwoju. Pewne środki
które doskonale odpowiadają na przykład formacji
początkowej, w okresie formacji ciągłej mogą już być
nieaktualne. Trzeba posiadać nam bardzo głębokie rozeznanie
i pewną odwagę. Jeśli jakiś środek jest już dla nas nieaktualny,
to nie możemy trzymać się go za wszelką cenę. Trzeba mieć

odwagę pozostawić jakąś już nieadekwatną dla nas formę
formacji, po to aby zastąpić ją czymś nowym.
Innym ważnym problemem związanym z formacją, jest
troska aby była ona adekwatna do potrzeb osobistych braci,
a także do ich misji. Właściwa formacja, to tak która ożywia
osobiste powołanie każdego brata. Jest ona niczym naczynie
dzięki któremu można czerpać wodę ze źródła wody żywej.
Formacja daje także braciom odpowiednie narzędzia do
posługi apostolskiej. Dzięki właściwej formacji ciągłej, bracia
nie są skazani na ciągłe powtarzanie tych samych rzeczy. Ich
ewangelizacja staje się wtedy nowa, ponieważ używa nowych
środków.
Oratio
Panie tak bardzo pragniemy aby nasze powołanie
ludzkie, chrześcijańskie i franciszkańskie było żywe. Dlatego
pomóż nam z całego serca zaangażować się w dzieło naszej
formacji. Z wiarą pragniemy przyjąć i wykorzystać każdy
środek formacji jaki nam proponuje nasza matka prowincja.
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Ludzkie racje rozwoju

pragnieniem, dzięki działaniu Bożej łaskawości. Oczywiście
sami byli tym również bardzo zdziwieni. Także w tych
dniach, po dołączeniu się do nich czterech innych zacnych
ludzi liczba ich wzrosła do dwunastu.
1 B III, 7bw
Meditatio

Lectio
Oni wówczas położyli się pokornie na ziemi przed
Bożym sługą, z radością ducha przyjmując polecenie
świętego posłuszeństwa. On zaś mówił do każdego
oddzielnie: przerzuć swa troskę na Pana, a On cię
podtrzyma. Zwykł był tak mówić, ile razy wydawał
polecenie jakiemuś bratu. A wiedząc, że jest dany jako
przykład dla innych, aby najpierw czynił zanim będzie
pouczał, osobiście udał się z jednym z towarzyszy w jedna
stronę świata, a pozostałym sześciu polecił udać się na wzór
Krzyża w trzy inne strony świata.
Po krótkim czasie kochający ojciec zapragnął obecności
drogich synów. Ponieważ on sam nie mógł zwołać ich
wszystkich, prosił, aby się to stało za pośrednictwem Tego,
który gromadzi rozproszonych z Izraela. Tak też się stało, że
bez zwoływania ich za pośrednictwem ludzkim wszyscy
niespodziewanie zeszli się wkrótce, zgodnie z jego

Gdy zaczynamy mówić o formacji, to musimy zdać sobie
sprawę z tego, że obejmuje ona całego człowieka i jest
rozłożona na wszystkie lata jego życia. W naszych
rozważaniach na temat formacji, pragniemy najpierw bardzo
jasno określić motywy i racje naszego rozwoju. Formacja jest
bowiem niczym jak narzędziem które ma nas doprowadzić do
jak największej dojrzałości.
Pierwszą racją naszego rozwoju ludzkiego, jest
właściwość naszej natury. Każdy człowiek jest tak stworzony,
że ma w sobie wpisane prawo rozwoju. Nie ma człowieka który
gdy się narodzi, to się cofa. Zatrzymanie w rozwoju czy
cofnięcie oznaczałoby śmierć. A człowiek jest stworzony na to
aby żyć.
Poznanie tego najbardziej naturalnego prawa jest czymś
fundamentalnym dla właściwego rozwoju człowieka. Człowiek
by się rozwijać musi najpierw dobrze poznać siebie i się
zaakceptować. Poznanie siebie, to nic innego jak odkrycie tego
wszystkiego co jest ukryte w człowieku, a zwłaszcza jego
temperament, różne wady i zalety. To poznanie musi się
kłaczyć z bezwarunkową akceptacją siebie. Zgoda na to jakimi
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jesteśmy, jest czymś podstawowym dla naszej harmonii ze
sobą, innymi i z całym światem.
Dzięki dobremu poznaniu siebie jesteśmy w stanie
otwierać się coraz pełniej na to wszystko co jest poza nami.
Poznanie i akceptacja siebie dają nam solidny fundament
który nosimy w sobie. Gdy człowiek nie zna siebie to też nie
może akceptować siebie. Jego relacje z całym otoczeniem
pozostaną niepewne i niedojrzałe. Taki człowiek jest pełen
żalów, frustracji i kompleksów. Tak więc formację zawsze
trzeba rozpoczynać od siebie. Im człowiek lepiej zna
i akceptuje siebie, tym bardziej jest zdolny przyjąć to co dają
nam inni. Jest wtedy zdolny do właściwych relacji
z otoczeniem, które pomagają w jego właściwym rozwoju.
Kolejna racją naszego rozwoju jest nasza historia. Nikt
z nas nie pochodzi znikąd i nie żyje w jakieś próżni. Życie
każdego z nas jest uwarunkowane historią. Najpierw jest to
historia naszych rodziców, którzy przekazali nam genetycznie
życie. W nas samych dziedziczymy ich życie i ich historię.
Jesteśmy przedłużeniem ich życia, nawet jeśli wraz
z poczęciem jesteśmy zupełnie niezależnym bytem. Jesteśmy
także owocem swoich czasów, ukształtowani przez szkołę,
społeczeństwo, naród i kulturę. Otocznie w którym żyjemy, też
jest czymś dynamicznym, czymś co się zmienia i rozwija. Nie
możemy żyć w świecie i pozostać obojętnymi na to co się
w nim dzieje. Człowiek musi dotrzymywać tempa zmianom,
gdyż inaczej grozi mu zupełne wyobcowanie. Dlatego trzeba
nam wciąż się formować do właściwej relacji ze światem. Nie
możemy od niego uciekać, albo udawać że nic się w nim nie
zmienia. Bez tego będziemy, żyć w sztucznie

wyimaginowanym świecie, który w rzeczywistości nie ma nic
wspólnego z prawdą.
Ostatnią racją naszego ludzkiego rozwoju jest działalność
zawodowa człowieka, która wymaga ciągłego doskonalenia się.
W świecie, w którym technologia postępuje coraz to szybciej
naprzód i zawody stają się coraz bardziej wyspecjalizowane,
doskonalenie się i dotrzymywanie kroku nowym osiągnięciom
i nowym zdobyczom należy do kondycji współczesnego
człowieka. Formacja zawodowa pozwala realizować siebie
i rozwijać swoje dary, aby oddać je na służbę innych. Dzięki
niej możemy być solidarnymi z pracującymi, dzieląc ich życie,
oraz odpowiedzieć w sposób adekwatny i kompetentny na
potrzeby współczesnych czasów.
Oratio
Przyjdź Duchu Święty i oświeć nas. Pomóż nam poznać
siebie, to jakimi jesteśmy i to co nosimy w sobie. Pomóż nam
także zaakceptować siebie i swoją historię, tak abyśmy
posiadali w sobie pewny i trwały fundament i byli zdolni do
właściwej relacji z naszym otoczeniem.
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Teologiczne racje rozwoju

nabożeństwo, które w czystości szczerej wiary miał do
Księcia Apostołów.
1 B II, 7
Meditatio

Lectio
Franciszek, ugruntowany już w pokorze Chrystusowej,
przypomina sobie obowiązek posłuszeństwa nałożony mu
z Krzyża, by odbudował kościół św. Damiana. Jako człowiek
naprawdę posłuszny powraca do Asyżu, aby przynajmniej
przez zbieranie jałmużny dać dowód posłuszeństwa Bożemu
głosowi. Pozbywszy się więc z miłości do ukrzyżowanego
wszelkiej nieśmiałości, prosił o wsparcie tych, wśród których
niegdyś opływał w bogactwa. Brał na swoje słabe,
wyniszczone postami ciało, ciężar kamieni potrzebnych do
odbudowy kościółka. Odnowiwszy więc wspomniany
kościółek, przy pomocy Pana i ofiarności mieszkańców, aby
po pracy ciało nie gnuśniało w lenistwie, przeniósł się do
kościółka św. Piotra, leżącego dalej od miasta, który także
należało odnowić. Uczynił to ze względu na specjalne

Po rozważeniu ludzkich motywów formacji i rozwoju,
pragniemy w niniejszej medytacji rozważyć racje teologiczne.
Jest ważnym aby w formacji posiadać mocną motywację,
która będzie nas ciągle inspirować dla podejmowania trudu
przemiany i rozwoju. Skoro fundamentem naszego życia
franciszkańskiego jest naśladowanie Chrystusa, to w Nim
znajdziemy najważniejsze teologiczne motywacje dla naszej
formacji.
O Jezusie powiedziano, że „Czynił postępy w mądrości,
w latach i w łasce” (Łk 2, 52). Jezus nie pominął żadnego
etapu rozwoju jaki jest typowy dla człowieka. Wzrastał
w rodzinie, swoim środowisku. Zdobywał edukację ludzka
i religijną tak jak każdy jego rówieśnik. Jezus nie uczynił dla
siebie żadnego wyjątku pod tym względem. Nie było mowy
o jakieś drodze na skróty w jego ludzkim i religijnym rozwoju.
Jezus w ukryciu i szarości codziennego dnia dojrzewał do
rozpoczęcia swojej misji. W dniu w którym Jezus opuścił swój
dom rodzinny w Nazarecie, był Osobą w pełni ukształtowaną
i dojrzałą.
Każdy z nas jest przez łaskę powołania zakonnego
wezwany do tego aby całkowicie przynależał do Boga, co
dokonuje się przez konsekrację. Do samego aktu konsekracji
dojrzewamy przez lata formacji początkowej. Później sama
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konsekracja wymaga nieustannego, pogłębiania
i interioryzacji. Tak jak Jezus z każdym dniem coraz pełniej
przynależał do Ojca i rozumiał swoją misję, tak coś
analogicznego powinno się dokonywać w naszym życiu.
Konsekracja raz dokonana w dniu profesji uroczystej, stanowi
punkt wyjścia i jako taka, wypełnia się przez całe nasze życie.
To słowo wypełnia się należy rozumieć nie tylko w znaczeniu,
że się realizuje ale, że staje się ona coraz pełniejsza.
Ukryte życia Jezusa w Nazarecie, na zawsze pozostało
symbolem tego co jest niedostrzegalne na pierwszy rzut oka.
Jezus wzrastając w Nazarecie zmieniał się powoli. Podobnie
jest i z naszą formacją. Jest ona procesem powolnym i często
ukrytym. Nie można dojrzewać szybko i na siłę, pomijając
element cierpliwości i wytrwałości. Sztuczne przyśpieszanie
etapów dojrzewania i formacji, praktycznie je opóźnia i często
uniemożliwia.
Inną teologiczną rację dla naszej formacji możemy
znaleźć w słowach Jezusa „Przeprawmy się na drugą stronę”
(Mk 4, 35). Jezus po dokonaniu wielu uzdrowień i po trudach
nauczaniu ogromnych tłumów, zostawia go i usuwa się ze
swoimi uczniami. Nie chodzi tu o ucieczkę od ludzi, ale
o konieczność odpoczynku, modlitwy. Jezus daje nam
wyraźny przykład, że nie można być tylko w misji. Człowiek
musi mieć też chwilę dla siebie. Nie jest to żaden egoizm, ale
konieczność zadbania o własny rozwój. Bez tych chwil odnowy
czyli formacji, bardzo szybko się wyczerpiemy i nie będziemy
mieć sił do misji.
Słowa Jezusa możemy odczytać także jako zachętą,
abyśmy i my przeprawili się ku innym brzegom, na drugiej

stronie. W każdym okresie życia i podczas jakiejkolwiek
posługi są do pokonania różne wewnętrzne przejścia. Może to
być przejście od człowieka starego do człowieka nowego
w Chrystusie; przejście duchowe od postawy apatycznej
i malkontenckiej do postawy twórczego autentyzmu; albo też
przejście od indywidualizmu do profetycznego świadectwa
wspólnoty; przejście od postawy przesadnego aktywizmu do
działania napełnionego duchem i życiem. Każdy z nas musi
zawsze przechodzić ku nowym horyzontom i coraz to wyższym
lub głębszym poziomom życia. Niejednokrotnie to
przeprawienie się na drugi brzeg, dokonuje się podczas
burzy. Jest ono czymś trudnym i kosztującym, ale dzięki temu
otwierają się nam nowe horyzonty. Odkrywamy i poznajemy
coś nowego i to właśnie sprawia że się rozwijamy.
Oratio
Panie Jezu pragniemy Cię naśladować w Twoim życiu
ukrytym. Pomóż nam zrozumieć, że nasza wewnętrzna
przemiana jest najczęściej czymś ukrytym nie tylko przed
innymi ale także i przed nami samymi. Udziel nam łaski
cierpliwości względem nas samych, a także tajemnicy
wzrostu która się dokonuje w naszych współbraciach.
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Franciszkańskie racje
rozwoju

Lectio
Bardzo wiele osób, rozpalonych żarem jego
przepowiadania, wiązało się nowymi prawami pokuty,
według wzoru wziętego od Bożego męża. Ten sposób życia
sługa Chrystusowy postanowił nazwać zakonem „Braci
Pokutujących”. Bez wątpienia, jak droga pokuty jest wspólna
dla wszystkich zmierzających do nieba, tak i w tym wypadku
zakon przyjmując duchownych i świeckich, dziewice
i żyjących w związkach małżeńskich zarówno mężczyzn jak
i kobiety, jak bardzo zasłużył się wobec boga okazało się
w tym, że niektórzy jego członkowie dokonali wiele cudów.
1 B IV, 6a
Meditatio
Gdy św. Franciszek zaczął żyć według Ewangelii, to jak
pisze św. Bonawentura: bardzo wiele osób, rozpalonych

żarem jego przepowiadania, wiązało się nowymi prawami
pokuty, według wzoru wziętego od Bożego męża. Biedaczyna
stał się zaczynem i inspiracją do życia według Ewangelii. Tak
jest też i do dzisiaj. Dla bardzo wielu osób, św. Franciszek
wytyczył drogę, co więcej stale poucza jak ją przejść. Po
antropologicznych i teologicznych racjach formacji chcemy
w tej medytacji choć pokrótce, przemyśleć te inspiracje które
służą formacji ciągłej, a które zostawił nam Biedaczyna.
Na krótko przed swoją śmiercią św. Franciszek napisał
do św. Klary kartkę, w której zawarł swoje bardzo silne
pragnienie: Ja, brat Franciszek pragnę wytrwać aż do końca.
Wytrwanie o którym pisał św. Franciszek dotyczyło wierności
ewangelicznej formie życia. Słowa te napisane pod koniec
życia mają szczególną wartość. Świadczą bowiem, że póki
człowiek żyje zawsze musi się starać, aby być wiernym. Ten
wysiłek kończy się dopiero wraz ze śmiercią. To staranie się
o wierność w każdym czasie i miejscu, jest niczym innym jak
napędem naszej formacji. Formacja ma właśnie na celu
pomoc w wypełnieniu tego wszystkiego co przyrzekliśmy
Bogu.
Tomasz z Celano, napisał o św. Franciszku, że ten:
Myślał zawsze o podejmowaniu coraz to doskonalszych dzieł
(1 Cel 103). Jest to kolejny powód dlaczego Biedaczyna ciągle
się w swoim życiu rozwijał. Wytyczał sobie cele, a gdy je
osiągnął, znowu sięgał od nowa po nowe wyższe cele. W ten
sposób Biedaczyna nigdy nie spoczął na laurach, nie zadowolił
się tym co już osiągnął. Zawsze chciał iść dalej i wyżej. Dlatego
jego życie było ciągłym wzrastaniem i rozwijaniem się. Było
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ono pełne ruchu i nigdy nie było naznaczone pasywnością czy
cofaniem się.
Nasza formacja będzie zawsze dla nas czymś ważnym,
jeśli zachowamy w sobie pragnienie zdobywania coraz to
wyższych szczytów. Nie chodzi tu o rzeczy nadzwyczajne, ale
o to by umieć stawiać sobie w życiu cele i wytrwale dążyć do
ich osiągnięcia. Różne środki jakie proponuje formacja ciągła
są niczym innym jak pomocą aby te cele zdobyć. Jeśli
w naszym życiu spostrzeżemy się, że nie mamy już żadnych
celów do zdobycia, to będzie to bardzo niepokojący znak.
Regres w powołaniu rozpoczyna się wtedy gdy przyjmujemy
postawę bierną i nie mamy już pragnienia aby coś nowego
zrobić czy osiągnąć. Warto w takim kontekście spojrzeć na
każde nasze nowe przenosiny czy obediencję. Każda taka
zmiana zawiera w sobie nowe zadanie i wezwanie do tego aby
je wypełnić. Jeśli w każdej takiej zmianie dostrzeżemy,
możliwość rozwoju, i z wielkodusznością ją podejmiemy, to
możemy być spokojni o nasze powołanie. Ono zawsze będzie
żywe i naznaczone nowością. Nie będzie w nim nic z bierności
czy nudzenia się.
Innym zdaniem św. Franciszka, które stanowi rację dla
naszej formacji, są słowa jakie wypowiedział on na łożu swej
śmierci. Bracia zacznijmy od nowa, bo dotąd niewiele
uczyniliśmy. Słowa te nie świadczą o tym, że Biedaczyna był
z siebie niezadowolony, albo rozgoryczony tym czego nie
zdążył uczynić. Świadczą one bardziej o tym, że Biedaczyna
widział jeszcze wiele rzeczy jakie można by uczynić. Nie chciał
więc, aby zadowalać się tym co zostało dokonane. Chciał aby
bracia zawsze zachowali świeżość i entuzjazm, który pchałby

ich do nowych czynów. Jest też tutaj zawarta i inna myśl św.
Franciszka: zawsze póki żyjemy możemy rozpocząć od nowa.
Może być tak, że spotka nas jakieś niepowodzenie, coś się nam
nie uda. Nie wolno wtedy poddawać się apatii i zniechęceniu.
Zawsze, póki żyjemy możemy rozpocząć od nowa.
Oratio
Święty Franciszku, pomóż nam zachować świeżość
i entuzjazm w naszym powołaniu. Broń nas od zniechęcenia
i apatii. Nawet wtedy gdy nam coś nie wyjdzie, to pomóż na
tak jak Ty zacząć od nowa. Obudź w naszym sercu
pragnienie aby, piąć się coraz wyżej. Broń nas od oziębłości
i zdrady naszych ideałów.
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XXIV Niedziela Zwykła

i błogosławieństwo,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Św. Franciszek, Uwielbienie Boga najwyższego, 1–3
Meditatio

Lectio
Święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmocny,
który jest,
był
i przybędzie,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Godzien jest Pan Bóg nasz otrzymać
uwielbienie,
chwałę,
cześć
i błogosławieństwo,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Godzien jest Baranek zabity otrzymać potęgę,
Bóstwo,
mądrość,
siłę,
cześć i chwałę,

Św. Franciszek jak wiemy swoje codzienne życie
modlitewne oparł na Liturgii Godzin. Odmawianie psałterza
było dla szkołą modlitwy, w czasie której uczył się uwielbiać
Boga, dziękować, przepraszać i prosić. Codzienne i wieloletnie
odmawianie brewiarza, sprawiło, że św. Franciszek, wiele
psalmów nauczył się na pamięć. Miał też Biedaczyna swoje
ulubione fragmenty psalmów. I właśnie z takich ulubionych
wersetów psałterza, św. Franciszek ułożył modlitwę
pochwalną. Po ułożeniu jej odmawiał ją często, a zwłaszcza
wtedy gdy na wskutek choroby, nie mógł już czytać
i normalnie odmawiać oficjum.
Także i ta modlitwa, tak jak wszystkie te które już
rozważaliśmy, odsłania nam wnętrze Biedaczyny i daje nam
poznać jego duchowość. Św. Franciszek rozpoczyna swoje
uwielbienie Boga, od słów:
Święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmocny.
Bóg dla św. Franciszka był potrójnie święty. Co to dla
niego znaczyło? Święty to znaczy przede wszystkim inny. Bóg
w sposób nieskończony przerasta ludzkie pojęcia i koncepcje.
Świętości Boga nie można porównywać z tym co ludzkie.
Pomiędzy Bogiem a człowiekiem istnieje przepaść, która
dotyczy istoty. Poczucie transcendencji Boga, jego inności
i świętości, jest czymś niezmiernie ważnym w życiu duchowym
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człowieka. Dzięki niej człowiek znajduje się na właściwym
miejscu. Nie traci sacrum i poczucia bojaźni pańskiej.
Dla św. Franciszka, Bóg, gdy tylko Go poznał był zawsze
święty. Wobec świętości Boga, Biedaczyna zawsze czuł się
mały i niegodny. Dzięki temu, św. Franciszek wiedział, że
z Bogiem trzeba się liczyć i brać na serio to co On mówi i to
czego żąda. Świętość Boga, ustawiała Biedaczynę w postawie
sługi, gotowego przyjąć wszystko. To właśnie świętość Boga
przekonywała go, że trzeba przyjąć nawet i to co wydaje się
niezrozumiałe czy bardzo trudne. Bóg który jest po trzykroć
święty i wszechmocny nie może się mylić i nie może chcieć zła
dla człowieka. Wiara w świętość Boga i jego wszechmoc rodzi
w człowieku zaufanie i pokój. Na Bogu i jego słowie można się
bez zastrzeżeń oprzeć. Dlatego ktoś kto ma wyczucie świętości
Boga, modli się pełen pokoju.
Nieskończona świętość Boga przybliżyła się do nas
w Chrystusie. W Nim to co niewidzialne stało się widzialne, to
co nieskończone stało się dotykalne. Dlatego uwielbienie Boga
najwyższego byłoby dla Biedaczyny niepełne, gdyby nie
dokonywało się ono przez, z i w Chrystusie. Stąd dalszy ciąg
modlitwy brzmi:
Godzien jest Baranek zabity otrzymać potęgę,
Bóstwo,
mądrość,
siłę,
cześć i chwałę,
i błogosławieństwo,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Baranek zabity to Chrystus, który złożył z siebie ofiarę
aby nam otworzyć drogę do Ojca. Jezus nie tylko, że wskazuje
nam drogę ale sam jest Drogą prowadzącą nas do Boga. Jak
bardzo te słowa odbiły się na osobie św. Franciszka. Im
bardziej wpatrywał się w Jezusa i oddawał mu cześć tym
bardziej przybliżał się do tajemnicy Boga.
Tak, więc możemy stwierdzić, że modlitwa Biedaczyny
była na wskroś Teo i Chrystocentryczna. Czyli taka jaką
nauczał nas sam Jezus Chrystus.
Oratio
Jezu naucz nas modlić się. Pomóż nam prawdziwie
oddawać cześć po trzykroć świętemu Bogu. Ty który jesteś
jedynym pośrednikiem do Ojca, ucz nas jak mamy, czcić
Boga. Ucz nas pokory i bojaźni, ale i bliskości
w modlitewnym przebywaniu z Bogiem.
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Formacja ciągła

swego domu. A gdy on usłyszał tętent koni i wyjrzał przez
któreś okno pałacu, zobaczył swoich rodziców, i natychmiast
wstał i wyszedł do nich na zewnątrz, i powrócił z nimi do
świata, jak to przez Ducha Świętego poznał błogosławiony
Franciszek; i zdumieli się bracia i inni, którzy tam byli
obecni, i uwielbiali i wychwalali Boga w Jego świętym.
ZA 70
Meditatio

Lectio
W czasie, kiedy nikt nie był przyjmowany do wspólnoty
braci bez pozwolenia błogosławionego Franciszka, razem
z innymi, którzy chcieli wstąpić do Zakonu, syn pewnego
szlachcica pochodzący z Lucca przyszedł do błogosławionego
Franciszka, który był wówczas chory i przebywał w pałacu
biskupa Asyżu.
A gdy bracia przedstawili ich błogosławionemu
Franciszkowi, syn szlachcica skłonił się przed
błogosławionym Franciszkiem i zaczął głośno płakać,
prosząc, aby go przyjął.
Błogosławiony Franciszek spojrzał na niego i rzekł do
niego: O człowieku nędzny i cielesny! Dlaczego skłamałeś
Duchowi Świętemu i mnie? Ty płaczesz cieleśnie, a nie
duchowo.
A gdy to powiedział, zaraz przyjechali konno przed
pałac jego rodzice, chcąc go pojmać i zabrać z powrotem do

Ponieważ człowiek z natury swojej jest kimś kto się
rozwija od pierwszego momentu swojego zaistnienia, tak też
formacja jest czymś co towarzyszy mu od samego początku aż
do końca. Formacja bowiem stoi na straży rozwoju człowieka.
Ona jest tym narzędziem, dzięki któremu człowiek przekracza
kolejne progi dojrzałości.
Formacja jest dynamicznym rozwojem, procesem, który
obejmuje wszystkie wymiary życia (ludzkiego,
chrześcijańskiego, franciszkańskiego, zawodowego,
związanego z posługą święceń) i jest procesem dojrzewania
osoby pod względem cielesnym, psychologicznym,
uczuciowym, duchowym, intelektualnym. Jest to proces
integralnego rozwoju ku coraz to większej doskonałości.
Jeśli jest tak, że człowiek rozwija się przez całe życie, to
formacja ciągła musi być naszym absolutnym priorytetem.
Ciągle pokutuje w nas myślenie, że jeśli mówi się o formacji to
zawsze o tej początkowej. Albo, że formacja kończy się na
złożeniu profesji uroczystej czy przyjęciu święceń kapłańskich.
Niestety często w naszych wspólnotach spotykamy braci,
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którzy, wraz z wyjściem z seminarium czy junioratu, zupełnie
zaniedbali swój rozwój intelektualny czy duchowy. Po jakimś
czasie, na wskutek takich zaniedbań, bracia ci przeżywają
bardzo poważne kryzysy duchowe i nieraz odchodzą,
obwiniając wszystkich wokoło tylko nie siebie i swoje duchowe
lenistwo.
Formacja ciągła jest w swej istocie procesem nawracania
się. I być może właśnie dlatego jest ona dla wielu czymś tak
trudnym do zaakceptowania. Ktoś aby się nawrócił, musi
najpierw czuć taką potrzebę. Jeśli ktoś uważa, że u niego jest
wszystko dobrze i nie musi nic zmieniać, to bardzo szybko
dojdzie do wniosku, że nawracać to trzeba innych ale nie
siebie.
Proces nawrócenia zakłada codzienne powtarzanie
osobistego „tak” wobec woli Bożej i ponawianie całkowitego
oddania się Bogu. Do tego procesu nawracania się należy
także stawanie się rzeczywiście coraz bardziej mniejszymi
w rozumieniu ewangelicznym, ciągłe powracanie do
początków własnego powołania, nieustanne ponawianie swego
entuzjazmu dla życia ewangelicznego i dla Jezusa Chrystusa.
Formacja ciągła jest wymogiem wierności względem
samego siebie i względem Boga, a także wierności swemu
powołaniu i misji w Kościele oraz w świecie. Ona pozwala
budować tę wierność i zapewnić jej trwałość przez cały czas
własnego życia i istnienia wspólnoty. Ona jest znakiem,
warunkiem i środkiem, ale nie wierności statycznej,
niezmiennej, często chorej na skostnienie i sklerozę,
a wierności, która szanując wartości tradycyjne, pragnie być
twórczą i innowacyjną, otwartą na wyzwania i potrzeby

obecnego czasu oraz ma na uwadze przyszłość, owocną i pełną
nadziei.
Formacja ciągła jest konieczna, aby nie popaść
w zobojętnienie i zmęczenie duchowe. Ona pozwala każdemu
wciąż się umacniać, aby z odnowionym entuzjazmem pełnić
posługę i działalność ewangelizacyjną. Formacja ciągła jest
konieczna także dlatego, aby każdy brat mniejszy zajął swoje
miejsce i wypełnił swoje zadanie we wspólnocie, w Kościele
i we współczesnym świecie. Ona pozwala każdemu lepiej
dostrzegać sytuacje, które powstają, i ich wyzwania, oraz
bardziej rozumieć nowe warunki i zdobywać niezbędną wiedzę
i kompetencje, aby stawić czoła wyzwaniom, które zawsze się
pojawiają.
Formacja ciągła jest wreszcie konieczna, aby naszego
rozwoju brata nie pozostawić improwizacji i spontaniczności.
Formacja ciągła domaga się procesu programowego,
zorganizowanego i kontrolowanego.
Oratio
Duchu Święty przyjdź i ożyw nasze powołanie. Spraw
abyśmy w sercach naszych zachowali pragnienie
nieustannego rozwoju. Pomóż nam także dobrze
wykorzystać wszystkie środki jakie Kościół, Zakon
i Prowincja dają nam do właściwego rozwoju.
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wybitny Nauczyciel połączył swymi błogosławionymi
ustami.
1 B XI, 1a
Meditatio

Lectio
Bracia, którzy kiedyś zapytali go, czy podobałoby mu
się, by wykształceni, przyjęci już do zakonu, oddali się
studium Pisma św., odpowiedział: mnie niewątpliwie
podoba się to, byle jednak za przykładem Chrystusa,
o którym czytamy, że raczej modlił się, aniżeli studiował, nie
zaniedbywali studium modlitwy i aby raczej modlił się,
aniżeli studiował, nie zaniedbywali studium modlitwy i aby
nie studiowali tylko po to, żeby wiedzieć, jak mają mówić
lecz, aby czynili to, co słyszeli, a gdy to wprowadza w życie,
by radzili innym. Chcę, mówił, aby bracia moi byli uczniami
ewangelicznymi i tak postępowali w znajomości prawdy,
żeby wzrastali również w nieskalanej prostocie, by nie
oddzielali prostoty głębi od roztropności wężów, które

Bardzo ważnym jest aby w formacji od samego początku
mieć świadomość jej celu, czyli po co ona jest i czemu ma
służyć. Bardzo jasno ten cel określają nasze Konstytucje
Generalne. Mówią one bardzo jasno, że celem formacji, jest to
aby wszyscy bracia i kandydaci, za natchnieniem Ducha
Świętego, mogli ciągle naśladować Chrystusa, według sposobu
życia św. Franciszka i Reguły, w konkretnych warunkach
swoich czasów.
W niniejszej medytacji pragniemy jeszcze głębiej
wniknąć i określić cel formacji nakreślony przez nasze
Konstytucje. Im bardziej będziemy umotywowani
wewnętrznie, tym gorliwiej poddamy się formacji duchowej,
ludzkiej i franciszkańskiej. W naszych rozważaniach chcemy
zająć się zwłaszcza formacją ciągłą, ponieważ to ona jest czymś
najbardziej podstawowym da naszego rozwoju.
Możemy powiedzieć, że formacja ciągła zmierza do
budowania życia wspólnoty domowej i prowincjalnej
w oparciu o ducha i misję własną Zakonu. Jest ona planem
według którego wznosi się różne budowle we wspólnocie.
Wiadomo, że żadna budowla nie może się udać bez solidnego
planu. A jeśli nawet ktoś buduje na siłę bez takiego planu, to
konstrukcja tej budowli jest bardzo słaba i może ulec
katastrofie.
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Formacja ciągła pragnie tworzyć radosne i dynamiczne
życie we wspólnocie, gdzie każdy czuje się akceptowany
i kochany takim, jakim jest, ze względu na dary otrzymane od
Pana i dobro, które wyświadcza współbratu przez swą miłość
i wspaniałomyślność. Formacja ma na celu tworzenie we
wspólnocie atmosfery akceptacji i miłości. Jeśli formacja
spełnia ten warunek, to bardzo szybko, wspólnota staje się
prawdziwym domem, w który każdy czuje się dobrze i nie jest
zmuszony szukać ciepła gdzie indziej.
Dalej, formacja chce dotrzeć we wspólnocie, do serca
każdego poszczególnego brata i pomóc mu odkryć
i uzewnętrznić całe bogactwo łaski Bożej i jego natury ludzkiej.
Formacja to nic innego jak narzędzie do realizacji tego
charyzmatu jaki Bóg złożył w każdym z nas. Dzięki formacji
możemy w sposób zdrowy i nie popadając
w niebezpieczeństwo indywidualizmu, realizować najgłębsze
nasze pragnienia, zamiary i marzenia.
Formacja ma na celu pomoc w dojrzewaniu naszej wiary
i duchowości. To dojrzewanie prowadzi nas do coraz bardziej
autentycznego doświadczenia paschalnego. Obumieranie
i rodzenie się na nowo, są stałym schematem w którym
rozgrywa się nasze życie duchowe. Bez właściwej formacji,
nigdy dojdziemy do właściwego znaczenia cierpienia
i nawrócenia. Bez tego urobienia duchowego, cierpienie
będzie zawsze czymś niezrozumiałym i przeklętym,
a zaczynanie od nowa nigdy nie będzie nam się kojarzyło
z nawróceniem, ale z ciągłym powtarzaniem tych samych
rzeczy.

Formacja czyni nas zdolnymi do postawy kontemplacyjnej
i wsłuchiwania się w głos Boga, który żąda od każdego
ewangelizowania siebie i innych. Czyni nas również zdolnymi
do pokonywania trudności oraz do właściwego odpowiadania
na wyzwania świata i zmieniające się warunki życia. Być
zdolnym do postawy kontemplacyjnej to przede wszystkim
budować swoje życie na Bogu, źródle wszelkiego dobra,
zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Formacja ciągła rozwija nasze zdolności duchowe,
naukowe i zawodowe, umożliwia naszą odnowę i dojrzewanie.
Dzięki niej potrafimy coraz lepiej służyć Zakonowi, Kościołowi
i światu. To znaczy jesteśmy w stanie zrozumieć i ogarnąć te
wszystkie zmiany jakie się dokonują. Dzięki formacji jesteśmy
zdolni do owocnego dialogu ze tak szybko zmieniającym się
światem. Zdrowa formacja uchroni nas przed zagubieniem się
czy wyobcowaniem. To ona pomoże nam, w świecie dostrzec
obecność Boga jak i liczne zadania które stoją przed nami.
Oratio
Pragniemy Ci Panie podziękować, za całą troskę jaką
ma nasz Zakon i Prowincja o nasz rozwój. Dziękujemy Ci za
to, że mamy tyle okazji do tego aby wciąż formować nasze
serce, umysł i ducha. Pomóż, nam zawsze z wielką
wdzięcznością uznać i przyjąć każdą inicjatywę formacyjną
w naszej Prowincji czy Zakonie.
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prawdę zawartą w Piśmie św., a pełne namaszczenie Ducha
Świętego, będącego jej nauczycielem, miał w swoim sercu.
1 B XI, 2
Meditatio

Lectio
Pewien zakonnik, doktor świętej teologii, zapytał go
kiedyś w Sienie o jego zdanie w kwestiach trudnych do
zrozumienia. Franciszek z taką jasnością przedstawił mu
tajemnice nauki Bożej mądrości, że zdumiał się ów uczony i z
podziwem powiedział: Zaiste, teologia tego świętego Ojca,
na skrzydłach czystości i kontemplacji uniesiona bardzo
wysoko, jest jak orzeł latający; nasza zaś wiedza czołga się
na brzuchu po ziemi. Chociaż bowiem nie był wykształcony,
to jednak przepełniony wiedzą rozwiązywał wątpliwe
zagadnienia i ukryte wyjaśniał. Nie jest to czymś
niedorzecznym, skoro mąż święty otrzymał od Boga dar
rozumienia Pisma św., gdyż przez doskonałe naśladowanie
Chrystusa urzeczywistniał w praktycznym postępowaniu

Do kwestii miejsca i zakresu formacji w naszym życiu
powinniśmy podejść w sposób bardzo prosty. Trzeba nam się
przyzwyczaić do tego, że formacja jest czymś zwykłym
i codziennym. Nie można jej sprowadzić tylko do jakiś
okazyjnych akcji, albo nadzwyczajnych wydarzeń.
Formacja ciągła realizuje się w codziennym życiu
każdego z nas. Dokonuje się ona przez modlitwę i pracę, przez
relacje wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do wspólnoty,
przez związki ze światem kultury, polityki, a także przez
związki ze społeczeństwem, w którym na co dzień żyjemy. Oto
zakres doświadczeń i powołania realizowanego w konkretach
życia. Ta codzienność jest pierwszoplanowym miejscem
formacji ciągłej, to znaczy ciągłego naszego wzrastania
w swoim powołaniu.
Chciejmy bardzo mocno podkreślić tę prawdę, że
formacja dokonuje się przede wszystkim w naszej
codzienności. Być może często towarzyszy nam mentalność
naznaczona oczekiwaniem na lepsze czasy czy
odpowiedniejsze miejsce. Jeśli nie odkryjemy i zaakceptujemy
prawdy, że to co najważniejsze, rozgrywa się tu i teraz, to
możemy nigdy nie doczekać lepszych czasów. Najlepszy czas
dla naszej formacji to dzień dzisiejszy. Tak samo jak najlepszy
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klasztor czy wspólnota, to nie ta wymarzona, ale ta w której
dane nam jest być teraz.
Formacji nie możemy też sprowadzić do okazyjnych czy
nadzwyczajnych akcji lub inicjatyw. Są one czymś ważnym, ale
nigdy nie zastąpią codziennego wysiłku w wierności
powołaniu. Tę kwestię należy ustawić odwrotnie. Jeśli
oddamy się formacji w naszej codzienności, to wtedy dobrze
wykorzystamy nadzwyczajne środki służące naszemu
wzrostowi duchowemu, takie na przykład jak roczne
rekolekcje czy sympozjum naukowe.
Nasz święty Założyciel, z wielką wdzięcznością Bogu,
pisał o swej wspólnocie. Pan dał mi braci, te słowa z jego
testamentu na zawsze pozostaną dla nas świadectwem, czym
dla Biedaczyny była wspólnota braterska. W tych słowach
o wspólnocie, Biedaczyna zawarł zasadnicze przesłanie, że
sam Pan wzywa każdego brata, aby jeden troszczył się
o drugiego, we wzajemnym darze. Gdzie akceptuje się ten dar
jako codzienną odpowiedzialność i zadanie, traktując się jak
bracia, wybaczając sobie nawzajem, starając się rozwiązywać
nieporozumienia i wspierając się w swoich potrzebach, tam
realizuje się formacja ciągła.
Ponieważ wspólnotę tworzą różni bracia, nie wystarczy
poprzestać tylko na wzajemnej służbie i akceptacji drugiego.
Trzeba nam także dobrze poznać siebie nawzajem. Nauki o
człowieku, takie jak psychologia, pedagogika, mogą sprzyjać
wzrostowi wspólnoty, a zwłaszcza w chwilach nieporozumień
albo w wypadku braci w sposób oczywisty niezdolnych do
życia we wspólnocie, ze względu na problemy związane

z brakiem dojrzałości i stabilności psychicznej albo ze względu
na czynniki w głównej mierze patologiczne.
Warto w tym miejscu podjąć problem braci żyjących
w samotności. Jeśli jakiś brat z racji swojej szczególnej misji,
zleconej mu przez wspólnotę, jest zmuszony żyć samotnie
przez pewien okres, zawsze jednak jest on członkiem
wspólnoty i jako taki musi być włączony w proces formacji
ciągłej. Dokonuje się to miedzy innymi poprzez szukanie
wszelkich środków dla rozwijania i umacniania więzów
braterskich, zwłaszcza przez częste odwiedziny,
korespondencję, zebrania i czasowe przebywanie razem
z braćmi.
Jeśli w prowincji, ze względu na charakter swej misji są
bracia żyjący samotnie, to winni być oni przedmiotem
szczególnej troski ze strony ministra prowincjalnego.
Zaniedbanie kontaktów, albo pozostawienie takiego brata
samemu sobie, może być bardzo niebezpieczne dla jego
powołania. Formacja dla takiego brata powinna mu pomóc
w bezproblemowym odnalezieniu się we wspólnocie, gdy do
niej dane mu będzie powrócić.
Oratio
Prosimy Cię Panie pomóż nam przyjąć z otwartym
sercem cała wspólnotę i każdego współbrata który ją tworzy.
Pomóż nam zrozumieć, że to jest to najlepsze środowisko
w którym mamy wzrastać. Prosimy Cię także za braci
żyjących w samotności, swoją łaską umacniaj ich więzy jakie
mają z całą prowincją.
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tak w końcu postąpił, jak mu przepowiedział sługa
Chrystusowy.
1 B XI, 7
Meditatio

Lectio
W Sienie przepowiedział swemu przyjacielowi to, co się
stanie przy końcu jego życia. Przyjaciel ten opowiedział to
owemu teologowi, o którym była mowa wcześniej, a który
z Franciszkiem rozmawiał na temat Pisma Świętego.
Usłyszawszy to ów teolog nie chciał wierzyć i zapytał
samego świętego Ojca, czy rzeczywiście mówił to owemu
przyjacielowi. Franciszek nie tylko potwierdził to, ale
również prorokując, przepowiedział i jemu pewne
wydarzenia. Aby przekonać go o tym ujawnił mu pewną
udrękę jego sumienia, o której teolog nigdy nikomu
z żyjących nie mówił. Wyjawiając mu to w sposób cudowny,
dał również pouczenia, a pocieszywszy go, oddalił się.
Potwierdzeniem tego wszystkiego jest fakt, że ów zakonnik

Skoro formacja ciągła jest jednym z najważniejszych
priorytetów w naszym franciszkańskim życiu, to musi być ona
poważnie potraktowana. Przywiązanie dużej wagi do formacji
ciągłej, można zweryfikować między innymi w sposobie w jaki
przygotowuje się programy i inicjatywy formacyjne. Trzeba
nam pamiętać, że na wspólnocie prowincjalnej i lokalnej,
a zwłaszcza na odpowiedzialnych za nie, spoczywa bardzo
poważny obowiązek stworzenia specjalnych programów
formacji. Mają one na celu odpowiednie ukierunkowanie
specyficznych potrzeb braci i wspólnot, a które wypływają
z naturalnych faz rozwoju lub z różnych doświadczeń
życiowych, takich jak: podjęcie pierwszych obowiązków,
kryzys średniego wieku, starość, ciężka choroba, zmiany zajęć,
wiek emerytalny, śmierć, uzależnienia. Aby formacja ciągła we
wspólnocie osiągnęła dobry wynik, nie można oddać się
działaniom improwizowanym, lecz trzeba ją zaprogramować
i realizować we wspólnocie.
Dla opracowania odpowiedniego programu i organizacji
formacji ciągłej trzeba koniecznie mieć na uwadze niektóre
podstawowe kryteria tak, aby zapewnić rozwój tożsamości
brata mniejszego i poszczególnych wspólnot w procesie
formacji ciągłej.
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Pierwszym kryterium w przygotowywaniu programów
formacji jest priorytet charyzmatu franciszkańskiego. Projekt
życia, który jest przedstawiony w Konstytucjach Generalnych,
wymaga, aby głównym zadaniem formacji franciszkańskiej
było doprowadzenie do tego, by każdy z nas mógł jak najlepiej
naśladować osobę Chrystusa według sposobu św. Franciszka.
Z tego stwierdzenia wynika bardzo jasno, że życie
franciszkańskie musi być pierwszym i głównym celem
formacji na wszystkich jej etapach. Odniesienie do
charyzmatu franciszkańskiego musi stanowić priorytet
w całym naszym życiu i działalności a zwłaszcza w formacji.
Drugim kryterium w przygotowywaniu programów
i inicjatyw formacyjnych, jest osoba konkretnego brata.
Formacja franciszkańska by była owocna musi się odnosić do
osoby brata, w jej konkretnej rzeczywistości i we wszystkich
jej wymiarach.
Z tego, że osoba brata jest w centrum formacji, wynikają
następujące wymogi. Formacja ciągła musi być osobowa, to
znaczy realizowana z uwzględnieniem potrzeb i możliwości
osoby brata. Program formacyjny nie może się mijać
z możliwościami i potrzebami braci. Gdyby tak się stało to jest
to strata czasu i energii dla obu stron. Dalej, formacja musi
być całościowa, czyli uwzględniająca wszystkie wymiary osoby
ludzkiej. Żaden brat nie może być potraktowany
jednostronnie, przez na przykład formowanie tylko wymiaru
intelektualnego czy duchowego. Im bardziej formacja
obejmuje wszystkie sfery osoby, tym jest skuteczniejsza
w integralnym rozwoju. Formacja musi się odbywać
w klimacie dialogu, zdolnym do tworzenia atmosfery zaufania,

w której wszyscy mogliby swobodnie wyrażać własne
potrzeby, myśli i uczucia. Gdyby tak nie było, to formacji grozi
powierzchowność i może ona nie osiągnąć zamierzonego celu.
Formacja musi być wreszcie odpowiedzialna, to znaczy ma
pomagać każdemu bratu, aby on sam kierował swoim życiem
z głębokim poczuciem odpowiedzialności oraz
z konsekwencją.
Trzecim kryterium programów formacyjnych, jest
zasada, że powołanie franciszkańskie wyraża się w dwojakiej
wierności: charyzmatowi św. Franciszka w jego najgłębszej
istocie, ukazanym w osobie Świętego, w jego życiu
i w Pismach, oraz temu co tutaj i teraz, czyli kontekstowi
historyczno - kulturowemu, społecznemu i kościelnemu.
Dlatego też przygotowanie programu formacji ciągłej,
musi się opierać na: znajomości źródeł i tradycji Zakonu;
reinterpretacji charyzmatu w komunii ze wspólnotą kościelną;
rozsądku i odwagi w podejmowania czegoś nowego, jak
również relatywizacji tego, co się już osiągnęło i przeżyło.
Oratio
Przyjdź Duchu Święty i udziel nam daru kreatywności.
Niech nasze życie kierowane Twoją łaską będzie ciągle
naznaczone nowością. Broń nas od rutyny i braku
entuzjazmu w naszym życiu osobistym i wspólnotowym.
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XXIV TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P IĄTEK

Formacja poszczególnego
brata

Lectio
Gdy mąż Boży modlił się w pobliżu Porcjunkuli, biskup
Asyżu, jak to miał w zwyczaju, przybył go odwiedzić. Jak
tylko znalazł się na miejscu, od razu bardzo śmiało skierował
kroki do celki, w której sługa Chrystusowy modlił się
i zapukawszy do drzwi, chciał natychmiast wejść. Gdy tylko
wsunął głowę i zobaczył modlącego się świętego,
wstrząśnięty niespodziewanym przerażeniem zdrętwiał
i stracił mowę, a równocześnie jakąś siłą woli Bożej
odrzucony na zewnątrz, wycofał się zupełnie. Zdumiony
biskup pospieszył do braci tak szybko, jak tylko mógł
a odzyskawszy dzięki Bogu mowę, pierwszym jego słowem
było wyznanie winy.
1 B X, 5a

Meditatio
W naszych rozważaniach dotyczących formacji, chcemy
teraz rozważyć kolejny fundamentalny problem jakim jest
osobiste zaangażowanie się każdego brata w proces
formacyjny. Żadne nawet najlepsze struktury formacyjne, czy
programy lub inicjatywy, pozostaną bezowocne jeśli za tym
nie pójdzie autentyczne i osobiste zaangażowanie tych do
których są one przeznaczone.
Nasze Konstytucje Generalne w tej materii są
jednoznaczne: Każdy brat z osobna sam odpowiada
w sposób ostateczny i decydujący za troskę o postęp swojej
formacji ciągłej. Brat mniejszy, pod działaniem Ducha
Świętego, odgrywa główną rolę w procesie swojej formacji.
On sam jest odpowiedzialny za przyjęcie i uznanie za własne
wszystkich wartości życia franciszkańskiego. Powinien więc
wykazywać samodzielność i osobistą inicjatywę.
Dlatego przed każdym z nas stoi codzienne wezwanie do
tego aby całym sercem i ze wszystkich sił zaangażować się
w dzieło formacji. To zaangażowanie i odpowiedzialność
można zawrzeć w dwóch dwumianach: wolność i wierność
oraz prawa i obowiązki. Każdy brat ma obowiązek,
zakorzeniony w profesji zakonnej, aby być wiernym łasce
Bożej i codziennemu nawracaniu się, które wynika z tej łaski.
Każdy z nas został przez Boga obdarzony darem wolności
z którego wypływa konieczność dokonywania wyborów. Nigdy
nie będziemy zdolni do wierności i dobrego korzystania
z wolności bez stałej i wytrwałej formacji.
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To formacja pomaga nam we właściwym korzystaniu
z naszych praw i sprawia że jesteśmy solidni w wykonywaniu
naszych obowiązków. Bez właściwej formacji szybko nasze
życie wpadnie w anarchię, w której na przykład uzurpujemy
sobie same prawa przy minimum obowiązków.
Trzeba nam pamiętać o pewnej słabości nawet
najlepszego prawa. Otóż, żaden regulamin czy norma nie są
same w sobie wystarczające, aby sprawić, by formacja ciągła
wzbudziła gotowość do odnowy i ciągłego rozwoju, jeśli każdy
nie jest osobiście przekonany o jej konieczności i nie
zdecyduje się wykorzystać w tym celu czasu, środków i okazji.
Należy również podkreślić, że odpowiedzialność brata za
osobistą formację ciągłą nie ogranicza się tylko do jego osoby.
Żyjemy we wspólnocie braterskiej, i dlatego na każdym z nas
spoczywa obowiązek zachęcania i pobudzania współbraci, by
nie zaniedbywali własnej formacji.
Chciejmy w tym miejscu choć pokrótce przypomnieć
sobie jakie mamy główne osobiste środki ku realizacji swojej
formacji. Jako najważniejszy środek ku realizacji formacji
ciągłej uważa się dzisiaj swój osobisty projekt formacji. Polega
on na tym, że każdy z nas wyznacza sam sobie pewien plan,
według którego chce się rozwijać i pracować nad sobą.
W takim programie zaznacza się na przykład: wybraną
lekturę, czas modlitwy osobistej, krótkie okresy skupienia
i samotności, roczne rekolekcje. Projekt taki powinien być
włączony w całościowy program wspólnoty prowincjalnej oraz
lokalnej i odpowiadać osobisty potrzebom i możliwością
swego autora.

Innym środkiem formacji jest uczestnictwo w różnych
spotkaniach braterskich. Nie jest tutaj najistotniejsze czy mają
one charakter naukowy, duchowy czy rekreacyjny. Ważne jest
to by były one miejscem dialogu i wymiany doświadczeń.
Ostatnim środkiem formacji osobistej a który wydaje się
być stosunkowo rzadko stosowany, jest tak zwany okres
szabatowy. Jego zadaniem jest pomoc w spojrzeniu z pewnego
dystansu na swoje codzienne życie, aby na nowo je odczytać
w świetle Ewangelii, Reguły, źródeł franciszkańskich oraz
ducha i życia św. Franciszka. Okres szabatowy nie jest jakimś
przywilejem, albo czasem dyspensy z obowiązków zakonnych.
Jeśli jest on dobrze przygotowany i zaprogramowany
w porozumieniu z Ministrem prowincjalnym, to może stać się
wspaniałym narzędziem do odzyskania sił i gorliwości na
wielu płaszczyznach.
Oratio
Przyjdź Duchu Święty i pomóż nam w odnowie naszej
gorliwości zakonnej. Pomóż nam zacząć od nowa! Oświeć
nasze umysły i serca, umocnij naszą wolę w podejmowaniu
wysiłku osobistej odnowy.

112

XXIV TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - S OBOTA

Formacja i wspólnota
lokalna

Lectio
Kiedy tak mąż Boży coraz częściej te i podobne rzeczy
przetrawiał w duchu, pewnej nocy, gdy spał, ujrzał takie
widzenie. Widział małą i czarną kurę, podobną do
domowego gołębia, całą obrośniętą w pióra, razem
z nogami. Miała niezliczoną ilość kurcząt, które
w podnieceniu tłoczyły się wokół kury, nie mogąc wszystkie
zmieścić się pod jej skrzydła.
Mąż Boży wstał ze snu, zastanowił się w sercu i sam
sobie wytłumaczył swą wizję. Rzecze: tą kurą jestem ja, mały
wzrostem i czarny z natury, któremu poprzez niewinność
życia ma przysługiwać gołębia prostota, co wprawdzie
w doczesności jest bardzo rzadka, ale doskonale wzlatuje ku
niebu. Kurczętami są bracia, rozmnożeni w liczbę i łaskę,
których Franciszek nie zdoła obronić przed napastliwością
ludzi i sprzeciwami języków.

Pójdę więc i polecę ich świętemu Kościołowi
Rzymskiemu, który rózgą swej władzy ukróci złośliwców,
a synom Bożym pozwoli wszędzie cieszyć się wolnością, a to
dla wzrostu zbawienia wiecznego. Synowie niech poznają
z tego słodkie dobrodziejstwo matki i niech zawsze ze
szczególnym oddaniem idą jego czcigodnymi śladami. Pod
jego opieką nie będzie w zakonie złego zdarzenia, ani syn
Beliala nie przejdzie bezkarnie przez winnicę Pana. Sam on
jako święty będzie dbał o chwałę naszego ubóstwa i nie
dopuści do tego, by naszą wymowną pokorę zaciemniła
chmura pychy. Zachowa wśród nas nietknięte więzy miłości
i pokoju, jak najostrzej karząc dysydentów. W jego obliczu
stale będzie kwitnąć święte zachowanie czystości
ewangelicznej i ani na godzinę nie ścierpi on upadku woni
życia.
Takie było całe zamierzenie świętego Bożego w tym
staraniu o powierzenie się Kościołowi. Ta konieczność
polecenia się jest niewzruszonym dowodem, że mąż Boży
przewidywał przyszłość.
1 B X, 5a
Meditatio
Gdy mówimy o formacji w naszym franciszkańskim życiu
to nigdy nie możemy abstrahować od wspólnoty. Tak jak nie
ma życia franciszkańskiego bez wspólnoty braterskiej tak też
i właściwa formacja bez niej jest niemożliwa.
Nasze Konstytucje Generalne, bardzo zwięźle ujmują
relację pomiędzy formacją a wspólnotą: Uprzywilejowanym
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miejscem formacji ciągłej jest braterska wspólnota. Dlatego
każdy brat, począwszy od gwardiana, ma obowiązek
troszczyć się o to, aby codzienne życie wspólnoty sprzyjało
procesowi formacji (KG 137, 2).
Szczególna rola w formacji wspólnoty lokalnej przypada
gwardianowi. To on jest tym na którym spoczywa największa
odpowiedzialność za formację całej wspólnoty jak
i poszczególnych braci. Dlatego gwardian musi być świadomy,
że na mocy swej posługi wśród braci jest pierwszym
i nieodzownym animatorem formacji ciągłej we wspólnocie
lokalnej. Gwardian musi zawsze pamiętać, że jego urząd jest
posługą ewangeliczną wspólnocie i jej budowaniu, aby ona
osiągnęła swoje cele duchowe i apostolskie.
Być może, że jeszcze tkwi w nas pewna mentalność,
jakoby urząd gwardiana był pewną gratyfikacją, na przykład
za jakieś zasługi czy wiek. Gdyby przyjąć takie kryterium przy
wyborze gwardianów, to bardzo szybko może się okazać, że
przełożonymi lokalnymi zostali bracia którzy, nie potrafią
znaleźć wspólnego języka z braćmi, albo w ogóle się nie
zajmują ich formacją.
Z tej racji gwardian ma obowiązek, aby odpowiednio
przygotować się do swej roli animatora poprzez prowincjalny
program formacji ciągłej i udział w spotkaniach innych osób
odpowiedzialnych za formację, organizowanych na szczeblu
prowincjalnym. Dziś gwardian nie może się już tłumaczyć, że
nie wie jak troszczyć się o formację we wspólnocie. Istnieje
tyle podręczników, czy spotkań, że odpowiednią wiedzę może
szybko i skutecznie nabyć.

W komunii ze swoimi współbraćmi gwardian ma
pobudzać, planować i oceniać formację ciągłą we własnej
wspólnocie, troszcząc się o niezbędne środki do tej formacji.
Gwardian powinien zadbać, aby jego wspólnota miała
program formacji ciągłej i by on był gwarantem tego
programu.
W łączności i zgodnie z projektem dla prowincji, który
jest uchwalany na kapitule prowincjalnej, gwardian ma starać
się, aby we wspólnocie można było opracować, ocenić
i zweryfikować na kapitule domowej program życia
wspólnotowego i formacji ciągłej.
Taki projekt wspólnoty lokalnej powinien uwzględnić
następujące cele i środki:
Budowanie autentycznego życia wspólnego oraz
rozwijanie ducha modlitwy i pobożności. Jednak ten cel
i środki muszą być bardzo mocno osadzone w realnych
możliwościach całej wspólnoty i poszczególnych braci.
Ustalenie okoliczności i czasu głębszej refleksji, wymiany
doświadczeń i dialogu między braćmi. Temu celowi ma służyć
na przykład: kapituła domowa, dni skupienia, doroczne
rekolekcje, dzielenie się słowem Bożym, okresowa rewizja
życia, wspólna rekreacja, spotkanie braterskie, dni studium.
Pomoc braciom, aby doceniali i rozwijali najważniejsze
aspekty życia wspólnego, jak porozumiewanie się, kontakty
międzyosobowe, umiejętność rozwiązywania konfliktów. By
spełnić ten cel ważne jest aby uczyć się w sposób braterski
spędzać wolny czas, na przykład poprzez świętowanie imienin
czy urodzin, jubileuszy, świąt liturgicznych.
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Wspólnota która realizuje taki wypracowany przez siebie
program, może być śmiało nazwana formacyjną. Stanowi ona
wtedy najlepszą pomoc dla osobistego rozwoju każdego
z braci.
Oratio
Prosimy Cię Panie o dar otwartości na siebie w naszych
wspólnotach. Pomóż nam mówić szczerze o naszych
potrzebach i planach. Prosimy Cię aby każdy z nas dał
z siebie jak najwięcej do wspólnoty w której dane mu jest żyć.
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XXV tydzień
Okresu
Zwykłego

XXV TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO

XXV Niedziela Zwykła

Lectio
Błogosławmy Ojca
Syna
Ducha Świętego,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Oddajcie chwałę Bogu wszyscy jego słudzy,
którzy się Go boicie,
mali i wielcy,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Św. Franciszek, Uwielbienie Boga najwyższego, 4
Meditatio
Św. Franciszek błogosławi Ojca, Syna i ducha Świętego.
Błogosławi to znaczy oddaje cześć, uwielbienie
i dziękczynienie. Relacja św. Franciszka do trzech Osób
Boskich jest naznaczona głęboka wiarą i miłością. Chciejmy

choć pokrótce przyjrzeć się tej relacji a wtedy bardzo szybko
zrozumiemy dlaczego Biedaczyna tak gorliwie, Ojcu, Synowi
i Duchowi Świętemu wyśpiewywał cześć i uwielbienie.
Bóg który jest Stwórcą, dalekim i niedocieczonym dla
Biedaczyny był przede wszystkim Ojcem. Bóg jest Ojcem od
którego pochodzi wszelkie stworzenie. Nie jest jakimś
bezdusznym Stwórcą, które stworzenie zostawił samemu
sobie. Ojcostwo Boga św. Franciszek widział w jego trosce
o stworzenie. Dla Biedaczyny Bóg jest Ojcem który ma troskę
o swoje stworzenia. Można powiedzieć, że św. Franciszek był
mistrzem w odczytywaniu tej troski. Dostrzegał bez trudu jak
Bóg karmi swoje stworzenia, jak zapewnia im wszystko to co
jest potrzebne do życia.
Ponieważ Bóg jest Ojcem który się także troszczy
o człowieka, Biedaczyna mógł porzucić troskę o siebie samego.
Właśnie tutaj św. Franciszek znalazł jeden z kolejnych
argumentów aby bardzo radykalnie wybrać ubóstwo. Mając
obietnicę Ojca niebieskiego, że nic nie zabraknie temu kto się
zupełnie mu odda, św. Franciszek mógł uwolnić się od wielu
doczesnych trosk. Jego późniejsze życie było ciągłym
odkrywaniem, jak bardzo Bóg potrafi zatroszczyć się
o wszystko to co jest potrzebne do życia.
Zachęcając swoich braci do uwielbienia Boga Ojca chciał
św. Franciszek aby ci odkrywali jak bardzo On troszczy się
o nich. Chciał powiedzieć, aby za to wszystko co mają, za to że
niczego im nie brak winni składać nieustanne dziękczynienie.
Taka postawa jeszcze bardziej zachęci dobroć
i szczodrobliwość Ojca Niebieskiego, do wylewania na swe
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dzieci kolejnych łask. Bardzo dobrze oddaje to przysłowie: kto
dziękuje ten dwa razy otrzymuje.
Drugą Osobą którą uwielbia św. Franciszek jest Jezus.
Jeśli Ojciec Niebieski jest dla Biedaczyny, Kimś kto daje życie
i nieustannie troszczy się o nie, to Jezus jest tym kto do tego
życia prowadzi. Jezus przez swoje wcielenie, mękę, śmierć
i zmartwychwstanie otworzył nam drogę do nieba. Gdyby nie
Jezus i jego zbawcze dzieło, kim bylibyśmy dzisiaj i dokąd by
zmierzało nasze życie? Dlatego też św. Franciszek nigdy nie
ustawał w uwielbieniu i dziękczynieniu Jezusowi za to
wszystko czego dokonał.
Dla Biedaczyny Jezus był zawsze jedyną i najlepszą drogą
która wiodła go do Ojca. Ziemskie życie Jezusa było księgą
w której Biedaczyna znajdywał odpowiedzi na wszystkie swoje
pytania i wątpliwości. Co więcej to właśnie ziemskie życie
Jezusa stało się formą życia dla Biedaczyny. Możemy śmiało
powiedzieć, że bez Chrystusa nie byłoby św. Franciszka.
Biedaczyna spotkawszy i pokochawszy Chrystusa, stał się jego
heroldem. To było jego największym pragnieniem aby głosić
Ewangelię każdemu stworzeniu by każdy człowiek mógł
poznać i pokochać Jezusa. Zakon który Biedaczyna stworzył
służy właśnie do wypełnienia tego celu.
Trzecia Osoba która Biedaczyna uwielbia to Duch Święty.
To On był sprawcą tego wszystkiego co się stało w życiu św.
Franciszka. To Duch Święty prowadził Biedaczynę do tego aby
ten rozpoznał troskę Ojca Niebieskiego i dzieło zbawcze
Jezusa Chrystusa. Nic więc dziwnego, że św. Franciszek
widząc tak wielkie owoce działania Ducha Świętego uwielbia
Go i do tego samego zachęca swoich braci.

Duch Święty dla Biedaczyny to przede wszystkim Ten
który nas wewnętrznie ożywia i prowadzi do spełnienia celu.
To o Ducha Świętego i jego uświęcające działanie mamy się
przede wszystkim troszczyć. Jeśli prawdziwie będziemy Go
w sobie posiadać, to nasze życie stanie się jednym
nieustającym uwielbieniem Boga w Trójcy jedynego.
Oratio
Dziękujemy Ci Ojcze niebieski za dar życia i za to że nas
nieustannie w nim podtrzymujesz. Dzięki Ci Jezu za całe
Twoje dzieło zbawcze, za to że Ty sam jesteś droga która
prowadzi nas do Ojca. Dziękujemy Ci Duchu Święty za to że
nas nieustannie ożywiasz i wspomagasz w tym abyśmy nie
ustali w drodze do domu Ojca.
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XXV TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Rola ministra
prowincjalnego w formacji

Lectio
Pewnego razu, gdy przebywał w tymże pałacu bardzo
chory, bracia prosili go i zachęcali, aby jadł. On zaś im
odpowiedział: Bracia moi, nie mam ochoty do jedzenia, ale
gdybym miał trochę ryby zwanej szczupakiem, może bym
zjadł. A gdy on to powiedział, oto ktoś przyniósł kosz,
w którym były trzy duże szczupaki, już dobrze przyrządzone,
oraz półmisek raków, które święty Ojciec chętnie jadał;
przysłał je dla niego brat Gerard, przełożony w Rieti.
I zdumiewali się bracia bardzo, widząc jego świętość,
i chwalili Pana, który spełnił dla swojego sługi to, czego oni
wówczas nie byli w stanie spełnić, przede wszystkim dlatego,
że była zima, a w tamtej okolicy nie mogli znaleźć takich ryb.
ZA 71

Meditatio
Formacja w pierwszym rzędzie dotyczy poszczególnego
brata i wspólnoty w której aktualnie przebywa. Trzeba nam
jednak zawsze pamiętać, że my wszyscy tworzymy prowincję
zakonną, która także jest podmiotem formacji.
Świadomość całej wspólnoty prowincjalnej, że to ona jest
wspólnotą wychowującą, musi stać u podstaw wszelkiej
właściwej formacji. Trzeba nam pamiętać, że przykład życia
każdego z braci w prowincji ma zasadnicze znaczenie dla
rozwijania wartości franciszkańskich u wszystkich. Prowincja
jest wspólnotą braterską o bardzo głębokich relacjach
wewnętrznych i zależnościach. Jeśli więc większość braci
poważnie potraktuje swoją formację, to oni nadadzą ton
w prowincji.
Nasze prawodawstwo zakonne stawia także każdej
prowincji konkretne wymagania pod względem formacji.
Każda franciszkańska prowincja jest zobowiązana do
opracowania własnego programu formacji ciągłej, który
powinien obejmować każdego brata. Ten program winien być
każdorazowo weryfikowany i ustalany, na każdej kapitule
prowincjalnej.
Szczególną rolę i odpowiedzialność w animacji
formacyjnej prowincji posiada minister prowincjalny. To on
jest pierwszym i nieodzownym animatorem formacji ciągłej
w prowincji. To przede wszystkim na jego barkach spoczywa
obowiązek animowania i pobudzania wszystkich
odpowiedzialnych za formację i czuwania, aby zaplanowane
programy były realizowane.
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Jakimi środkami w tej posłudze formacyjnej dysponuje
prowincjał?
Pierwszym środkiem jest odwiedzanie braci i stały dialog
z nimi. Już sam św. Franciszek nałożył w Regule na
prowincjała obowiązek wizytacji braci. Każda taka wizyta
i dialog z braćmi jest okazją do tego aby ich umocnić
w powołaniu czy pomóc im w ich rozwoju. Odwiedziny
wspólnot mogą być bardzo pomocne w rozwiązaniu
wątpliwości czy problemów. Zawsze ktoś kto patrzy z zewnątrz
może zauważyć coś co jest na co dzień prawie niedostrzegalne.
Inne środki pomocne w formacji są także bezpośrednio
związane z urzędem ministra prowincjalnego. To on jest
w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za przygotowanie
i realizację planów formacyjnych i to na wszystkich
szczeblach. To właśnie prowincjał decyduje o zaspokojeniu
koniecznych środków do formacji ciągłej braci, tak od strony
naukowej, ekonomicznej jak i konkretnego doświadczenia.
Prowincjał jest tym który popiera zebrania w celu
badania i studiowania problemów życia i działalności
prowincji. To on przewodniczy nadzwyczajnym kapitułom
i różnym spotkaniom braci, takich na przykład jak misjonarze
czy proboszczowie.
Kolejnym środkiem w formacji całej wspólnoty
prowincjalnej jest zadbanie o właściwe funkcjonowanie takich
instytucji jak okresy szabatowe czy doświadczenie życia
w romitorium. Czymś niezmiernie istotnym dla formacji
w prowincji jest bardzo konkretne popieranie przez
prowincjała: formacji formatorów, profesorów i braci
ekspertów w różnych dziedzinach (np. w Piśmie św., teologii,

liturgii, prawie, filozofii, w pismach i duchowości
franciszkańskiej, psychologii, socjologii...). Wreszcie, to
prowincjał w głównej mierze troszczy się o opracowanie
odpowiednich materiałów formacyjnych dla użytku kapituł
domowych i poszczególnych braci.
Byłoby jednak pomyłką myślenie, że prowincjał musi
robić wszystko osobiście. Do pomocy w realizacji tych
wszystkich celów służy sekretarz prowincjalny ds. formacji
i studiów i jego sekretariat oraz moderator formacji ciągłej.
Ich zadaniem jest, w zależności od ministra prowincjalnego,
popieranie i koordynowanie całej działalności formacyjnej
w prowincji.
Oratio
Prosimy Cię Panie o łaski i dary Ducha Świętego dla
wszystkich tych, na których barkach spoczywa
odpowiedzialność za formację w naszej prowincji. Niech ich
gorliwość i troska obejmuje i zapala nas wszystkich.
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Formacja w konferencji
prowincjałów

Lectio
Celem zachowania świętej pokory, po upływie niewielu
lat od swego nawrócenia, podczas jednej z kapituł, wobec
wszystkich zrzekł się urzędu przełożeńskiego, mówiąc: Odtąd
jestem dla was umarły. Ale oto jest brat Piotr Cattani,
którego wszyscy, ja i wy, będziemy słuchać. I natychmiast,
skłoniwszy się przed nim, ślubował mu posłuszeństwo i
uszanowanie. Bracia płakali, jako ze boleść wyciskała z nich
głośne jęki, gdy widzieli się niejako osieroceni przez tak
dobrego ojca. Święty Franciszek wstał, złożył ręce, wzniósł
oczy ku niebu i powiedział: Panie, tobie polecam rodzinę,
którą powierzyłeś mi aż do tej pory. A teraz, najsłodszy
Panie, z powodu moich niemocy, jakie Ty znasz, nie mogę się
już troszczyć o nią, dlatego powierzam ją ministrom. Panie,
w dzień sądu będą zobowiązani ich zaniedbania, złego
przykładu, a także surowego karcenia. Odtąd pozostał

podwładnym aż do śmierci, pokorniej postępując, niż
jakikolwiek inny z braci.
2 Cel 143
Meditatio
Nasze rozważania o formacji w życiu osobistym jak
i w całej prowincji, byłyby niepełne, bez refleksji nad strukturą
formacji ciągłej. Ten temat powinien być przez nas
przemyślany nie tylko z powodu jego znaczenia ale i dlatego,
że jest w nim pewna nowość. Musimy wciąż pamiętać, że
o formacji ciągłej zaczęto dopiero mówić po soborze
Watykańskim II. Wtedy to powoli zaczęto kształtować
mentalność, że formacja jako taka trwa całe życie i nie można
jej ograniczyć tylko do pierwszych lat powołania.
Kształtowaniu tej nowej mentalności towarzyszyło także
wprowadzanie struktur, na których powinna się opierać
formacja. Nowe Statuty Generalne, bardzo wyraźnie określiły,
że w formacji oprócz roli każdego brata, gwardiana, sekretarza
prowincjalnego ds. formacji i studiów oraz ministra
prowincjalnego, kluczowe zadanie do spełnienia ma
moderator formacji ciągłej.
Zasady formacji franciszkańskiej, ustalają, że moderator
prowincjalny formacji ciągłej ma obowiązek organizować,
koordynować i informować braci o odpowiednich
programach, dostępnych w prowincji, diecezji czy kraju.
Powinien on także zachęcać braci do uczestnictwa,
organizowania i podejmowania innych działań na rzecz
formacji ciągłej, stosownie do potrzeb specyficznych,
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zawodowych i związanych z posługami wypływającymi ze
święceń.
Chciejmy jednak jeszcze głębiej i bardziej szczegółowo
wejść w zadania jakie ma do wypełnienia prowincjalny
moderator formacji ciągłej. W ten sposób lepiej uchwycimy
jego zadania i zrozumiemy jak ważną rolę ma on do
spełnienia.
Na samym początku trzeba zaznaczyć, że moderator
formacji ciągłej jest bezpośrednim współpracownikiem
ministra prowincjalnego. Tak jak zaznaczyliśmy to
w poprzedniej medytacji, jest niemożliwe aby minister
prowincjalny, mógł robić wszystko, dlatego pomocą służy mu
moderator formacji ciągłej. Można by powiedzieć, że jest on
przedłużeniem i wykonawcą formacyjnej posługi prowincjała
względem swej prowincji.
Moderator jest głównym promotorem i wykonawcą
programów formacji ciągłej, ustalonych przez kapitułę
prowincjalną. Zawsze musimy mieć przed oczyma prawdę, że
od powzięcia jakieś decyzji do jej wykonania jest jeszcze
daleka droga. Kapituła prowincjalna może wytyczyć dobry
program formacji ciągłej, ale jeśli nie będzie kogoś kto
przypilnuje jego realizacji, to może się to skończyć tylko
uchwałach.
Moderator ma więc dostarczać braciom, zawsze
w łączności z prowincjałem, niezbędnych środków do udziału,
tak w konkretnym opracowaniu programu formacji, jak i w
jego realizacji. To właśnie on powinien odwiedzać braci
i pomagać im w zaprogramowaniu swojej formacji.

Formacja stała wymaga także odpowiednich środków
służących do rozwoju poszczególnych braci. Istnieje na
przykład wiele pozycji książkowych czy opracowań, mogących
być bardzo pomocnymi dla braci. Moderator formacji ciągłej
winien posiadać dobre rozeznanie w tym co się aktualnie
wydaje i takie pozycje polecać czy dostarczać.
Inną formą aktywności moderatora formacji ciągłej, jest
organizowanie różnych spotkań braci. Ich rozpiętość jest
bardzo duża: od rekolekcji zakonnych, przez sympozja
naukowe, aż do spotkania różnych grup braci.
Jak możemy zauważyć dobre sprawowanie funkcji
moderatora formacji ciągłej będzie wymagało od niego dużej
aktywności. Jednak z drugiej strony, jego posługa może być
czymś decydującym dla właściwego rozwoju duchowego
prowincji.
Oratio
Dziś Panie pragniemy w naszej modlitwie powierzyć Ci
prowincjalnego moderatora formacji ciągłej. Prosimy Cię
o łaski dla Niego. Daj mu wiele natchnień i kreatywności,
aby dobrze pomagał nam w naszej formacji.
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Formacja w całym Zakonie

Lectio
Przy goleniu święty Franciszek często mawiał do
golarza: Bacz, żebyś mi nie robił wielkiej tonsury! Bo chcę,
żeby i prości bracia mieli na mojej głowie swój udział.
Wreszcie chciał, żeby zakon był wspólny, nie tylko dla
bogatych i uczonych, ale także dla biednych i nieuczonych.
Mówił: u Boga nie ma względu na osoby, a Duch Święty jako
generalny Minister Zakonu tak samo wstępuje na biedaka
i prostaczka. Te właśnie słowa chciał zamieścić w Regule, ale
przeszkodziła temu dokonana jej bullacja.
2 Cel 193
Meditatio
Nasz Zakon jest wielką rodziną, która jest obecna na
wszystkich kontynentach i niemal we wszystkich krajach.

Dlatego gdy mówimy o formacji w jej różnych wymiarach nie
możemy pominąć także tego uniwersalnego.
Pierwszym ponad prowincjalnym wymiarem formacji,
jest działalność konferencji prowincjałów. Wiemy, że nasz
Zakon dla celów organizacyjnych jest podzielony na
konferencje, które składają się z prowincji, położonych na tym
samym obszarze geograficznym. W każdej konferencji jest
sekretariat do spraw formacji którego zadaniem jest animacja
sektora formacyjnego na szczeblu między prowincjalnym.
To właśnie ten sekretariat między innymi dostarcza nam
dokumenty i materiały tak potrzebne we właściwej formacji.
Młodsze pokolenia naszej prowincji już od lat uczestniczą we
wspólnej międzyprowincjalnej probacji przed ślubami
uroczystymi. Ta probacja jest doskonałym narzędziem do tego
aby się wzajemnie poznać i przełamywać bariery
prowincjonalizmu. Inną już stałą inicjatywą animowaną przez
ten sekretariat są rekolekcje dla formatorów i gwardianów
z prowincji stanowiących konferencję.
Jednak to co najbardziej przekracza ramy pojedynczej
prowincji w dziedzinie formacji, jest posługa Ministra
generalnego. Generał Zakonu jest pierwszym
odpowiedzialnym za formację i jako taki ma animować
i pobudzać wszystkich odpowiedzialnych za formację oraz
czuwać, aby były realizowane przewidziane programy.
Jak wiemy każda prowincja musi opracować swoje
zasady formacji które są później zatwierdzane przez Ministra
generalnego. Dzięki temu Generał Zakonu ma bezpośredni
wgląd w to jak każda z prowincji przeprowadza u siebie cały
cykl formacji początkowej i ciągłej.
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Szczególnym narzędziem w posłudze formacyjnej
względem Zakonu Ministra generalnego są jego wizyty
braterskie. Te wizyty mają swoje źródło w przykładzie św.
Franciszka, który odwiedzał braci, aby poznać warunki ich
życia i posługi. Te odwiedziny zawsze służyły po to aby
umocnić braci w ich powołaniu. Dziś odnowione Konstytucje
generalne wprost nakazują Generałowi odwiedzanie braci,
czyniąc z tego już nie nadzwyczajny środek formacji ale coś
zwyczajnego. Z pewnością każdy z nas ma w pamięci wizyty
generałów w naszej prowincji. Za każdym razem takie wizyty
wnosiły w naszą wspólnotę prowincjalną nowego ducha,
umacniały nas i otwierały nam nowe horyzonty.
Szczególną rolę w dziedzinie formacji ma także do
spełnienia każdorazowy wizytator generalny. Ponieważ, nasz
Zakon jest zbyt duży, i Generał nie może wizytować prowincji
osobiście, deleguje tę posługę właśnie wizytatorowi. To on
w imieniu Generała bardzo szczegółowo zapoznaje się z tym
jak w prowincji są realizowane programy formacyjne. Dzięki
temu, że wizytator rozmawia osobiście z każdym bratem,
może bardzo realistycznie ocenić jaki jest stan formacji
w prowincji. Jego zadaniem jest także zdanie relacji
Generałowi, aby tenże mógł później powziąć odpowiednie
decyzje. Jeśli zapoznamy się z ostatnimi dekretami
powizytacyjnymi w naszej prowincji, to zauważymy, że każdy
z nich dotykał problemu formacji.
Innym wymiarem formacji na poziomie generalnym są
nasze ośrodki akademickie, które są otwarte przede wszystkim
na naszych braci. Takim centralnym ośrodkiem jest
uniwersytet Antonianum w Rzymie. Ten ośrodek naukowy

i kolegium powstało na przełomie XIX i XX wieku, jako
inicjatywa która miała naszym braciom zapewnić możliwość
odbywania studiów akademickich i zdobywania stopni
naukowych. Dzięki niemu całe pokolenia braci mogły
otrzymać gruntowne wykształcenie a także oświadczyć
uniwersalności zakonu.
Oratio
Duchu Święty prosimy Cię o wylanie Twoich darów na
Ministra Generalnego. Niech jego posługa względem całego
Zakonu, a zwłaszcza w dziedzinie formacji przyniesie mu jak
najobfitsze owoce.
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Duszpasterstwo powołań

Dokonawszy tego, przyłączył się do świętego
Franciszka, przyjmując jego życie i ubiór. Był z nim zawsze,
aż do czasów pomnożenia się liczby braci, kiedy to na rozkaz
czcigodnego ojca został wysłany do innych regionów. Jego
nawrócenie do Boga stało się wzorem dla nawracających się
co do sprzedania własności i rozdania jej ubogim. A święty
Franciszek bardzo się ucieszył z przybycia i nawrócenia tak
zacnego męża. Widział, że Pan troszczy się o niego, skoro dał
mu tak koniecznego towarzysza i wiernego przyjaciela.
1 Cel 24

Lectio

Meditatio

Między nimi był pewien człowiek z Asyżu, mający
pobożnego i prostego ducha, jako pierwszy zbożnie
naśladował męża Bożego. Po nim brat Bernard, przyjąwszy
poselstwo pokoju, ochoczo podążył za Świętym Bożym, celem
zarobienia na królestwo niebieskie. Przyjmował on często
świętego ojca pod dach, widział i obserwował jego życie
i obyczaje, sycił się wonią jego świętości, przejął się bojaźnią
Bożą i wzbudził w sobie zbawiennego ducha. Widywał go, że
modlił się przez całą noc, że bardzo mało sypiał, że wielbił
Boga i chwalebna Dziewicę Matkę Bożą, dziwił się i mówił:
Prawdziwie ten człowiek pochodzi od Boga. Przeto pośpieszył
sprzedać wszystkie swe dobra i rozdał je ubogim, nie
rodzicom, a przyjąwszy zasadę doskonalszej drogi życia,
wypełnił radę świętej Ewangelii: Jeśli chcesz być doskonały,
idź sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną.

Po rozważaniach na temat formacji ciągłej, chcemy teraz
zatrzymać się nad kolejnymi etapami formacji początkowej.
Nasze medytacje o formacji początkowej trzeba nam
rozpocząć od duszpasterstwa powołaniowego.
W historii naszego Zakonu to duszpasterstwo
przechodziło przez różne formy. Przez pierwsze wieki istnienia
Zakonu, praktycznie nie było takiej instytucji jak
duszpasterstwo powołań. Sytuacja bardzo radykalnie zmieniła
się wraz z kasatami oraz wymaganiami jakie kandydatom do
zakonu i kapłaństwa zaczęła stawiać władza świecka. Upadek
dotychczasowych struktur życia i formacji braci, spowodował,
że ci zrozumieli, że kandydatów do życia zakonnego trzeba
przygotowywać od młodzieńczych lat. Wtedy to powstała idea
kolegiów serafickich. Były to franciszkańskie szkoły średnie,
które przyjmowały i formowały chłopców, przejawiających
zainteresowanie życiem zakonnym. Kolegia serafickie
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praktycznie istniały w każdej prowincji i aż do soboru
Watykańskiego II rozwiązały problem nowych powołań.
Podobnie było też i w naszej prowincji. Jedną
z pierwszych decyzji braci, po odnowieniu prowincji w 1923 r.
była organizacja kolegiów serafickich. Dzięki ogromnemu
zaangażowaniu się i poświęceniu wielu braci, kolegia te aż do
ich likwidacji przez komunistów, wychowały całe pokolenia
przyszłych braci.
Likwidacja kolegiów serafickich, zbiegła się ze zmianami
mentalnościowymi w społeczeństwie. Dziś szkolnictwo
średnie stało się powszechne i raczej nie ma większych
problemów ze zdobyciem wykształcenia. To właśnie między
innymi spowodowało, że w wielu prowincjach, kolegia
serafickie przestały mieć rację bytu, i albo je zamknięto albo
zupełnie zmieniono ich profil czy zadanie.
Jednocześnie wraz z Soborem Watykańskim II, zaczęto
mówić o duszpasterstwie powołaniowym. Uzmysłowiono
sobie, że młodemu człowiekowi należy pomóc w odczytaniu
swojej drogi życiowej. To właśnie ta pomoc jest szczególnym
zadaniem kościoła, a w szczególności zakonów.
Nasze odnowione prawodawstwo zakonne, jasno określa,
że duszpasterstwo powołań wypływa ze świadectwa życia
franciszkańskiego, tak poszczególnych braci jak i całych
wspólnot. To duszpasterstwo obejmuje całość działań
podejmowanych przez braci i przez wspólnoty w tym celu, by
każdy chrześcijanin mógł pójść za właściwym sobie
powołaniem w Kościele.
Po Soborze, zaczęto powoli organizować różne formy
duszpasterstwa powołaniowego. Wyznaczono jednego z braci

jako odpowiedzialnego, który najczęściej przy pomocy naszych
kleryków głosił kazania powołaniowe czy przeprowadzał
rekolekcje dla młodzieńców. Ta sytuacja wytworzyła pewną
niezdrową mentalność jakoby za nowe powołania do prowincji
był odpowiedzialny tylko ten jeden brat. Tymczasem nasze
odnowione prawodawstwo bardzo wyraźnie stanowi o tym, że
troska o nowe powołania dotyka każdego brata z osobna jak
i całą wspólnotę tak lokalną jak i prowincjalną. Powoli ta
błędna mentalność ulega zmianie i coraz więcej braci
wspólnot bardzo na serio angażuje się w tę posługę jaka jest
pomoc w rozeznaniu powołania.
Innym znakiem czasu w dziedzinie duszpasterstwa
powołań utworzenie centrum powołaniowego. To już nie jeden
brat, ale specjalnie stworzona wspólnota podejmuje cały
wachlarz inicjatyw w dziedzinie powołaniowej. Ufamy, że te
wysiłki sprawią, że nie zabraknie młodzieńców pragnących,
żyć tak jak św. Franciszek. Niech także każdy z nas braci,
zadaje sobie wciąż pytanie o autentyczność życia swoim
powołaniem. Bo tylko takie autentyczne świadectwo może
zapalić w innych pragnienie wyboru, jako swojej,
franciszkańskiej formy życia.
Oratio
Prosimy Cię Panie poślij wielu młodzieńców do pracy
w swej winnicy. Ty jesteś Panem życia który każdemu
człowiekowi przygotował drogę do swego uświęcenia. Niech
każdy odczyta tę drogę i wspaniałomyślnie na nią wejdzie
i na niej wytrwa.
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Postulat

Lectio
Często błogosławiony Franciszek mawiał braciom te
słowa: Nie byłem złodziejem jałmużn zbierając lub używając
ich więcej, niż to było konieczne. Zawsze przyjmowałem
mniej niż mi udzielano, ażeby inni ubodzy nie byli
pozbawieni swojej części, postępowanie bowiem byłoby
kradzieżą.
ZD XII
Meditatio
Pierwszym etapem formacji początkowej jest postulat.
Na przestrzeni wieków, jest to instytucja stosunkowo młoda,
bo wprowadzona dopiero po Soborze Watykańskim II.
Wcześniej nie było postulatu, a momentem który
rozpoczynał formację początkową były obłóczyny, które
jednocześnie otwierały nowicjat. Ten brak postulatu miał

podwójną przyczynę. Najczęściej kandydaci pochodzili
z kolegiów serafickich, byli więc dobrze znani braciom
i posiadali już odpowiednie przygotowanie. Druga przyczyna
to bardzo mocny nacisk na moment rozpoczęcia życia
zakonnego. Jeśli już ktoś zdecydował się wstąpić do zakonu
i przyjąć habit, to uważano go za wystarczająco dojrzałego aby
podjąć bardzo intensywną formację w nowicjacie.
Potrzeba wprowadzenia instytucji postulatu zaczęła
nabrzmiewać w ostatnich dekadach lat. Kiedy kolegia
serafickie przestały istnieć, zaczęli prosić o przyjęcie do
Zakonu, kandydaci często nieznani braciom. Co więcej
u współczesnej młodzieży bardzo mocno przesunęła się
granica dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej, która jest
konieczna do wstąpienia do Zakonu i owocnego podjęcia
procesu formacyjnego. Dziś już dyplom maturalny
automatycznie nie odznacza czyjeś dojrzałości.
Z tych to przyczyn, w naszym odnowionym prawie
partykularnym, wprowadzono nowy etap formacji jakim jest
postulat. Początkowo, forma postulatu była bardzo dowolna.
Wielu braci miało go w formie bardzo symbolicznej, na
przykład jako miesięczne przygotowanie przed rozpoczęciem
nowicjatu. Musiało upłynąć sporo czasu zanim jasno
określono cele i strukturę postulatu. Tak też jak i z każdą nową
instytucją w zakonie trzeba było czasu aby starsi bracia
zrozumieli jego konieczność. Dziś mamy już w całym Zakonie
przynajmniej roczny postulat, przeprowadzany przez magistra
i wspólnotę w wyznaczonym domu formacyjnym.
Okres postulatu ma przede wszystkim na celu pomóc
kandydatowi przekonać się o słuszności swojej decyzji
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rozpoczęcia naśladowania Jezusa Chrystusa według sposobu
życia św. Franciszka. Decyzja jaką jest prośba o rozpoczęcie
nowicjatu, nie może być tylko jakąś duchową przygodą. Ta
decyzja musi być mocna i jasna, ponieważ tylko wtedy jest
możliwe w pełni zaangażowanie się w proces formacji.
Czas postulatu jest naznaczony stopniowym
przechodzeniem z życia świeckiego do franciszkańskiego. Jest
to okres w którym opuszcza się nie tylko rodzinny dom ale
i swoje dotychczasowe środowisko a także mentalność.
W postulacie szczególny nacisk kładzie się na formację
ludzką. Powód tego jest bardzo prosty, niedojrzałość
w wymiarze ludzkim uniemożliwia właściwą późniejszą
formację chrześcijańską i franciszkańską. Dlatego program
formacyjny w postulacie preferuje przede wszystkim elementy
które służą rozwojowi ludzkiemu. To jest właśnie czas
w którym takie cechy jak uczciwość, prawdomówność,
pracowitość, porządek, muszą zostać wystarczająco
zakorzenione w każdym postulancie.
Ci kandydaci z naszej strony wymagają bardzo
serdecznego przyjęcia i cierpliwości. Pamiętajmy jak ważne są
dla całego późniejszego życia pierwsze doświadczenia. Jeśli
będą one pozytywne to będzie to najlepszy skarbiec z którego
nasi przyszli bracia będą mogli korzystać.

wytrwania w dobrym i pracy nad sobą naszym
postulantom. Pomóż im w dobrym rozeznaniu swego
powołania i powzięciu silnej decyzji o trwaniu na tej drodze.

Oratio
Panie który jesteś jedynym dawcą powołania, prosimy
cię poślij do naszej wspólnoty prowincjalnej młodzieńców
którzy, chcieliby żyć tak jak św. Franciszek. Udziel łaski
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Nowicjat

Lectio
Gdy pewnego razu spotkał w drodze jakiegoś biedaka,
rozważając jego ubóstwo powiedział swemu towarzyszowi:
Wielkim zawstydzeniem dla nas jest ubóstwo tego człowieka
i wielką naganą dla naszego ubóstwa, bowiem najbardziej
zawstydzony czuję się wówczas, gdy spotkam kogoś
uboższego od siebie, bo ja przecież wybrałem święte ubóstwo
za swoją panią, na moje rozkosze i bogactwa duchowe
i cielesne. Wieść o tym, że ślubowałem wobec Boga i ludzi
ubóstwo rozeszła się po całym świecie.
ZD XVIII
Meditatio
Centralnym etapem w formacji początkowej jest
nowicjat. Jest to taki okres w życiu każdego brata w którym
formacja jest praktycznie jego jedynym celem. Wszystko jest

skoncentrowane na tym aby poznać i praktykować
franciszkańską formę życia. Każdy z nas w swoim życiu
przeżył swój nowicjat. I z doświadczenia wiemy, że jest jedyny
w swoim rodzaju okres w naszym franciszkańskim życiu.
Sięgnijmy więc naszą pamięcią w ten rok rozpoczęty
obłóczynami a zakończony pierwszą profesją.
Nowicjat to było poznawanie czym jest franciszkańskie
życie. Nie chodziło tu tylko o teorię, ale o poznanie poprzez
praktykę. Stąd w nowicjacie jak w soczewce skupiają się
wszystkie najważniejsze elementy charyzmatu
franciszkańskiego.
Nowicjat był to czas bardzo intensywnego życia
modlitwy. Z pewnością nigdy nie zapomnimy, że to właśnie
wtedy, po raz pierwszy w życiu, w nowicjackim chórze
odmawialiśmy całe oficjum. Początkowo sprawiało nam to
wiele trudu, ale z czasem doszliśmy w modlitwie brewiarzowej
do wystarczającej wprawy. Było i nieraz tak, że wstawaliśmy
na nocne oficjum, aby w zupełnej ciszy chwalić Boga
psalmami. Życie modlitwy nie wyczerpywało się tylko na
wspólnotowych modlitwach. Był to czas w którym każdy z nas
mógł odkryć i rozwijać osobisty rys duchowości.
Czas nowicjatu był też bardzo intensywnym
doświadczeniem wspólnoty braterskiej. Właśnie to
doświadczenie dal wielu z nas było czymś bardzo trudnym
a i zarazem bardzo ubogacającym. To wtedy uczyliśmy się
umiejętności współpracy, dialogu, tolerancji. Ileż to razy
trzeba nam było wtedy przebaczyć sobie, przyzwyczaić się do
tego że jesteśmy inni, i że ta różnorodność jest czymś
zwyczajnym. Braterstwo w nowicjacie, ze względu na jego
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zamknięty charakter, było czymś od czego nie było można
uciec. Dla wielu z nas właśnie to doświadczenie wspólnoty
było szczególną szkołą charakteru.
Coś co łączyło wymiar kontemplacyjny z braterskim
i apostolskim było przedstawienie Pasji, które tradycyjnie
każdy nowicjat przygotowywał na okres wielkiego postu.
Wystawienie tej Pasji w okolicznych parafiach, było
pierwszym i głęboko przeżywanym doświadczeniem
apostolskim.
Nowicjat z pewnością wspominamy także, jako czas
pracy fizycznej. Polecenie św. Franciszka aby bracia pracowali
własnymi rękoma, nie było dla nas jakąś teorią, ale
codziennością. Być, może że wielu z nas pierwszy i jedyny raz
w swoim życiu udawało się na kwestę. Ileż doświadczyliśmy
wtedy życzliwości i dobroci ze strony ludzi!
W nowicjacie czymś bardzo istotnym była współpraca
z o. Magistrem. Rozmowy z nim, wskazówki czy napomnienia,
pomagały nam w kształtowaniu siebie, ale także uczyły
właściwego kontaktu ze swoim przełożonym. Być, może
niejeden z nas, pamięta jakąś trudną rozmowę z mistrzem
nowicjatu, która zasadniczo wpłynęła na naszą postawę.
Wspomnijmy jeszcze jedno. Koroną rocznego nowicjatu,
była pierwsza profesja. Z jaką pieczołowitością
przygotowywaliśmy się do tej pierwszej przysięgi składanej
Bogu. Ileż było emocji wtedy gdy wiedzieliśmy, że głosuje na
nas wspólnota, albo gdy odbywaliśmy decydującą rozmowę
z o. Magistrem czy o. Prowincjałem. Przypomnijmy sobie
rekolekcje przed pierwszą profesją i myśli jakie nam wtedy
towarzyszyły.

Z pewnością im bardziej upływa czas od naszego
nowicjatu, tym bardziej uświadamiamy sobie że było to
jednorazowe przeżycie, które odcisnęło na nas swe niezatarte
znamię.
Oratio
Dziś pragniemy Panie podziękować ci z całego serca za
nasz nowicjat. Dziękujemy Ci za te wszystkie łaski jakie
z taką obfitością wylałeś na nas w tamtym czasie.
Dziękujemy Ci szczególnie za doświadczenie kontemplacji
Ciebie i braterstwa. Dziękujemy Ci za o. Magistra i wszystkie
jego wskazówki, jakich nam nie szczędził.
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XXVI Niedziela Zwykła

Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Św. Franciszek, Uwielbienie Boga najwyższego, 5
Meditatio

Lectio
Niech Go uwielbiają niebo i ziemia
i każde stworzenie,
które jest w niebie i na ziemi,
i każde stworzenie,
które jest w morzu,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Chwała Ojcu
i Synowi
i Duchowi Świętemu,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Jak była na początku,
teraz
i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Boga według św. Franciszka powinno uwielbiać całe
stworzenie. Nie tylko to co żyje w powietrzu, ale i to co na
ziemi i w morzu. Każde stworzenie jest śladem Stwórcy i jako
takie winno na Niego wskazywać i do Niego prowadzić. Cała
natura ożywiona i nieożywiona, przez samo swoje istnienie
oddaje chwałę Bogu. Człowiek gdy to uzna to może razem
z całym stworzeniem chwalić Boga. Wtedy jest pewne i to, że
uszanuje naturę i nie będzie jej niszczył. Natomiast wtedy gdy
człowiek nie uzna, że natura jest darem i śladem Boga, bardzo
szybko może ulec pokusie nadużywania jej. Wtedy to
stworzenie może stać się ofiarą człowieka i jego
niszczycielskich możliwości.
Możemy śmiało powiedzieć, że dla natury, jest
szczęściem, gdy ten który w niej żyje, wierzy w Boga. Ktoś kto
wierzy w Stwórcę nie będzie nigdy bezmyślnie niszczył
stworzenia.
Dalej św. Franciszek w swoim uwielbieniu Boga łączy
wymiar osobowy z czasowym. Uwielbia Boskie Osoby Trójcy
Przenajświętszej, modląc się :
Chwała Ojcu
i Synowi
i Duchowi Świętemu,
po to aby zaraz dodać:
Jak była na początku, teraz
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i zawsze,
i na wieki wieków . Amen.
Początek w tej modlitwie możemy rozumieć w sposób
dwojaki. U Boga nie ma czasu, dlatego nie ma On też początku
w rozumieniu ludzkim. Bóg jest zawsze, jest ponad czasem.
Jednak Bóg wkroczył w historię ludzkości w sposób
szczególny, wtedy gdy Słowo odwieczne stało się Ciałem.
Jezus przyjął ludzką naturę w konkretnym dniu, miesiącu
i roku. Dlatego też w tym znaczeniu możemy mówić
o początku. Wcielenie i całe dzieło zbawcze Jezusa, stało się
początkiem absolutnie nowego rozdziału w historii ludzkości.
Teraz, odnosi się do teraźniejszości. Bóg jest zawsze
i wszędzie obecny. Cała nasza teraźniejszość jest naznaczona
Jego obecnością. Nie ma takiego momentu w którym nie
byłoby Boga. On jest tu i teraz. Dlatego też aby się z nim
prawdziwie spotkać nie ma nam co wracać do przeszłości albo
wybiegać w przyszłość. Boga spotykamy w naszej
teraźniejszości. To ona nam przynosi możliwość życia
w komunii z Bogiem.
Zawsze. To słowo, bardzo dobrze oddaje prawdę, że
Bogu Trójjedynemu powinniśmy zawsze, to znaczy w każdym
momencie składać uwielbienie. Człowiek jest stworzony do
tego aby Boga chwalił. To uwielbienie, nie może być
sprowadzone tylko do kilku słów czy paru chwil w ciągu dnia.
Człowiek jest stworzony na to aby chwalił Boga całym sobą,
tym kim jest. Nie chodzi więc o jakieś pojedyncze gesty
uwielbienia Boga, ale o świadomość, że my cali, takimi jakimi
jesteśmy, mamy chwalić Pana.

Św. Franciszek właśnie w taki sposób uwielbiał Boga. Nie
tylko swoimi słowami ale tym kim był i tym co nosił w sobie.
Trzeba nam uświadamiać sobie, że człowiek jest szczytem
stworzeń. Właśnie dlatego, że posiada rozum i wolną wolę,
może Bogu oddać daleko większą cześć niż jakiekolwiek
stworzenie. Jeśli tylko będziemy postępować zgodnie
z planem Bożym, to prawdziwie będziemy koroną całego
stworzenia.
Oratio
Pragniemy Ci Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty oddać
nasze uwielbienie. Niech ono trwa zawsze i niech nigdy się
kończy. Niech nasze uwielbienie Ciebie wypływa z głębi
naszych serc i umysłów. Niech wszystko to co jest w nas stale
Cię wychwala.
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Klerykat

na pewno nada się do posługi słowa, ponieważ będzie
rozlewał to, co w nim wzbiera i kipi.
Prawdziwie zbożna nauka! Cóż bowiem potrzebniejsze
temu, kto powraca z całkiem innej krainy, jak nie usuwanie
i oczyszczanie się za pomocą pokornych ćwiczeń ze
światowych uczuć, przez tak długi czas namielonych
i wyciśniętych w sercu? W szkole doskonałości każdy szybko
osiągnie doskonałość, jeśli do niej wstąpi.
2 Cel 194

Lectio
Mówił kiedyś, że gdyby jakiś wybitny ksiądz wstępował
do Zakonu, to powinien poniekąd zrezygnować z nauki, iżby
całkowicie ogołocony z posiadania nagim powierzyć się
ramionom Krzyżowanego. Powiedział: Nauka u wielu ludzi
wytwarza swoistą tępotę, mianowicie jakąś sztywność, która
nie pozwala im nagiąć się do umiejętności służebnych.
Dlatego chciałbym, żeby uczony najpierw zwrócił się do mnie
z taką prośbą: Bracie, oto już długo żyłem w świecie i nie
poznałem prawdziwie mego Boga. Proszę, wyznacz mi
miejsce odległe od hałasu świata, gdzie bym rozważał swe
lata w boleści i gdzie bym w skupieniu serca poprawił swego
ducha. Jak myślicie, jakim będzie w przyszłości ten, kto by
tak zaczął. Zapewne wyjdzie mocny do wszystkiego, jak lew
spuszczony z łańcucha, a święty napój, jaki wypił na
początku przyczyni się w nim do stałego postępu. Właśnie on

Meditatio
Dla wielu z nas czas klerykatu stał się najbardziej
zapamiętanym okresem w formacji. Pełni zapału po
zakończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszej profesji, ci z nas
którzy zmierzali do kapłaństwa rozpoczęli swoje studia
filozoficzno teologiczne.
Pierwsze zetkniecie się z nowym klasztorem i duża
wspólnotą studentów nie było łatwe. Być, może jest to
najtrudniejszy moment w całej formacji czasowej.
W nowicjacie wszystko koncentrowało się na życiu duchowym
i wspólnotowym. Opieka magistra dawała poczucie
bezpieczeństwa i bliskości pomocy. Wraz z przejściem na
klerykat, wiele rzeczy się nieodwracalnie zmieniło.
Wspólnota do której wtedy należeliśmy była o wiele
większa i to złożona z różnych roczników. Ta ilość braci
sprawiła o wiele większą trudność w nawiązywaniu relacji
braterskich. Spotkaliśmy też wtedy bardzo różne postawy
u starszych współbraci, nie zawsze godne naśladowania.
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Jeśli w nowicjacie nie można było mieć żadnych
samodzielnych obowiązków, to na klerykacie to się zmieniło.
Oprócz całej formacji duchowo franciszkańskiej doszedł
ogromny wysiłek związany ze studiami. Studia filozoficzno
teologiczne stały się naszym najważniejszym obowiązkiem
w tym czasie. Przypomnijmy sobie pierwsze wykłady na
filozofii, kolokwia i egzaminy. Być może niejeden z nas nosił
wtedy lęk czy da radę zdać wszystkie egzaminy i ukończyć
studia.
Wykłady na które chodziliśmy otworzyły nam oczy na
nowy zupełnie nieznany dotychczas świat. Wiedza która
płynęła z wykładów, pomagała nam poznawać Boga, prawdę,
Kościół. Był to czas w którym zdobywaliśmy solidne podstawy
pod nasze przyszłe święcenia kapłańskie. Z jakąż
wdzięcznością wspominamy dziś niektórych profesorów i ich
wykłady. To co wtedy usłyszeliśmy wtedy nieodwracalnie
zmieniło nasz pogląd na wszystko to co nas otaczało i co
nosiliśmy w sobie. Ileż pamiętamy do dziś różnych zdarzeń czy
anegdot o naszych starszych współbraciach profesorach.
Warto też sięgnąć pamięcią do zdawanych egzaminów.
Za każdym razem sesja egzaminacyjna, była bardzo konkretną
weryfikacją naszych intelektualnych wysiłków. Egzaminy to
była szkoła w której uczyliśmy się odporności na stres,
a jednocześnie przypominaliśmy sobie, że nie oceny ale
zdobyta wiedza są czymś najistotniejszym.
Dla ostatnich pokoleń wychodzących z naszego
seminarium, czas studiów to był także okres przygotowania,
pisania i obrony pracy magisterskiej. Możliwość zdobycia
stopnia magistra, była czymś absolutnie nowym w historii

naszego prowincjalnego studium filozoficzno-teologicznego.
Dzięki temu dyplomowi magisterskiemu możemy uczyć
w szkołach i nie posiadać żadnych kompleksów wobec innych
nauczycieli.
Czas studiów filozoficzno teologicznych był decydujący
dla kształtu naszego późniejszego kapłaństwa. To wtedy
mogliśmy dobrze rozeznać, czy posiadamy osobowość bardziej
intelektualną czy też praktyczną. W czasie studiów miał się
w nas ukształtować ideał kapłaństwa, który później chcieliśmy
wprowadzić w życie.
Wspominając nasze seminarium nie sposób nie dotknąć
tematu naszych świeceń diakonatu i kapłańskich. Wszak
seminarium miało nas ukształtować intelektualnie i duchowo,
abyśmy mogli przyjąć sakrament kapłaństwa. Z jakim
przejęciem przeżywaliśmy nasze dopuszczenie do święceń.
A później rekolekcje i sam moment w święceń kapłańskich. Są
to tak mocne przeżycia których, nigdy, nawet pomimo
upływających lat, nie jesteśmy w stanie zapomnieć.
Kapłaństwo wtedy przyjęte stanowi dla nas do dziś wielkie
zadanie i jednocześnie tajemnicę. Wierność kapłaństwu
i obowiązkom z niego wypływającym, jest tym co powinno nas
ciągle mobilizować do rozpalania w sobie tego daru,
przyjętego na zakończenie naszego seminarium.
Oratio
Dziś pragniemy Panie podziękować ci za nasze
seminaryjne studia filozoficzno teologiczne. Dziękujemy Ci za
wiedzę jaką wtedy otrzymaliśmy. Za profesorów
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i współbraci. Dziękujemy Ci za przyjęty przez nas sakrament
kapłaństwa, do czego przygotowało nas nasze zakonne
seminarium.
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Juniorat

Bratu laikowi, co chciał mieć psałterz i prosił go
o pozwolenie, zamiast psałterza dał popiół. A jednemu ze
swych towarzyszy, sposobiącemu się do kaznodziejstwa,
ukazał się po śmierci w widzeniu i zabronił mu tego oraz
nakazał Kroczyc droga prostoty. Zaświadczył mu to Bóg,
gdyż po wizji odczuwał tak wielką słodycz, że przez wiele dni
słowa ojca zdawały się wciąż wpadać w uszy, jak rosa.
2 Cel 195
Meditatio

Lectio
Bolał, jeśli kto szukał wiedzy, zaniedbawszy cnotę,
zwłaszcza jeśli ten ktoś nie trwał w tym powołaniu, jakie
otrzymał od początku. Mówił: Ci bracia moi, którzy
powodują się ciekawością wiedzy, w dniu odpłaty staną
z pustymi rękami. Chciałbym, żeby raczej umacniali się
w cnotach, gdy nadejdą czasy utrapienia, by Pana mieli
z sobą wpośród ucisków. Bo przyjdzie utrapienie, podczas
którego książki do niczego nieprzydatne wyrzucać się będzie
przez okna i na śmietniki.
Nie mówił tego w tym sensie, żeby nie docenia studium
Pisma świętego, ale by odwieść wszystkich od przesadnej
chęci uczenia się, jako ze bardziej pragnął braci dobrych
w miłowaniu, aniżeli mędrków w ciekawości. Przeczuwał też
zbliżające się wnet czasy, w których przyczyną upadku
stanie się nauka, natomiast podporą ducha będzie dążenie do
spraw nadprzyrodzonych.

W naszym zakonie jak wiemy zawsze byli bracia
niekapłani. W początkowym okresie istnienia zakonu
stanowili oni większość, aby z później wraz z upływem czasu,
ich liczba został przewyższona przez kapłanów. W pierwszych
latach istnienia zakonu dokonała się jego klerykalizacja, która
przyniosła ze sobą bardzo duże zmiany w strukturze
i mentalności zakonu.
Po pierwsze bracia niekapłani zostali uznani za
niezdolnych do pełnienia urzędu ministra generalnego
i prowincjalnego, a także przełożonego wspólnoty. Wszystkie
funkcje przełożeńskie zostały zarezerwowane wyłącznie dla
kapłanów.
Druga zmiana, miała jeszcze głębsze konsekwencje. Otóż
uznano, że powołanie braci laików różni się od tego jakie
otrzymują bracia kapłani. Dlatego konsekwentnie, te dwie
grupy braci musiały otrzymać różną formację. Kandydaci do
kapłaństwa mieli formację zakonną połączoną ze studiami
filozoficzno-teologicznymi. Natomiast w formacji braci, nie
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tyle zwracano uwagę na przygotowanie teoretyczne, co na
praktyczne zdobywanie umiejętności, przydatnych później
w klasztorze.
Gdy jakiś kandydat zgłaszał się do zakonu, to już na
samym początku musiał się wyraźnie zdeklarować, czy che być
bratem laikiem czy kapłanem. I od tego zależała jego
późniejsza formacja. Warto też zaznaczyć, że nie było możliwe
wówczas przejście z jednego stanu do drugiego, chyba, że ktoś
zechciałby rozpocząć formację od samego początku.
Po soborze Watykańskim II, powrócono do pierwotnej
myśli św. Franciszka. Po pierwsze uznano, że nie ma dwóch
powołań ale jest jedno powołanie do tego aby być braćmi
mniejszymi. Dlatego też konsekwentnie, musiano umożliwić
braciom niekapłanom możliwość wykonywania w posługi
przełożonego i zmienić strukturę formacji.
Obecnie mamy jeden wspólny postulat i nowicjat dla
wszystkich braci. Program formacyjny nie rozróżnia kto jaką
przyjmie opcję, i czy będzie zmierzał do kapłaństwa czy nie.
Na tych dwóch etapach formacji chodzi o danie podstaw pod
całe życie franciszkańskie, bez względu na posługę jaką
w przyszłości będzie się wykonywać.
Wraz ze złożeniem profesji czasowej każdy z braci
rozpoczyna okres próby którą powinna zakończyć się złożenie
profesji uroczystej. Ten okres profesji czasowej nazywamy
junioratem. Jeśli chodzi o braci zmierzających do kapłaństwa
to jest on połączony ze studiami. Natomiast bracia nie mający
opcji kleryckiej przebywając w tym samym domu co klerycy,
realizują swój osobny program formacyjny.

Na program formacji w junioracie wpływają dwie
zasadnicze potrzeby braci. Muszą oni otrzymać solidne
przygotowanie teologiczne. Dziś bardzo potrzebny jest mocny
fundament powołania, który jest oparty nie na jakiś
ogólnikach ale na solidnej wiedzy teologicznej. W dzisiejszych
czasach niejednokrotnie braciom przychodzi zmierzyć się
z różnymi zarzutami czy pytaniami dotyczącymi ich
konsekracji zakonnej. Jeśli nie będą do tego odpowiednio
przygotowani, to kąkol niewiary i zwątpienia może bardzo
szybko, zachwaścić ich serce. Przygotowanie teologiczne,
otwiera także braciom możliwość owocnego uczestniczenia
w dziełach ewangelizacyjnych. Dziś jak wiemy każdy jest
powołany do tego by głosić Ewangelię, i właściwe
przygotowanie czyni to dla braci możliwym. W dzisiejszych
czasach kiedy tylu świeckich studiuje teologię, byłoby dużym
zaniedbaniem, pozbawienie braci możliwości poznania
przynajmniej najważniejszych kwestii teologicznych.
W junioracie jest także czas na zdobycie konkretnego
zawodu, czy umiejętności. Każdy z braci juniorystów musi się
opowiedzieć co chciałby w klasztorze robić i w tej dziedzinie
musi nabyć odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu każdy
z braci może właściwie rozwinąć się duchowo, intelektualnie
ale też i zawodowo, by móc później jak najowocniej służyć
bogu, Kościołowi i Zakonowi.
Oratio
Dziś polecamy Ci panie naszych młodych braci którzy
są w junioracie. Udziel im łaski umocnienia w powołaniu.
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Spraw aby okres profesji czasowej, był dla nich czasem
błogosławionego rozwoju, zarówno w wymiarze duchowym
jak i ludzkim.
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Dojrzałość w życiu
franciszkańskim

z drzew i ze śpiewem wychodzili mu naprzeciw.
Przewrotność heretycka doznawała klęski, wiara Kościoła
rosła, a podczas gdy wierni krzyczeli z radości, heretycy się
kryli. Tak wielkie biły odeń oznaki świętości, że nikt nie śmiał
mu się sprzeciwiać, jako że tylko na niego patrzyło całe
zbiegowisko.
We wszystkim i ponad wszystko uważał, że trzeba
strzec, czcić i zachowywać wiarę świętego Kościoła
Rzymskiego, bo tylko na niej zasadza się zbawienie
wszystkich, co mają się zbawić. Czcił kapłanów i z wielką
serdecznością odnosił się do całej hierarchii kościelnej.

Lectio
W owym czasie, w którym, jak powiedziano, czcigodny
ojciec Franciszek kazał do ptaków, obchodził miasta
i kasztele i wszędzie rozsiewał ziarna błogosławieństw,
dotarł też do miasta Ascoli Piceno. Jak zwykle, bardzo
żarliwie głosił tu słowo Boże, a ręka Najwyższego
dokonywała przemiany. Prawie cały lud napełnił się wielką
łaską i pobożnością. Wszyscy, pragnąc go słyszeć i widzieć,
cisnęli się jedni przez drugich. A trzydziestu mężów,
duchownych i świeckich, przyjęło wtedy od niego habit
świętego zakonu.
Do tego stopnia wielką była wiara mężczyzn i kobiet
oraz pobożność ducha względem świętego Bożego, że kto
mógł dotknąć przynajmniej jego odzienia, ogłaszał się za
szczęśliwca. Kiedy wchodził do jakiegoś miasta radowali się
duchowni, dzwoniły dzwony, weselili się mężczyźni, cieszyły
się kobiety, wykrzykiwały dzieci, a często brali gałązki

1 Cel 62
Meditatio
Złożenie profesji uroczystej kończy okres formacji
czasowej. Wraz ze złożoną uroczystą przysięgą, kończy się czas
przypatrywania i próbowania. Śluby uroczyste jasno określają
kierunek naszej drogi i cel do którego zmierza nasze
franciszkańskie życie. Rozpoczął się więc czas naszej mozolnej
wędrówki ku chrześcijańskiej i franciszkańskiej dojrzałości.
W niniejszej medytacji chcemy postawić sobie pytanie,
na czym polega dojrzałość w życiu franciszkańskim i poszukać
odpowiedzi na nie.
Trzeba sobie najpierw uświadomić, że dojrzałość jest
pojęciem dynamicznym. Nie można nigdy powiedzieć, że
człowiek osiąga pełnię dojrzałości w 40. czy 50. roku swego
franciszkańskiego życia. Dojrzewamy przez wszystkie dni,
miesiące i lata naszego życia. Dążymy do pełni, którą
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osiągniemy dopiero na tej drugiej stronie. Dojrzały
franciszkanin, to człowiek drogi. To ten który nigdy się na tej
drodze nie zatrzymuje, pokonując kolejne etapy. Znakiem
dojrzałości w życiu franciszkańskim będzie więc postawa
wędrownika, który nigdy nie spoczywa na laurach i nie
zatrzymuje się w swojej duchowej wędrówce. Dzięki takiej
postawie nasze franciszkańskie życie jest naznaczone
nieustanną nowością i świeżością. Nie jest ono wtedy jakimś
rutynowym powtarzaniem tych samych codziennych rytuałów.
Z pewnością spotkaliśmy w naszym życiu takich braci którzy,
będąc dawno po swoich jubileuszach, zachowują radość
i świeżość w swej postawie. Nie mają oni trudności
w kolejnych swoich przenosinach i akceptacji wciąż nowych
zadań jakie wyznaczają im przełożeni. Właśnie ta ruchliwość
i zdolność przyjęcia nowości jest bardzo czytelnym znakiem
franciszkańskiej dojrzałości.
Jak to już niejednokrotnie zaznaczaliśmy, na naszej
drodze franciszkańskiej musimy spotkać niejedną trudność.
Człowiek rozwija się poprzez kryzysy. To one wywołują nasz
wysiłek aby je pokonać i sprawiają, że możemy wejść na
kolejny, wyższy stopień dojrzałości. Znakiem dojrzałości
w życiu franciszkańskim będzie więc umiejętność akceptacji
tego co trudne i wykorzystanie tego do swojego osobistego
rozwoju. Dojrzałość nigdy nie polega na tym, że zabraknie
nam trudności i że nasze życie będzie pozbawione cierpienia.
Dojrzały franciszkanin to ten który nie ucieka przed swoją La
Verną, ale potrafi ją w pełni przyjąć i przeżyć.
Kolejnym znakiem franciszkańskiej dojrzałości jest
nabycie wraz z upływającymi latami, Ducha Pańskiego wraz

z jego uświęcającym działaniem. Te duch przejawia się
w postawie życiowej przenikniętej wiarą. Chodzi tu
o umiejętność dostrzegania Boga obecnego w różnych
zdarzeniach. Wtedy to życie zmienia się w nieustanny zachwyt
nad Bogiem, jego obecnością i tym co On dokonuje.
Dojrzałość w życiu franciszkańskim, to nic innego jak głębokie
życie kontemplacyjne, które nie polega na dużej ilości modlitw
ale na trwaniu w bożej obecności.
W dojrzałym życiu franciszkańskim nie może zabraknąć
miejsca na wspólnotę i relacje ze współbraćmi. Dojrzały
franciszkanin to ten który potrafi budować swe relacje
z braćmi opierając je na miłości, szacunku i akceptacji. Głębia
tych relacji jest jednym z najlepszych mierników dojrzałości.
Nigdy nie można mówić o dojrzałości w naszym życiu, przy
równoczesnej postawie wyobcowania ze wspólnoty czy
skonfliktowaniu z poszczególnymi braćmi. Radość z życia
braterskiego jest czymś co bardzo mocno przekonuje innych
do tego, że jest się na właściwym miejscu i że wybór
franciszkańskiej formy życia był właściwy.
Oratio
Panie Jezu, pragniemy dziś na nowo Ci wyznać naszą
gotowość wędrówki na franciszkańskiej drodze. Chcemy iść
wytrwale tą drogą i dojrzewać na niej. Pomóż nam pokonać
wszelkie kryzysy i udziel nam swego Ducha który będzie nas
nieustannie inspirował i udzielał entuzjazmu abyśmy nigdy
na tej drodze się nie zatrzymali.
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Odpowiedź św. Franciszka

Lectio
Uradowany widzeniem i słowami Ukrzyżowanego,
wstał uzbrajając się znakiem Krzyża. Wsiadłszy na konia
i wioząc na nim różnobarwne materiały, przybył do
miasteczka Foligno. Tam sprzedawszy wszystko, a nawet
konia, na którym przyjechał szczęśliwy sprzedawca opuszcza
miasteczko. Powróciwszy natychmiast do kościoła św.
Damiana i znalazłszy tu ubogiego kapłana z wielką wiarą
i pobożnością ucałował jego rękę, ofiarował mu pieniądze,
które przywiózł i opowiedział mu szczegółowo swoje
postanowienie. Kapłan zdumiony i zdziwiony jego nagłą
przemianą nie chciał w to wierzyć. Myśląc, że kpi z niego, nie
chciał zatrzymać u siebie pieniędzy ponieważ widział go, że
tak powiem – wczoraj dopiero, radośnie żyjącego
w towarzystwie krewnych i znajomych. On uporczywie
obstając przy swoim, starał się swymi słowami wzbudzić
zaufanie i jeszcze bardziej prosił księdza, żeby pozwolił mu

pozostać ze sobą. Ksiądz zgodził się przyjąć go, ale bojąc się
rodziców Franciszka, nie przyjął pieniędzy. Wówczas
naprawdę gardzący pieniędzmi rzucił je na jakieś okna
i zlekceważył, jak proch ziemi.
Podczas gdy przebywał na wspomnianym miejscu, jego
ojciec szukał go pilnie, pytając, co się stało z jego synem. Gdy
dowiedział się, że Franciszek tak obecnie przemieniony
znajduje się we wspomnianym miejscu, serce jego napełnił
wewnętrzny ból, a wzburzony tym nieoczekiwanym
wydarzeniem, zebrał swych przyjaciół i sąsiadów i razem
z nimi pobiegł bardzo szybko do niego.
Franciszek zaś, ponieważ był już nowym rycerzem
Chrystusa, skoro usłyszał o groźbach prześladowców
i dowiedział się o ich przybyciu, dał upust gniewowi ojca,
uciekając do ukrytej groty, którą w tym celu przygotował dla
siebie i tam ukrywał się przez cały miesiąc. Grota ta była
znana tylko jednemu członkowi rodziny. W niej od czasu do
czasu spożywał po kryjomu przyniesiony mu pokarm,
modląc się ustawicznie zalany obficie łzami, by Pan uwolnił
go od szkodliwego prześladowania i by dzięki swej łaskawej
życzliwości udzielił mu łaski potrzebnej do zrealizowania
jego pobożnych pragnień.
3 Tow. 16
Meditatio
W naszych kolejnych rozważaniach chcemy przedstawić
historię powołania pierwszych braci oraz duchowe
fundamenty Zakonu Braci Mniejszych. Pragniemy to uczynić
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posługując się lekturą Legendy Trzech Towarzyszy, która jest
także zwaną pierwszą historią zakonu. Jednak zanim
rozważymy pierwsze powołania w Zakonie, trzeba nam wrócić
do powołania samego Biedaczyny.
Św. Franciszek otrzymał w San Damiano wyraźne
polecenie Idź i odbuduj mój Kościół. Teraz więc już mógł
działać. Ponieważ był człowiekiem roztropnym i praktycznym,
wiedział, że do tak dużego remontu potrzebne są środki
materialne. Na ile to tylko było możliwe, załadował na swego
konia najlepsze materiały z magazynu ojca i udał się na targ
do Foligno. Sprzedał wszystko, łącznie z koniem, tak że wracał
pieszo do San Damiano. Z pewnością ten jego dwudniowy
powrót przez góry był pełen radości. Wszystko wydawało mu
się takie proste. Ma pieniądze, odbuduje San Damiano,
wypełni nakaz Pana – wreszcie spełni się w jego życiu wola
Pana. Przyszłość wydawała mu się prosta i przejrzysta.
Tymczasem po powrocie do San Damiano rozpoczęły się
niespodziewanie pierwsze problemy: znalazłszy tu ubogiego
kapłana z wielką wiarą i pobożnością ucałował jego rękę,
ofiarował mu pieniądze, które przywiózł i opowiedział mu
szczegółowo swoje postanowienie. Kapłan zdumiony
i zdziwiony jego nagłą przemianą nie chciał w to wierzyć.
Myśląc, że kpi z niego, nie chciał zatrzymać u siebie
pieniędzy. Ileż św. Franciszek musiał użyć słów i argumentów
aby przekonać staruszka kapłana o swojej szczerości. W końcu
oboje doszli do porozumienia: św. Franciszek mógł pozostać,
ale pieniędzy na budowę kapłan nie przyjął. Cały więc
początkowy plan się zawalił. W geście nieprzyjęcia pieniędzy
jest zawarty wyjątkowy symbol. Za pieniądze można było

kupić materiał budowlany, nająć robotników i w ten sposób
sprawę odbudowy załatwić bardzo szybko. Św. Franciszek nie
rościł sobie też pretensji do administrowania pieniędzmi, miał
go w tym wyręczyć zupełnie kapłan staruszek. Tymczasem Bóg
przez odmowę przyjęcia pieniędzy św. Franciszka chciał mu
powiedzieć: Ja chcę twojego serca, a nie twojej sakiewki.
Worek pieniędzy który miał załatwić wszystko, okazał się teraz
niepotrzebny, tak że gardząc pieniędzmi rzucił je na jakieś
okna i zlekceważył, jak proch ziemi.
Bóg miał swoją drogę, którą wyznaczył św. Franciszkowi,
która bynajmniej nie była taka prosta, jaką się wydawała na
początku. Pierwszy znak od Pana był bardzo czytelny dla św.
Franciszka: Bogu nie chodzi o pieniądze, rzeczy
materialne, ale o jego serce.
Św. Franciszek pozostał w San Damiano, lecz nie na
długo. Wszystko co uczynił, a zwłaszcza sprzedaż materiałów
i konia, rozwścieczyło jego ojca. Piotr Bernardone zdawał
sobie sprawę, że powoli traci syna i wszystkie jego plany idą
w łeb. To, co uczynił św. Franciszek było tak dla niego
niezrozumiałe, że nie wahał się przed użyciem siły, byleby
tylko swego syna przyprowadzić do porządku. Św. Franciszek
doskonale znał porywczość i gwałtowność swego ojca.
przezornie więc uciekł z San Damiano do groty, którą
wcześniej sobie przygotował. Co wtedy musiało się dziać
w jego sercu ? Musiał pozostawić swoje plany odbudowy San
Damiano. Z jak ciężkim sercem musiał uciekać z miejsca,
gdzie niedawno przemówił do niego Pan.
Rozpoczął się kolejny etap w jego życiu, pełen bolesnych
prześladowań. Grota, w której się ukrywał, stała się niemym
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świadkiem jego kolejnego bólu. Skoro już wszystko było tak
oczywiste, dlaczego Pan dopuścił przekreślenie realizacji
planu odbudowy San Damiano?
Ludzkie życie jest pełne nieoczekiwanych zwrotów. Nie
ma nigdy życia, w którym wszystko byłoby jasne i proste, gdzie
każdy plan można wykonać i bez trudu doprowadzić do końca.
Trzeba umieć zaakceptować tę prawdę, że życie będzie zawsze
pełne nieplanowanych przeszkód, zwrotów i niepowodzeń. To
wszystko uczy nas tej prawdy, którą w San Damiano
doświadczył św. Franciszek: Bóg nie chce naszych
pieniędzy, ale chce naszego serca. Bóg tak będzie
wszystko układał – czyli kreślił nasze plany – aby to nasze
serce coraz pełniej zdobywać dla siebie. Dlatego z wiarą
i uległością trzeba umieć przyjąć i to, że nieraz wszystkie nasze
plany się zawalą.
Oratio
Panie chcemy na nowo ofiarować Ci nasze serca.
Przyjmij je! Pomóż nam z wiarą przyjąć różne wydarzenia
w naszym życiu, nie jako dzieło przypadku, ale jako Twoje
działanie.
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Powołanie br. Bernarda

Lectio
Tak więc coraz bardziej błogosławiony Franciszek
stawał się znany dzięki prawdzie i prostocie swej nauki
i życia tak dobrze, że w dwa lata po nawróceniu, kilku ludzi,
pociągniętych jego przykładem, zdecydowało się czynić
pokutę i wyrzekając się wszelkich rzeczy tego świata,
przyszli, aby dołączyć się do niego przez ubiór i styl życia.
Pierwszym z nich był brat Bernard.
Zauważył on stanowczość i żarliwość błogosławionego
Franciszka w służbie Bożej. Wiedział, za jaką cenę dźwigał
on kościół z ruin. Zdumiewał się surowością jego życia,
pamiętając o zbytku, z jakiego Franciszek znany był
w świecie. Wówczas postanowił w swym sercu rozdać
między dobrych ludzi wszystkie dobra, które posiadał
i mocno związać się z nim rodzajem jego życia i ubiorem.

W wielkiej tajemnicy przybył pewnego dnia do męża
Bożego, odkrył mu swój zamiar i ustalił z nim, że tego
wieczoru Franciszek przyjdzie do niego. Natomiast
błogosławiony Franciszek dzięki czynił Bogu, bo nie miał
jeszcze towarzysza. Ucieszył się bardzo, zwłaszcza dlatego, że
postępowanie pana Bernarda było budujące.
Gdy więc nadszedł wieczór, Franciszek poszedł spotkać
się z nim w jego domu, z sercem rozpieranym radością.
Razem spędzili całą noc.
Między innymi pan Bernard zapytał go:
– Jeśli ktoś, kto otrzymał od swego pana jakieś dobra,
wielkie lub małe, które przez wiele lat posiadał i nie chciałby
ich mieć dłużej, co byłoby lepiej z nimi zrobić?
Błogosławiony Franciszek odpowiedział, że powinien je
zwrócić temu panu, od którego otrzymał. Pan Bernard
odparł:
– Bracie, chcę więc wszystkie dobra moje doczesne
rozdać z miłości do Pana mojego, który mi ich udzielił tak,
jak tobie się będzie wydawało najwłaściwiej.
3 Tow. 27–28
Meditatio
Mówiąc o powołaniu pierwszych braci, trzeba nam wyjść
od stwierdzenia, że św. Franciszek podejmując wezwanie
Boże, zupełnie nie myślał o założeniu zakonu. Nawet
odwrotnie, im bardziej poddawał się Bożemu działaniu, tym
więcej jego osobiste życie różniło się od innych. Św.
Franciszek swoim nowym stylem życia już w niczym nie
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przystawał do środowiska, w którym wyrósł. Społeczeństwo
Asyżu już powoli przyzwyczaiło się do tego, że ten były król
młodzieży żyje jako pokutnik poza murami miasta.
Początkowa sensacja i zgorszenie dla wielu już spowszedniała.
Wielu z wcześniejszych przyjaciół, a nawet i krytykantów
zaczęło się św. Franciszkowi uważnie przyglądać. Ileż razy św.
Franciszek musiał w San Damiano cieszyć się z odwiedzin,
które często kończyły się wspólną pracą, modlitwą czy długą
szczerą rozmową? Te odwiedziny były ułatwione postawą św.
Franciszka. Był on otwarty na każdego, pełen życzliwości
i dobroci. Z jego ust nie płynęły słowa pełne oskarżeń,
pretensji czy żalów, przeciwnie, ktokolwiek przychodził do
niego zostawał napełniony pokojem. To jego niezwykłe życie
zaczęło intrygować w sposób bardzo pozytywny różnych ludzi
z Asyżu. Jednym z pierwszych był Bernard z Quintavalle. Kim
on był? Był człowiekiem niezwykle szlachetnym i prawym.
Jako rycerz uczestniczył w wyprawach krzyżowych, chcąc
oswobodzić Ziemię Świętą. W swoim życiu przeżył i widział
wiele. Miał też wiele bogactw, które bynajmniej nie przynosiły
mu szczęścia. Patrząc na św. Franciszka, odgadywał, że
szczęście nie leży w posiadaniu czy sławie krzyżowca, ale
zupełnie gdzieś indziej. Wiedział też, że odpowiedź na to
pytanie znaleźć może tylko u św.Franciszka. Tylko on wydawał
mu się wiarygodnym chrześcijaninem. W nocy, w tajemnicy
przed innymi, niczym ewangeliczny Nikodem, w swoim domu
spotkał się ze św. Franciszkiem. Ich rozmowa dotyczyła
ubóstwa:

– Jeśli ktoś, kto otrzymał od swego pana jakieś dobra,
wielkie lub małe, które przez wiele lat posiadał i nie chciałby
ich mieć dłużej, co byłoby lepiej z nimi zrobić?
Błogosławiony Franciszek odpowiedział, że powinien je
zwrócić temu panu, od którego otrzymał. Pan Bernard
odparł:
– Bracie, chcę więc wszystkie dobra moje doczesne
rozdać z miłości do Pana mojego, który mi ich udzielił tak,
jak tobie się będzie wydawało najwłaściwiej.
Najważniejsza prawda przebijająca z tej rozmowy jest
następująca: nic nie jest naszą własnością, żadna rzecz.
Jedynym właścicielem jest Bóg, i jeśli coś nie jest nam
niezbędne, to trzeba ją Panu zwrócić. Ta restytucja dóbr
dokona się wtedy, gdy to, co mamy, oddamy tym, którzy nic
nie mają. Motyw takiego czynu może być jedyny: chcę więc
wszystkie dobra moje doczesne rozdać z miłości do Pana
mojego. Nie z innych przyczyn, takich jak: naprawienie
krzywd, ekstrawaganckie szaleństwo czy też chęć
upodobnienia się do św. Franciszka. Motyw może być tylko
jeden: z miłości do Boga.
Można powiedzieć, że Zakon Braci Mniejszych narodził
się poprzez autentyczne świadectwo życia św. Franciszka.
Zakon ten nie pochodzi z argumentacji rozumowej, z potrzeby
chwili czy też z innych motywów. Styl życia św. Franciszka
zrodził u innych wezwanie do takiego życia. Jak bardzo
prawdziwe jest przysłowie: słowa pouczają, lecz przykłady
pociągają. Nowe życie pochodzi tylko z życia. Dlatego też
troska o jakość, autentyczność życia musi wyprzedzać
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wszystko inne. Na nic argumenty, słowa czy nawet największe
potrzeby, jeżeli za tym nie stoi prawdziwe świadectwo życia.
Oratio
Prosimy Cię Panie o dar autentyczności w naszym
życiu. Pomóż nam w tym, aby za naszymi słowami stały
zawsze czyny im odpowiadające. Pomóż nam być tak jak św.
Franciszek otwartymi na tych którzy przychodzą do nas.
Niech znajdą w nas zawsze cierpliwość i dobre słowo!
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Powołanie pierwszego
kapłana do Zakonu

Lectio
Kiedy zaś pan Bernard, jak było powiedziane, rozdawał
swoje dobra ubogim, błogosławiony Franciszek był przy
tym; podziwiał cudowne działanie Pańskie, chwalił
i wysławiał Boga w swym sercu. Wówczas zbliżył się pewien
kapłan imieniem Sylwester. Błogosławiony Franciszek kupił
u niego kamienie na budowę kościoła św. Damiana. Kiedy
zobaczył tyle pieniędzy, które rozdawał Bernard za radą
męża Bożego, pożądliwość zapłonęła w jego sercu. Krzyknął:
– Franciszku! Nie zapłaciłeś mi sprawiedliwie za
kamienie, które nabyłeś ode mnie.
Święty, gardzący chciwością słysząc go szemrzącego
niesprawiedliwie, zbliżył się do pana Bernarda, włożył rękę
w jego zanadrze, gdzie były pieniądze, z wielkim żarem
ducha wyciągnął pełną garść srebrnych monet i dał je
niezadowolonemu księdzu. Powtórnie napełnił rękę
pieniędzmi i zapytał:

– Czy teraz jesteś dobrze wynagrodzony, panie?
– O, tak, bracie, doskonale! - odpowiedział.
Radosny wrócił do siebie z pieniędzmi, które w ten
sposób otrzymał.
Jednak kilka dni później ów kapłan, poruszony Bożym
natchnieniem, zaczął zastanawiać się nad tym, co zrobił
błogosławiony Franciszek. Mówił sobie:
– Czyż nie jestem nędznym człowiekiem, skoro będąc
starcem pragnę i pożądam dóbr doczesnych? A ten młody
człowiek gardzi nimi i wyrzeka się ich z miłości do Boga.
Następnej nocy widział we śnie ogromny krzyż, którego
szczyt dotykał niebios, a podstawą spoczywał na ustach
Franciszka; jego ramiona rozciągały się od jednego krańca
świata do drugiego.
Obudził się, poznał i mocno uwierzył, że Franciszek jest
prawdziwym przyjacielem i sługą Chrystusa, a zakon, który
powstawał, rozprzestrzeni się szybko po całym świecie.
Wówczas przejęty bojaźnią Pańską zaczął czynić pokutę
w swoim domu. Nieco później zaś zdecydował się wstąpić do
nowego zakonu; prowadził tu bardzo budujące życie, a jego
śmierć była chwalebna.
3 Tow. 30–31
Meditatio
Powołanie br. Sylwestra jest kolejnym ważnym
wydarzeniem w początkach Zakonu. Sylwester był pierwszym
kapłanem, który przyłączył się do św. Franciszka. Zanim to
nastąpiło, tenże kapłan Sylwester musiał przejść swoistą drogę
148

nawrócenia. Był on kapłanem, a więc człowiekiem oddanym
służbie Bogu i ludziom. Służył Panu już od wielu lat, ale,
niestety, podczas tej służby ulegał pokusie materializmu. Już
sam fakt sprzedaży kamieni na odbudowę kościoła San
Damiano nie był dla niego, jako kapłana, czymś chlubnym. Co
więcej, pomimo otrzymanej wcześniej zapłaty, dalej był z niej
niezadowolony. Rzeczą znamienną było to, że kiedy zobaczył
tyle pieniędzy, które rozdawał Bernard za radą męża
Bożego, pożądliwość zapłonęła w jego sercu. Jego reakcja nie
była pełna podziwu dla tego, co zrobił Bernard. Jakby zupełnie
zapomniał o swej kapłańskiej godności, o ubóstwie głoszonym
przez Chrystusa w Ewangelii. Jego serce zostało zaślepione
pożądliwością posiadania pieniędzy. Bardzo ciekawa była
reakcja św. Franciszka: nie dyskutował, nie napominał, nie
dziwił się, tylko: gardząc chciwością słysząc go szemrzącego
niesprawiedliwie, zbliżył się do pana Bernarda, włożył rękę
w jego zanadrze, gdzie były pieniądze, z wielkim żarem
ducha wyciągnął pełną garść srebrnych monet i dał je
niezadowolonemu księdzu. Powtórnie napełnił rękę
pieniędzmi i zapytał: – Czy teraz jesteś dobrze
wynagrodzony, panie?
Czy św. Franciszek zdawał sobie sprawę, że tym gestem
wywoła lawinę w sercu Sylwestra? A może uczynił to celowo,
zdając sobie sprawę, że tylko tak szczodrym gestem może
poruszyć jego serce? Kapłan Sylwester radosny wrócił do
siebie z pieniędzmi, które w ten sposób otrzymał. Lecz jego
zadowolenie nie trwało długo, poruszony Bożym
natchnieniem, zaczął zastanawiać się nad tym, co zrobił
błogosławiony Franciszek. Zdał sobie sprawę z różnicy, jaka

była pomiędzy nim a św. Franciszkiem. On stary
i zmaterializowany, skrępowany pożądliwością, i św.
Franciszek młody i wolny od materialnego niewolnictwa.
Różnica ta była aż zanadto kłująca w oczy. Jakby na
potwierdzenie tych myśli Sylwester miał sen, w którym
widział ogromny krzyż, którego szczyt dotykał niebios,
a podstawą spoczywał na ustach Franciszka; jego ramiona
rozciągały się od jednego krańca świata do drugiego.
Wtedy to łaska Boża zaczęła w nim działać i zaczął czynić
pokutę w swoim domu. Powoli dojrzewała w nim myśl, że Pan
go wzywa do tej samej formy życia, którą praktykował św.
Franciszek wraz z Bernardem i Piotrem. Sen utwierdził go
w przekonaniu, że Zakon Braci Mniejszych rozszerzy się na
cały świat. Gdy jego nowe powołanie stało się dla niego
oczywiste, przyłączył się do św. Franciszka i jego braci. I tak
jak jego poprzednicy, tak i on, kapłan Sylwester, rozdał swój
majątek tak pieczołowicie wcześniej gromadzony. Św.
Franciszek darzył go wielką miłością i zaufaniem, później
często zasięgając u niego duchowej rady. W bracie mniejszym
Sylwestrze rozwinął się dar głębokiej modlitwy, którą
pielęgnował aż do śmierci w eremie Carceri.
Przyłączenie się br. Sylwestra było ważnym wydarzeniem
dla formującego się Zakonu, ponieważ był on pierwszym
kapłanem. Zarówno św. Franciszek, jak i pierwsi bracia nie
byli kapłanami, ani nie zamierzali nimi zostać. Ich powołanie
nie było wezwaniem, do kapłaństwa ale do życia
ewangelicznego. Właśnie ta prawda jest jedną z ważniejszych
cech Zakonu Braci Mniejszych. Każdy brat jest wezwany przez
Pana najpierw do tego aby zachowywać Ewangelię; dopiero
149

później na tym fundamencie niektórzy z braci są wezwani do
tego, aby być kapłanami. Ujmując tę rzecz prosto: najpierw
jest się zakonnikiem – bratem mniejszym, a dopiero później
kapłanem. Jedną z konsekwencji takiego stanu rzeczy jest
równość braci, bowiem wszyscy bez wyjątku są obdarzeni tą
samą łaską powołania i dlatego składają identyczną
w brzmieniu i skutkach formułę profesji uroczystej. Br.
Sylwester z pewnością sprawował sakramenty św. i służył
w ten sposób ludowi i braciom, lecz stylem życia w niczym się
nie wyróżniał od reszty braterstwa.
Oratio
Prosimy Cię Panie za wszystkich kapłanów w naszym
Zakonie. Błogosław im! Niech nigdy nie zapominają jak
wielką godność noszą w sobie! Pomagaj im w ich służbie
kapłańskiej i spraw aby przyniosła ona wiele dobrych
owoców.
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XXVII Niedziela Zwykła

niech tak się stanie.
Amen.
Św. Franciszek, Uwielbienie Boga najwyższego, 6
Meditatio

Lectio
Wszechmocny
Najświętszy
i Najwyższy Boże,
który jesteś najwyższym dobrem
i całym dobrem,
i który jedynie jesteś dobry,
Tobie oddajemy
każde uwielbienie,
każdą chwałę,
każdą łaskę,
każdą cześć,
każde błogosławieństwo
i każde dobro.
Niech tak się stanie,

Ostatni fragment Uwielbienia Boga Najwyższego, ma
charakter syntetycznego podsumowania. Bóg jest dla
Biedaczyny: wszechmocny, najświętszy i najwyższy. Te
wszystkie przymioty podkreślające transcendencję Boga i jego
absolut względem stworzenia, św. Franciszek wieńczy
stwierdzeniem które może nas nieco zaskoczyć. Otóż,
Biedaczyna modli się, mówiąc do Boga:
który jesteś najwyższym dobrem
i całym dobrem,
i który jedynie jesteś dobry,
Biedaczynę bardziej aniżeli przymioty podkreślające
wielkość Boga, pociąga to, że jest On Dobry. Za wszechmocą
Boga kryje się przede wszystkim jego dobroć. Wielkość Boga
mierzy się właśnie jego dobrocią czyli miłością. Możemy więc
zauważyć głęboką harmonię w tym co św. Franciszek pisał
o Bogu którego wszechmoc i świętość to nic innego jak dobroć
i miłość które nie mają granic. Dobroć Boga św. Franciszek
dostrzegał w stworzeniach ale także i w dziele zbawczym.
Miłość jaką odkrył w Jezusie Chrystusie zawsze go zadziwiała,
swoją niezmierzonością ale i bliskością.
Bóg który jest dobrem stanął u początku całej filozofii
życiowej Biedaczyny. Skoro Bóg jest najwyższym dobrem, to
musi On zająć absolutnie pierwsze miejsce w życiu człowieka.
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Nic nie może przysłonić człowiekowi Boga. Dlatego też
Biedaczyna z taką konsekwencją ciągle stawiał Boga na
pierwszym miejscu. Z czasem Biedaczyna zauważył, że to
wyniesienie Boga na pierwsze miejsce w niczym nie ujmuje
innym wartościom, co więcej strzeże je i porządkuje. To dzięki
temu, że Bóg stał się największym Dobrem dla św. Franciszka,
tenże nie mógł krzywdzić drugiego człowieka. Byłoby dla niego
nie do pogodzenia uznanie absolutnego prymatu Boga
z brakiem miłości do bliźniego.
Inną konsekwencją uznania Boga jako najwyższego
dobra było ubóstwo. Skoro Bóg jest jedynym i najwyższym
dobrem to wszystko inne staje się relatywne. W Bogu św.
Franciszek odnalazł wszystko to co jest konieczne do życia.
Bóg tak napełnił jego wnętrze, że wszystko inne było czymś
bardzo drugorzędnym co jednak wcale nie znaczyło, że
Biedaczyna pogardzał światem czy stworzeniami.
Doświadczając takiej wewnętrznej pełni, św. Franciszek
nie dostrzegał konieczności szukania innych dóbr. Posiadał,
tylko to co było konieczne do życia, a całą resztę miał w Bogu.
Ubóstwo było dla św. Franciszka narzędziem do tego aby
posiadać i doświadczać w sobie to najwyższe dobro jakim jest
Bóg. Możemy więc stwierdzić, że ubóstwo bez Boga jest czymś
absurdalnym. Jest ono niemożliwe do zachowania, jeśli Bóg
nie stanie się dla nas najwyższym dobrem.
Nie możemy więc dziwić się św. Franciszkowi, że
doświadczając wielkości dobroci Bożej, jego modlitwa
zamieniała się w dosłowny wybuch wdzięczności i zachwytu:
Tobie oddajemy
każde uwielbienie,

każdą chwałę,
każdą łaskę,
każdą cześć,
każde błogosławieństwo
i każde dobro.
Oratio
Panie prosimy cię naucz nas co to znaczy być
prawdziwie ubogimi. Pozwól nam zrozumieć to, że nie ma
prawdziwego ubóstwa bez uprzedniego spotkania się z Tobą.
Tobie chcemy wyznać, że jedynie Ty jesteś dla nas
najwyższym i jedynym Dobrem.
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Porcjunkula – kolebka
Zakonu

Lectio
Szczęśliwy ojciec zatrzymał się raz z synami
w miejscowości blisko Asyżu, zwanej Rivo Torto, gdzie
znajdowała się jakaś szopa opuszczona przez wszystkich.
Była tak ciasna, że z trudem mogli w niej usiąść lub położyć
się. Bardzo często brakowało im tam chleba. Jedli tylko
rzepę, którą otrzymywali z konieczności prosząc o jałmużnę.
Mąż Boży wypisał imiona braci na belkach szopy, by ci,
którzy chcieliby spać albo modlić się, mogli znaleźć swoje
miejsce, bez narażania innych mieszkających w tej ciasnej
szopie na hałas i zakłócenia skupienia ducha. Pewnego dnia,
gdy bracia w niej przebywali, zjawił się jakiś wieśniak ze
swym osłem, zamierzając zatrzymać się w niej. Obawiał się,
że bracia go wyrzucą. W progu krzyczał na osła:
– Wchodź! Wchodźże! To będzie szczęście dla tej szopy!
Święty ojciec słysząc słowa i poznając zamiar
wieśniaka, zasmucił się, zwłaszcza dlatego, że ten człowiek ze

swym osłem narobił tyle hałasu i przeszkodził wszystkim
braciom oddanym modlitwie i skupieniu. Mąż Boży
powiedział więc do braci:
– Wiem, bracia, że Bóg nie powołał nas, byśmy dawali
schronienie osłowi i zajmowali się zgiełkiem świata, lecz
abyśmy raczej od czasu do czasu głosili drogę zbawienia
i udzielali zbawiennych rad, szczególnie zaś byśmy poświęcili
się modlitwie i dziękczynieniu.
Opuścili więc szopę, by mogła służyć ubogim
trędowatym. Stamtąd udali się do Matki Bożej z Porcjunkuli,
w pobliżu której zamieszkiwali ongiś mały domek, zanim
otrzymali i kościół.
W następstwie tego błogosławiony Franciszek,
prowadzony mocą i natchnieniem Bożym, skierował
pokorną prośbę do opata klasztoru św. Benedykta na górze
Subasio, w pobliżu Asyżu, i tak nabył ten kościół. Polecił go
specjalnie i serdecznie ministrowi generalnemu i wszystkim
braciom jako miejsce umiłowania przez chwalebną Dziewicę,
bardziej niż wszystkie inne miejsca i kościoły na świecie.
3 Tow. 55–56
Meditatio
Wspólnota braci rozrastała się. Po odbudowie San
Damiano św. Franciszek i jego towarzysze stanęli wobec wielu
pytań. To co było dla nich jasne i niepodważalne, to był cel ich
życia. Żyć Ewangelią, zachować ją możliwie jak najwierniej,
w prostocie serca i w braterskiej wspólnocie. Życie jednak
codziennie przynosiło wiele problemów. Gdzie mieszkać? Co
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jeść? Z czego się utrzymywać? Czemu się przede wszystkim
poświęcić?
Ich pierwszym miejscem była Porcjunkula: ponieważ nie
mieli miejsca, gdzie mogliby stale mieszkać, zbierali się
często w małym, biednym i opuszczonym kościółku zwanym
Matką Bożą z Porcjunkuli. Opuszczony początkowo kościółek
mieścił bez trudu wszystkich braci. Mogli tam nie niepokojeni
przez nikogo modlić się tyle ile chcieli, tam zbudowali sobie
małą chatkę, w której czasami zatrzymywali się. Jednak
bracia początkowo nie chcieli się wiązać z żadnym miejscem,
ponieważ chcieli głosić Ewangelię ludowi, a to wymagało
wędrownego sposobu życia. Była ich jeszcze garstka, więc
mogli poruszać się zawsze razem. Ich drugim miejscem była
szopa w Rivo Torto. Była ona ciasna i uboga, ale zawsze dająca
dach nad głową. Tu bracia modlili się, byli razem,
dyskutowali. Doświadczenie wspólnoty, trudu życia, twardości
warunków było ich jakby pierwszym nowicjatem. Pobyt
w Rivo Torto zakończył się jednak niespodziewanie i trochę
komicznie: Pewnego dnia, gdy bracia w niej przebywali,
zjawił się jakiś wieśniak ze swym osłem, zamierzając
zatrzymać się w niej. Obawiał się, że bracia go wyrzucą.
W progu krzyczał na osła:
– Wchodź! Wchodźże! To będzie szczęście dla tej szopy!
Święty ojciec słysząc słowa i poznając zamiar wieśniaka,
zasmucił się, zwłaszcza dlatego, że ten człowiek ze swym
osłem narobił tyle hałasu i przeszkodził wszystkim braciom
oddanym modlitwie i skupieniu.
Istotna jest jednak konkluzja św. Franciszka: wiem,
bracia, że Bóg nie powołał nas, byśmy dawali schronienie

osłowi i zajmowali się zgiełkiem świata, lecz abyśmy raczej
od czasu do czasu głosili drogę zbawienia i udzielali
zbawiennych rad, szczególnie zaś byśmy poświęcili się
modlitwie i dziękczynieniu.
W tych słowach znajdujemy odpowiedź na pytanie
dotyczące sposobu życia braci: modlitwa i wędrowne
kaznodziejstwo. Bracia mają zachowywać Ewangelię,
opierając swą aktywność na tychże dwóch biegunach. Dlatego
bracia powrócili do swego pierwotnego miejsca – Porcjunkuli,
którego już nigdy nie opuścili. Matka Boża Anielska stała się
kolebką Zakonu, miejscem szczególnie ukochanym przez św.
Franciszka i jego braci. W następstwie tego, błogosławiony
Franciszek, prowadzony mocą i natchnieniem Bożym,
skierował pokorną prośbę do opata klasztoru św. Benedykta
na górze Subasio, w pobliżu Asyżu, i tak nabył ten kościół.
Polecił go specjalnie i serdecznie ministrowi generalnemu
i wszystkim braciom jako miejsce umiłowania przez
chwalebną Dziewicę, bardziej niż wszystkie inne miejsca
i kościoły na świecie.
Porcjunkula stała się więc pierwszym stałym miejscem
braci. Św. Franciszek bardzo pragnął aby stała się ona
punktem odniesienia dla każdego z braci. Chciał, aby tak jak
ten kościółek byli oni zawsze mali i nie szukający wielkości.
Aby byli świątynią – miejscem Bożej obecności – i dawali
każdemu napotkanemu człowiekowi pokój i odpoczynek, tak
jak to sami otrzymywali w Porcjunkuli. Św. Franciszek chciał,
aby Porcjunkula była miejscem z którego wychodziłby każdy
brat na swoje apostolskie drogi i do którego powracałby, by
tutaj na modlitwie odnowić swe siły. Tak też stało się w życiu
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św. Franciszka. Z Porcjunkuli wyszedł na drogę do Rzymu po
zatwierdzenie Zakonu, do sułtana w Ziemi Świętej, na górę La
Vernę, gdzie miał otrzymać stygmaty. Do Porcjunkuli wracał
z każdej swojej wyprawy, na kapituły braci i wreszcie po to, by
u Matki Bożej Anielskiej spotkać się ze swoją siostrą śmiercią
cielesną.
Odnajdujemy tutaj kolejną charakterystyczną cechę
rodzącego się Zakonu. Bracia z zasady wiodą życie wędrowne,
głosząc Ewangelię ludowi. Mają jednak stały punkt oparcia –
Porcjunkulę, z której wychodzą i do której wracają. Jest ona
dla nich miejscem, w którym mają odnawiać i pogłębiać swoją
tożsamość. Należy także podkreślić i to, że kolebka Zakonu
jest, i to nie przypadkowo, kolebką maryjną. Bowiem Maryja
jest najlepszym Wzorem życia ewangelicznego oraz Matką
strzegącą swych braci.
Oratio
Matko Boża Anielska z malutkiej Porcjunkuli! Tobie
powierzamy nasz Zakon. Chroń braci którzy przemierzają
cały świat głosząc dobrą nowinę o Twoim Synu. Pomóż tym
braciom którzy przeżywają trudne chwile i przygarnij ich
pod swój macierzyński płaszcz.
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XXVII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Pierwsza wyprawa misyjna

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.

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.
Słuchacze pytali się nawzajem:
– Kim są ci ludzie i co znaczą te słowa, które mówią?
W tych bowiem czasach miłość i bojaźń Boża wygasły
prawie zupełnie i w ogóle nie znano drogi pokuty, co więcej,
uważano ją nawet za głupotę. Rozkosze cielesne, żądza
bogactw i pycha żywota panowały do tego stopnia, że cały
świat wydawał się być ofiarą tych trzech plag.
Miano więc różne zdania o tych mężach
ewangelicznych. Jedni mówili, że są to szaleńcy lub ludzie
pijani. Drudzy zaś utrzymywali, że takie słowa nie
wypływały z głupoty. Jeden ze słuchaczy stwierdził:
– 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.
Tymczasem jednak, chociaż niektórzy odczuwali lęk,
widząc styl ich świętego postępowania, to jednak nie
naśladowali ich. Natomiast kobiety i młode dziewczęta,
spostrzegając ich z daleka uciekały w obawie, by nie ulec ich
szaleństwu i obłąkaniu. Po przejściu owej okolicy bracia
wrócili na wspomniane miejsce Matki Bożej z Porcjunkuli.
3Tow. 33–34
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Meditatio
W malutkiej wspólnocie nadszedł czas pozostawienia
Porcjunkuli i czasowego rozstania się z powodu pierwszej
misyjnej wyprawy braci. Św. Franciszek wraz z br. Idzim
wyruszyli do Marchii Ankońskiej, natomiast Bernard
z Piotrem w przeciwnym kierunku. Ten tak może pozornie
niewiele znaczący fakt był kolejnym 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. 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, aby 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.
Odnajdywał ludzi przy ich codziennych zajęciach i tam głosił
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.
Miłość Boża jest fundamentem całego życia
chrześcijańskiego. Bóg kocha człowieka miłością czystą, to
znaczy bezinteresowną. Miłość ta obejmuje człowieka takim
jakim on jest, a nie takim jakim miałby być lub takim jakim
mu się wydaje, że jest. Bóg kocha człowieka ze względu na to,
że jest, a nie na to, co robi. Człowiek jest obejmowany tą
miłością w każdym miejscu i w każdym czasie, nie ma ani
jednej chwili w jego życiu, w czasie której nie byłby kochany.
Nawet jeśli człowiek grzeszy, to Bóg jako miłosierny Ojciec nie
przestaje go kochać i z otwartymi ramionami czeka na jego
powrót. Św. Franciszek czuł doskonale, że człowiekowi
najbardziej potrzebne jest na nowo odkrycie tej prawdy, że
jest miłowany. Wiedział jednocześnie, że aby tego daru nie
zmarnować, trzeba postawy pełnej bojaźni Pańskiej. Bojaźń ta
nie oznaczała postawę neurotycznego lęku przed Bogiem, ale
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rozpoznanie swej słabości i skłonności do grzechu. Bojaźń
niejako reguluje naszą relację do Boga, by nie była ona
niewłaściwa, to znaczy lekceważąca Boga. Trzeci temat
przepowiadania św. Franciszka to była pokuta. Nie można
jednak tego słowa skojarzyć tylko z surowymi i nieludzkimi
uczynkami pokutnymi. W ustach św. Franciszka to słowo
miało o wiele głębsze, biblijne znaczenie. Czynić pokutę, to
znaczy wrócić do Ojca, odnaleźć zgubioną drogę, wyrwać się
z niewoli grzechu i zła i zacząć żyć w wolności i radości dzieci
Bożych. Św. Franciszek głosząc pokutę, dał jednocześnie
świadectwo szczęścia i radości z powodu swego powrotu do
Boga. Taka postawa musiała być bardzo autentyczna, skoro
ludzie nie przechodzili obok niej obojętnie.
Po zakończeniu wyprawy misyjnej bracia powrócili do
swej kolebki – Porcjunkuli. Ich charyzmat stawał się coraz
bardziej widoczny i czytelny, nie tylko dla innych, ale przede
wszystkim dla nich samych.
Oratio
Prosimy Cię Panie za wszystkich nasi braci misjonarzy
ludowych i kaznodziei. Daj im słowa mądre i przekonujące
słuchaczy. Niech ich głoszenie Twojej nowiny będzie zawsze
budujące!
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XXVII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - Ś RODA

Praktyka ubóstwa

Lectio
Minęło kilka dni. Przyszło do nich trzech innych ludzi
z Asyżu: Sabbatino, Morico i Giovanni della Capella, którzy
prosili błogosławionego Franciszka, aby ich przyjął na braci.
On uczynił to pokornie i życzliwie.
Gdy szli przez miasto, prosząc o jałmużnę, rzadko kto
udzielał im wsparcia. Zazwyczaj obrzucano ich obelgami,
mówiono im, że po to opuścili swe dobra, by pożerać majątki
innych ludzi. Z tego powodu cierpieli wielki niedostatek.
Prześladowali ich również rodzice i krewni. Kilka osób
z miasta kpiło z nich jak z szaleńców lub ludzi naiwnych, bo
w owych czasach nikt nie wyrzekał się majętności, by prosić
o wsparcie idąc od drzwi do drzwi.
Natomiast biskup Asyżu, ten, do którego mąż Boży
często udawał się po radę, przyjmując go życzliwie,
powiedział mu pewnego dnia:

– Wasze życie wydaje mi się zbyt ciężkie i surowe, nic
bowiem nie posiadacie na tym świecie.
Święty odpowiedział mu:
– Panie! Gdybyśmy mieli jakieś posiadłości, potrzebna
byłaby nam broń, aby ich strzec. A przecież stąd wypływają
spory i procesy, bo bogactwo zwykło stwarzać tyle przeszkód
w miłości Boga i bliźniego. Dlatego nie chcemy posiadać na
tym świecie żadnego dobra doczesnego.
Spodobała się bardzo biskupowi ta odpowiedź męża
Bożego, który wzgardził wszelkim dobrem przemijającym,
a szczególnie pieniędzmi do tego stopnia, że we wszystkich
swych regułach zaleca szczególnie ubóstwo i stara się
nakłonić wszystkich braci do unikania pieniędzy.
Ułożył bowiem wiele reguł i wypróbował je przed
ułożeniem tej, którą jako ostateczną zostawił braciom.
W jednej z nich tak mówił o wzgardzie pieniędzmi:
,,Strzeżmy się, my którzy opuściliśmy wszystko, abyśmy za
taką drobnostkę nie utracili królestwa niebieskiego. A jeśli
gdzieś znajdziemy pieniądze nie poświęcajmy im więcej
troski niż pyłowi, po którym depczemy stopami”.
3 Tow. 35
Meditatio
Do wspólnoty zaczęli dołączać kolejni bracia pochodzący
z Asyżu. Św. Franciszek przyjął ich, czyniąc to pokornie
i życzliwie. Być może sam przecierał oczy ze zdumienia,
widząc swych dawnych przyjaciół porzucających swój
dotychczasowy styl życia a pragnących przyjąć nowy,
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ewangeliczny. Przyjmował ich z pokorą, bowiem wiedział, że
każdy z tych braci jest darem od Pana, który jest znakiem
ogromnego zaufania ze strony Boga. Trzeba było ogromnej
pokory ze strony św. Franciszka, aby nie przypisać sobie tego,
iż to z jego powodu przychodzą nowi bracia. Życzliwość jaką
im okazywał św. Franciszek też była czymś koniecznym,
bowiem z pewnością przynosili ze sobą, owi nowi współbracia,
wiele słabości, wad i lęków. Trzeba było więc wiele dobroci
i cierpliwości w pomocy braciom, aby wszystko to mogło
zostać przezwyciężone. Jedną z najtrudniejszych chwil w życiu
tych nowych braci był moment, kiedy musieli wrócić do swego
miasta Asyż. Ten ich powrót był niemalże równie trudny jak
wcześniejsze powroty św. Franciszka do Asyżu. Gdy szli przez
miasto, prosząc o jałmużnę, rzadko kto udzielał im wsparcia.
Zazwyczaj obrzucano ich obelgami, mówiono im, że po to
opuścili swe dobra, by pożerać majątki innych ludzi. Z tego
powodu cierpieli wielki niedostatek. Prześladowali ich
również rodzice i krewni. Kilka osób z miasta kpiło z nich jak
z szaleńców lub ludzi naiwnych, bo w owych czasach nikt nie
wyrzekał się majętności, by prosić o wsparcie idąc od drzwi
do drzwi. Nie spotkali się z żadnym aplauzem czy
zrozumieniem. Jedyną nagrodą za ich wybór był sam Bóg.
I właśnie to jest jednym z najlepszych sprawdzianów
autentyczności ich powołania. Bóg udziela jednocześnie
wystarczająco łask, aby wytrwać wśród przeciwności. A jeśli
one są, to są błogosławieństwem, bowiem spełniają funkcję
oczyszczającą.
W związku z doświadczeniem pierwszych braci,
u Biskupa Asyżu zrodziła się wątpliwość: wasze życie wydaje

mi się zbyt ciężkie i surowe, nic bowiem nie posiadacie na
tym świecie. Odpowiedź, jakiej udzielił Biskupowi św.
Franciszek, daje nam okazję do wejścia w kolejny
fundamentalny element charyzmatu franciszkańskiego.
Gdybyśmy mieli jakieś posiadłości, potrzebna byłaby nam
broń, aby ich strzec. A przecież stąd wypływają spory
i procesy, bo bogactwo zwykło stwarzać tyle przeszkód
w miłości Boga i bliźniego. Dlatego nie chcemy posiadać na
tym świecie żadnego dobra doczesnego.
Dlaczego św. Franciszek tak radykalnie chciał
praktykować ubóstwo zewnętrzne? Jednym z pierwszych
motywów jest: każda rzecz materialna pociąga za sobą wiele
trosk. Trzeba o nią dbać, jej strzec. Staje się ona czymś, co
przyciąga uwagę, absorbuje, a z czasem staje się ona jakby
celem w samym sobie. Wtedy to wpada się w złudzenie, że ta
rzecz jest niezbędna do życia, że bez niej nie będzie się można
obejść. Taka sytuacja jakby przewraca nam wszystko do góry
nogami. Człowiek staje się wtedy jej niewolnikiem, bo to nie
ona jemu ale on jej musi służyć. I właśnie takiego
materialnego niewolnictwa obawiał się jak ognia św.
Franciszek. By móc służyć Panu z całego serca, trzeba aby było
ono wolne. By móc iść tam, gdzie Pan posyła, trzeba być
wolnym od jakichkolwiek przywiązań. By kochać Boga,
człowiek musi być wewnętrznie wolny, albowiem miłość
mieszka w wolności. Posiadanie rzeczy na sposób niewolniczy
podcina korzenie powołania braci. Z wędrowników stają się
kustoszami miejsc i rzeczy. Z ludzi opierających się na Bożej
Opatrzności, stają się ludźmi pokładającymi swą ufność
w ziemskich zabezpieczeniach. Ich życie wtedy powoli
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przestaje być znakiem. Rzeczy materialne rodzą też
nienasyconą chciwość, oddzielając od tych, którzy z różnych
powodów nic nie posiadają. Nie można więc dziwić się
ostrzeżeniu św. Franciszka: Strzeżmy się, my którzy
opuściliśmy wszystko, abyśmy za taką drobnostkę nie
utracili królestwa niebieskiego. A jeśli gdzieś znajdziemy
pieniądze nie poświęcajmy im więcej troski niż pyłowi, po
którym depczemy stopami.
Ubóstwo już na zawsze pozostało cechą
charakterystyczną Zakonu Braci Mniejszych. Zakon ten został
ufundowany na paradoksalnej podstawie, by niczego nie
posiadać na własność. Praktyka ubóstwa zawsze przesądzała
albo żywotności albo o dekadencji franciszkańskich wspólnot.
Oratio
Prosimy Cię Panie o ducha prawdziwego
ewangelicznego ubóstwa, polegającego na umiejętności
nieustannego pozostawiania siebie i nie przywiązywania się
do czegokolwiek. Ty bądź dla nas jedynym i najwyższym
bogactwem.
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XXVII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - C ZWARTEK

Jak bracia mają iść przez
ten świat

Lectio
Gdy to powiedział i pobłogosławił ich, mężowie Boży
wyruszyli zachowując wiernie jego przestrogi. Gdy zaś
napotykali kościół albo krzyż chociażby daleko od drogi
pochylali się do modlitwy i pobożnie mówili:
– Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Cię we
wszystkich kościołach, które są na całym świecie, gdyż przez
Krzyż swój święty odkupiłeś świat.
Wierzyli bowiem, że znajdują dom Boży, ilekroć
spotkają krzyż lub kościół.
Wszyscy natomiast, którzy ich widzieli, byli bardzo
zdumieni, bo ich ubiór i życie były krańcowo różne od
wszystkich innych śmiertelników i wyglądali na ludzi
z lasów. Tam gdzie wchodzili do miasta czy zamku, osady
czy domu, zwiastowali pokój i zachęcali wszystkich, aby bali
się i kochali Stwórcę nieba i ziemi oraz zachowywali Jego
przykazania.

Niektórzy chętnie ich słuchali, inni przeciwnie, szydzili
z nich. Liczni zadręczali ich pytaniami. Byli tacy, którzy
pytali:
– Skąd jesteście?
Inni pytali, do jakiego zakonu należą. Ponieważ byłoby
męczące odpowiadanie na te wszystkie pytania, wyznawali
z prostotą, że są pokutnikami przychodzącymi z Asyżu; bo
też w istocie ich grupka nie miała jeszcze oficjalnej nazwy
zgromadzenia zakonnego.
Chociaż tak życzliwie byli przyjęci przez niego, to
w oczach innych uchodzili za najpodlejszych do tego stopnia,
że wielu ludzi zarówno niskich, jak i wielkich pochodzeniem,
obrzucało ich zniewagami i obelgami, rozrywając czasem
nawet ich nędzne szaty. Gdy słudzy Boży zostali tak
obnażeni, oni, którzy według wskazówki ewangelicznej,
nosili tylko jedną tunikę, nie domagali się tego, co im
zabrano; kiedy zaś z litości zdecydowano się im je oddać,
przyjmowali chętnie.
Niektórzy obrzucali ich błotem, inni wciskali im w ręce
kostki i zapraszali do gry, a inni jeszcze chwytali za kaptur
z tyłu i w ten sposób przewieszonych nieśli na swych plecach.
Zmuszali ich do zniesienia tych i innych udręk, bo uważali
ich za tak zasługujących na wzgardę, że można ich bezkarnie
męczyć według swego upodobania.
Na domiar złego głód, pragnienie, zimno i wyczerpanie
przysparzały im cierpień i zmartwień; zgodnie
z napomnieniami błogosławionego Franciszka, wszystko
znosili wytrwale i cierpliwie, nie smucąc się, nie niepokojąc
ani nie złorzecząc tym, którzy wyrządzali im zło. Przeciwnie,
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jako ludzie doskonale ewangeliczni i pewni nagrody, którą
mieli otrzymać, radowali się bardzo w Panu i uważali się za
szczęśliwszych za każdym razem, gdy spotykały ich takie
próby i utrapienia; a także według nauki Ewangelii modlili
się pilnie i żarliwie za swych prześladowców.
3 Tow 37; 40
Meditatio
Powoli wspólnota zgromadzona wokół św. Franciszka
rozrastała się i krzepła. Jest rzeczą charakterystyczną, że św.
Franciszek po raz kolejny zaczął posyłać braci na wyprawę
misyjną. Jego argumentacja była bardzo prosta: Bóg powołał
nas nie tylko dla naszego zbawienia, ale dla zbawienia wielu,
abyśmy szli przez świat zachęcając wszystkich bardziej
przykładem niż słowami do czynienia pokuty za swe grzechy
i do pamiętania o przykazaniach Bożych. Św. Franciszek
wygłosił też swoją mowę misyjną, w której można po raz
kolejny uchwycić istotne cechy całego Zakonu:
Nie bądźcie strwożeni tym, że jest was niewielu
i jesteście niewykształceni, ale po prostu i bez obaw głoście
pokutę ufając Panu, który zwyciężył świat. To Jego Duch
mówi przez was, by wezwać wszystkich grzeszników do
nawrócenia się i do zachowywania Jego przykazań.
Spotkacie pewnych ludzi, wiernych, cichych, życzliwych,
którzy z radością przyjmą was i wasze słowa; a także wielu
innych, niewiernych, pysznych, bluźnierców, którzy bluźniąc
będą sprzeciwiać się wam i temu, co będziecie mówić.

Zapiszcie więc dobrze w sercach swych postanowienie
znoszenia wszystkiego w cierpliwości i pokorze.
Nie martwcie się tym, że jesteście nieliczni. Św.
Franciszek był na drugim krańcu logiki tego świata. Świat ceni
to, co jest zauważalne, wielkie, znaczące. Mentalność świata
jest zawsze skoncentrowana na tym, co błyszczy na zewnątrz.
Ewangelia przynosi zupełnie inny sposób wartościowania,
bowiem Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, ale na to, co
znajduje się w sercu człowieka. Bóg inaczej liczy niż świat; On
kocha to, co małe, proste i pokorne. Nie ceni zewnętrznego
splendoru, potęgi, mocy oddziaływania. Dlatego też św.
Franciszek z góry chciał przestrzec braci przed pułapką
światowej mentalności. Ich moc nie leży w ich liczebności, ale
w pokorze i czystości serca będącego miejscem Bożej
obecności. Nieprzypadkowo, dla podkreślenia tego rysu
duchowości, nazwał później swoją wspólnotę Zakonem Braci
Mniejszych. Zawsze mniejszych od każdego, kogo spotkali na
swych drogach.
Nie martwcie się tym, że jesteście nieuczeni. Jest rzeczą
jasną, że głoszenie Bożego Słowa wymaga solidnego
przygotowania intelektualnego. Ewangelizacja nie ma nic
wspólnego z improwizacją. Św. Franciszek jednak nie
rozpoczął ewangelizacji od wysyłania braci na uniwersytety
czy od zakładania własnego studium. Jego myślenie było
następujące: najpierw bracia mają się troszczyć o to, by
posiąść Ducha Pańskiego. Mają być najpierw świadkami,
a później głosicielami. Na nic nawet największa mądrość
poparta piękną wymową, jeśli za tym nie stoi życie. Św.
Franciszek bał się zachwiania pewnej hierarchii, postawieniu
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intelektu przed sercem, co mogło prowadzić do jałowego
pustosłowia. Jednak św. Franciszek nigdy nie wykluczył
konieczności nauki braci. Z czasem tę prawdę ułożono
w powiedzenie, że gmach Zakonu zbudowany jest na
świętości i nauce.
W czasie wyprawy misyjnej bracia wzbudzali różne
reakcje: wszyscy natomiast, którzy ich widzieli, byli bardzo
zdumieni, bo ich ubiór i życie były krańcowo różne od
wszystkich innych śmiertelników i wyglądali na ludzi
z lasów. Wtedy to po raz pierwszy zadano im pytanie: Skąd
jesteście? Inni pytali, do jakiego zakonu należą. Przez to
bracia niejako zostali zmuszeni po raz pierwszy do
samookreślenia się: wyznawali z prostotą, że są pokutnikami
przychodzącymi z Asyżu. Pokutnicy, a więc ludzie, którzy
odnaleźli swoją drogę do Boga i nią kroczący. Ci pierwsi bracia
określili się jako wędrujący za Panem. Ta wędrówka była
widoczna w sensie dosłownym, ponieważ bracia nieustannie
się przemieszczali, ale miała też i znaczenie duchowe.
Intensywność tej wewnętrznej przemiany widać w postawie,
jaką przyjęli wobec najróżniejszych przeciwności.
Prześladowania, głód, zimno bynajmniej nie oddalały ich od
Boga i ludzi, przeciwnie, odpowiadali na to wszystko jeszcze
gorętszą modlitwą. Obietnica nagrody od Pana dawała im do
tego siłę.
Podsumowując te wszystkie elementy można dosyć
szybko zauważyć, że w życiu braci został wskrzeszony ideał
wspólnoty pierwszych apostołów. Nie mentalność zewnętrznej
potęgi, ale siła wewnętrzna. Nie mądrość tego świata, ale
świadectwo prawdy. Wędrówka za Panem, nawet wśród

prześladowań i trudów. Prymat miłości w każdym miejscu
i czasie. To wszystko przesądza o tym, że wspólnota Braci
Mniejszych miała charakter apostolski. Jej powołaniem było
na nowo wskrzeszenie w Kościele ideału apostolskiej
wspólnoty, zgromadzonej wokół Jezusa i głoszącej Ewangelię.
Oratio
Prosimy Cię Panie rozpal nas wewnętrznie abyśmy na
nowo z całą gorliwością przyjęli franciszkański charyzmat.
Broń nas przed zniechęceniem, rutyną i znudzeniem
w naszym życiu i posłudze.
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XXVII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P IĄTEK

Codzienne życie braci

Lectio
Skoro więc ludzie widzieli, że bracia radowali się
w swoich udręczeniach, że poświęcali się gorliwie i pobożnie
modlitwie oraz dziełom miłosierdzia i nie przyjmowali
pieniędzy ani nigdy ich nie nosili, że panowała wśród nich
najżarliwsza miłość, dzięki której dali się poznać jako
prawdziwi uczniowie Pana, wielu ludzi wzruszało się
i przychodziło do nich prosić o przebaczenie wszystkich
wyrządzonych krzywd. Bracia wybaczali z całego serca,
mówiąc:
– Niech Pan wam wybaczy – i dawali im upomnienia
pożyteczne dla zbawienia.
Niektórzy zaś prosili braci o przyjęcie ich do swego
grona. A ponieważ każdy z owych sześciu braci otrzymał od
Franciszka prawo przyjmowania do zakonu, bo mała była
liczba braci, to niektórych z nich przyjęli do swej wspólnoty

i wszyscy w oznaczonym terminie wrócili wraz z nimi do
Matki Bożej z Porcjunkuli.
Gdy zobaczyli się znowu, doznali tak wielkiej radości
i wesela, że wydawało się, iż nie pamiętają tego, co
wycierpieli ze strony niegodziwych.
Wykorzystywali pilnie każdy dzień na modlitwę i pracę
ręczną, aby zupełnie uniknąć lenistwa, nieprzyjaciela duszy.
Chętnie wstawali o północy i modlili się bardzo pobożnie,
obficie wylewając łzy i głęboko wzdychając. Jeden drugiego
darzył głębokim uczuciem miłości; służyli sobie nawzajem
i troszczyli się jeden o drugiego, jak matka o swego jedynego,
ukochanego syna. Tak wielka była ich miłość, że wydawało
się, iż łatwo wydadzą ciała swoje na śmierć nie tylko
z miłości do Chrystusa, lecz również dla zbawienia duszy
i ciała swoich współbraci.
3 Tow. 41
Meditatio
Św. Franciszek zawsze pragnął, aby w Porcjunkuli bracia
prowadzili wzorowe życie, tak aby ta wspólnota mogła być dla
innych zwierciadłem doskonałości. Spoglądając na formę
życia braci u Matki Bożej Anielskiej, znowu możemy odkryć
bardzo wiele istotnych cech duchowości całego Zakonu.
Wykorzystywali pilnie każdy dzień na modlitwę i pracę
ręczną. Modlitwa była pierwszym elementem cechującym tę
wspólnotę. Najpierw modlitwa wspólnotowa, czyli liturgia
Eucharystii i Godzin. Jeśli Eucharystia była dosłownie sercem
ich życia, to brewiarz recytowany w oznaczonych porach był
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ich kręgosłupem. Wspólna modlitwa liturgiczna była
wyraźnym zewnętrznym znakiem ich łączności z Kościołem
oraz że są prawdziwą wspólnotą kościelną. Modlitwa
liturgiczna była jednocześnie dla braci prawdziwą szkołą
wiary, bowiem przez nieustanne odmawianie psalmów
i słuchanie Słowa Bożego mogła ona kształtować ich życie
wewnętrzne. Drugim wymiarem ich modlitwy było pełne
spontaniczności i swobody spotkanie z Bogiem. Modlitwa
osobista braci była czymś, co dopełniało liturgię, co pozwalało
im zachować świeżość i autentyczność. Z wielkim naciskiem
należy stwierdzić, że pierwotna wspólnota braci była przede
wszystkim wspólnotą nieustannej modlitwy. Obok modlitwy
kolejną cechą wspólnoty była praca. Jest to naturalną
konsekwencją ślubu ubóstwa. Nie posiadając nic na własność,
ani żadnych stałych dochodów, a jednocześnie nie chcąc żyć
na koszt innych, bracia oddawali się pracy. Przynosiła ona im
wiele korzyści i to nie tylko materialnych, ale i moralnych.
Praca chroniła braci przed lenistwem, pasożytnictwem, uczyła
ich uczciwości i solidności. Dzięki własnej pracy wiedzieli, ile
kosztuje zarobienie na przysłowiową kromkę chleba. Wreszcie
ich praca była czytelnym znakiem ich solidarności z ubogimi.
W tamtych czasach ludzie bogaci nie pracowali i uważali pracę
za coś poniżającego, św. Franciszek to podejście zupełnie
zmienił.
Trzecim szczególnym elementem była wzajemna troska
o siebie: Jeden drugiego darzył głębokim uczuciem miłości;
służyli sobie nawzajem i troszczyli się jeden o drugiego, jak
matka o swego jedynego, ukochanego syna. Tak wielka była
ich miłość, że wydawało się, iż łatwo wydadzą ciała swoje na

śmierć nie tylko z miłości do Chrystusa, lecz również dla
zbawienia duszy i ciała swoich współbraci. Można być obok
siebie, razem mieszkać, żyć, pracować, a jednocześnie
zupełnie się nie znać. Wspólnota braterska nie polega na tym,
że wszyscy noszą ten sam habit i mieszkają w jednym miejscu.
Istotą wspólnoty są relacje między braćmi. Im bardziej są one
autentyczne, głębokie, naznaczone miłością i dążnością do
wspólnego celu, tym bardziej jest to prawdziwa wspólnota.
Św. Franciszek zawsze bardzo mocno podkreślał, że relacje
pomiędzy braćmi mają być podobne, do tych jakie posiada
matka do swoich dzieci. Dlatego też relacje braterskie
w Porcjunkuli karmiły się na co dzień wzajemną troską,
przebaczeniem, wychodzeniem sobie naprzeciw w różnych
potrzebach.
Innym ważnym elementem pierwotnej wspólnoty
w Porcjunkuli było posłuszeństwo i związana z nim bardzo
konkretna praktyka bycia mniejszym – minorytas. Każda
wspólnota wymaga pewnego porządku, zasad, struktur. Nie
ma wspólnoty bez przełożonego, który jej służy, jak i bez
współdziałania ze strony podwładnych. Jednakże wspólnocie
bardziej niż nawet najlepsze struktury służy postawa bycia
mniejszym: Pokora i miłość były w nich tak ugruntowane
i głęboko zakorzenione, że każdy miał dla drugiego szacunek
taki, jakby wobec ojca i pana, a ci, którym obowiązki lub
inne względy dawały pierwszeństwo, starali się być
pokorniejsi i mniejsi od innych. Oddawali się wszyscy
doskonałemu praktykowaniu posłuszeństwa, zawsze gotowi
do spełnienia woli rozkazującego, bez dociekania, czy
wydane polecenie było słuszne czy nie.
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Wspólnota braterska – fraternitas – od początku
należała do istoty charyzmatu franciszkańskiego. Nie ma braci
żyjących w pojedynkę, jak samotne wyspy. Wspólnota jest tym
miejscem, gdzie się przekazuje, otrzymuje i praktykuje
franciszkański charyzmat. Wspólnota braterska jest miejscem
doświadczenia Boga, poznania siebie, służby drugiemu. Jest
ona wielkim darem dla świata, który zawsze był i jest
spragniony autentycznego braterstwa.
Oratio
Prosimy Cię Panie pomóż nam w naszej codzienności
ciągle odkrywać Twoją obecność. Broń nas od rutyny
i znudzenia, tak abyśmy w naszej codzienności zachowali
świeżość naszego powołania.
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Spotkanie z papieżem
Innocentym 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. (...)
Że przed przybyciem błogosławionego Franciszka
widział we śnie Kościół św. Jana na Lateranie, któremu
groziła ruina i jednego mizernego i wzgardzonego
zakonnika, podtrzymującego go swymi ramionami. Po
obudzeniu zdumiony i wystraszony, całą swą mądrością
i przenikliwością starał się odkryć znaczenie owego
widzenia. Lecz po kilku dniach, gdy przyszedł do niego
błogosławiony Franciszek i przedstawił mu swe plany, jak
powiedziano; a także poprosił o zatwierdzenie Reguły, którą
napisał w prostych słowach, posługując się tylko słowami
świętej Ewangelii, do doskonałości której całkowicie
przywarł, papież patrząc na niego, tak żarliwego w służbie
Bożej i zastanawiając się nad swoją wizją, a także nad
wspomnianą przypowieścią męża Bożego zaczął mówić do
siebie:
– Zaprawdę, to on jest tym świętym zakonnikiem, który
odbuduje i podtrzyma Kościół Boży.
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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, i 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
Pan rozpoczął czynić przez nas, abyśmy zgodnie z jego wolą
i nakazem prowadzili nadal rozpoczęte dzieło. 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. Trzeba pamiętać, że w czasach św. Franciszka
powstawało wiele grup pokutnych pragnących wieść życie
ewangeliczne, ale wskutek braku ich łączności z Kościołem
szybko zamieniały się w sektę. 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. W samym Rzymie kardynał Jan
od św. Pawła, który mógł wcześniej poznać braci, przedstawił
ich papieżowi Innocentemu III: Spotkałem najdoskonalszego
człowieka, który chce żyć według ideałów świętej Ewangelii
i zachowywać w całej rozciągłości doskonałość
ewangeliczną. Wierzę, że Pan chce posłużyć się nim dla
odnowienia na całym świecie wiary Świętego Kościoła.
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 decydującą. 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. 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.
Ojciec święty jako następca św. Piotra zatwierdził
ewangeliczny sposób życia św. Franciszka i jego braci. Położył
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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 było
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. Ważnym 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. Przez
błogosławieństwo papieskie i zatwierdzenie stali się
zaczątkiem wielkiego ruchu, który po dzisiejszy dzień
wykonuje polecenie Innocentego III. To co stało się w Rzymie
stanowiło wielką pieczęć na życiu św. Franciszka. Jego
duchowa droga, która doprowadziła go tego, że razem
z braćmi chciał żyć według Ewangelii, została uznana jako
wielki dar dla Kościoła. 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 ewangelizację słowem
i przykładem. Jest wreszcie pierwszym Zakonem, który swoją
strukturę i duchowość oparł całkowicie na Ewangelii.
Oratio
Dziękujemy Ci Panie za zatwierdzenie naszego Zakonu
przez papieża Innocentego III. Dziękujemy Ci za jego
rozeznanie, dzięki któremu w św. Franciszku i jego tworzącej
się wspólnocie ujrzał wielką szansę dla ewangelicznej
odnowy Kościoła.
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XXVIII Niedziela Zwykła

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie królestwo,
zgotowane wam od początku świata.
Rnb 23 1–4
Meditatio

Lectio
Wszechmogący, najświętszy i najwyższy Boże, Ojcze
święty, i sprawiedliwy, Panie, królu nieba i ziemi, dzięki Ci
składamy z powodu Ciebie samego, że Twoją świętą wolą
i przez jedynego Syna Twego stworzyłeś z Duchem Świętym
wszystkie byty duchowe i cielesne, a nas uczyniłeś na obraz
i podobieństwo Twoje i umieściłeś w raju. My zaś upadliśmy
z własnej winy. I dzięki Ci składamy, że jak stworzyłeś nas
przez Syna Twego, tak przez świętą miłość Twoją, którą nas
umiłowałeś, sprawiłeś, że On, prawdziwy Bóg i prawdziwy
Człowiek, narodził się z chwalebnej zawsze Dziewicy,
błogosławionej, świętej Maryi i przez Jego krzyż i krew,
i śmierć zechciałeś nas wykupić z niewoli. I dzięki Ci
składamy, że Syn Twój przyjdzie w chwale swego majestatu,
aby strącić w ogień wieczny przeklętych, którzy nie czynili
pokuty i nie poznali Ciebie, i aby powiedzieć wszystkim,
którzy Ciebie poznali i uwielbili, i służyli Ci w pokucie:

W kolejne niedziele pragniemy rozważyć 23. rozdział
reguły niezatwierdzonej św. Franciszka. Biedaczyna napisał tę
regułę w 1221 r., a więc na pięć lat przed swoją śmiercią. Była
to pierwsza próba skodyfikowania charyzmatu udzielonego
mu przez Boga. Próba która udała się połowicznie. Z jednej
strony tekst nie został zatwierdzony, ze względu na swoją
rozwlekłość i charakter bardziej duchowy aniżeli prawny. Zaś
z drugiej strony reguła ta na zawsze pozostanie bezpośrednim
świadectwem duchowości św. Franciszka. Właśnie dlatego, że
znajdujemy w niej całe passusy o charakterze
teologiczno-duchowym, ich wartość jest szczególnie duża.
Ostatnie rozdziały tejże reguły mają szczególny
charakter. Znajdujemy tam jakby duchowy manifest
Biedaczyny. Przy pomocy licznych cytatów z Pisma Świętego,
św. Franciszek utkał tekst będący świadectwem tego
wszystkiego co działo się w jego wnętrzu. Biedaczyna
zrozumiał, że jego słowa byłyby bardzo nieadekwatne,
natomiast słowa biblijne o wiele lepiej oddadzą to co chciałby
braciom przekazać. Chciejmy więc pochylić się nad
poszczególnymi fragmentami tej długiej modlitwy zawartej
przez św. Franciszka w 23. rozdziale Reguły niezatwierdzonej.
Św. Franciszek modli się:
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Wszechmogący, najświętszy i najwyższy Boże, Ojcze
święty, i sprawiedliwy, Panie, królu nieba i ziemi, dzięki Ci
składamy z powodu Ciebie samego, że Twoją świętą wolą
i przez jedynego Syna Twego stworzyłeś z Duchem Świętym
wszystkie byty duchowe i cielesne, a nas uczyniłeś na obraz
i podobieństwo Twoje i umieściłeś w raju.
Swoją dziękczynną prefację św. Franciszek rozpoczyna
od dzieła stworzenia. Przypomina prawdę najbardziej
podstawową a mianowicie, że każdy byt pochodzi od Boga. Nic
nie istnieje dzięki sobie, ale to, że jest, zawdzięcza to Bogu.
Koroną wszelkiego stworzenia jest człowiek bowiem został on
uczyniony na obraz i podobieństwo Syna Bożego. Co więcej
Bóg stworzonego przez siebie człowieka umieścił w raju. Raj
jest niczym innym jak domem Ojca w którym człowiek jest
szczęśliwy, bowiem właśnie tam przeżywa swoją pełnię do
której został stworzony.
My zaś upadliśmy z własnej winy. I dzięki Ci składamy,
że jak stworzyłeś nas przez Syna Twego, tak przez świętą
miłość Twoją, którą nas umiłowałeś, sprawiłeś, że On,
prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, narodził się
z chwalebnej zawsze Dziewicy, błogosławionej, świętej
Maryi i przez Jego krzyż i krew, i śmierć zechciałeś nas
wykupić z niewoli.
Na drodze szczęścia człowieka stanął jego upadek.
Grzech sprawił, że człowiek musiał opuścić raj – dom Ojca. Co
więcej bramy raju zostały zamknięte i człowiek o własnych
siłach już nie mógł do niego powrócić. Dopiero Jezus przez
swoje wcielenie i odkupienie otworzył nam drogę do domu
Ojca. Bramy raju na nowo zostały otwarte! Właśnie to dzieło

które dokonał Jezus było u św. Franciszka zawsze
szczególnym przedmiotem podziwu i dziękczynienia. Zdawał
sobie sprawę, że bez Jezusa i odkupienia, życie człowieka nie
miałoby większego sensu. Dom Ojca, do którego każdy
człowiek tęskni, pozostawałby dalej nieosiągalny. Dlatego też
Biedaczyna dziękuje i cieszy się na myśl sądu ostatecznego,
kiedy to:
Syn Twój przyjdzie w chwale swego majestatu, aby
strącić w ogień wieczny przeklętych, którzy nie czynili
pokuty i nie poznali Ciebie, i aby powiedzieć wszystkim,
którzy Ciebie poznali i uwielbili, i służyli Ci w pokucie:
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie królestwo,
zgotowane wam od początku świata.
W modlitwie którą rozważyliśmy, św. Franciszek dotyka
tematów najbardziej podstawowych, jakim jest dzieło
stworzenia i odkupienia. Chce przez to wskazać nam, abyśmy
się w naszym życiu przesadnie nie rozdrabniali, na rzeczy
drugorzędne. Biedaczyna pragnie abyśmy zawsze i przede
wszystkim dziękowali Bogu za to że w ogóle istniejemy i że
jako dzieci boże, mamy dzięki odkupieniu, nadzieję oglądania
Go twarzą w twarz.
Oratio
Przyjmij Boże nasze dziękczynienie za dar życia.
Dziękujemy Ci za to, że nosimy w sobie obraz i podobieństwo
Twego Syna. Dziękujemy Ci, za całe dzieło wcielenia
i odkupienia prze które Twój Syn Jezus otworzył nam drogę
do raju.
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Struktura Zakonu

Lectio
Później błogosławiony Franciszek powiedział
papieżowi:
– Panie, jestem pełen współczucia na myśl o wszystkich
troskach i trudach, które Wasza Świątobliwość ustawicznie
ponosi w trosce o Kościół Boży, tym jednak, co okrywa mnie
wielkim zawstydzeniem jest to, że dla nas Braci Mniejszych
poświęcacie tyle starania i troski. Gdy bowiem wielu
szlachetnych i bogatych, a także przeliczni zakonnicy nie
mają do Was dostępu, my powinniśmy być ogarnięci obawą
i drżeniem na myśl, że my, ubożsi i bardziej wzgardzeni niż
inni zakonnicy, ośmielamy się nie tylko przyjść do Was, lecz
także stanąć przed Waszymi drzwiami i pukać do przybytku,
będącego ostoją chrześcijan. Z tego powodu pokornie i ze
czcią błagam Waszą Świątobliwość, by raczył dać nam
biskupa Ostii na ojca, by w trudnych chwilach bracia mogli

udawać się do niego, przestrzegając zawsze praw Waszej
najwyższej władzy.
Ta prośba spodobała się papieżowi i ustanowił biskupa
Ostii wielkim protektorem zakonu.
Wierny zleceniu, które otrzymał od papieża, jak dobry
protektor, wyciąga rękę ku obronie braci, pisząc do wielu
sprawujących władzę, którzy ich prześladowali, by nie
stawiano im oporu, lecz raczej by udzielano im pomocy
i poparcia w głoszeniu kazań i osiedlaniu się w ich okolicach,
jako dobrym i świętym zakonnikom, mającym potwierdzenie
Stolicy Apostolskiej. Wielu kardynałów za jego przykładem
przesłało takie same listy.
Wówczas na kapitule, która odbyła się po owej podróży
do Rzymu, błogosławiony Franciszek upoważnił ministrów
do przyjmowania nowych braci do zakonu i wysłał ich do
wspomnianych prowincji. Zabrali ze sobą listy kardynałów
i Regułę zatwierdzoną bullą apostolską. W ten sposób
prałaci, zaznajamiając się ze świadectwami, które
przedstawili im bracia, udzielili im chętnie pozwolenia na
budowanie, mieszkanie i głoszenie kazań w ich okolicach.
Bracia wzięli się natychmiast do dzieła. Tak więc, gdy bracia
zatrzymywali się i głosili kazania w owych okolicach, wielu
widząc ich pokorne i święte postępowanie, a także słysząc ich
najsłodsze słowa poruszające i rozpalające umysły Bożą
miłością i skłaniające do czynienia pokuty, przyjmowało
z zapałem i pokorą habit świętego zakonu.
3 Tow. 65–66
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Meditatio
Po jedenastu latach Zakon Braci Mniejszych przedstawiał
już zupełnie inny obraz. Wspólnota braci stała się liczna –
przekroczyła liczbę pięciu tysięcy. Co więcej, wspólnota ta
stawała się coraz bardziej międzynarodowa i rozproszona po
wielu krajach. Niewątpliwie ten rozwój Zakonu był dla św.
Franciszka wielką radością, ale i niósł ze sobą wiele
problemów. Po pierwszym okresie pełnym radości
i spontaniczności przyszedł moment szczególny, a mianowicie
wprowadzenie struktur, które by nadały Zakonowi stabilność
i zapewniły bezpieczeństwo w przyszłości.
Pierwszym wydarzeniem istotnym dla struktury Zakonu
był wybór ministrów, czyli prowincjałów. Cały Zakon został
podzielony na prowincje, na których czele stał minister –
prowincjał. Początkowo sam św. Franciszek wybierał braci na
ministrów w czasie kapituł, a z czasem to prawo i obowiązek
przeszło, na braci którzy należeli do danej prowincji.
Franciszkańska prowincja składała się z kilku lub kilkunastu
wspólnot lokalnych, na których czele stał gwardian. On to był
bezpośrednim przełożonym i sługą malutkiej wspólnoty braci.
Tak więc po kilku latach ustalił się szkielet Zakonu. Na
jego czele stoi generał, wybierany przez Kapitułę Generalną,
a podległy bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Cały Zakon
dzieli się na prowincje, a te na wspólnoty lokalne – czyli domy
braci. Cechami szczególnymi tej nowej struktury Zakonu są:
– zerwanie z mniszą tradycją stabilitas loci, czyli
stałością miejsca. Bracia przenoszą się z klasztoru do klasztoru

co kilka lat, na mocy polecenia swego przełożonego –
prowincjała;
– nie ma stałych urzędów. Wszyscy ministrowie: generał,
prowincjał, gwardian są wybierani bezpośrednio przez braci
na określony czas;
– Zakon podlega bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, nie
zaś biskupowi miejsca, na którego terenie znajduje się
klasztor.
Wiadomo, że wszystko to, co nowe, jest przyjmowane
z pewną nieufnością: Niektóre prowincje przyjmowały ich,
ale nie dawały polecenia na budowanie mieszkań; inne
wypędzały ich w obawie przed herezją. Działo się tak
dlatego, że kiedy papież Innocenty III aprobował ich zakon
i Regułę, nie zrobił tego na piśmie. Z tego powodu bracia
musieli wiele wycierpieć od duchowieństwa i od świeckich.
Zostali zmuszeni do opuszczenia pewnych prowincji.
Niepokojeni, nękani, czasem wręcz grabieni i pobici przez
rozbójników powracali do błogosławionego Franciszka
z duszą pełną goryczy. W ten sposób cierpieli prawie we
wszystkich krajach zaalpejskich, między innymi
w Niemczech, na Węgrzech i w wielu innych.
Wtedy to, by zapobiec takim bolesnym sytuacjom:
Kardynał Hugolin dowiedziawszy się o tym, wezwał do
siebie błogosławionego Franciszka i zaprowadził go do
papieża Honoriusza, gdyż Innocenty III w międzyczasie
zmarł. Ten zatwierdził uroczystą bullą papieską inną Regułę,
którą błogosławiony Franciszek ułożył na podstawie pouczeń
Chrystusa. Tak więc w 1223 r., trzy lata przed swoją śmiercią,
św. Franciszek w Fonte Colombo napisał Regułę. Reguła
176

franciszkańska składająca się z dwunastu rozdziałów na
zawsze pozostała fundamentem i dowodem tożsamości
Zakonu. W niej to św. Franciszek jasno określił charyzmat, że
życie Braci Mniejszych polega na zachowywaniu Ewangelii
w posłuszeństwie Kościołowi Rzymskiemu. Określił także:
sposób przyjmowania kandydatów, modlitwy, pracy, wyboru
Ministra Generalnego. Św. Franciszek jasno określił zasadę, że
bracia mają się udawać na misje, czyniąc przez to ze swego
Zakonu wspólnotę misyjną. Dokonał św. Franciszek rzeczy
niezwykle trudnej: umieścił cały charyzmat w pewne ramy
prawne. To co było ściśle duchowe – charyzmatyczne, stało się
czytelne, materialne w dwunastu rozdziałach Reguły.
Św. Franciszek chciał mieć jeszcze jedną rzecz. Wiedział
dobrze, że życie przekracza wszelkie zasady i przynosi różne
nieprzewidywalne sytuacje. Jedynym gwarantem
bezpieczeństwa Zakonu wśród tych wszystkich zmian mogła
być łączność z Kościołem ustanowionym przez Boga. Dlatego
św. Franciszek poprosił o kardynała protektora, który
czuwałby nad Zakonem.
W ten oto sposób został ustanowiony wraz
z charyzmatem i strukturą nowy Zakon w Kościele.

aby pomyślnie rozwijał się ku Twojej chwale i pożytkowi
wiernych.

Oratio
Dziękujemy Ci Panie za to, że powołałeś do życia
w Kościele Zakon Braci Mniejszych. Dziękujemy Ci za to
wszystko co ten Zakon przez wieki wniósł nowego do
Kościoła powszechnego. Błogosław dalej całemu Zakonowi,

177

XXVIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Kapituły Zakonu

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.
Chciał także, aby bracia otaczali szczególnym
szacunkiem również kapłanów, którzy sprawowali czcigodne
i największe tajemnice. Posuwał się aż do tego, że chciał, aby
gdziekolwiek ich spotkają, skłaniali głowę i całowali ich ręce.
A jeżeli spotkaliby ich jadących konno, chciał, aby nie tylko
całowali ich ręce, lecz także kopyta koni, na których jechali
ze względu na szacunek wobec ich władzy.
3 Tow. 57
Meditatio
Tworzący się Zakon otrzymał nową bardzo ważną dla
jego życia i posłannictwa strukturę: kapitułę. Gdy wspólnota
braci rozrastała się coraz dynamiczniej, a zwłaszcza gdy
poszczególni bracia rozchodzili się po całej Italii, powstawało
wtedy wiele trudności. Bracia po prostu coraz mniej się znali,
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ponieważ nie przebywali ze sobą razem, tak jak to było na
początku. Drugim problemem było zachowanie jedności.
Oczywiście, wszyscy posiadali to samo wezwanie od Pana i ten
sam ideał, ale jego realizacja w bardzo różnych warunkach
zewnętrznych mogła z czasem zrodzić bardzo głębokie różnice.
Św. Franciszek zaradził tym niebezpieczeństwom przez to, że
w Porcjunkuli będzie się zbierać kapituła dwa razy w roku na
Zielone Świątki i w uroczystość św. Michała.
Kapituła rozwiązywała bardzo dużo problemów. Po
pierwsze: wszyscy bracia spotykali się razem po to, aby móc
słuchać św. Franciszka. Była to okazja do formacji, to znaczy
do głębszego wejścia w siebie, w Bożą wolę, po to, aby lepiej
zrozumieć swoje powołanie. Święty Franciszek natomiast
kierował da 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. Z tego faktu wynika
bardzo istotna, dla powołania braci, prawda: ich życie wymaga
nieustannej formacji. Powołanie jakie otrzymali wymagało nie
tylko przyjęcia, ale i nieustannego pogłębiania i odnawiania.
Dar powołania jest czymś, co już jest i czymś, co jest
nieustannie przed nami. Powołanie realizuje się w danym
momencie, ale jest jednocześnie czymś, co należy na nowo
odkryć, pogłębić i ukochać. Św. Franciszek nie bez powodu
zwoływał kapituły u Matki Bożej Anielskiej. Była ona kolebką
powołania każdego brata, a w późniejszych latach punktem
odniesienia, ideałem, do którego trzeba wracać.
Drugim owocem kapituł było doświadczenie
powszechnego między braćmi braterstwa. Ileż radości musiało

być w spotkaniach braci, którzy nie widzieli się ze sobą przez
długi czas? Ile mieli sobie do powiedzenia, podzielenia się
przeżyciami, radościami i troskami?! To spotkanie
w Porcjunkuli było też jedyną w swoim rodzaju możliwością
poznania nowych braci, których Pan w międzyczasie powołał
do Zakonu. Niewątpliwie kapituły miały charakter rodzinnego
święta. To doświadczenie musiało braci nie tylko wewnętrznie
odnawiać, ale i zapalać wielką gorliwością.
Każda kapituła kończyła się następujący sposób: Po
skończonej kapitule błogosławił wszystkich braci i każdego
przeznaczał do właściwej prowincji. Ktokolwiek zaś z nich
miał ducha Bożego i dość zdolności, by głosić kazania,
obojętnie czy był to kleryk czy laik, dawał mu pozwolenie na
głoszenie Słowa Bożego. Św. Franciszek wiedział, że to czego
bracia najbardziej potrzebują na swoje drogi, to Boże
błogosławieństwo – czyli moc, której Pan udziela człowiekowi.
Następnie św. Franciszek rozdzielał braci i przeznaczał do
poszczególnych prowincji. Każdy z braci zaczynał od nowa swą
wędrówkę, w nowym miejscu i z nowymi braćmi. Ileż ci bracia
musieli mieć wewnętrznej wolności, by iść tam, gdzie św.
Franciszek im wskaże, a nie zaś tam, gdzie już byli dotychczas,
albo chcieliby iść. Właśnie przez to, że byli oni tak
wewnętrznie i zewnętrznie wolni, byli w pełni dyspozycyjni
wobec Bożych zamiarów: mogli iść przez świat z wielką
radością ducha, jak pielgrzymi i przybysze, nic na drogę nie
biorąc, prócz książek, z których mogli odmawiać swoje
godziny z Oficjum Boskiego.
Św. Franciszek zgodnie z poleceniem Ojca Świętego
zezwalał poszczególnym braciom na głoszenie kazań. Nie było
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istotnym wtedy czy był to brat kapłan, czy laik, lecz to, czy
posiadał odpowiednie przygotowanie i Ducha Bożego.
Kapituły zwoływane u Matki Bożej Anielskiej z czasem stały
się jednym z fundamentów ewangelicznego sposobu życia
braci. Zapewniły one rodzącemu się Zakonowi możliwość
rozwoju, formacji i wewnętrznego odnawiania się. Stały się
widocznym doświadczeniem powszechnego braterstwa.
Oratio
Przyjdź Duchu Święty i oświeć naszych braci którzy
będą zbierać się na kapitułach generalnych czy
prowincjalnych. Pomóż im aby byli zawsze otwarci na Twoje
natchnienia i posłusznie wprowadzali je w życie.
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Śmierć i kanonizacja św.
Franciszka

wzgardzie dla siebie samego i to od początku swego
nawrócenia, aż do dnia, w którym odszedł do Chrystusa,
którego kochał całym sercem, a mając duszę ciągle oddaną
rozważaniom o Nim, wielbił Go wszystkimi swoimi słowami
i wysławiał wielką liczbę swych owocnych czynów. Tak
bowiem żarliwie i serdecznie kochał Boga, że słysząc Jego
imię, roztkliwiał się wewnętrznie, a na zewnątrz wybuchał
mówiąc, że niebo i ziemia powinny się kłaniać na dźwięk
imienia Pana.
3 Tow. 68
Meditatio

Lectio
Po dwudziestu zaś latach od chwili, gdy św. Franciszek,
ów mąż apostolski, tak doskonale przylgnął do Chrystusa,
idąc śladami Apostołów i przyjmując styl ich życia odszedł
bardzo szczęśliwie do Chrystusa w 1226 roku od Wcielenia
Pańskiego, w niedzielę 4 października i po wielu trudach
osiągnął odpoczynek wieczny, godnie stając przed obliczem
swojego Pana.
Jeden z jego uczniów, słynący ze świętości, widział, że
dusza jego pod postacią promiennej gwiazdy, rozsiewającej
nad bezmiarem wód blask słoneczny, uniesiona przez mały,
biały obłok wstąpiła wprost do nieba.
Wiele pracował w winnicy Pańskiej. Był pilny i żarliwy
w modlitwach, postach, czuwaniach, kazaniach i podróżach
apostolskich, w troskliwości i współczuciu dla bliźnich, we

Ziemska droga św. Franciszka dobiegła końca. Minęło
dwadzieścia lat od jego nawrócenia. Teraz wszystko się
odmieniło. Św. Franciszek kiedyś samotny, opuszczony,
niezrozumiany i wyśmiewany, opuszczał ten świat w zupełnie
innej sytuacji.
Najpierw otaczał go Kościół św. przez osobę biskupa
Asyżu, a później przez Papieża Grzegorza IX i kardynałów. Św.
Franciszek swoim życiem tchnął w Kościół ogromny powiew
ewangelicznej mocy i świeżości. Przywrócił Kościołowi blask
ewangelicznego życia, pełnego radości, prostoty, nie znającego
kompromisu ze złem.
Św. Franciszek odchodził do Pana w otoczeniu swoich
współbraci. Kiedyś zaczynał sam, nie przypuszczając nawet, że
Bóg zechce go uczynić Patriarchą Zakonu Braci Mniejszych.
Wokół siebie miał swych najwierniejszych towarzyszy: Leona,
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Rufina, ale i setki braci którzy rozbiegli się po całej Europie,
głosząc Ewangelię tak jak on ich tego nauczył.
Blisko Porcjunkuli, w San Damiano, wraz z siostrami św.
Franciszka żegnała św. Klara – jego najwierniejsza Roślinka.
Św. Klara też nie była sama, z nią było już wiele klasztorów
Ubogich Sióstr, z mniszkami zachowującymi najwyższe
ubóstwo i kontemplacyjny ideał życia.
Wreszcie św. Franciszka otaczały niezliczone rzesze osób
świeckich. Ich też św. Franciszek obdarzył nowym ideałem,
nadzieją wśród codziennych trudów. Ci ludzie pamiętali
doskonale jak na rzucane w swoim kierunku kamienie
i drwiny św. Franciszek odpowiadał przebaczeniem i pokojem.
W społeczeństwo pełne wojen, konfliktów i podziałów, św.
Franciszek wniósł na stałe ideał braterstwa, solidarności
i pokoju. Asyż żegnający św. Franciszka był już za jego
przyczyną innym miastem.
Wiele pracował w winnicy Pańskiej. Był pilny i żarliwy
w modlitwach, postach, czuwaniach kazaniach i podróżach
apostolskich, w troskliwości i współczuciu dla bliźnich, we
wzgardzie dla siebie samego i to od początku swego
nawrócenia, aż do dnia w którym odszedł do Chrystusa,
którego kochał całym sercem, a mając duszę ciągle oddaną
rozważaniom o Nim, wielbił Go wszystkimi swoimi słowami
i wysławiał wielką liczbę swych owocnych czynów. Tak
bowiem żarliwie i serdecznie kochał Boga, że słysząc Jego
imię, roztkliwiał się wewnętrznie, a na zewnątrz wybuchał
mówiąc, że niebo i ziemia powinny się kłaniać na dźwięk
imienia Pana.

Św. Franciszek odszedł do Pana zupełnie upodobniony
do Chrystusa. To miłość przemieniła miłującego
w Umiłowanego. U św. Franciszka było to tak intensywne, że
aż stało się widoczne na zewnątrz: Po szczęśliwym zgonie,
wszyscy obecni bracia i wielka liczba świeckich w sposób
oczywisty widzieli jego ciało ozdobione stygmatami
Chrystusa. Widzieli na rękach i nogach nie ślady gwoździ,
lecz wręcz same gwoździe utworzone z ciała i tkwiące w jego
ciele, mające kolor ciemnego żelaza. Na prawym boku, jakby
przebitym włócznią, była czerwona blizna otaczająca
prawdziwą i widoczną ranę, z której często, za jego życia,
sączyła się święta krew.
Św. Franciszek wypełnił do końca polecenie z krzyża San
Damiano. Odbudował świątynię swego serca – stał się
widzialnym miejscem Bożej obecności. Jego ciało stało się
przezroczyste, dla Jezusa w nim mieszkającego. W dwa lata po
jego śmierci papież Grzegorz IX, po zasięgnięciu opinii
kardynałów i wielu prałatów, zbadawszy i potwierdziwszy
cuda, które Pan zdziałał za wstawiennictwem
błogosławionego Franciszka, wpisał go na listę świętych
i polecił uroczyście obchodzić jako Święto rocznicę jego
śmierci.
Stało się to w Asyżu, w obecności wielkiej liczby
prałatów i wielkiego tłumu książąt baronów i niezliczonych
wiernych przybyłych z różnych stron świata na wezwanie
papieża, który zwołał ich na tę uroczystość w roku Pańskim
1228, drugim swego pontyfikatu.
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Św. Franciszek osiągnął najwyższą palmę: został świętym
i właśnie dzięki temu może przemawiać do nas nieustannie, aż
po dzień dzisiejszy.
Oratio
Prosimy Cię Panie o szczęśliwą godzinę naszej śmierci.
Pomóż nam pamiętać o tym, że każdy dzień przybliża nas do
tego dnia kiedy przejdziemy poprzez bramę życia i śmierci
po to aby spotkać się z Tobą.
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Przybycie Franciszkanów
do Polski

Lectio
Uczył swoich, że mają sporządzać bardzo ubogie
mieszkania, budować domki drewniane, a nie kamienne, na
bardzo prostym planie. Często zaś, mówiąc braciom
o ubóstwie, cytował to miejsce z ewangelii: Lisy mają jamy
i ptaki niebieskie gniazda, a Syn Boży nie miał, gdzie by
głowę skłonił.
2 Cel 56
Meditatio
Po zakończeniu krótkiej historii powstawania naszego
Zakonu, pragniemy kilka medytacji poświęcić, dziejom
naszych braci na naszej polskiej ziemi.
Czy św. Franciszek kiedy otrzymał od Boga swą formę
życia zdawał sobie sprawę, że jego Zakon już w niedługim
czasie będzie obecny we wszystkich krajach Europy?

Z pewnością nie myślał wiele o konkretnych krajach. Jego
troska bardziej szła w tym kierunku by bracia udali się we
wszystkie możliwe miejsca ówczesnego świata aby tam głosić
dobrą nowinę. To co z pewnością zaskoczyło św. Franciszka
i współczesnych mu braci to bardzo szybki, czy wręcz
gwałtowny rozwój jego zakonu.
Z małej grupki braci już po kilku latach stał się zakon
liczący nie setki ale tysiące naśladowców Biedaczyny. Już za
życia św. Franciszka, ze względu na liczbę braci powstała
konieczność, podziału zakonu na prowincje. Jeśli nawet
w pierwszym okresie te prowincje miały charakter bardziej
personalny to już po upływie kilku lat przybrały one kryterium
geograficzne. Prowincją zaczęto określać grupę braci która
pod przewodnictwem swego prowincjała, działał na
określonym terenie. Na tymże terytorium powoli powstawała
sieć klasztorów, która sprawiała, że zakon nabierał coraz
większe znaczenie dla kościoła lokalnego. Był on niewątpliwie
czymś zupełnie nowym w Kościele, nadającym mu większą
dynamikę opartą o ewangelię.
Do Polski pierwsi bracia dotarli z Czech w niespełna
w dziesięć lat po śmierci św. Franciszka. Nie znamy ich imion
ale wiemy, że pierwsze konwenty założono we Wrocławiu
(1234 lub 1236) i w Krakowie 1237. Dziś patrząc z perspektywy
wielu wieków możemy podziwiać heroizm braci którzy
przeszczepiali na naszą ziemię ideały św. Franciszka.
Przede wszystkim bracia zgodnie z myślą św. Franciszka
udali się do wszystkich warstw ówczesnego społeczeństwa aby
głosić mu Ewangelię. Swoim oddziaływaniem ogarnęli
zarówno dwory szlacheckie, mieszczaństwo jak i najprostszych
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ludzi. Nie związani parafiami, okazali dużą ruchliwość, głosząc
w języku ojczystym kazania tam gdzie tylko było to możliwe.
Warto zaznaczyć, że ruch franciszkański cieszył się
ogromnym poparciem i uznaniem w Królestwie Polskim ze
strony zarówno biskupów jak i warstw rządzących. Wiele
kościołów fundowanych na przykład przez Piastów stanowiło
dla nich także miejsce ich pochówku.
Od samego przyjścia pierwszych franciszkanów na nasze
ziemie, budziły się liczne rodzime powołania. To sprawiło nie
tylko rozwój zakonu ale i wiele problemów. Początkowo tereny
Polski należały do prowincji niemieckiej, a później do
czesko-polskiej. Prowincja ta zastała podzielona na kustodie,
w których bardzo często dochodziło do konfliktów pomiędzy
Polakami, Czechami i Niemcami. Musiało upłynąć bardzo
dużo czasu zanim, sytuacja w prowincji się ustabilizowała
i konflikty zostały rozwiązane.
Wraz z okrzepnięciem zakonu w Polsce, rozpoczęła się
także jego akcja misyjna. Franciszkańscy misjonarze udawali
się na ziemie Rusi Czerwonej i Litwy przynosząc im wiarę
w Chrystusa. Z szeregów braci zaczęto powoływać biskupów,
którzy kładli podstawy pod istnienie kościoła lokalnego.
Jednym z nich był na przykład bł. Jakub Strzemię biskup
Halicki.
Przyjściu braci do Polski towarzyszyły również liczne
fundacje Sióstr Klarysek. Stały się one najpopularniejszym
zakonem żeńskim w tamtych czasach i przyniosły owoce
świętości w osobach św. Kingi, bł. Salomei i Jolanty.
Z jakąż wdzięcznością powinniśmy myśleć o tych
pierwszych franciszkanach na naszych ziemiach. Musieli

opuścić swoją ojczyznę, aby tu na naszej ziemi zaszczepić
ideały Biedaczyny. Ich wysiłek przyniósł wielkie owoce, za
które winniśmy Bogu i tym braciom wielką wdzięczność.
Oratio
Dziękujemy Ci Panie za przyjście braci mniejszych na
naszą ziemię. Dziękujemy Ci za ich obecność która nigdy
w historii naszej ojczyzny nie miała przerwy. Dziękujemy Ci
za tak liczne owoce świętości, jakimi w przeciągu wieków
ozdobiłeś rodzinę franciszkańską w naszej ojczyźnie.
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Przybycie kolejnych reform
Zakonu do Polski

Lectio
Błogosławiony Franciszek powiedział: Pójdę i Polecę
Zakon Braci mniejszych świętemu Kościołowi rzymskiemu,
który rózgą swej mocy przestraszy i ukarze ludzi złej woli,
a synowie Boży dla pomnożenia wiecznego zbawienia cieszyć
się będą wszędzie pełną wolnością Synowie rozpoznają stąd
słodkie dobrodziejstwa swej matki i zawsze ze szczególnym
nabożeństwem będą iść jej czcigodnymi śladami.
Pod jej bowiem opieką nie zboczy zakon na złą drogę,
a żaden syn Beliala nie przejdzie przez winnicę Pańską
nieukarany. Sama święta Matka współubiegać się będzie
o chwałę naszego ubóstwa i nie dopuści, by w jakiś sposób
chluba pokory miała być przesłonięta chmurą pychy.
Pozwoli nam zachować nienaruszone więzy miłości i pokoju,
karząc najsurowszymi karami odstępców. Święte zaś
przestrzeganie czystości ewangelicznej ustawicznie będzie

kwitnąć przed jej obliczem i ani na chwilę nie dozwoli
zniknąć woni dobrej sławy i świętego postępowania.
ZD LXXVIII
Meditatio
Trzeba nam zawsze pamiętać, że nasz Zakon jest żywą,
wędrującą i rozwijającą się wspólnotą. Do jego istoty należy
więc nie jakiś statyczny uniformizm ale dynamiczny rozwój.
Rozwój zakonu to nie tylko wzrost liczebny braci czy nowe
klasztory lub prowincje. Zakon zawsze się rozwija gdy bracia
są wierni franciszkańskiej formie życia wcielając ją we wciąż
zmieniających się warunkach życia.
Ten rozwój Zakonu w jego długiej, ośmiowiecznej
historii, przyjmował miedzy innymi postać kolejnych reform.
Ich dynamika w każdym wieku była ta sama. Pojawiali się
bracia którzy chcieli wierniej zachowywać regułę a zwłaszcza
ubóstwo. Pierwsza faza każdej reformy miała zawsze charakter
eremicki i była zazwyczaj przezywana w pustelniach. Druga
faza reform, polegała na otwarciu się na aktualne potrzeby
duszpasterskie.
W naszej medytacji chcemy się krótko zająć tylko
reformami w łonie Zakonu Braci Mniejszych, które były
obecne na naszej ziemi. Do Polski wszystkie reformy
przybywały z Italii, i to już w tej drugiej fazie. Dlatego też
nigdy u nas nie było pustelni, powstawały natomiast już
zreformowane konwenty i prowincje.
Pierwsza reforma zakonu dotarła do nas za
pośrednictwem św. Jana Kapistrana. Kiedy przybył on do
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Polski w 1453 i rozpoczął swą kaznodziejską misję, to
w przeciągu ośmiu miesięcy jego działalności, wstąpiło do
obserwantów ok. 130 kandydatów. W tymże samym roku
wybudowali oni swój pierwszy kościół w Krakowie,
dedykowany św. Bernardynowi ze Sieny. To właśnie od tego
pochodzi popularna nazwa obserwantów polskich –
Bernardyni. Ta reforma zasłynęła w Polsce przede wszystkim
na polu kaznodziejskim i w duszpasterstwie sprawowanym
przy wielkich sanktuariach, takich jak na przykład Kalwaria
Zebrzydowska. Przyniosła też liczne owoce świętości, jak
choćby św. Jan z Dukli, bł. Szymon z Lipnicy czy bł.
Władysław z Gielniowa. Bernardyni wywierali ogromny wpływ
zarówno na prosty lud jak i na szlachtę a nawet dwór
królewski.
Druga reforma zakonu przyszła do Polski w około 150 lat
później. Byli to reformaci, którzy, podobnie jak wcześniej
obserwanci, zaczęli dosłownie od zera organizować swoje
konwenty i prowincje. Ich ideałem było bardzo surowo
przestrzegane ubóstwo w małych ubogich konwentach.
Reformaci byli idealnym zakonem potrydenckim, w którym
żelazną dyscyplinę łączono z duszpasterstwem, zarówno
wśród prostego ludu, szlachty a nawet innowierców.
Obie reformy zostały w swej dotknięte bardzo bolesnymi
ciosami jakim najpierw były rozbiory Polski a później liczne
kasaty. Jest jednak znakiem Opatrzności Bożej, że Zakon
w naszej Ojczyźnie nigdy nie przestał istnieć. Były znoszone
konwenty i prowincje, które jednak później się odradzały,
choć w nieco zmienionej formie.

Ostatnią reformą Zakonu było dzieło zniesienia
wszelkich odrębności dokonane w 1897 roku przez papieża
Leona XIII. Wtedy to przestali istnieć reformaci, obserwanci,
alkantaryni, czy rekolekci. Stolica Apostolska jednocząc
wszystkie dotychczasowe rodziny w jeden Zakon Braci
Mniejszych, chciała mu nadać nowej siły duchowej , zwartości
i a także uczynić go bardziej dynamicznym.
Tak więc dziś Zakon Braci Mniejszych w Polsce liczy pięć
prowincji z około 1300 braci.
Oratio
Miłosierny Boże dziękujemy Ci za tyle wieków istnienia
naszego Zakonu na naszej ziemi. Dziękujemy Ci za wszystkie
reformy które dawały przykład wciąż odnawiającej się
franciszkańskiej gorliwości. Prosimy Cię błogosław dalej
wszystkim braciom aby wciąż odnawiali w świetle
Ewangelii swoją franciszkańską gorliwość.
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Nasze franciszkańskie
dzisiaj w Polsce

Lectio
Błogosławiony Franciszek mawiał, że otrzymał od Pana
za pośrednictwem anioła cztery przywileje, a mianowicie:
zakon i ideał życia Braci Mniejszych będzie istniał aż do dnia
sądu, że nikt umyślnie prześladujący zakon długo żyć nie
będzie, że nikt zły, chcący prowadzić w zakonie złe życie, nie
będzie mógł długo w nim pozostać, a także każdy, kto sercem
umiłuje zakon, jakimkolwiek byłby grzesznikiem, to jednak
dostąpi miłosierdzia.
ZD LXXIX
Meditatio
W jednej medytacji jest bardzo trudno opisać dokładnie
całą franciszkańską rzeczywistość w naszej Ojczyźnie.

Jakkolwiek warto uświadomić sobie przynajmniej kilka
wymiarów tej obecności, aby móc choć w części uchwycić jej
wielkie bogactwo.
Istniejących pięć prowincji polskich Zakonu Braci
Mniejszych, obejmuje swoim zasięgiem praktycznie wszystkie
większe miejscowości w Polsce. Ta obecność w jednych
miejscach trwa już od wieków, ale w wielu innych jest nowa.
To co może nas zadziwić to ogromna różnorodność tej
obecności. Każda prowincja posiada jakieś sanktuarium, które
jest celem wielu pielgrzymek i miejscem szczególnej formacji
duchowej. Inną obecnością braci jest prowadzenie wielu
parafii. Są klasztory prowadzące działalność charytatywną,
wśród ubogich. Trzeba zauważyć, że każda z prowincji posiada
uformowane domy formacyjne na jej wszystkich szczeblach.
Jak bardzo winniśmy Bogu dziękować, że te domy nie świecą
pustkami! W wielu prowincjach powstają nowe inicjatywy,
takie jak na przykład pustelnie, co jeszcze kilka lat temu nie
miało miejsca. Tak jak to było w czasach św. Franciszka, wielu
braci udziela się w posłudze głoszenia słowa czy sprawowaniu
sakramentu pokuty. Nie sposób w tej panoramie obecności
i działalności franciszkanów w Polsce pominąć posługi wobec
całej rodziny franciszkańskiej, którą tworzą tercjarze i siostry
zachowujące regułę trzeciego zakonu regularnego.
Szczególnym fenomenem polskich prowincji Braci
Mniejszych jest to, że każda z nich posiada swoje Wyższe
Seminarium Duchowne, w których kształcą się nasi bracia.
Jest to ogromne bogactwo intelektualne na które składają się
profesorzy i studenci, biblioteki i wydawnictwa naukowe.
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Wielu braci prowadzi apostolstwo piórem pisząc różne pozycje
książkowe.
Prowincje nasze tworzą swoją konferencję, dzięki czemu
jest możliwe podejmowanie wielu wspólnych inicjatyw
przekraczających możliwości jednej prowincji. To dzięki
działalności konferencji zostaje powoli przełamywany
prowincjonalizm, i bracia mogą coraz lepiej siebie poznawać,
służąc sobie nawzajem tymi możliwościami i bogactwami jakie
ma każda prowincja.
Nasze franciszkańskie dzisiaj w Polskich prowincjach, to
także otwarcie się na misje. Gdy tylko to było możliwe wielu
naszych braci udało się do Afryki i Boliwii. To na przestrzeni
ostatnich kilku lat powstała Prowincja na Ukrainie i jest tam
tworzona nowa jednostka zakonu w rycie greko-katolickim.
Wielu braci uczestniczy w różnych projektach misyjnych
zakonu, na wszystkich kontynentach świata.
Osobnym wkładem naszych polskich prowincji jest
pomoc prowincjom w Europie zachodniej i środkowej. Iluż to
naszych braci już od długich lat pracuje na terenie Niemiec,
Austrii, Czech, Włoch!
Na nasze franciszkańskie dzisiaj składają się także owoce
świętości jakie przynoszą poszczególne prowincje. Przecież
prawie każda prowincja ma w swoich szeregach o ile nie
jakiegoś Świętego, czy Błogosławionego, to przynajmniej
Sługę Bożego. Wystarczy choćby wspomnieć tak licznych
naszych braci męczenników z ostatniej wojny światowej.
Ufamy, że właśnie ci święci bracia wypraszają nam wiele łask
i jednocześnie są dla wszystkich braci najlepszym dowodem,
że można się uświęcić na franciszkańskiej drodze.

Oratio
Dziękujemy Ci Boże za wszystkich braci należących do
naszych polskich prowincji. Prosimy Cię błogosław im oraz
tym dziełom jakie wykonują. Spraw aby nasze prowincje
były pełne gorliwości o wierność tej formie życia jaką przed
wiekami objawiłeś św. Franciszkowi z Asyżu.
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XXIX
tydzień
Okresu
Zwykłego

XXIX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO

XXIX Niedziela Zwykła

aby, tak jak Tobie, się podoba, dzięki składali za wszystko
Tobie, najwyższemu Bogu prawdziwemu, wiecznemu
i żywemu, z Synem Twoim najmilszym, Panem naszym
Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym Pocieszycielem na
wieki wieków. Amen. Alleluja.
Rnb 23 5-6
Meditatio

Lectio
A ponieważ my, nędzni i grzeszni, wszyscy razem nie
jesteśmy godni wymówić Twego Imienia, błagamy pokornie,
aby Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, który
Tobie wielce podoba się składał Ci za wszystko dzięki wraz
z Duchem Świętym Pocieszycielem, tak jak Tobie i Jemu się
podoba, On, który Ci za wszystko wystarcza, przez którego
tyle dla nas uczyniłeś. Alleluja.
I chwalebną Matkę, Najświętszą Maryję zawsze
Dziewicę, św. Michała, Gabriela i Rafała, i wszystkie chóry
błogosławionych serafinów, cherubinów, tronów, panowań,
zwierzchności, władz, mocy, aniołów, archaniołów, świętego
Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę, Piotra, Pawła i świętych
patriarchów, proroków, młodzianków, apostołów,
ewangelistów, uczniów, męczenników, wyznawców,
dziewice, świętych Eliasza i Henocha i wszystkich Świętych,
którzy byli i będą, i są, przez miłość Twoją pokornie prosimy,

Ciąg dalszy prefacji franciszkańskiej, znajdującej się
w 23. rozdziale reguły niezatwierdzonej, rozpoczyna się od
pokornego wyznania Biedaczyny:
A ponieważ my, nędzni i grzeszni, wszyscy razem nie
jesteśmy godni wymówić Twego Imienia, błagamy pokornie,
aby Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany, który
Tobie wielce podoba się składał Ci za wszystko dzięki wraz
z Duchem Świętym Pocieszycielem, tak jak Tobie i Jemu się
podoba, On, który Ci za wszystko wystarcza, przez którego
tyle dla nas uczyniłeś.
W tym długim zdaniu św. Franciszek zawarł przede
wszystkim bardzo osobiste wyznanie dotyczące swej
niegodności. Biedaczyna posiadał bardzo trzeźwe poznanie
siebie. Wiedział dobrze, jakie grzechy popełnił i jak łatwo
może dojść do dalszych upadków. Dlatego z tak wielką
szczerością, która nie ma w sobie nic z obłudy, mówi o sobie,
że jest grzesznikiem i nędznikiem.
Co więcej, św. Franciszek używa tutaj liczby mnogiej.
Podkreśla w ten sposób swoją solidarność z wszystkimi
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ludźmi. Bowiem każdy człowiek może powiedzieć o sobie, że
jest nędznikiem i grzesznikiem.
Biedaczyna jednak wie, że Bogu ze strony człowieka
należy się chwała i cześć. Stąd jego prośba aby Chrystus wraz
z Duchem Świętym oddawał ją za nas. Ujawnia się tutaj
bardzo głęboki zmysł duchowy św. Franciszka. Bowiem
pragnie On aby chwała oddawana Bogu był doskonała, stąd
ucieka się do tajemnicy Trójcy Świętej. W niej to dokonuje się
mistyczna wymiana pomiędzy trzema Boskimi Osobami. Jest
to wymiana miłości którą też możemy określić jako doskonałe
uwielbienie oddawane sobie nawzajem.
W dalszym ciągu modlitwy św. Franciszek prosi o pomoc
w uwielbieniu Boga różnych świętych... chwalebną Matkę,
Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, św. Michała, Gabriela
i Rafała, i wszystkie chóry błogosławionych serafinów,
cherubinów, tronów, panowań, zwierzchności, władz, mocy,
aniołów, archaniołów, świętego Jana Chrzciciela, Jana
Ewangelistę, Piotra, Pawła i świętych patriarchów,
proroków, młodzianków, apostołów, ewangelistów, uczniów,
męczenników, wyznawców, dziewice, świętych Eliasza
i Henocha i wszystkich Świętych, którzy byli i będą, i są.
Zauważmy, że ta modlitwa jest tak skonstruowana, że
obejmuje ona całe niebo. Biedaczyna rozpoczyna od Matki
Bożej, a dalej wymienia wszystkie chóry anielskie
i poszczególne stany świętych. Co więcej, św. Franciszek chce
pokonać barierę czasu i prosi o uwielbienie Boga, przez
świętych którzy byli, są i będą.
Ta modlitwa ujawnia nam także głęboka wiarę św.
Franciszka w obcowanie świętych i ich modlitwę. Przy tej

okazji możemy poznać jakich świętych najbardziej Biedaczyna
czcił i kochał. Jest czymś oczywistym, że pierwsze miejsce
zajmuje Matka Boża, która jest nie tylko Królową Aniołów
i Świętych ale i całego zakonu serafickiego. Św. Franciszek
przyzywa także modlitwy św. Michała Archanioła, którego
szczególnie czcił zwłaszcza poprzez czterdziestodniowy post
rokrocznie odprawiany na górze La Vernii.
Weźmy sobie głęboko do serca ten sposób modlitwy św.
Franciszka. Tak jak On i my uznajmy najpierw swoją
niegodność. Prośmy wtedy Syna Bożego aby wraz z Duchem
Świętym uwielbiał w sposób doskonały Ojca Niebieskiego.
Przyzywajmy obecności i wstawiennictwa Matki Bożej,
Aniołów i wszystkich świętych. Niech z nami uwielbia Boga
całe niebo.
Oratio
Ojcze niebieski chcemy Ci pomimo naszej niegodności
i grzeszności oddać chwałę w takim stopniu na jaki nas tylko
stać. Za przykładem św. Franciszka prosimy o pomoc
w naszym uwielbieniu Ciebie, Matkę Bożą i Aniołów
i wszystkich Świętych. Niech całe razem z nami uwielbia Cię
całe niebo.

192

XXIX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Narodziny św. Klary i jej
rodzice

Lectio
Niewiasta podziwu godna, Klara, jasna imieniem i
jasna cnotą, z miasta Asyżu, pochodziła ze znamienitego
rodu. I tak najpierw była krajanką świętego Franciszka na
ziemi, żeby potem królować razem z nim w niebie.
Jej ojciec był szlachcicem i cała familia obojga rodziców
należała do szlachty rycerskiej. Jej dom w porównaniu z
ogólnymi warunkami życia w kraju był zamożny, a nawet
bogaty. Jej matka; imieniem Ortolana, jako ta, która w
ogrodzie Kościoła miała porodzić bardzo płodną roślinkę,
obfitowała w dobre i liczne owoce uczynków. Pomimo
związania węzłem małżeńskim, mimo stałej troski o dom i
rodzinę. poświęcała się, jak tylko mogła, kultowi Bożemu i ze
szczególną gorliwością oddawała się dziełom miłosierdzia.
W duchu pobożności udała się w pielgrzymkę zamorską
i nawiedziła owe miejsca, które własnymi stopami uświęcił
Bóg-Człowiek, i powróciła z wielką pociechą w sercu. Była

także u świętego Michała Archanioła, by się modlić i z wielką
pobożnością nawiedziła groby świętych Apostołów (Piotra i
Pawła).
Co więcej? "Po owocu poznaje się drzewo", a owoc
czerpie wartość z drzewa. Bogactwo łaski boskiej spłynęło
uprzednio w korzenie, żeby potem rozkwitnąć pełną
świętością w latorośli.
Wreszcie, gdy pani Ortolona była w ciąży i już bliska
rodzenia, modliła się z wielkim skupieniem do Jezusa
Ukrzyżowanego w kościele przed krzyżem o ochronę przed
powikłaniami w porodzie, usłyszała głos, który jej
powiedział: Kobieto, nie bój się, ponieważ wydasz na świat
światło, które rozbłyśnie jaśniej od słońca. Pouczona tą
przepowiednią kazała nowo urodzoną córeczkę przy
odrodzeniu w wodzie chrztu nazwać Klarą. Miała nadzieję,
że w jakiś sposób spełni się obiecana świetlista jasność,
zgodnie z miłosnym planem woli Bożej.
Rnb 23 5-6
Meditatio
Św. Klara z Asyżu, jak mówią to wszyscy znawcy
duchowości św. Franciszka, najlepiej i najtrafniej odczytała
i zrealizowała jego charyzmat. Nie ma co także ukrywać
prawdy, że św. Klara jest bardzo często przez nas nieznana,
albo nasza wiedza o niej jest bardzo powierzchowna. Dlatego
też pragniemy nasze kolejne medytacje poświęcić właśnie tej
która się sama nazwała roślinką św. Ojca Franciszka.
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Autor Legendy o św. Klarze mówi, że była Ona
niewiastą godną podziwu, jasna imieniem i cnotą. Te słowa
brzmią, jak podsumowanie jej długiego życia. Lecz, by zostać
niewiastą godną podziwu, św. Klara musiała przeżyć
w wierności Bożej łasce wiele lat, bo przecież świętość życia
nie bierze się znikąd.
Św. Klara pochodziła z Asyżu - miasta, któremu na
zawsze pozostała wierna, przeżywając w cieniu jego murów
całe swoje życie. Jej rodzinne miasto było pełne sprzeczności:
polityczne rozdarcie pomiędzy papiestwem a cesarstwem,
rozwarstwienie społeczne na maiores (szlachta) i minores
(rzemieślnicy i biedota). Okresy wojen przeplatały się
z pokojem. Miasto Asyż, w którym narodziła się św. Klara,
było także miejscem narodzenia się św. Franciszka i całego
wielkiego ruchu franciszkańskiego.
Musimy zawsze pamiętać, że jesteśmy owocem
środowiska, w którym się narodziliśmy i żyjemy oraz tego, jaki
posiadamy temperament. W jakim środowisku przyszła na
świat i wzrastała św. Klara? Rodzice św. Klary byli ludźmi
szlachetnie urodzonymi i bogatymi. Św. Klara należała do
maiores, niczego jej nie brakowało, nigdy nie zaznała biedy
i głodu. W jej domu pielęgnowano zwyczaje i tradycje
rycerskie. Posiadała Ona dwie siostry - Katarzynę i Beatrycze.
Była także w jej domu liczna służba, zaś w najbliższym
sąsiedztwie mieszkali krewni i znajomi z tej samej szlacheckiej
warstwy społecznej. Rodzice św. Klary, byli osobami bardzo
pobożnymi i przeżywającymi dogłębnie swoją wiarę. Świadczą
o tym pielgrzymki i późniejsze dołączenie się do św. Klary jej
matki Ortolany i dwóch sióstr.

Mówi się, że rodziców nie wybieramy, ani też środowiska
w którym przychodzimy na świat. Jest to szczególne działanie
Bożej Opatrzności. Nie ma jednak takiego środowiska, które
przesądzałoby o naszym powołaniu. Ono tworzy tylko glebę,
do której Bóg wrzuca swoje ziarno. W taki właśnie sposób
należy spojrzeć na tych, którzy nas zrodzili, przyjęli
i wychowali. Byli oni pierwszymi narzędziami, jakimi Bóg się
posłużył kształtując naszą osobowość i powołanie.
W przytoczonym fragmencie Legendy może nas uderzyć
wiara, z jaką Ortolana podchodziła do narodzin św. Klary.
Należy szczególnie podkreślić jej modlitwę przed Jezusem
Ukrzyżowanym, a także posłuszeństwo jakie okazała słuchając
tajemniczego głosu. Bardzo szybko będzie można odnaleźć te
dwie cechy w duchowości św. Klary: modlitwę przed
Ukrzyżowanym i posłuszeństwo względem głosu Pana. Te
dwie, - choć z pewnością jeszcze wiele innych cech - św. Klara
przejęła po swej matce. Czyż nie można by zaryzykować
stwierdzenia, że nasze życie, jakkolwiek jest już samodzielne,
równocześnie jest jakąś kontynuacją cech naszych rodziców,
środowiska z którego wyszliśmy i w którym byliśmy
formowani.
Oratio
Dziękujemy Ci Panie za środowisko w jakim
przyszliśmy na świat i które formowało naszą wiarę.
Dziękujemy Ci zwłaszcza za naszych rodziców i przykład ich
wiary. Jednocześnie prosimy Cię za tych którzy
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w dzieciństwie zostali w jakiś sposób zranieni przez
najbliższych. Jezu boski Lekarzu, prosimy Cię ulecz te rany.
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Sposób życia św. Klary
w domu rodzinnym

Lectio
Klara, zaledwie wyszła na światło, jeszcze jako
maleńkie dziecko, zaczęła szybko świecić w ciemności świata
i już od wczesnych lat błyszczeć zacnością obyczajów. Przede
wszystkim chętnym sercem przyjęła z ust matki pierwsze
pouczenia o wierze. Równocześnie Duch Święty dawał jej
natchnienie i pouczał wewnętrznie, tak że jako naprawdę
najczystsze naczynie stała się naczyniem łaski.
Chętnie wyciągała swe ręce do ubogich. Brała
z zasobów swego domu i wspierała wielu w potrzebie. Aby jej
ofiara była milsza Bogu, ujmowała swemu drobnemu ciału
smacznych potraw i po kryjomu za pośrednictwem
zaufanych osób posyłała je na posiłek sierotom. Tak to od
dzieciństwa rosła w miłosierdzie, miała serce czułe na
cierpienia innych, i ze współczuciem schylała się nad biedą
nieszczęśliwych.

Miała upodobanie w świętej modlitwie, a sycąc się
często słodką wonią modlitwy, powoli uczyła się prowadzić
życie dziewicze. Nie mając koronki, na której odmawiałaby
"Ojcze nasz," liczyła swe modlitwy Pańskie na kamykach.
A kiedy zaczęła odczuwać pierwsze bodźce świętej miłości,
wówczas pouczona przez namaszczenie Ducha Świętego
osądziła, że trzeba zlekceważyć przemijające i złudne piękno
tego świata i nie przypisywać znaczenia rzeczom tak mało
ważnym. Stąd to pod drogimi i miękkimi szatami nosiła
ukrytą małą włosiennicę. Na zewnątrz wyglądała, że jest
przystrojona dla świata, ale wewnątrz oblekała się
w Chrystusa. W końcu, gdy jej rodzice chcieli ją szlachetnie
wydać za mąż, nie zgodziła się w żaden sposób, ale udając, że
chce małżeństwo odłożyć na później, Bogu powierzyła swoje
dziewictwo.
Takie to były w domu ojcowskim próbki cnoty, takie
początki uduchowienia, takie preludia świętości. Będąc
napełniona tak intensywną wonią, jakby jakaś komórka
z aromatami, pomimo zamknięcia dawała znać o tej swojej
woni. Rzeczywiście, bez jej wiedzy, chwalono ją wśród
sąsiadów, wykrywano jej sekretne uczynki, a wśród ludu
rozchodziła się wieść o jej dobroci.
LSC 3–4
Meditatio
Dla właściwego rozwoju człowieka jest czymś bardzo
istotnym jego relacja z matką. To tutaj dziecko uczy się
pierwszych zachowań, doświadczeń miłości. Największym
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skarbem dla dziecka jest kochająca matka. Legenda podkreśla,
że św. Klara z ust matki przyjęła pierwsze pouczenie o wierze.
Jednak możemy być pewni, że zanim otrzymała pierwszy
przekaz wiary, została obdarowana całą pełnią macierzyńskiej
miłości swojej matki. Pierwsze relacje z bliźnimi jakie
posiadała św. Klara, były naznaczone ciepłem, przyjęciem,
czyli po prostu miłością. Św. Klara od początku mogła
doświadczyć na sobie tego, że jest kochana, akceptowana
i potrzebna. Kluczem do zrozumienia osobowości człowieka
jest prawo miłości - to znaczy kochać i być kochanym. U św.
Klary możemy powiedzieć, że jej czynna miłość do Boga
i bliźnich została poprzedzona głębokim miłosnym
obdarowaniem przez najbliższych.
Jest rzeczą bardzo zastanawiającą, dlaczego autor
Legendy pomija wiele szczegółów z dzieciństwa św. Klary poza
tym, że - jak podkreśla - rosła w miłosierdzie, mając serce
czułe na cierpienia innych. Doświadczenie bycia kochanym
z natury swojej przeradza się w dar z siebie samego. Miłość
bowiem z natury swojej jest dająca się. Miłość, która nie chce
dzielić się tym co posiada jest czymś fałszywym, jest po prostu
zakamuflowanym egoizmem. Dar bycia kochanym, aby nie
został zmarnowany musi przeradzać się w aktywną i realną
miłość bliźniego. Dziecinne jeszcze serce św. Klary zwróciło się
do najuboższych, to jest do sierot, i to nie tyle do tych w sensie
materialnym, co moralnym, bowiem pozbawionych rodziców.
Miłość św. Klary świadczona ubogim nie była jakąś
filantropią. Św. Klara nie dawała z tego co miała zbyteczne, ale
ujmowała swemu drobnemu ciału smacznych potraw, a więc
ten dar ją kosztował, Ona po prostu dawała z siebie.

Relacje św. Klary z otoczeniem dyktowało jej serce,
a raczej jego czułość, delikatność, wrażliwość. Jej serce było
współczujące, to znaczy że św. Klara posiadała dar empatii.
Potrafiła wejść w położenie drugiego człowieka, jego potrzeby,
pragnienia...
O dojrzałości osoby decyduje jej serce, a zwłaszcza relacja
do innych ludzi. Prawdę o nas samych możemy odkryć
właśnie w naszych relacjach do bliźnich. Człowiek nie jest
samotną wyspą, ale żyje we wspólnocie międzyludzkiej.
Ucieczka od ludzi, brak potrzeby kontaktu z bliźnim, empatii,
delikatności w relacjach są znakami, że nasza osobowość jest
albo naznaczona brakiem bycia miłowaną, albo jest obumarłą
na wskutek egoistycznego zamknięcia się w sobie.
Oratio
Prosimy Cię Panie o serce wrażliwe które będzie
potrafiło dostrzegać potrzeby innych. Pomóż nam
zapominać o sobie abyśmy tym bardziej mogli się oddać
posłudze najbardziej potrzebujących.
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Poznanie i przyjaźń ze św.
Franciszkiem

Lectio
Słysząc rozmowy o Franciszku, już wtedy sławnym, że
jako "mąż nowy," z nową mocą odnawia drogę życia
w doskonałości, co już znikła była ze świata, zaraz
zapragnęła słyszeć go i widzieć. Natchnął ją do tego Ojciec
duchów, od którego oni oboje otrzymali pierwsze inspiracje,
chociaż każde z nich w inny sposób.
Niemniej i on pragnął widzieć się z nią i rozmawiać,
słyszał bowiem o niej jako o dziewczynie bardzo bogatej
w łaskę; zobaczyć, czy i w jaki sposób da się ją "wyrwać
z tego złego świata" i jako szlachetną zdobycz ofiarować
swemu Panu, który przyszedł był w tym celu, by zdobywać
łupy i pustoszyć królestwo tego świata.
Spotyka się z nią, ale częściej ona z nim. Ułożyli
częstotliwość swych spotkań w taki sposób, żeby te ich
sprawy Boże nie mogły być dostrzeżone przez ludzi i nie
wzbudziły publicznych podejrzeń. Mianowicie wychodząc

z domu ojca, brała ze sobą jako towarzyszkę jedną ze swoich
krewnych i udawała się niepostrzeżenie na spotkanie
z mężem Bożym, którego słowa zdawały się płonąć ogniem,
a czyny przewyższały wszystko to, co ludzkie.
Ojciec Franciszek zachęca ją do wzgardzenia światem,
w żarliwej mowie wykazuje jej, jak próżną jest nadzieja
pokładana w świecie i jak zwodnicze są jego pozory. Wsącza
w jej uszy słodycz zaślubin z Chrystusem, radząc jej
zachować nienaruszoną perłę czystości dziewiczej dla tego
błogosławionego Oblubieńca, który z miłości stał się
człowiekiem.
Ale po cóż mam się rozwodzić? Wobec nalegania
świętego ojca, który zajmował się nią troskliwie, jak
najwierniejszy powiernik, dziewczyna nie odkłada długo
swego przyzwolenia. Zaraz przed jej dusza otwiera się widok
szczęścia wiecznego, w zestawieniu z którym cały świat traci
swą wartość. Zatapia się w pragnieniu tego szczęścia i z
miłości ku niemu wzdycha do wiecznych zaślubin.
Zapalona miłością nieba, tak głęboko wzgardza
próżnością chwały ziemskiej, że już żaden przepych świata
nie potrafi pociągnąć jej serca. Lekceważy również ponęty
ciała, i postanawia nie znać "łoża grzechu", pragnąc uczynić
ze swego ciała świątynię dla samego tylko Boga i starając się
poprzez praktykowanie cnót zasłużyć na zaślubiny z wielkim
Królem.
Zawierza całkowicie radzie Franciszka, wybierając go
na swego przewodnika, po drodze do Boga. Odtąd całą duszą
lgnie do jego świętych rad i gorącym sercem przyjmuje
wszystko, co mówi jej o dobrym Jezusie. Z przykrością znosi
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próżność świeckiej elegancji, a to wszystko, co na zewnątrz
wprawia w podziw, "uważa za śmiecie, żeby tylko Chrystusa
pozyskać".
LSC 5–6
Meditatio
Jak powiedzieliśmy wcześniej - kluczem do zrozumienia
siebie jest prawo miłości. Człowiek jest stworzony na to, aby
kochać i być kochanym. Dlatego też historia naszego życia to
przede wszystkim historia miłości. Miłość pomiędzy dwiema
osobami nie jest czymś od razu gotowym, ona ma swoje etapy.
Jest ona jak kwiat, który powoli rozkwita, dojrzewa, by
dopiero na końcu osiągnąć całą pełnię swego piękna.
Jaka była relacja pomiędzy św. Franciszkiem a św. Klarą?
Czytając uważnie Legendę należy zauważyć słowa: natchnął ją
do tego Ojciec duchów, od którego oni oboje otrzymali
pierwsze inspiracje, chociaż każde w inny sposób. Bardzo
wyraźnie widać tutaj, że przyjaźń - miłość pomiędzy św.
Franciszkiem i św. Klarą ma swój początek w Bogu; zaistniała
ona z inspiracji Ducha św. Każda prawdziwa przyjaźń jest
darem Boga i w Nim ma swe korzenie. Przyjaźń jest jednym
z największym darów, jaki Bóg daje człowiekowi. Jest ona
ewangelicznym talentem, który można albo pomnożyć albo
zakopać. Jakże wiele w życiu zależy od przyjęcia talentu
przyjaźni i od jego rozwijania. Wystarczy popatrzeć na życie
świętych Franciszka i Klary. Nigdy nie można powiedzieć
o człowieku, że jest niezdolny do przyjaźni, raczej my jesteśmy
do niej stworzeni.

Spotyka się z nią, ale częściej ona z Nim. Św. Klara
spotykała się ze św. Franciszkiem, ale pozostanie już na
zawsze tajemnicą: ile razy i przez jaki okres czasu. Przyjaźń
nie jest czymś platonicznym, nieuchwytnym; ona musi być
zawsze konkretna. Bycie razem prowadzi do wyrzeczenia
samego siebie - po to, aby móc się otworzyć na drugiego.
Druga osoba, którą możemy poznać głębiej dzięki przyjaźni,
otwiera przed nami ogromne nowe horyzonty. Tak też stało się
pomiędzy św. Franciszkiem i św. Klarą. Oni obdarowali się
nawzajem tym co posiadali najpiękniejszego, najgłębszego
i najszlachetniejszego. Nic więc dziwnego, że po tych
spotkaniach św. Klara zapalona miłością nieba, tak głęboko
wzgardza próżnością chwały ziemskiej, że już żaden
przepych świata nie potrafi pociągnąć jej serca. Lekceważy
również ponęty ciała i postanawia nie znać łoża grzechu,
pragnąc uczynić ze swego ciała świątynię dla samego tylko
Boga i starając się poprzez praktykowanie cnót zasłużyć na
zaślubiny z wielkim Królem. Przyjaźń św. Franciszka i św.
Klary można określić jako miłość pomiędzy dwiema osobami.
Ale trzeba powiedzieć, że ci święci kochając się nawzajem,
ponad siebie ukochali Boga i Jego zamiary. Miłość jaką ich
Bóg obdarzył, stała się z czasem narzędziem do rozpoznania
Jego woli.
Przyjaźń św. Franciszka i św. Klary nie miała w sobie nic
z egoizmu, który prowadzi do tego że chce się drugiego posiąść
dla siebie. Nasi święci nigdy, ani wtedy, gdy byli na początku
swej drogi, nie traktowali siebie instrumentalnie, nie
manipulowali sobą. Ich przyjaźń była naznaczona ogromną
wolnością. Nawet wtedy, gdy św. Klara wybrała sobie św.
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Franciszka na przewodnika w drodze do Boga, tenże nigdy nie
ograniczał jej wolności. Następne decyzje św. Klary (na
przykład: ucieczka z domu), były jej wolnymi wyborami, a nie
czymś co było wynikiem presji czy nalegań ze strony św.
Franciszka.
Trudno mówić o dojrzałej osobowości, kiedy nigdy nie
doświadczyło się czystej, szlachetnej przyjaźni. Także na
drodze rozeznania swego powołania trzeba przyjrzeć się temu
darowi, jakim jest przyjaźń. Bóg objawił św. Klarze swe
zamiary poprzez św. Franciszka. Ten zaś nie miał innego
pragnienia jak tylko pomóc Jej jak najszerzej otworzyć serce
dla Boga. Trzeba właśnie z takiej perspektywy spojrzeć na dar
przyjaźni: czy podnosi ona nas wzwyż do Boga, zachowując
przy tym naszą wewnętrzną wolność.
Oratio
Dziękujemy Ci Panie za dar przyjaźni duchowej jaką
obdarzyłeś św. Franciszka i św. Klarę. Pomóż i nam
w naszych relacjach kierować się tymi zasadami jakie
prowadziły naszych świętych Rodziców, tak abyśmy nigdy
nie zniszczyli daru przyjaźni.
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Nawrócenie św. Klary

Lectio
Aby kurz świata nie pokrył tego przejrzystego
zwierciadła i kontakt z życiem świeckim nie skaził niewinnej
młodości, święty ojciec śpieszy się, żeby wyrwać Klarę
z ciemności świata.
Zbliżała się niedziela Palmowa. Dziewczyna z płonącym
sercem udaje się do męża Bożego, by go zapytać, co i jak
powinna zrobić, bo właśnie zamierza zmienić życie. Ojciec
Franciszek każe jej, żeby w tę uroczystość pięknie ubrana
i ozdobiona poszła po palmę razem ze wszystkimi,
a następnej nocy "wyjdzie poza obóz", zamieniając radość
świata na opłakiwanie męki Pańskiej.
Nadeszła niedziela. Dziewczyna wchodzi do kościoła
razem z innymi, promieniując świątecznym blaskiem wśród
grupy szlachcianek. I oto zdarzyło się, jakby jakiś wróżebny
znak, że kiedy wszystkie inne pospieszyły wziąć palmy, Klara

wstydziła się i została na swoim miejscu. Wtedy biskup
zszedł ze stopni, podszedł do niej i włożył jej palmę w ręce.
Następnej nocy, gotowa już do posłuchania rozkazu
Świętego, dokonuje upragnionej ucieczki w godnym
towarzystwie. A że nie dało się wyjść bramą główną, dlatego
wyszła inną bramą, chociaż tarasował ją stos belek
i kamieni. Sama ją otworzyła własnymi rękami z taką siłą,
że jej samej wydała się wręcz cudowna.
Tak więc, opuściwszy dom, miasto i rodziców,
pośpiesznie udała się do Najświętszej Maryi w Porcjunkuli,
gdzie bracia, którzy czuwali na modlitwie do Boga przed
małym ołtarzykiem, przyjęli pannę Klarę z zapalonymi
pochodniami. Zaraz tutaj, wyrzekłszy się sromoty Babilonu,
wręczyła światu list rozwodowy; tutaj rękoma braci obcięła
sobie włosy i zdjęła na zawsze różnobarwne ozdoby.
Zapewne było rzeczą słuszną, że u schyłku czasów
zakiełkował Zakon kwitnącego dziewictwa nie gdzie indziej,
ale w świątyni Tej, która jako pierwsza i najgodniejsza ze
wszystkich, jedyna była godna zostać matką i dziewicą. Jest
to owo miejsce, w którym szczęsny początek miała nowa
rzesza ubogich, prowadzona przez Franciszka, przeto stało
się rzeczą oczywistą, że to właśnie Matka miłosierdzia
zrodziła jeden i drugi Zakon w tej swojej sadybie.
A kiedy przed ołtarzem Najświętszej Maryi, jakby przed
łożem Dziewicy, pokorna służebnica przyjęła oznaki świętej
pokuty i poślubiła Chrystusa, święty Franciszek natychmiast
poprowadził ją do kościoła świętego Pawła z tym zamiarem,
że pozostanie ona w tym miejscu tak długo, dopóki wola
Najwyższego nie zarządzi inaczej.
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Wieść o zdarzeniu doszła zaraz do krewnych, którzy
popadłszy w zmartwienie potępili postępek i decyzję
dziewczyny. Zbierają się razem, biegną na miejsce, (w
którym przebywała), usiłują uzyskać to, czego już uzyskać
nie mogą. Próbują grożenia przemocą, podstępnych rad,
ponętnych obietnic, byle tylko nakłonić ją do wycofania się
z owego stanu upokorzenia, który nie godził się ze
szlachectwem jej rodu, ani nie miał precedensu w całej
okolicy.
Ale ona, uchwyciwszy się obrusów ołtarza, odkryła
głowę obciętą z włosów oświadczając, że w żaden sposób nie
da się oderwać od służenia Chrystusowi Panu. Ze wzrostem
napastliwości jej krewnych rośnie też jej odwaga, a miłość
pobudzona przez ich urągania wlewa w nią nowe siły.
Przez szereg dni walcząc z przeszkodami na drodze
Pańskiej i cierpiąc sprzeciw swoich krewnych co do jej
postanowienia dążenia do świętości nie opadła na duchu, nie
osłabła w zapale. Wręcz przeciwnie, gdy oni dyskutowali
z nią i jej urągali, ona krzepiła się nadzieją. W końcu krewni
zniechęcili się, uznali się za pokonanych i dali spokój.
LSC 7–9
Meditatio
Bóg nigdy nie powtarza się w swoich stworzeniach.
Każde stworzenie jest niepowtarzalne i różne od innego.
Prawda ta nie dotyczy tylko rzeczy materialnych, przyrody, ale
jeszcze w większym stopniu świata ludzkiego. Każdy człowiek
jest inny; posiada swoją niepowtarzalną osobowość, historię

a także przeznaczenie. Jest rzeczą fundamentalną dla rozwoju
każdego człowieka, aby poznał siebie, to znaczy odkrył
wszystko to, co Bóg darował mu w jego osobowości. Dobre
poznanie swych darów jest zawsze punktem wyjścia do pracy
nad sobą, która polega przede wszystkim na rozwijaniu tychże
darów.
Przyjrzyjmy się teraz cechom osobowości św. Klary
w świetle przytoczonego wyżej fragmentu Legendy.
Św. Klara była kobietą o dużej urodzie. Jakkolwiek
w swoim sercu nosiła pragnienie życia ubogiego i pokutnego,
ubierała się tak jak wszystkie szlachcianki. Co więcej,
w niedzielę Palmową przyszła do katedry pięknie ubrana
i szczególnie ozdobiona; tak, że aż promieniowała
świątecznym blaskiem wśród szlachcianek. Św. Klara
posiadała pozytywny stosunek do swego ciała; nigdzie u niej
nie znajdziemy braku akceptacji swojej kobiecości. Patrząc
z perspektywy całego jej życia, widzimy, jak jej kobiecość stała
się dojrzała, tak, że o św. Klarze mówi się jako o kobiecie
nowej.
Osobowość św. Klary była bardzo delikatna, o czym
świadczy między innymi fakt, że po palmę nie poszła sama, ale
sam biskup ją jej wręczył. Delikatność jest szczególnym
przymiotem kobiecej natury. Jeżeli świat męski jest raczej
czarno - biały, to kobiecy posiada mnóstwo kolorów
pośrednich. Delikatność św. Klary polegała na umiejętności
bardzo wnikliwego wchodzenia w wewnętrzny sens i piękno
rzeczy i zdarzeń, które na pozór były zupełnie zwyczajne lub
nic nie znaczące.
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Praktyczność. Św. Klara będąc osoba głęboko
kontemplatywną, była jednocześnie kimś, kto posiadał zmysł
praktyczny. Widać to szczególnie podczas jej nocnej ucieczki
z domu rodzinnego. Gdy nie udało się jej wyjść główną bramą,
św. Klara wyszła przez bramę, którą musiała wcześniej
uwolnić od zatarasowania. Jej ucieczka z domu była tak
przemyślana, że nikt jej nie odkrył, co umożliwiło jej udanie
się do Porcjunkuli. Praktyczny zmysł św. Klary uwidacznia się
także w jej późniejszym, bardzo trzeźwym i rozsądnym
ustawieniu sposobu życia sióstr, co pomimo upływu ośmiu
wieków jest aktualne do dziś.
Wielkoduszność. Postawa św. Klary była bardzo
radykalna, to znaczy jeśli już coś wybierała, to czyniła to
z takim przekonaniem, że nie było już miejsca na inną
alternatywę. Jeśli św. Klara oddała się Bogu poprzez św.
Franciszka, to uczyniła to tak wielkodusznie, że już nic nie
zostawiła dla siebie. Jej wybór był całkowity; św. Klara nie
znała pojęcia kompromisu w sprawach dotyczących istoty jej
ewangelicznego powołania.
Zaufanie. Św. Klara potrafiła zaufać drugiemu
człowiekowi. Nie miała w sobie nic z podejrzliwości. Gdy
przyjęła habit z rąk św. Franciszka i obrała tę samą formę
życia, bez żadnych wahań za wskazaniem Świętego udała się
do Benedyktynek. Potrafiła zaufać św. Franciszkowi, gdy ten
wskazał jej miejsce zupełnie różne od jej oczekiwań i pragnień.
Męstwo. Bardzo szybko nadeszła próba groźby ze strony
rodziny. Oto fragment Legendy: próbują grożenia przemocą,
podstępnych rad, ponętnych obietnic, byle ją tylko nakłonić
do wycofania się z owego stanu. Reakcja św. Klary była

następująca: Ale ona, uchwyciwszy się obrusów ołtarza,
odkryła głowę obciętą z włosów oświadczając, że w żaden
sposób nie da się oderwać od służenia Chrystusowi Panu.
Osobowość św. Klary pozostała do końca: pełną męstwa,
stałości wobec jakichkolwiek przeciwności i raz podjętej
decyzji.
Cechy osobowości św. Klary są dla nas przykładem
możliwości rozwoju każdej osoby. Być powołanym do życia
konsekrowanego, to znaczy także być wezwanym do
maksymalnego rozwoju tych darów (naturalnych
i nadprzyrodzonych), jakimi obdarzył nas Bóg.
Oratio
Prosimy Cię Boże pomóż nam dobrze poznać siebie
i odkryć te dary jakie w nas złożyłeś. Święta Klaro wstawiaj
się za nami i pomagaj nam je rozwijać, tak aby te dary
przyniosły wiele chwały Bogu.
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Św. Klara – macierzyństwo

Lectio
Klara, kamień węgielny i szlachetna podstawa swojego
zakonu, od samego początku starała się postawić budowlę
wszystkich cnót na fundamencie świętej pokory.
Tak tedy świętemu Franciszkowi przyrzekła święte
posłuszeństwo i już nigdy nie uchyliła się w żaden sposób od
tego przyrzeczenia. A w trzy lata po swym nawróceniu,
odrzucając tytuł i stanowisko ksieni, chciała raczej pokornie
być podwładną, aniżeli stać na czele, bardziej chciała służyć
służebnicom Chrystusowym, aniżeli by jej służono. Ale
przymuszona przez świętego Franciszka przyjęła w końcu
rządy Ubogimi Paniami. To nie zrodziło w jej sercu pewności
siebie, ale obawę; nie wznieciło samowoli, ale pomnożyło
służbę.
Im bardziej bowiem zdawała się być wyniesioną przez
urząd przełożeństwa, tym bardziej we własnym mniemaniu
uniżała się, tym chętniej chciała służyć, tym lichszą była

w wyglądzie zewnętrznym. Odtąd nie było żadnej
powinności służebnej, którą by od siebie odpychała, jako że
po wiele razy podawała siostrom wodę przy myciu rąk,
towarzyszyła im stojąc, podczas gdy one siedziały,
i usługiwała im przy stole, podczas gdy one jadły.
Niechętnie wydawała jakieś rozkazy, natomiast sama
brała się do pracy, raczej sama wykonując potrzebne
czynności, niż miałaby je nakazywać siostrom. Sama myła
stołki chorych i sprzątała przy nich, a to z taką
szlachetnością ducha, że nie wzdragała się przed żadnym
brudem i nie brzydziła się żadnym fetorem.
Bardzo często myła nogi Siostrom służebnym, które
wracały z pola, i umywszy je całowała. Pewnego razu myła
nogi jednej z tych Służebnych i podczas gdy miała je
ucałować, tamta, nie mogąc patrzeć na tak wielkie
upokorzenie, porwała nogę i w tym odruchu uderzyła swą
panią w twarz. Ale ona łagodnie przytrzymała nogę
Służebnej i dokładnie ucałowała ją w stopę.
LSC 12
Meditatio
Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
A Bóg jest miłością, dlatego możemy powiedzieć że zostaliśmy
stworzeni na obraz i podobieństwo miłości. Tam, gdzie jest
miłość, tam jest też i życie. Miłość rodzi, pielęgnuje i daje
życie; jest ona w swej najgłębszej naturze płodna, a zatem macierzyńska i ojcowska. Jeśli więc każdy z nas jest powołany
do tego, aby kochać, to można to powiedzieć jeszcze prościej:
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każda kobieta jest powołana do miłości macierzyńskiej,
a mężczyzna do ojcowskiej. Powołanie zakonne nie zmienia
tego prawa natury, zapisanego w niej przez Boga. Każda z nas
jest powołany do tego, aby kochać. Co to jednak praktycznie
znaczy dla nas? Na czym polega ten rodzaj miłości?
Odpowiedzi na te pytania odnajdziemy analizując kolejny
fragment biografii św. Klary.
Gdy św. Klara już z pierwszymi siostrami zamieszkała
w San Damiano, św. Franciszek chciał, aby została przełożoną.
Św. Klara początkowo nie chciała przyjąć tego urzędu, ale
później uległa św. Franciszkowi. Bardzo ciekawa jest
motywacja, jaka kierowała św. Klarą: chciała raczej pokornie
być podwładną, aniżeli stać na czele, bardziej chciała służyć
służebnicom Chrystusowym, aniżeli by jej służono. Później,
przyjmując przełożeństwo, zrozumiała, że jest to tylko urząd
obmywania nóg, czyli służby. Pierwszym przejawem miłości
macierzyńskiej jest duch służby. Matka nigdy nie czeka, aż ją
dziecko obsłuży, ale wie, że to należy do niej. Służba ta
obejmuje wszystkie sfery człowieka, zarówno duchowe jak
i cielesne. Miłość macierzyńska potrafi się o wszystko
zatroszczyć, zainteresować, nic dla niej nie jest obojętnym.
Służba ta jest dogłębnie bezinteresowna, nie ma tutaj miejsca
na szukanie gratyfikacji. Miłość macierzyńska jest pełna
delikatności, św. Klara niechętnie wydawała jakieś rozkazy,
natomiast sama brała się do pracy, raczej sama wykonując
potrzebne czynności, niż miałaby je nakazać siostrom.
Postawa św. Klary była bardzo daleka od jakiegoś
autokratyzmu. Kochać miłością macierzyńską, to znaczy
służyć samą sobą: dobrym słowem i przykładem. Św. Klara

obsługiwała chore siostry, czyniąc wobec nich wszystkie
posługi tak, że nie wzdragała się przed żadnym brudem i nie
brzydziła się żadnym fetorem. Ktoś kto pracował z chorymi
wie, ile nawet te najprostsze posługi wymagają cierpliwości.
Miłość macierzyńska jest cierpliwa, to znaczy silniejsza niż
trudności, wierna i wytrwała w przeciwnościach. Ona nie
odchodzi od drugiego, dlatego że ten jest wymagający lub
trudny we współżyciu. Miłość macierzyńska pochyla się nad
każdym, nie robi wyjątków, nie dopuszcza się
niesprawiedliwości.
Bardzo wymownym jest gest św. Klary, która bardzo
często myła nogi Siostrom służebnym, które wracały z pola,
i umywszy je całowała. Pewnego razu myła nogi jednej
z tych Służebnych i podczas gdy je miała ucałować, tamta,
nie mogąc patrzeć na tak wielkie upokorzenie, porwała nogę
i w tym odruchu uderzyła swoją panią w twarz. Ale ona
łagodnie podtrzymała nogę Służebnej i dokładnie ucałowała
ją w stopę. Łagodność i pocałunek - za tymi słowami kryje się
cała głębia piękna miłości macierzyńskiej. Św. Klara kochała
swe siostry miłością delikatną, czułą, dobrą, ciepłą. Jej relacja
do współsióstr była identyczną z tą, jaką posiada kochająca
matka do swego dziecka. Macierzyństwo, które realizuje się
przez takie gesty jest bardzo czytelnym znakiem miłości Boga.
Nie ma dojrzałości ludzkiej bez miłości macierzyńskiej
realizowanej w sposób bardzo konkretny. Powołanie zakonne
a zwłaszcza kontemplacyjne, jest wezwaniem do tego, aby
stawać się coraz głębiej matką i to nie tylko dla współsióstr,
ale dla całego świata. Życie ludzkie bez wymiaru
macierzyńskiego staje się puste, karykaturalne. Jest jak
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ewangeliczna figa, która nie przyniosła owocu. I przeciwnie życie ludzkie, w którym macierzyństwo jest realizowane
w całej pełni, jest szczególnie piękne i owocne.
Oratio
Św. Franciszku który chciałeś abyśmy troszczyli się
o siebie nawzajem tak jak matka troszczy się o swoje dzieci,
prosimy Cię wstawiaj się za nami. Pomóż nam w naszych
relacjach braterskich, aby było w nich jak najwięcej ciepła,
empatii i wzajemnej troski o siebie.
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Stałość w wyborze

Lectio
Chcąc, żeby jej zakon nosił imię ubóstwa, uprosiła u ś.p.
Innocentego III przywilej ubóstwa. Ten wspaniały człowiek,
wyrażając radość z tak wielkiej jej żarliwości, podkreślił
osobliwość sprawy, jako że nigdy przedtem nie proszono
Stolicy Apostolskiej o przywilej tego rodzaju. I odpowiadając
z niezwykłą przychylnością na niezwykłą prośbę, Papież
z wielką radością własnoręcznie napisał pierwszy tekst
żądanego przywileju.
Później ś.p. papież Grzegorz, mąż jak najbardziej godny
stolicy papieskiej, a także czcigodny dzięki osobistym
zasługom, jeszcze bardziej kochał tę Świętą ojcowskim
uczuciem. Kiedy przekonywał ją, żeby zgodziła się na
posiadanie jakiejś własności, a to ze względu na potrzebę

stawienia czoła ewentualnym okolicznościom
i niebezpieczeństwom tego świata, a nawet sam
szczodrobliwie ofiarował taką posiadłość, ona sprzeciwiła się
nieugięcie i w żaden sposób nie przystała na propozycję.
A kiedy Papież jej odpowiedział: "Jeśli boisz się o ślub, to My
cię z niego zwolnimy," rzekła: "Ojcze święty, pod żadnym
warunkiem i nigdy, na wieki, nie chcę być zwolniona
z naśladowania Chrystusa!"
Z wielką radością przyjmowała drobne jałmużny
i kromki chleba, jakie kwestarze przynosili; całe chleby
smuciły ją, radowały ułomki.
Ale po co mnożyć słowa? W najdoskonalszym ubóstwie
starała się upodobnić do Chrystusa ubogiego na Krzyżu, tak
dalece, by żadna przemijająca rzecz nie mogła oderwać jej
kochającej od Ukochanego, albo przeszkodzić jej w biegu
razem z Panem.
LSC 14
Meditatio
Człowiek jest powołany do tego aby się rozwijać, i to we
wszystkich wymiarach: biologicznym, duchowym,
intelektualnym. Prawo rozwoju jest czymś podstawowym dla
życia. Życie, które się nie rozwija, z czasem marnieje,
degeneruje się. Aby rozwój osobowości był właściwy, musi
posiadać dwie cechy: harmonijność i stałość. Harmonijność
oznacza, że nie może rozwijać się jakiś aspekt naszej
osobowości kosztem drugiego. Nie jest właściwym zostanie
naukowcem przy zupełnym zaniedbaniu zdrowia fizycznego
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czy psychicznego. Ideałem jest gdy rozwija się równomiernie
cały człowiek. Stałość oznacza nie tyle wytrwałe pięcie się
wzwyż, co stałe nastawienie na wierność raz dokonanym
wyborom, i to bez względu na spotykające nas trudności,
przeszkody czy porażki. Na nic jednak zda się to, że wiemy co
robić, jak się rozwijać - jeśli zabraknie wytrwałości w wyborze.
O stopniu dojrzałości zadecyduje właśnie to: wierność
obranym wcześniej zasadom.
Św. Klara otrzymała od Boga przez św. Franciszka dar
powołania do życia w najwyższym ubóstwie. Na czym ono
polegało? Otóż wbrew ówcześnie panującym zwyczajom,
prawom (także kościelnym) św. Klara nie chciała, aby jej
klasztor posiadał własności ziemskie i stałe dochody, które
zapewniłyby spokojną egzystencję materialną. Św. Klara
pragnęła utrzymywać się z pracy rąk własnych, a jeśliby to nie
wystarczyło, to z jałmużny. Przez wybór życia w najwyższym
ubóstwie św. Klara chciała w sposób szczególny naśladować
przykład ubogiego życia Chrystusa Pana.
Praktycznie cały czas św. Klara musiała zmagać się
o zachowanie tej formy życia. Jak bardzo silnym było jej
pragnienie, świadczy to, że św. Klara u samego papieża
Innocentego III wystarała się o przywilej życia bez własności.
Kiedy po śmierci Innocentego III Kościołem rządził papież
Grzegorz IX, który znał osobiście św. Klarę i zaproponował jej
złagodzenie surowości życia w ubóstwie poprzez przyjęcie
posiadłości zapewniających klasztorowi w San Damiano stałe
dochody, jakże stanowczą była wtedy jej reakcja: Ona
sprzeciwiła się nieugięcie i w żaden sposób nie przystała na
propozycję. Lecz jeszcze bardziej stanowcze było jej

uzasadnienie takiej a nie innej postawy: Pod żadnym
warunkiem i nigdy na wieki, nie chcę być zwolniona
z naśladowania Chrystusa. A więc św. Klara w zachowaniu
ubóstwa widziała narzędzie służące do życia tym samym
życiem, jakie wiódł Chrystus Pan. Nikt nie potrafił odwieść św.
Klary od tego ideału, nawet namiestnik Chrystusa na ziemi papież Grzegorz IX.
Spoglądając na całe życie św. Klary możemy bardzo
szybko zauważyć, że w rzeczach istotnych nie znała ona
kompromisu. Była cała przeniknięta pragnieniem
naśladowania Chrystusa i właśnie to dyktowało jej nieustanne
radykalne wybory. Dlatego też można jasno stwierdzić: nie
wystarczy raz wybrać, wybierać trzeba wciąż, a raczej trzeba
wielkiej stałości w postanowieniu, by podjęte dzieło
doprowadzić do końca. Czasy, w których żyjemy są
naznaczone ogromną nie wie rnością raz podję tym
przyrzeczeniom, ideałom. Być może właśnie dlatego, że wokół
nas jest tyle niekonsekwencji, zdrad - jest tyle osobowości
niedojrzałych, rozbitych i przegranych. Trzeba raz na zawsze
zapamiętać, że nie wystarczą tylko dobre chęci, albo dobry
start. Trzeba wytrwałości, wierności, stałości w wyborze.
Wierność zasadom oznacza także umiejętność przyjmowania
nowych znaków, osób, wydarzeń w świetle podstawowego
wyboru. Wierność musi być kreatywna, to znaczy wciąż
odczytująca nowe wezwania Boga. Stałość w wyborze nie
oznacza jakiegoś konserwowania przeszłości, ale trzymania się
tej pierwszej i podstawowej zasady, jaką jest naśladowanie
Chrystusa Pana.
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Oratio
Św. Klara wierna naśladowczyni św. Franciszka. Módl
się za nami! Pomóż nam być wiernym tej formie życia jaką
przyrzekliśmy zachowywać podczas naszej profesji rad
ewangelicznych.
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w prawdziwej wierze i pokucie, bo inaczej nikt nie może być
zbawiony.
Rnb 23, 7
Meditatio

Lectio
A wszystkich, którzy pragną służyć Panu Bogu
w świętym Kościele katolickim i apostolskim, i wszystkie
następujące stany, kapłanów, diakonów, subdiakonów,
akolitów, egzorcystów, lektorów, ostiariuszy i wszystkich
duchownych, wszystkich zakonników i zakonnice, wszystkich
nawróconych i maluczkich, ubogich i potrzebujących, królów
i książąt, robotników i rolników, sługi i panów, wszystkie
dziewice, wdowy i mężatki, ludzi świeckich, mężczyzn
i kobiety, wszystkie dzieci, młodzież, młodych i starych,
zdrowych i chorych, wszystkich małych i wielkich,
i wszystkie ludy, plemiona, pokolenia i języki, wszystkie
narody i wszystkich ludzi na całej ziemi, którzy są i będą, my
wszyscy bracia mniejsi, słudzy nieużyteczni, pokornie
prosimy i błagamy, abyśmy wszyscy wytrwali

Modlitwa św. Franciszka zawarta w 23. rozdziale reguły
niezatwierdzonej, jest wielkim dziękczynieniem składanym
Bogu. W poprzednim rozważanym przez nas fragmencie,
Biedaczyna prosił o pomoc w dziękczynieniu Matkę Bożą,
Aniołów i świętych których czcił. W rozważanym przez nas
dzisiaj fragmencie franciszkowej prefacji, Biedaczyna
wymienia różne stany jakie mamy w Kościele. Rozpoczyna od
duchowieństwa, wymieniając:
kapłanów, diakonów, subdiakonów, akolitów,
egzorcystów, lektorów, ostiariuszy i wszystkich duchownych,
wszystkich zakonników i zakonnice,
Św. Franciszek miał świadomość tego, że osoby
konsekrowane Bogu, ze swej natury są przeznaczone do tego
aby uwielbiać Boga. Szczególnie kapłani oddają Bogu chwałę
przez sprawowanie sakramentów. Szczególnym miejscem
w którym dokonuje się chwała Boża jest Eucharystia którą
sprawują kapłani. Cała akcja liturgiczna jest doskonałą chwałą
Boga, w której w sposób szczególny uczestniczy kapłan.
Św. Franciszek, sam nie będąc kapłanem, doskonale
rozumiał, że nic nie może się równać ze Mszą świętą.
W sprawowaniu Eucharystii uobecnia się na nowo największy
cud miłości jaką Bóg ma ku człowiekowi. To we Mszy świętej
uobecnia się wieczernik i golgota. To przy ołtarzu pańskim,
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możemy wejść poprzez wiarę w te dwie wielkie tajemnice.
Dlatego nie ma doskonalszego sposobu oddania Bogu chwały,
nad gorliwe uczestnictwo we mszy świętej.
Kapłan uczestniczy w Eucharystii sprawując ją,
i składając swoje dary ofiarne. Każdy wierny uczestniczący we
Mszy świętej też jest wezwany do tego aby złożyć swoje
duchowe ofiary. To wtedy gdy na patenie obok hostii
składamy to wszystko co chcemy ofiarować, oddajemy Bogu
szczególną chwałę.
Zakonnicy i zakonnicy mają jeszcze inny szczególny
sposób oddawania chwały Bogu. Konsekracja zakonna, to nic
innego jak całkowite poświecenie się Bogu. A więc to co jest
konsekrowane, samo przez się chwali Boga. U osób zakonnych
chwały Bożej nie można sprowadzić tylko do jakiś
pojedynczych aktów. Całe ich życie jest wielbieniem Boga,
ponieważ przez zakonne śluby są z Nim szczególnie złączeni.
Dalej Biedaczyna wymienia inne stany ludzi:
wszystkich nawróconych i maluczkich, ubogich
i potrzebujących, królów i książąt, robotników i rolników,
sługi i panów, wszystkie dziewice, wdowy i mężatki, ludzi
świeckich, mężczyzn i kobiety, wszystkie dzieci, młodzież,
młodych i starych, zdrowych i chorych, wszystkich małych
i wielkich, i wszystkie ludy, plemiona, pokolenia i języki,
wszystkie narody i wszystkich ludzi na całej ziemi, którzy są
i będą,
Myśl Biedaczyny jest prosta, nie tylko kapłani czy osoby
konsekrowane, ale każdy człowiek jest powołany do chwalenia
Boga. Św. Franciszek, jednak pisząc o chwale Bożej ma na
myśli przede wszystkim wytrwanie w dobrym. Kiedy człowiek

trwa wiernie w łasce bożej, to właśnie tym oddaje chwałę
Panu. To trwanie w dobrym kosztuje niejedno zmaganie
i dlatego jest szczególnie cenne w oczach Pana. Uwielbiamy
Boga ilekroć się opieramy różnym pokusom i podejmujemy
duchowe zmaganie.
Oratio
Boże przyjmij nasze uwielbienie jakie Ci składamy
w naszym życiu. Każdy z nas według stanu w jakim żyje chce
Cię uwielbiać. Niech będą Ci miłe nasze modlitwy i różne
duchowe ofiary jakie składamy podczas Mszy świętej. Bądź
także uwielbiony poprzez nasze duchowe zmaganie się o to
aby być wiernym Twojej łasce.

212

XXX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Cierpienie

Lectio
Już przez czterdzieści lat biegła drogą najwyższego
ubóstwa. Ale gdy była bliska nagrody powołania do nieba,
popadła w liczne choroby. W pierwszych latach osłabiła swe
ciało surową pokutą, a w latach następnych stała się ofiarą
ciężkiej choroby. Będąc zdrową zyskiwała zasługi za dobre
uczynki, a będąc chorą zdobywała je za cierpienie. "Moc
bowiem w słabości się doskonali".
Jak doskonałą, godną podziwu cnotę wykazała
w chorobie dowodzi fakt, że przez dwadzieścia osiem lat
stałej niemocy nie słyszano z jej ust żadnego szemrania ani
żadnego narzekania, ale zawsze mowę świętą
i dziękczynienie.
Chociaż ściśnięta ciężarem choroby zdawała się
gwałtownie zbliżać do końca, to jednak podobało się Bogu
odłożyć jej śmierć na taki czas, w którym Kościół Rzymski
mógłby uczcić ją jako swoją szczególną wybrankę i córkę. Bo

kiedy Papież wraz z kardynałami przebywał w Lyonie,
choroba Klary znacznie się pogorszyła, tak że miecz
nadmiernego bólu przeszywał dusze jej córek.
Wnet potem pewna służebnica Chrystusa, dziewica
poświęcona Bogu w benedyktyńskim klasztorze świętego
Pawła, miała takie widzenie: Zdało się jej, że znajdowała się
razem ze swymi siostrami u Świętego Damiana, aby
towarzyszyć chorej Pani Klarze, która spoczywała na
drogocennym łożu. A gdy płakały i ze łzami oczekiwały na
śmierć świętej Klary, wtem u głowy łóżka ukazała się jakaś
piękna pani i rzekła do płaczących: "Córki, nie płaczcie, ona
jeszcze będzie żyć, gdyż nie może umrzeć, dopóki nie
przybędzie Pan ze swoimi uczniami."
I oto, po niedługim czasie, nadciągnęła do Perugii Kuria
Rzymska. Pan na Ostii, usłyszawszy o jej ciężkim stanie,
pośpieszył z Perugii odwiedzić oblubienicę Chrystusową, dla
której z urzędu był ojcem, poprzez troskliwą opiekę
żywicielem, a poprzez najczystsze uczucie zawsze oddanym
przyjacielem. Chorą posilił sakramentem Ciała Pańskiego,
a wszystkie siostry pokrzepił słowem otuchy i zbawienia. "
Klara natomiast ze łzami, w imię Chrystusowe polecała mu
siebie i wszystkie inne siostry. Wszakże ponad wszystko
błagała go o to, żeby uprosił u pana Papieża i Kardynałów
zatwierdzenie przywileju ubóstwa, co on, jako wierny
wspomożyciel owego zakonu, przyrzekł jej i faktycznie
spełnił.
Po upływie roku pan Papież razem z Kardynałami
przeniósł się z Perugii do Asyżu, tak że wizja wyżej
opowiedziana, dotycząca śmierci Świętej, miała stać się
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realną. Papież bowiem stoi ponad człowiekiem a wobec Boga
reprezentuje osobę Pana, zaś najbliżej u jego boku,
w świątyni Kościoła walczącego, znajdują się panowie
Kardynałowie, jakby uczniowie.
LSC 39–40
Meditatio
Z reguły młody człowiek patrzy z optymizmem
w przyszłość. Jego plany, marzenia nie zakładają trudów,
cierpienia, porażek; wręcz przeciwnie - są zawsze pełne
powodzeń, radości, szczęścia. Dopiero z latami przychodzi
bardzo twarda konfrontacja marzeń z rzeczywistością.
Cierpienia, trud, porażki tak samo stanowią część naszego
życia jak powodzenie i szczęście. Wielkość człowieka okazuje
się w czasie próby - która jest z reguły związana z cierpieniem.
Na tyle człowiek posiada różne cnoty, na ile okaże je w chwili
doświadczenia. Cierpienie zarówno duchowe jak i fizyczne nie
jest czymś nadzwyczajnym, stanowi ono integralną część życia
każdego człowieka. Problem istnieje nie tyle w tym, że
cierpimy, tylko jak cierpienie przeżywamy, jak do niego
podchodzimy. Właśnie w tym podejściu możemy rozpoznać,
na ile jesteśmy dojrzali od strony ludzkiej i chrześcijańskiej.
Przypatrzmy się św. Klarze i jej relacji do cierpienia. Św.
Klara praktycznie od czasu śmierci św. Franciszka poważnie
zachorowała. Przez 28 lat cierpiała długie dolegliwości
fizyczne. Możemy powiedzieć, że prawie pół życia
przechorowała będąc obłożnie chorą. Jednak to cierpienie nie
oddalało jej od Boga. Św. Klara zrozumiała, że łaską jest

zdrowie, ale darem od Boga jest także choroba. Według słów
św. Augustyna kochającemu wszystko dopomaga do miłości,
czas choroby stał się dla św. Klary momentem spotkania
z Bogiem i duchowego wzrastania. Ileż musiało być męstwa
wypływającego z wiary św. Klary, jeśli z jej ust nie słyszano
żadnego szemrania ani żadnego narzekania, ale zawsze
świętą mowę i dziękczynienie. Cierpienie przyjęte z wiarą jest
szczególnie owocne nie tylko dla osoby, która tak je przeżywa
ale i dla całego otoczenia. W przypadku św. Klary jej cierpienie
stało się wielkim darem dla Kościoła, a szczególnie dla
Papieża.
Cierpienie ma także właściwości oczyszczające człowieka,
bowiem doprowadza go do doświadczenia przemijalności
życia. Takie wartości jak: sukcesy, pochwały, radości stają się
bardzo relatywne, ulotne. Człowiek cierpiący przybliża się do
Boga, szukając Go poznaje coraz głębiej nadprzyrodzoną
rzeczywistość. Jego doświadczenie Boga staje się o wiele
bardziej realne, prawdziwe i pozbawione złudzeń. Cierpienie
także poszerza serce w relacji do bliźniego. Człowiek
doświadczany patrzy na cierpienia bliźnich o wiele głębiej
aniżeli ci, którym powodzi się dobrze. Cierpienie poszerza
serce człowieka, uczy go empatii, zrozumienia i cierpliwości
dla innych. Widać to w postawie chorej św. Klary, która cierpiąca - tym więcej okazywała miłości swoim siostrom. Ta
miłość do sióstr jednoczyła je jeszcze bardziej wokół św. Klary.
Cierpienie św. Klary wyzwalało dobro nie tylko w niej, ale
i w jej otoczeniu.
Należy podkreślić jeszcze jedną rzecz. Św. Klara nie
cierpiała sama, lecz z Chrystusem. Jej cierpienie było
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uczestnictwem w Jego cierpieniach. Zjednoczenie św. Klary
z cierpiącym Chrystusem uwidoczniło się szczególnie
w przyjmowaniu Eucharystii. Trzeba pamiętać, że sami
jesteśmy zbyt słabi, by przyjąć wszystkie cierpienia. Trzeba
nam się oprzeć na Kimś mocniejszym, z którego możemy
czerpać siły do wytrwania. Tylko człowiek dojrzały ma na tyle
pokory, aby przyjąć taką postawę. Człowiek nie potrzebujący
pomocy, liczący na własne siły, nie będzie w stanie przyjąć
talentu cierpienia i dobrze nim obracać. Takiego człowieka
w ostatecznym rozrachunku czeka klęska.
Oratio
Św. Klaro pomóż nam przyjąć Jezusa kiedy przyjdzie do
nas z krzyżem choroby. Pomóż nam wtedy nie narzekać czy
czekać na jakiś cud. Prosimy też o twoje wstawiennictwo za
tymi braćmi, którzy już od lat chorują!
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XXX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Śmierć św. Klary

Lectio
W tym czasie, kiedy przez wiele dni walczyła ze
śmiercią, wzmagała się wiara i pobożność ludu. Codziennie
też odwiedzali ją liczni kardynałowie i prałaci i czcili ją jak
prawdziwie świętą.
Natomiast budzi zdumienie, że chociaż przez
siedemnaście dni nie mogła przyjąć żadnego pokarmu, to
jednak Pan umocnił ją taką siłą, że wszystkich
odwiedzających zachęcała do służenia Chrystusowi. A gdy
dobrotliwy brat Rainaldo zachęcał ją do cierpliwości w tym
długim męczeństwie ciężkiej choroby, ona jak
najswobodniejszym głosem odpowiedziała mu: "Bracie
najdroższy, od kiedy poznałam łaskę Pana mojego Jezusa
Chrystusa za pośrednictwem Jego sługi Franciszka, żaden
trud nie był mi uciążliwy, żadna pokuta ciężka, żadna
choroba bolesna!"

Kiedy zaś Pan był całkiem blisko i stał jakby we
drzwiach, chciała, żeby kapłani i bracia duchowni byli przy
niej i czytali jej Mękę Pańską i święte teksty. A gdy między
nimi pojawił się brat Jałowiec, znamienity igrzec Pański,
który często gorącymi słowy sławił Pana, uradowała się na
nowo i zapytała, czy mógłby coś nowego powiedzieć o Panu
Bogu. A on, otworzywszy swe usta, z ogniska swego
płomiennego serca lśniące iskry słów wyrzucił, tak że
dziewica Boża znalazła wielką pociechę w jego parabolach.
Na końcu zwraca się do płaczących córek, zalecając im
ubóstwo Pana i wśród uwielbień przypominając
dobrodziejstwa Boskie. Błogosławi swoich zbożnych braci
i siostry, a na wszystkie Panie ubogich klasztorów, tak
obecne jak przyszłe, wzywa szczodrej łaski
błogosławieństwa.
Któż potrafiłby opowiedzieć resztę, nie płacząc?
Są tu obecni dwaj błogosławieni towarzysze świętego
Franciszka, z których jeden, Anioł, sam wzruszony, pociesza
udręczone siostry, a drugi, Leon, całuje posłanie umierającej
Klary.
Osierocone córki opłakują odejście kochającej matki i ze
łzami towarzyszą jej odejściu wiedząc, że nie zobaczą jej
więcej. Niezmiernie boleją nad tym, że razem z nią znika cała
ich pociecha, i że pozostawione na dolinie płaczu nie będą już
miały pocieszenia od niej, swojej mistrzyni.
I tylko wstydliwość powstrzymuje ich ręce od ranienia
swych ciał, a płomień bólu staje się jeszcze sroższy z powodu
faktu, że nie mogą sobie pozwolić na upust żalu w jego
zewnętrznych objawach. Klauzurowy rygor nakłada
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milczenie, mimo to gwałtowny ból wyrywa z nich
wzdychanie i szlochy. Policzki toną we łzach, a żałość
strapionego serca znów wyciska nowy strumień płaczu.
Natomiast prześwięta dziewica, zwracając się do siebie
samej cicho do swej duszy mówi: "Idź bezpiecznie, ponieważ
masz dobrą eskortę na drogę. Idź, ponieważ Ten, który cię
stworzył, uświęcił cię, kochał cię czułą miłością, zawsze
troszczył się o ciebie, jak matka o swego syna. A Ty, Panie,
bądź błogosławiony za to, żeś mię stworzył."
Zapytana przez jedną z córek, do kogo mówi,
odpowiada: "Mówię do mojej błogosławionej duszy." A ta
chwalebna eskorta była już blisko, jako że zwracając się do
jednej z córek, zapytała ją: "Córko, czy widzisz Króla chwały,
którego ja widzę?"
LSC 44–46
Meditatio
Całe życie człowieka ma być naznaczone nieustannym
wzrostem, dojrzewaniem, stawaniem się coraz bardziej sobą.
Jak w tym kontekście spojrzeć na śmierć, czym ona jest? Czy
śmierć jest kresem wszystkiego? Czy cały wysiłek rozwoju
człowieka ma sens jeśli zostaje on zamknięty śmiercią?
Odpowiedź na te pytania możemy znaleźć w jednych z
ostatnich słów św. Klary: Idź bezpiecznie... idź ponieważ Ten,
który Cię stworzył, uświęcił cię, kochał czułą miłością,
zawsze troszczył się o ciebie. A Ty Panie, bądź błogosławiony
za to, żeś mnie stworzył.

Bóg dla św. Klary jest kochającym Stwórcą - Ojcem, od
którego wszystko pochodzi. Św. Klara spoglądając na swoje
życie już u jego kresu, widzi że wszystko, czego doświadczyła
było darmowym darem Ojca niebieskiego. Widzi wyraźnie, że
w całym Jej życiu nie było żadnego przypadku; nie było czegoś
co nie służyło do jeszcze większej miłości Boga i bliźniego. Św.
Klara mówi tu bardzo wyraźnie o wędrówce: idź bezpiecznie
duszo moja. Jest to jakby szczególna pieczęć na jej
duchowości, która była cała naznaczona duchową wędrówką.
Św. Klara nigdy nie zatrzymała się w miejscu, nigdy nie
zadowoliła się osiągnięciem jakiegoś celu. By wędrować bez
przeszkód, św. Klara w bardzo radykalny sposób pielęgnowała
ubóstwo - wiedząc, że jakiekolwiek nieuporządkowane
przywiązanie do siebie, do innych, czy rzeczy materialnych,
spowolni a nawet uniemożliwi jej duchową wędrówkę.
Wreszcie św. Klara odkryła, iż w całym swym życiu była
obdarzona czułą matczyną miłością Boga, który o wszystko się
troszczył. Jej ziemska wędrówka była ciągłym
doświadczaniem tego, że jest kochana. Macierzyńska miłość
Boga nieustannie napełniała, przenikała i przemieniała
osobowość św. Klary. W tym całym kontekście nie możemy się
dziwić, że śmierć św. Klary do złudzenia przypominała śmierć
św. Franciszka, który kończąc swój żywot śpiewał: O witaj
siostro śmierci cielesna, której żaden człowiek ujść nie może.
Odpowiadając na postawione wcześniej pytania możemy
stwierdzić: śmierć jest zamknięciem cielesnej wędrówki, ale
nie jest kresem życia. Śmierć jest przejściem, a raczej
wejściem w nową rzeczywistość, w której możemy oglądać
Boga twarzą w twarz. Wysiłek jaki podejmujemy w czasie
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ziemskiego życia jest bardzo ważny, ponieważ właśnie od
niego jest uwarunkowany sposób przeżycia śmierci oraz
pełnia, jaką mamy później odziedziczyć. Gdyby kresem życia
była śmierć, zwyczajny ludzki wysiłek nie miałby większego
sensu. Także cierpienie pozbawione nadprzyrodzonego
odniesienia byłoby czymś co niszczy, druzgocze osobowość,
a nie ją rozwija.
Przy rozważaniu śmierci św. Klary warto zatrzymać się
nad reakcjami jej otoczenia. Św. Klara przy swojej śmierci
miała wszystkich tych, których kochała za swego życia: Kościół
w osobie Kardynałów, siostry i braci mniejszych. Żegnała się
z nimi odchodząc, ale jednocześnie pozostawiając ogromne
dziedzictwo. Nie biorąc z sobą nic na drogę św. Klara uczyniła
bogatymi tych, których pozostawiła. Tym bogactwem jest
świadectwo drogi, którą przeszła i doprowadziła ją do
szczytów dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i minoryckiej.
Sposób, w jaki umierała św. Klara był jedynie pieczęcią
potwierdzającą autentyczność jej drogi.
Oratio
Święta Klaro módl się za wszystkimi konającymi
braćmi. Bądź przy nich gdy ich serce będzie przestawać bić!
Ucz nas jak przygotowywać się do spotkania z siostrą naszą
śmiercią cielesną.
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XXX TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - Ś RODA

Modlitwa św. Klary

Lectio
Będąc obumarła na ciele i stawszy się obcą dla świata,
ustawicznie zajmowała duszę świętą modlitwą i chwalbą
Bożą. Wytężony wzrok wewnętrznego pragnienia miała
stale utkwiony w światło Boże, a wykraczając poza sferę
spraw doczesnych, otwierała na oścież obszar swego ducha
na deszcz łaski.
Po komplecie modliła się długo razem z siostrami
a strumienie łez jakie wylewała, pobudzały też inne siostry
do płaczu. Potem, gdy wszystkie inne poszły już spocząć na
twardym legowisku, ona zostawała, na modlitwie czuwająca
i niezmożona, żeby wtedy gdy inne spoczywały we śnie,
samej w skrytości przejmować boskie natchnienia. Bardzo
często upadała w modlitwie na twarz, zraszała ziemię łzami
i pokrywała pocałunkami. Zdała się zawsze trzymać
w ramionach swego Jezusa, którego nogi umywała łzami,
i składała na nich pocałunki.

Kiedy tak jednego razu późno w nocy płakała, zjawił się
anioł ciemności w postaci czarnego dziecka, i tak ją
napominał: ,,Nie płacz tyle, ponieważ oślepniesz!" Ale gdy
natychmiast mu odpowiedziała: "Nie oślepnie. kto będzie
widział Boga’’ speszony oddalił się.
Tej samej nocy, po Matutinum, podczas gdy Klara
modliła się, jak zwykle zroszona strumieniem łez,
przewrotny doradca zbliżył się do niej i powiedział: "Nie
płacz tyle, jeśli nie chcesz, by ci w końcu płynny mózg
wyciekł nozdrzami, a potem miałabyś nos wykrzywiony."
Ale po szybkiej jej odpowiedzi: "Żadnej deformacji nie
ulegnie ten, kto służy Panu,’’ od razu zniknął.
Jak wielką moc i stałość czerpała z tego ogniska
płomiennej modlitwy i jaką słodycz dobroci Bożej
przeżywała, świadczą zwyczajne oznaki. Kiedy bowiem
z radością wracała ze świętej modlitwy, przynosiła z ogniska
ołtarza Pańskiego żarliwe słowa, zdolne zapalać serca sióstr.
Stwierdzały one z podziwem, że promieniuje z jej oblicza
pewna jakaś słodycz i że jej twarz zda się bardziej promienna
niż zwykle. Zapewne, "Bóg w swojej dobroci dawał pociechę
ubogiej", a po napełnieniu jej ducha na modlitwie swym
prawdziwym światłem, okazywał je dostrzegalnie na
zewnątrz.
Tak to na zmiennym świecie zjednoczona niezmiennie ze
swoim szlachetnym Oblubieńcem, znajdowała stałą rozkosz
w rzeczach niebieskich. Tak to podtrzymywana przez trwałą
moc w kręcącym się ruchomym kole świata, zamknąwszy
w "naczyniu glinianym skarb" chwały, ciałem przebywała
jeszcze tu na niskiej ziemi, ale duchem już na wysokości.
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Na Matutinum miała zwyczaj uprzedzać młode siostry
i budząc je cicho za pomocą odpowiednich znaków
zapraszała na chwalbę Boga. Często, gdy wszystkie jeszcze
spały, zapalała lampy, często sama własnymi rękami
uderzała w dzwon. Nie było w jej klasztorze miejsca na
oziębłość, nie było miejsca na gnuśność, jako że lenistwo
przezwyciężano ostrym bodźcem podniety do modlitwy
i służby Chrystusowi Panu.
LSC 19–20
Meditatio
Jeżeli chcemy mówić o dojrzałości chrześcijańskiej, to
trzeba rozpocząć od modlitwy. Modlitwa jest bowiem
wstępem do rozpoznania swojej chrześcijańskiej tożsamości
i do jakiegokolwiek rozwoju duchowego. Czytając uważnie
Legendę o św. Klarze, można wywnioskować z niej wiele
praktycznych dla nas wskazówek odnoszących się do
modlitwy.
Ustawicznie zajmowała duszę św. modlitwą i chwalbą
Bożą. Kwestię modlitwy nie można nigdy redukować do
dwóch rzeczy: poświęcamy Bogu jakiś czas i zadawalamy się
odmówieniem jakichś modlitw. Modlitwa to nie jest kwestia
ilości odmawianych modlitewek, czy poświęconych godzin.
Modlitwa dotyczy serca, bowiem ono jest sanktuarium,
w którym słyszymy i spotykamy się z Bogiem. By móc modlić
się sercem, należy wykluczyć ludzką logikę: ilości i pośpiechu.
Modlitwa nie może polegać na zagadaniu Boga naszymi
sprawami; albo na przekonaniu, że od długości modlitwy

zależy załatwienie naszych spraw u Boga. By móc się dobrze
modlić, należy rozbudzić serce. Słowo rozbudzić znaczy
rozmiłować; sprawić, że będzie ono w stanie zapomnieć
o sobie po to, by móc zająć się Umiłowanym. Serce
rozbudzone to takie, które szuka Boga, nie zaś swojego
interesu. W modlitwie sercem jest wiele miejsca na podziw,
uwielbienie, dziękczynienie. Modlitwa sercem nie liczy się
z czasem poświęconym Bogu; tutaj nie tyle człowiek oddaje
czas Bogu, co Bóg człowiekowi. Nie ulega wątpliwości, że
właśnie taką modlitwą modliła się św. Klara. Jej serce było
ustawicznie zajęte uwielbianiem Boga. Jej wewnętrzne
spojrzenie było stale utkwione w Chrystusie. Właśnie to, że
była nieustannie otwarta na Boga zapewniło jej deszcz łask.
Zdawała się zawsze trzymać w ramionach swego
Jezusa, którego nogi umywała łzami.
Modlitwa dla św. Klary to było przede wszystkim
spotkanie z Jezusem. Bardzo wymowne są gesty św. Klary:
trzymała go w ramionach, nogi umywała łzami, składała
pocałunki. Te zewnętrzne gesty świadczą o niezwykłej
intymności spotkań św. Klary z Jezusem. Nie ma tu miejsca na
powierzchowność, udawanie, pustosłowie. Te spotkania były
tak intensywne, że obejmowały całą osobę św. Klary, jej ciało
i ducha. A raczej duch św. Klary był tak pociągnięty przez
Jezusa, że na zewnątrz wyraziło się to w takich gestach.
Modlitwa winna człowieka wewnętrznie integrować,
prowadzić do harmonii między duszą i ciałem, pragnieniami
a rzeczywistością, marzeniami a poznaniem. Po owocach
poznaje się czy rzeczywiście naszą modlitwę można nazwać
spotkaniem z Chrystusem. Należy także zauważyć
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autentyczność i spontaniczność modlitwy św. Klary. Nie ma
ona nic wspólnego z postawą zamkniętej, bezdusznej,
sterylnej mniszki.
Kiedy bowiem z radością wracała ze świętej modlitwy,
przynosiła z ogniska ołtarza Pańskiego żarliwe słowa, zdolne
zapalać serca sióstr. Bóg na modlitwie napełniał św. Klarę
radością i słowami pełnymi żarliwości. Radość jest jednym
z najbardziej przekonujących znaków autentycznego
spotkania z Bogiem. Bo czyż można spotkać się z Bogiem
i pozostać smutnym? Czyż właśnie smutek nie jest skutkiem
minięcia się z Bogiem? Radość ta jest owocem Ducha św.,
który rozlewa się w sercach prostych, czystych, ubogich,
oczekujących z nadzieją na Boga. Owocność modlitwy św.
Klary rozpoznajemy także po jej słowach skierowanych
później do sióstr. Były to słowa istotnie różne od tych
wypowiadanych zwyczajnie na co dzień. Te słowa były pełne
wewnętrznej mocy zdolnej zapalać innych. Modlitwa św. Klary
stawała się jakby sakramentem Bożej mocy, obecności,
światła, które przepływało z Boga na innych. Modlitwa zawsze
winna być owocną dla tych, którzy żyją obok nas. Przebywanie
z Bogiem nigdy nie zamyka ale rozszerza nasze serca na
bliźnich. Człowiek autentycznie modlący się jest wielkim
skarbem dla swego otoczenia.

w wysiłku aby była ona ci miła. Pomóż nam także w tych
chwilach kiedy nasza modlitwa jest oschła i trudna.

Oratio
Przyjdź Duchu Święty i udziel nam swego daru
modlitwy. Pomóż nam nie ustawać w modlitwie oraz
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Pismo Święte

Lectio
Poprzez pobożnych kaznodziejów zapewniała swoim
córkom pokarm słowa Bożego, z którego sama wielce
korzystała. Taką wielką radość przeżywała podczas
słuchania świętego przemówienia i tak bardzo cieszyła się
wspomnieniem swojego Jezusa, że jednego razu, gdy
przemawiał brat Filip z Atri, zjawił się przy dziewicy Klarze
prześliczny chłopczyk i przez wielką część kazania darzył ją
swymi miłymi pieszczotami. Siostra, która miała szczęście
patrzeć na tę wizję matki, doznała niewypowiedzialnej
rozkoszy. Co więcej, Klara, choć nie była wykształcona
w literaturze, z radością słuchała kazań głoszonych przez
wykształconych mówców, dobywając z łupiny słów ziarno,
które dociekliwie przenikała i smakowała z wielką
przyjemnością. Z kazania każdego mówcy umiała wydobyć
pożytek duchowy przekonana, że niekiedy trzeba nie

mniejszej roztropności, by zerwać kwiat z ciernistego
krzewu, aniżeli by jeść owoc z drzewa szlachetnego.
Pewnego razu, gdy papież Grzegorz zarządził, by żaden
z braci nie udawał się do klasztorów Pań bez jego
pozwolenia, zbożna Matka utyskiwała, że odtąd siostry
bardzo rzadko będą miały pokarm świętej nauki
i wzdychając rzekła: "Zabrał nam tych, którzy dawali nam
pokarm życia, niech też zabierze wszystkich innych braci."
I zaraz odesłała wszystkich braci do ministra, nie chcąc mieć
kwestarzy zaopatrujących je w chleb materialny, skoro nie
miały mieć jałmużników chleba duchowego. Ale, kiedy to
usłyszał papież Grzegorz, prędko zakaz ten złagodził,
uzależniając pozwolenie od generała zakonu.
LSC 37
Meditatio
Można zapytać: jaka jest duchowość św. Klary?
Odpowiedź mogłaby brzmieć następująco - że jest ona
trynitarna, chrystocentryczna, ale chyba najbardziej trafnym
będzie stwierdzenie, że jest ona biblijna. Czym jest Pismo
święte? Jakie miejsce powinno ono zajmować na naszej
drodze do Boga?
Pismo św. jest, najprościej mówiąc, Słowem Boga, które
On kieruje do każdego człowieka. Jakie właściwości ma to
Słowo?
Nie jest to słowo ludzkie, ale Boże. Tego słowa nie
wymyślił człowiek, on był jedynie narzędziem, przez które Bóg
objawił swoje Słowo. Słowo Boże jest więc szczególnym darem
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Boga, znakiem Jego troski o nasze dusze. Jest to pokarm
duchowy, dzięki któremu możemy spokojnie przejść przez ten
świat, ponieważ pochodzi wprost od Boga.
Słowo Boże ma w sobie wewnętrzną moc, której nie
posiada żadne słowo ludzkie. Ta moc objawia się w tym, że to
Słowo daje życie, pielęgnuje je i rozwija. Słowo Boże przez
poznanie Bożego objawienia rodzi w nas życie duchowe. Ma
ono w sobie moc stworzyć nowego, wewnętrznego człowieka.
Słowo Boże karmi człowieka duchowego, ma ono w sobie
niewyczerpane pokłady Bożej mądrości i miłości. Jest w sobie
tak bogate, że jest praktycznie niewyczerpaną studnią
duchowej nowości. Słowo Boże wreszcie rozwija człowieka
duchowego, to znaczy kształtuje jego wewnętrzną mentalność.
Sprawia, że człowiek powoli przechodzi od starego człowieka
skoncentrowanego na sobie, do nowego - przenikniętego
zupełnie Duchem Św. Człowiek bez Słowa Bożego pozostaje
w ciemnościach, albo tylko ze swoją naturalną mądrością.
Słowo Boże jest najgłębszym objawieniem się Boga
i prawdy o człowieku. Jeżeli chcemy poznać Boga, musimy
sięgnąć do Jego Słowa, tam znajdziemy to, co On chce
powiedzieć nam o sobie. W Piśmie św. znajdziemy odpowiedź
na najbardziej istotne pytania, jakie człowiek nosi w swoim
sercu, to jest: skąd wychodzi i dokąd zmierza.
Wreszcie Słowo Boże jest sakramentem obecności Boga.
Skoro Jezus jest odwiecznym Słowem Ojca, to biorąc do ręki
Ewangelię, bierzemy żywe Słowo, w którym obecny jest
Zbawiciel. Czytając Ewangelię nie poznaje się tylko zwykłej
historii Chrystusa, ale spotykamy się z Nim jako z żywą Osobą.

Św. Klara jest wspaniałym przykładem miłości do Słowa
Bożego. Ponieważ w jej czasach Pismo św. nie było dostępne
w takiej formie jak dzisiaj, św. Klara czerpała Słowo Boże
z dwóch źródeł: brewiarza i czytań mszalnych. Ona uczyniła,
za św. Franciszkiem, z Ewangelii pierwszą i najwyższą normę
swojego życia, co zapisała w pierwszym rozdziale swojej
Reguły. Gdy weźmiemy do ręki jej pisma, a zwłaszcza listy do
św. Agnieszki, może nas aż zadziwić ilość cytatów biblijnych,
które w niej się znajdują. Jest to najwyraźniejszy dowód na to,
że duchowość św. Klary została zbudowana na Biblii. Legenda
mówi wyraźnie, że to właśnie podczas słuchania Słowa Bożego
zjawił się przy dziewicy Klarze prześliczny chłopczyk i przez
wielką część kazania darzył ją swymi miłymi pieszczotami.
Trzeba nam podkreślić jeszcze jedną rzecz. W czasach
św. Klary (podobnie jak dziś) istniało wiele heretyckich sekt,
które jako swój jedyny fundament uznawały Pismo św. Jednak
interpretując je poza Kościołem, podochodziły do bardzo
wielu błędów. Być może właśnie dlatego św. Klara pragnęła
słuchać kazań wygłaszanych przez wykształconych mówców.
Św. Klara mogła być pewna, że Słowo Boże głoszone przez
odpowiednio przygotowanych do tego braci jest pokarmem
pewnym i krzepiącym. Bardzo znamiennym jest strajk
głodowy św. Klary, która odesłała kwestarzy na znak protestu
wobec zakazu przychodzenia do klasztoru braci głoszących
kazania.
Słowo Boże winno być dla nas fundamentem życia. Jego
lektura, ustawiczne konfrontowanie naszego życia z Biblią,
zapewnią nam stały rozwój, uniknięcie popadnięcia w rutynę
czy duchową oziębłość. Słowo Boże czytane i medytowane
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z miłością i wytrwałością, a także w świetle tradycji Kościoła,
ustrzeże nas od popadnięcia w naturalizm, a przeciwnie
będzie pomocą w nieustannym stawaniu się nowym
człowiekiem.
Oratio
Święta Klaro pomóż nam w codziennej lekturze Bożego
Słowa. Niech ono, tak jak to było u Ciebie, stanie się dla nas,
Słowem dającym życie. Pomóż nam także w uważnym
słuchaniu Słowa Bożego w czasie codziennej liturgii
Eucharystycznej.
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Eucharystia

Lectio
Jak wielka była miłość i pobożność świętej Klary
względem Sakramentu ołtarza, wykazują fakty. W ciężkiej
chorobie, która ją przykuła do posłania, podnosiła się
i podpierała z tyłu, i tak siedząc, przędła jak najcieńsze
tkaniny. Z tych tkanin zrobiła więcej, niż pięćdziesiąt par
korporałów. Włożywszy je do burs z jedwabiu albo
z purpury, przeznaczała je dla różnych kościołów w dolinie
i na górach Asyżu.
Gdy miała przyjąć Ciało Pańskie, najpierw wylewała
gorące łzy, a potem przystępowała Doń z drżeniem, bo nie
mniej lękała się Boga ukrytego w Sakramencie, aniżeli Boga
władającego niebem i ziemią.
W tym miejscu należy powiedzieć o nadzwyczajnych
skutkach jej modlitw, które z jednej strony odpowiadają
prawdzie, a z drugiej godne są czci.

Kiedy za panowania cesarza Fryderyka Kościół
przechodził burzę utrapień w różnych częściach świata,
dolina Spoletańska częściej od innych okolic "piła z kielicha
gniewu". Z rozkazu cesarskiego stacjonowały tam oddziały
żołnierzy i watahy łuczników saraceńskich, zjadliwych jak
osy, celem pustoszenia kaszteli i oblegania miast. Jednego
razu, podczas wrogiego wypadu na Asyż, miasto osobliwie
należące do Pana, gdy już wojsko zbliżało się pod jego
bramy, Saraceni, plemię jak najgorsze, spragnieni krwi
chrześcijańskiej i zdolni do wszystkiego, nawet najbardziej
nieludzkiego zabójstwa, wtargnęli w pobliże świętego
Damiana i weszli na teren przyległy do klasztoru, a nawet
wdarli się na dziedziniec wewnętrzny sióstr.
Serca Ubogich Pań ścisnęły się ze strachu, krzyczały
z przerażenia i swe lamenty kierowały do matki. A ona,
nieulękła sercem, kazała się prowadzić, jako że była chora,
do bramy, i ustawić na wprost nieprzyjaciół, mając przed
sobą srebrną kasetę, oprawioną w kość słoniową, w której
z największą czcią przechowywano Ciało Najświętszego ze
świętych.
Upadłszy cała na modlitwę do Pana, wśród łez mówi do
swego Chrystusa: "Oto Panie mój, czyżbyś chciał oddać
w ręce pogan bezbronne twe służebnice, które wykarmiłam
miłością Twoją ? Panie, proszę Cię, ochroń te Twoje
służebnice, których obecnie ja sama nie mogę ocalić." Zaraz
z owej arki łaski doszedł do jej uszu głos, jakby małego
chłopca: "ja was zawsze będę strzegł!" "Panie mój, ochroń
także, jeśli Ci się podoba, to miasto, które dla miłości Twojej
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nas utrzymuje." A Chrystus do niej: "Poniesie utrapienia, ale
moja opieka je ocali’’
Teraz dziewica Klara podnosi twarz mokrą od łez,
i dodaje otuchy płaczącym siostrom: "Córki, daję wam
zapewnienie, że nie ucierpicie żadnego zła, tylko zawierzcie
Chrystusowi Panu!" Nie było zwłoki: natychmiast
napastnicy stracili odwagę i z całym pośpiechem wyskoczyli
przez mury, po których przedtem weszli, spłoszeni mocą
modlącej się Klary. A ona zaraz tym siostrom, które słyszały
głos, o jakim wyżej powiedziano, surowo przykazała: "Córki
najdroższe, strzeżcie się na wszelki sposób, byście nie
ujawniły nikomu tego głosu, jak długo ja żyję."
LSC 28; 21-22
Meditatio
Życie chrześcijańskie karmi się i dojrzewa poprzez
sakramenty św. Wzrastać w życiu chrześcijańskim to przede
wszystkim wchodzić coraz głębiej w Boga, udzielającego się
nam poprzez sakramenty. Wśród sakramentów szczególne
miejsce zajmuje Eucharystia, o której mówi się, że jest to
Przenajświętszy Sakrament. Eucharystia jest szczególnym
znakiem Bożej miłości do nas, dlatego ten, który ją rozpoznał
bardzo szybko stawia ją w centrum swego życia duchowego.
Przyjrzyjmy się, jakie miejsce zajmowała Eucharystia w życiu
św. Klary.
W czasach św. Klary istniało bardzo wiele zaniedbanych
Kościołów. Zdarzało się często, że tak zwana bielizna
ołtarzowa - wręcz urągała przyzwoitości. Św. Klara będąc

świadomą tego, pomimo swej ciężkiej choroby, zrobiła ponad
50 korporałów dla okolicznych Kościołów. Widać tu jej całą
kobiecą delikatność. Nie mogła znieść tego, aby jej ukochany
Eucharystyczny Jezus żył w brudzie i zaniedbaniu. Dla św.
Klary wszystko to, co było związane z Eucharystią było święte
i wymagało szczególnej troski.
Największą czcią jaką człowiek może okazać Eucharystii,
jest godne przyjmowanie jej do swego serca - czyli Komunia
św. Gdy św. Klara miała przyjąć Ciało Pańskie, najpierw
wylewała gorące łzy, a potem przystępowała Doń
z drżeniem. Te krótkie, ale wymowne słowa kryją w sobie
głęboką treść. Po pierwsze - św. Klara była świadoma, że do
przyjęcia Komunii św. trzeba się przygotować. Przyjęcie
Eucharystii nie może być tylko zwyczajnym aktem religijnym,
ono musi mieć zawsze coś z nadzwyczajności, wyjątkowości.
Komunia św. przyjmowana bez przygotowania bardzo szybko
zamieni się w rutynową pobożną praktykę. W wylewaniu łez
św. Klara mogła zawrzeć całą głębię swych uczuć: od radości
i uniesienia do skruchy i bólu. Łzy św. Klary przed Komunią
św. są świadectwem jej szczerego i autentycznego oczekiwania
na Eucharystycznego Oblubieńca. Jezus objawia swoją
wielkość tylko tam, gdzie jest oczekiwany, upragniony.
Św. Klara swe życie związała z Eucharystią. To, na ile
kochamy kogoś, lub jesteśmy z nim związani, okazuje się
w czasie próby. Jest rzeczą nader znamienną, że gdy wojska
Saracenów napadły na klasztor chcąc go zniszczyć a siostry
zbezcześcić, to św. Klara udała się do Chrystusa
Eucharystycznego. Właśnie Eucharystia stała się jedyną
ucieczką dla św. Klary w momencie śmiertelnego zagrożenia.
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Św. Klara nie wzywała odsieczy, lub jeszcze innych środków
obrony. Eucharystia stała się dla niej jedyną ochroną przed
złem. Cud ucieczki Saracenów jest świadectwem potęgi Boga,
ale i heroicznej wiary św. Klary w moc Eucharystii.
Nie ma autentycznego trwania i wzrastania
w doświadczeniu chrześcijańskim bez Eucharystii. Nie
rozpoznając Eucharystii mijamy się z Bogiem. Jedynie ten, kto
spożywa Ciało i Krew Chrystusa Pana ma życie na wieki.
Eucharystia miłowana i czczona staje się miejscem przepływu
łaski, która upodabnia nas do Chrystusa. Właśnie
w Eucharystii najwyraźniej objawiają się nam takie przymioty
Chrystusa jak: ofiara, ukrycie, milczenie, pokora, miłosna
obecność, bezbronność, cierpliwość, troskliwość. Kiedy
przyjmujemy Eucharystię z postawą św. Klary, Chrystus
bardzo skutecznie może w nas kształtować wymienione
powyżej dary.
Znakiem dojrzałego życia chrześcijańskiego jest częste,
codzienne uczestnictwo we Mszy św. Z czasem ta godzina
Mszy św. staje się najważniejszym, centralnym punktem dnia.
Jeśli z różnych przyczyn uczestnictwo w Eucharystii nie było
możliwe, to odczuwany później z tego powodu żal jest bardzo
dobrym znakiem, że już bez codziennej Komunii św. nie
potrafimy się obejść. Jest to znak, że Eucharystia stanowi
szczyt i źródło mego życia chrześcijańskiego.

ty potrafili miłować Chrystusa Eucharystycznego. Prowadź
nas do Eucharystii zwłaszcza w chwilach trudnych
i niebezpiecznych.

Oratio
Św. Klaro, która najczęściej jesteś przedstawiana
z Eucharystią w dłoniach, módl się za nami abyśmy tak jak
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Sakrament pokuty

Lectio
Może raczej należałoby zamilczeć, aniżeli mówić o jej
zadziwiającym umartwieniu ciała, ponieważ dokonywała
takich pokut, że wprawiają w zdumienie tego, kto o nich
słyszy, i budzą wątpliwości, czy to prawda.
Nie to było rzeczą wielką, że swoje kruche ciało
okrywała prostą tuniką i lichym płaszczem z szorstkiego
materiału. Nie dziwiło też, że zupełnie nie wiedziała, co to
używanie obuwia. Nawet jej ciągły post, w każdym okresie
roku, nic był rzeczą nadzwyczajną, ani to, że obywała się bez
żadnej poduszki z puchu. Za takie umartwienia nie
zasłużyłaby chyba na osobliwe pochwały, jako że inne
siostry w tym samym klasztorze praktykowały podobne
umartwienia.
Ależ jakaż to koneksja mogła istnieć pomiędzy jej
dziewiczym ciałem a włosiennicą ze świńskiej skóry? Ta
święta dziewica bowiem postarała się o szatę ze świńskiej

skóry i sekretnie ubierała ją pod tunikę, ostrą szczeciną na
ciało. Niekiedy używała twardej włosiennicy z włosia
końskiego, i guzowatej, którą z jednej i drugiej strony
przywiązywała do ciała twardymi sznurami. Kiedy pewnego
razu pożyczyła tej szaty jednej z córek, która o nią prosiła, ta
ubrała ją, ale szybko załamała się pod jej ostrością. Po trzech
dniach z pośpiechem ją zwróciła, bardziej zadowolona ze
zwrotu, aniżeli z wypożyczenia.
Jej posłaniem była goła ziemia, a czasem witki
z winorośli. Twarde drewno pod głową służyło jej za
poduszkę. Później, na skutek osłabienia ciała słała sobie
plecionkę na ziemi, a pod głowę w drodze ustępstwa
pozwoliła na trochę słomy. A pod koniec, kiedy jej ciało tak
twardo traktowane popadło w długotrwałą chorobę,
z rozkazu świętego Franciszka używała siennika
wypchanego słomą.
LSC 17
Meditatio
Człowiek stworzony na wzór i podobieństwo Chrystusa,
który jest miłością, nosi w sobie obok tego boskiego
podobieństwa znamię - dziedzictwo grzechu pierworodnego.
Grzech pierworodny naruszył w człowieku istniejącą wcześniej
wewnętrzną harmonię pomiędzy duchem a ciałem. Od tego
momentu we wnętrzu każdej osoby ścierają się dwa
przeciwstawne sobie światy: dobra i zła. Życie duchowe każdej
osoby jest naznaczone walką, która dokonuje się w jego sercu.
Nie istnieje osoba, która by nie doświadczała tej wewnętrznej
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walki, która będzie trwać aż do końca życia. Trzeba nam
bardzo wyraźnie ujrzeć konieczność i sens umartwienia ciała
i ducha, czyli najogólniej mówiąc pokuty. Pokuta jest to
przywracanie utraconej wewnętrznej harmonii przy pomocy
ascezy zarówno ciała jak i ducha. Spójrzmy więc na św. Klarę
i jej ascezę.
Swoje ciało okrywała prostą tuniką i lichym płaszczem.
Umartwienie ciała dotyczy przede wszystkim zmysłów, czyli
do zastąpienia tego co sprawia przyjemność, tym co jest temu
przeciwne albo ograniczenie się tylko do tego co jest
konieczne. Umartwienie św. Klary polegało na zadowoleniu
się tylko koniecznym, najprostszym ubiorem, używaniu
włosiennicy, spaniu na twardym posłaniu, chodzeniu boso. Te
praktyki tak obce współczesnej nam mentalności pomagały
św. Klarze w zapanowaniu nad wszelkimi poruszeniami
cielesnymi. Osobnym rozdziałem pokuty św. Klary były jej
długotrwałe posty, których intensywność została
zmityngowana przez św. Franciszka i Biskupa Asyżu.
O tym że, pokuta św. Klary była czymś, co przynosiło
dobre skutki świadczą słowa: w każdym swym umartwieniu
wyglądała radośnie i pogodnie, jakby nie odczuwała
udręczeń cielesnych, albo się z nich śmiała. Radość, pokój
były owocami, które płynęły z serca oczyszczonego,
uporządkowanego. Św. Klarą nie rządziło ciało ale Duch
Pański o którego posiadanie się nade wszystko troszczyła. Jest
bowiem prawidłowością, że Bóg pragnie jak najszybciej wejść
do oczyszczonego serca. Pokuta choć jest słowem bardzo
niemodnym, jest jednak czymś kluczowym w życiu
duchowym. Umartwienie z natury swojej jest czymś co

kosztuje sporo wysiłku, dlatego musi być podejmowana
z wielką roztropnością aby nie wpaść w skrajności. Nie istnieje
pokuta dla pokuty - musi ona zawsze prowadzić do pełniejszej
miłości. Uczynki pokutne można nakładać sobie samemu, ale
czymś o wiele doskonalszym (to znaczy pewniej prowadzącym
nas do celu) jest przyjmowanie trudu jaki niesie nam
codzienność. Choroba, przeciwności, niesprawiedliwość,
niepowodzenie przyjęte z uległością Bogu, z pokorą i ciszą,
o wiele bardziej nas udoskonalą niż nawet najbardziej
kosztujące nas umartwienia. Pokuta musi być czymś co nas
prowadzi do większej miłości Boga i bliźniego, bo bez tego
będzie ona tylko ukrytym, egoistycznym doskonaleniem
siebie. Uczynki pokutne mają też wymiar wynagradzający za
dokonane złe czyny. Miłość z natury swojej jest pełna
współczucia dla umiłowanego, który został zraniony przez
grzech. W tym wymiarze pokuta jest bardzo prostym
okazaniem swej miłości Chrystusowi. Klasztory Klarysek
miały też i takie przeznaczenie : umiłować miłość, która jest
niemiłowana, to znaczy położyć dobro tam gdzie rozlał się
grzech.
Oratio
Udziel nam Panie ducha pokuty, to znaczy umiejętności
wynagradzania za dokonane zło. Chcemy Ci wynagrodzić za
wszelkie zniewagi i uczyniony Ci ból. Święta Klaro pomóż
nam nie pozostawiać nigdy zła bez jego naprawienia
i wynagrodzenia.
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Lectio
Z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, z całej
siły, i mocy, z całego umysłu, ze wszystkich sił, całym
wysiłkiem, całym uczuciem, całym wnętrzem, wszystkimi
pragnieniami i całą wolą kochajmy wszyscy Pana Boga,
który dał i daje nam wszystkim całe ciało, całą duszę i całe
życie, który nas stworzył, odkupił i zbawił nas tylko ze swego
miłosierdzia, który nam nieszczęsnym i nędznym, zepsutym
i cuchnącym, niewdzięcznym i złym wyświadczył
i wyświadcza wszelkie dobro.
Rnb 23, 8
Meditatio
Kolejny fragment franciszkowej prefacji, stanowi
centralny punkt 23. rozdziału reguły niezatwierdzonej. Kiedy
się wczytamy w słowa ułożone przez św. Franciszka, to

z pewnością uderzy nas ogromny żar z jakim zostały one
napisane. Ten malutki fragment reguły niezatwierdzonej,
uchyla nam rąbka z tego co działo się w sercu Biedaczyny. Jak
bardzo było ono rozkochane w Bogu i rozpalone gorliwością
o Boża chwałę.
Z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, z całej
siły, i mocy, z całego umysłu...
Tylko w tej jednej części pierwszego zdania modlitwy św.
Franciszek używa aż pięciokrotnie słowa podkreślającego
całkowitość w miłowaniu Boga. Ta miłość ma być kompletna
obejmująca wszystkie podstawowe sfery człowieka. Kochać
mamy Boga z całego serca, duszy, siły, mocy i umysłu.
Niewątpliwie św. Franciszek wymieniając te poszczególne
sfery był inspirowany słowami biblii oraz własnym
doświadczeniem. To w piśmie świętym znajdujemy gorącą
zachętę aby miłować Boga całym sobą i ze wszystkich swoich
sił duchowych i fizycznych. Jest to pierwsze i najważniejsze
przykazanie jakie otrzymał od Boga człowiek.
Kiedy Biedaczyna się nawrócił i pozostawił starego
człowieka ze swymi przyzwyczajeniami, to zrozumiał że to
wszystko może służyć tylko jednemu: by coraz pełniej miłować
Boga. Nawrócenie człowieka, nie może się sprowadzić tylko do
porzucenia starych grzechów. Owszem jest konieczne
oczyszczenie ale jest ono zawsze wstępem do tego aby mogła
się w nas bez przeszkód rozwijać łaska Boża. Ten rozwój to nic
innego jak przenikanie poszczególnych sfer człowieka
miłością. Kochać Boga mamy nie tylko sercem ale i swoim
umysłem, duszą i siłą.
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Ważne jest zrozumienie, że miłość z natury swojej dąży
do pełni. To znaczy nigdy nie zadowala się jakąś cząstką czy
połowicznością. Dlatego św. Franciszek tak mocno podkreślił,
że nasza miłość, aby była prawdziwa musi być całościowa.
Wszelkie kompromisy w tej dziedzinie stawiają duży znak
zapytania nad szczerością naszych intencji czy wysiłków.
Zupełnie inną kwestią jest, to że na wskutek naszej słabości,
często nie miłujemy tak jak byśmy to mieli czynić. Do nas
należy pragnienie, wola, wysiłek aby kochać całym sobą.
A owoce i ocenę jak nam to wychodzi to najlepiej zostawmy
Bogu. On najlepiej nas zna i wie jak szczere i autentyczne jest
nasze pragnienie miłowania go. Z tego powodu św. Franciszek
z mocą podkreśla w tej modlitwie element wolitywny, pisząc
że mamy kochać, ze wszystkich sił, całym wysiłkiem, całym
uczuciem, całym wnętrzem, wszystkimi pragnieniami i całą
wolą.
Biedaczyna podkreśla jeszcze jedną rzecz. By miłować, to
zostaliśmy obdarzeni łaską Stworzyciela: który dał i daje nam
wszystkim całe ciało, całą duszę i całe życie, który nas
stworzył, odkupił i zbawił nas tylko ze swego miłosierdzia,
który nam nieszczęsnym i nędznym, zepsutym i cuchnącym,
niewdzięcznym i złym wyświadczył i wyświadcza wszelkie
dobro.
Słowa św. Franciszka o zepsuciu naszego ciała, nie
można nigdy rozpatrywać w oderwaniu od dzieła stworzenia,
odkupienia i zbawienia. Biedaczyna nie posiadał nigdy
manichejskiej wizji ciała i materii, które jakoby miałoby być
siedliskiem zła. Jezus Chrystus właśnie nas po odkupił i zbawił
abyśmy mogli, uleczeni przez jego łaskę, kochać Go z całego

serca i wszystkich sił. Nie możemy nigdy zapomnieć o tym, że
miłość jest naszym najbardziej podstawowym powołaniem
i zdolnością, której nikt z nas nie jest pozbawiony.
Oratio
Z jak wielką żarliwością chcemy za św. Franciszkiem
wypowiadać słowa jego modlitwy Pragniemy Cię miłować
Panie ze wszystkich naszych sił, całą naszą wolą, sercem,
duszą rozumem! Ufamy, że to nasze pragnienie jest Ci miłe
i zostanie przez Ciebie przyjęte.
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Uczynki miłosierdzia

cierpienia innych, i ze współczuciem schylała się nad biedą
nieszczęśliwych.
LSC 3
Meditatio

Lectio
Klara, zaledwie wyszła na światło, jeszcze jako
maleńkie dziecko, zaczęła szybko świecić w ciemności świata
i już od wczesnych lat błyszczeć zacnością obyczajów. Przede
wszystkim chętnym sercem przyjęła z ust matki pierwsze
pouczenia o wierze. Równocześnie Duch Święty dawał jej
natchnienie i pouczał wewnętrznie, tak że jako naprawdę
najczystsze naczynie stała się naczyniem łaski.
Chętnie wyciągała swe ręce do ubogich. Brała
z zasobów swego domu i wspierała wielu w potrzebie. Aby jej
ofiara była milsza Bogu, ujmowała swemu drobnemu ciału
smacznych potraw i po kryjomu za pośrednictwem
zaufanych osób posyłała je na posiłek sierotom. Tak to od
dzieciństwa rosła w miłosierdzie, miała serce czułe na

Czy można mówić o dojrzałości chrześcijańskiej bez
uczynków miłosierdzia ? Miłość z natury swojej ma dwa
wymiary: afektywny i efektywny. Miłość afektywna polega na
jak najgłębszym przylgnięciu do osoby umiłowanej, i dzieleniu
z nią wszystkiego co przeżywa się w swoim wnętrzu. Miłość
afektywna poprzedza efektywną. Powinna być ona czymś
dogłębnie autentycznym i trwałym, obejmującym wszystkie
sfery osoby. Miłość efektywna jest naturalną konsekwencją
miłości afektywnej. Polega ona na wyrażeniu swego
rozmiłowanego wnętrza w konkretnej miłości bliźniego.
Miłość efektywna jest sprawdzianem miłości afektywnej. Jeśli
bowiem za miłością do osoby nie idą konkretne czyny, jest to
wtedy zwyczajne złudzenie. Miłość jako całość składa się
z syntezy tych dwóch elementów: afektywnego i efektywnego.
Chętnie wyciągała swe ręce do ubogich. Wiemy, że św.
Klara wzrastając w rodzinie szlacheckiej nie zaznała biedy. Od
strony materialnej była usytuowana bardzo dobrze. Jest
rzeczą bardzo charakterystyczną, że jej pozycja społeczna nie
zamknęła ją na potrzeby ubogich. Jej pomoc ubogim nie była
zwykłą filantropią, czyli dawaniem z tego co zbywa, bez
autentycznego zbliżenia się do ludzkiej biedy.
Pierwszą rzeczą, którą musimy uczynić jest rozejrzenie
się wokół siebie i dostrzeżenie ludzi ubogich. Ten krok jest
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bardzo ważny, bowiem istnieje w nas egoizm, który za wszelką
cenę chce nas zaślepić na potrzeby bliźniego. Egoizm jest
postawą dogłębnie interesowną, to znaczy taką, która nigdy
nie zdobędzie się na czyn, z którego nie ma żadnych
wymiernych korzyści. Autentyczna miłość daje nam spojrzenie
bardzo uważne, gotowe dojrzeć każdą biedę, potrzebę. Dojrzeć
ubogich wokół siebie znaczy także odkryć, że coś możemy dla
nich zrobić. Nie chodzi tu o robienie sobie złudzeń, że swoją
aktywnością będziemy w stanie rozwiązać wszystkie problemy
związane z różnorakim ubóstwem. Chodzi tu o zrobienie tego,
co leży w zasięgu naszych możliwości. Uczynki miłosierdzia
czynione potrzebującym, z czasem przynoszą paradoksalne
doświadczenie. Im więcej dajemy, jesteśmy otwarci
i szczodrzy, tym więcej otrzymujemy. Im mniej dajemy,
zamykając się w sobie, tym mniej otrzymujemy. Dar z siebie
jest jedynym sposobem na doświadczenie różnorodnych łask.
Czyniąc dobrze drugiemu, robimy najlepszy użytek
z otrzymanych od Boga darów. Miłość darowana, dzielona
z innymi jest jak ewangeliczny pomnożony talent.
Aby jej ofiara była milsza Bogu. Św. Klara czyniąc
dobrze ubogim miała przed oczyma Boga. To co czyniła dla
innych było wyrazem jej miłości do Boga. Dlatego jej uczynki
miłosierdzia były najczęściej czynione w sposób ukryty. Św.
Klara nie chciała odbierać żadnej chwały, nagrody za to, co
czyniła dla drugich. Jej jedyną nagrodą był Bóg; Jego samego
szukała, nie zaś siebie. Uczynki miłosierdzia powinny być
z natury swojej bezinteresowne, jedyną nagrodą, jaką możemy
się spodziewać jest sam Chrystus. Patrząc na późniejsze życie
św. Klary, a nade wszystko na to, iż osiągnęła nagrodę

Królestwa Niebieskiego, możemy być pewni, że i nas ta
nagroda nie ominie.
Oratio
Daj nam Panie uważne spojrzenie, tak abyśmy potrafili
dostrzec tych którzy są wokół nas i potrzebują miłosierdzia.
Broń nas od ślepoty duchowej która nie dostrzega czy też nie
chce dostrzec potrzeb innych. Udziel nam też wszystkich
potrzebnych środków do tego abyśmy potrafili zapobiegać
potrzebom naszych bliźnich.
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Relacja do kapłanów

Lectio
Boska Opatrzność śpieszy z wypełnieniem swego
zamiaru w odniesieniu do świętej Klary. Chrystus śpieszy, by
wprowadzić ubogą pątniczkę do pałacu królestwa
niebieskiego. Ona już tęskni i wzdycha, bardzo pragnąc, być
wyzwoloną z tego śmiertelnego ciała i w wiecznym
mieszkaniu ujrzeć Chrystusa Króla, którego tu na ziemi
całym sercem naśladowała jako ubogiego. Na jej święte
członki wyczerpane przez długoletnią chorobę spada nowa
niemoc, która wskazuje na bliskie już powołanie do Pana
i gotuje drogę do zbawienia wiecznego.
Świętej pamięci pan Innocenty IV, razem
z Kardynałami śpieszy nawiedzić służebnicę Chrystusa. I tak
jak przedtem aprobował jej życie bardziej, niż jakiejkolwiek
innej kobiety naszego czasu, tak teraz nie waha się uczcić jej
śmierci poprzez papieską obecność. Wszedłszy do klasztoru,
kieruje się do jej skromnego posłania i podaje chorej rękę do

całowania. Ona przyjmuje ją z największą wdzięcznością i z
najwyższym szacunkiem prosi także o ucałowanie stopy Ojca
świętego. Uprzejmy Papież wchodzi na drewniany stołek
i łaskawie podsuwa jej stopę, a ona ze czcią schyla twarz
i całuje ją z góry i z dołu.
Potem, z twarzą rozanieloną prosi Ojca świętego
o odpuszczenie wszystkich grzechów. A on, odrzekłszy: To
raczej ja potrzebuję przebaczenia," udziela jej daru zupełnej
absolucji i łaskę obfitego błogosławieństwa.
Kiedy wszyscy odeszli, jako że w tym dniu przyjęła
również Hostię świętą z ręki Prowincjała, wzniosła oczy do
nieba i ręce złożone do Boga i ze łzami rzekła do swych
sióstr: "Chwalcie Pana, córki moje, ponieważ dzisiaj
Chrystus raczył udzielić mi tak wielkiego daru, że ziemia
i niebo nie potrafią Mu odpłacić. Dzisiaj bowiem przyjęłam
Najświętszego i stałam się godna widzieć Jego Wikariusza!"
LSC 41–42
Meditatio
O dojrzałości chrześcijańskiej w sposób bardzo wymowny
świadczy relacja do kapłaństwa sakramentalnego i kapłanów.
Kapłaństwo jest szczególnym charyzmatem, jaki Bóg udzielił
swemu Kościołowi. Najogólniej mówiąc, kapłaństwo ma na
celu pośredniczenie pomiędzy Bogiem a ludźmi. Jest ono
mostem łączącym, za pomocą sakramentów rzeczywistość
niebieską z ziemską. Kapłaństwo nie jest własnością
człowieka, ale uczestnictwem w jedynym kapłaństwie
Chrystusa. Kapłan jest pośrednikiem, narzędziem w rękach
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Ojca Niebieskiego. Poprzez kapłana Bóg może wylewać swe
łaski na swój lud, zwłaszcza przez sakrament Eucharystii
i pojednania. Bez kapłaństwa Kościół byłby pozbawiony Mszy
św., oraz przebaczenia otrzymywanego w spowiedzi św. Biorąc
to pod uwagę nie można się dziwić wyjątkowej relacji, jaką św.
Klara miała do kapłaństwa i kapłanów.
Prosi Ojca św. o odpuszczenie grzechów. Św. Klara
wiedziała, że jest istotna różnica pomiędzy przebaczeniem
uzyskanym dzięki zwykłemu skruszeniu się, a rozgrzeszeniem
sakramentalnym udzielonym przez kapłana. Łaska
uświęcająca przez spowiedź św. przywraca osobie utraconą
godność dziecka Bożego, pomnaża dary, wlewa pokój. Być
może właśnie w tym momencie św. Klara uświadamiała sobie
dar Chrystusa Miłosiernego przychodzącego przez kapłana.
Mogła w nim rozpoznać Boga wiernego, który nigdy nie
opuszcza człowieka, zwłaszcza w tak szczególnej chwili, jaką
jest godzina śmierci. To ostatnie rozgrzeszenie św. Klary, było
także podsumowaniem jej długiego życia pokutnego,
w którym wielokrotnie korzystała z sakramentu pojednania.
Z jaką wdzięcznością trzeba nam spojrzeć na wszystkie nasze
spotkania z Chrystusem przebaczającym w spowiedzi św.! Ileż
to w ciągu naszego życia doświadczyliśmy łask miłosierdzia
spływającego na nas przez dłonie spowiednika ?
W tym dniu przyjęła Hostię z ręki Prowincjała. Przy
śmierci św. Klary byli obecni bracia kapłani, a zwłaszcza br.
Leon spowiednik i towarzysz św. Franciszka. Na tę ostatnią
drogę św. Klara przyjęła wiatyk - Eucharystię. Bez kapłaństwa
nie ma Eucharystii, nie ma Chrystusa pozostającego pomiędzy
nami jako Pokarm Niebieski. Czy moglibyśmy wyobrazić sobie

św. Klarę bez Mszy św., bez jej adoracji Najświętszego
Sakramentu? Czy można sobie wyobrazić, że św. Klara po
spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym mogłaby mieć do
kapłanów stosunek obojętny, zimny a nawet wrogi?
Bóg wybiera sobie kapłanów, obdarzając ich
święceniami, nie zmienia jednak ich natury. Ta natura dalej
pozostaje zdolna do wielkiego dobra, ale i do najgorszej
zdrady. Nie możemy sobie robić tanich złudzeń. Tak jak
w każdych czasach, również i za św. Klary żyli kapłani, którzy
na różne sposoby sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Czy
jednak ten fakt istnienia niegodnych kapłanów odebrał św.
Klarze wiarę, szacunek i miłość do nich? Z pewnością nie.
Bardzo symbolicznym jest fakt ucałowania stopy papieża
Innocentego IV. Św. Klara zawsze pragnęła być poddaną pod
stopy św. Kościoła Rzymskiego. Posiadała ogromne zaufanie
i miłość do Kościoła widzialnego i hierarchicznego. Wierzyła
głęboko, że okazując cześć, szacunek i posłuszeństwo
kapłanom nigdy nie zbłądzi, nie zawiedzie się i nie odpadnie
od Boga.
Relacje jakie mamy do kapłanów są bardzo wyraźnym
sprawdzianem naszej chrześcijańskiej dojrzałości. Czy kieruje
się ona wiarą, czy potrafi się wznieść ponad ludzki osąd
i wyobrażenia? Trzeba nam pamiętać, że bez kapłaństwa życie
Kościoła byłoby pozbawione ewangelicznej soli. Jeśli i nasze
życie nie będzie naznaczone zdrową relacją do kapłaństwa, to
powoli zacznie ono tracić ewangeliczną sól. Właśnie
sakramenty Eucharystii i pojednania, z którymi nieodłącznie
związane jest kapłaństwo, wszczepiają nas coraz głębiej
i skuteczniej w Chrystusa.
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Oratio
Dziękujemy Ci panie za tych kapłanów jakich nam
dałeś. Dziękujemy Ci za każdą ich posługę, a zwłaszcza tę
w konfesjonale. Prosimy Cię wspieraj ich swoją łaską, aby
jak najgodniej nosili w sobie to niezatarte znamię jakim jest
kapłaństwo.
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Życie we wspólnocie
Kościoła

Lectio
Wiadomość o śmierci Dziewicy, łącznie z opowiadaniem
cudownych zdarzeń, natychmiast poruszyła cały lud
w mieście. Biegną do klasztoru mężczyźni, biegną i kobiety.
Tyle narodu tu płynie, że miasto wygląda jak opustoszałe.
Wszyscy obwołują ją świętą, wszyscy zwią ją drogą Bogu,
a wśród głosów pochwały niektórzy płaczą. Przybywa
podesta razem z oddziałem rycerzy i zastępem uzbrojonych
mężczyzn. Tego wieczoru i przez całą noc trzymają pilne
zmiany straży, aby przypadkiem nie zrobiono jakiej krzywdy
temu drogocennemu skarbowi, jaki spoczywa wewnątrz
klasztoru.
Następnego dnia rusza cała Kuria: Wikariusz
Chrystusa wraz z Kardynałami przybywa na miejsce i całe
miasto kieruje się do Świętego Damiana. Przychodzą właśnie

na moment rozpoczęcia modłów. Bracia zaczynają Oficjum
o zmarłych, a tu nagle pan Papież mówi, że trzeba by
odprawić oficjum o Dziewicach, a nie o Zmarłych, co
wyglądało, jakby chciał ją kanonizować wpierw zanim
jeszcze ciało zostało pochowane. Ale, gdy najdostojniejszy
pan na Ostii odpowiedział, że w tej sprawie należy zaczekać,
odprawiono Mszę świętą o zmarłych.
Potem Ojciec święty wraz z gronem Kardynałów
i Prałatów usiedli, a Biskup Ostii, wziąwszy jako temat tekst
"marność nad marnościami", w szlachetnej mowie
wychwalał zmarłą jako wzgardzicielkę marności.
Kardynałowie kapłani ze zbożnym szacunkiem otaczają
święte zwłoki i wokół ciała Dziewicy odprawiają zwyczajne
egzekwie. W końcu uważając, że nie byłoby rzeczą
bezpieczną ani godną zostawienie tego drogocennego
depozytu z dala od mieszkańców miasta, wśród hymnów
i chwalb, przy dźwięku trąb i w podniosłej radości, biorą je
stąd i przenoszą uroczyście do świętego Jerzego. Jest to
bowiem to miejsce, gdzie niegdyś złożono po raz pierwszy
ciało świętego ojca Franciszka. On, który jej jako żyjącej
otworzył drogę do życia, również jako umarłej przygotował
miejsce, tak jakby przewidywał.
LSC 47–48a
Meditatio
Przez chrzest św. każdy z nas jest wszczepiony
w Mistyczne Ciało Chrystusa jakim jest Kościół. Od tego
momentu jesteśmy członkami Kościoła widzialnego
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i niewidzialnego. Można by stwierdzić, że wraz z chrztem św.
przestajemy być osobami prywatnymi, a zaczynamy nowe
życie w wielkiej rodzinie jaką jest Kościół. Podstawową
prawdą o naszej relacji do Kościoła jest to, że każdy dobry
czyn jest czymś, co Kościół buduje, umacnia jego świętość.
Natomiast każdy grzech, niewierność ten Kościół osłabia
i niszczy. Życie w Kościele jest czymś fundamentalnym dla
każdego chrześcijanina, bowiem właśnie przez Kościół Bóg
posyła człowiekowi wszelkie łaski. Miłość do Kościoła była
zawsze czymś charakterystycznym dla św. Klary, co
uwidoczniło się szczególnie w sposobie jakim wspólnota
Kościoła pożegnała ją na ziemi.
Biegną do klasztoru mężczyźni, biegną i kobiety. Św.
Klara opuszczając swój dom rodzinny, a następnie przez wiele
lat przebywając w San Damiano, bynajmniej początkowo nie
znajdowała u innych zrozumienia i akceptacji swego wyboru.
Sytuacja zmieniła się pod koniec jej życia. Ci, którzy odrzucali
jej wybór życia ubogiego i pokornego, zrozumieli że św. Klara
była dla nich wielkim darem od Boga. Zrozumieli, że św. Klara
przez swój radykalizm życia, była wielkim przekaźnikiem
Bożej łaski dla Kościoła w Asyżu, dla każdego ochrzczonego.
Stąd tak wielka cześć, jaką mieszkańcy Asyżu rozpoczęli
oddawać św. Klarze wraz z jej śmiercią.
Największym darem, jaki możemy dać Kościołowi jest
nie, to co robimy, ale to kim jesteśmy. Św. Klara pozornie nie
dokonała wielkich dzieł: niczego nie wybudowała, ani nie
napisała wielkich traktatów teologicznych. Doszła ona do
wielkiej świętości i właśnie przez to kim się stała wewnętrznie,
była największą pomocą, dobrem dla Kościoła. Być dojrzałym

chrześcijaninem to nie tyle koncentrować się na tym co
robimy, ale na tym kim jesteśmy. Być w Kościele członkiem
ściśle złączonym z Bogiem, to znaczy stać się przekaźnikiem
Bożej łaski dla innych. Być w Kościele dokładnie tym, do czego
nas powołuje Bóg, to znaczy uczynić to, co może być
najlepszego nie tylko dla nas ale i dla innych.
Życie we wspólnocie jaką jest Kościół, stawia nas przed
bardzo wieloma wymaganiami. Przede wszystkim Kościół
wymaga od nas miłości i posłuszeństwa. Każda miłość,
również i ta do Kościoła buduje się na ofierze, na darze
z siebie. Miłować Kościół to darować mu swoje życie, także za
cenę zapomnienia o sobie. Kochać Kościół znaczy oddawać się
mu do jego dyspozycji, być gotowym mu zawsze służyć,
darować mu swoje talenty. Posłuszeństwo Kościołowi jest
warunkiem bycia w nim i to bycia owocnego. Nie ma miłości
do Kościoła bez posłuszeństwa, bez bycia w głębokiej komunii
z kapłanami i biskupami. Posłuszeństwo nigdy nie jest czymś
prostym, bowiem ono zakłada często rezygnację z siebie oraz
swoich planów i poglądów.
Jakże wymownym poświadczeniem miłości św. Klary do
Kościoła była obecność na jej pogrzebie Papieża, Kardynałów,
Biskupów. W czasach bardzo powszechnej kontestacji
Kościoła widzialnego, czy wręcz nienawiści do Papiestwa, św.
Klara udowodniła, że wierność Kościołowi jest najpewniejszą
drogą do świętości i odnowy. Dojrzałość chrześcijańska polega
i na takiej postawie św. Klary, która zrozumiała, że nie jest
w stanie sama odnowić Kościoła. Dlatego z całego serca
zaangażowała się w odnowę swego wnętrza, a Bóg przez to
odnowił Kościół.
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Oratio
Panie Ty najlepiej wiesz jak bardzo w naszych czasach
atakowany jest Kościół Hierarchiczny. Dlatego, my na wzór
św. Franciszka i św. Klary chcemy Ojca Świętego
i wszystkich biskupów otaczać modlitwą, szacunkiem
i miłością.
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Miłość św. Klary do
Chrystusa ubogiego
i ukrzyżowanego

Lectio
Chrystus na krzyżu, umiłowany przez Klarę, odpłaca się
jej, jako że będąc rozpłomieniona miłością dla tajemnicy
Krzyża, mocą tegoż Krzyża dokonuje znaków i cudów. Kiedy
znaczyła chorych znakiem życiodajnego Krzyża, cudownie
oddalała od nich choroby. Z wielu zdarzeń wybiorę niektóre.
Święty Franciszek posłał do pani Klary pewnego brata,
imieniem Stefan, chorego umysłowo, żeby go przeżegnała
znakiem Krzyża świętego. Znał bowiem jej wielką
doskonałość i czcił w niej wielką cnotę. Ona, jako posłuszna
córka przeżegnała go zgodnie z nakazem ojca i pozwoliła mu
nieco odpocząć w miejscu, gdzie sama zwykła się modlić.
A on po bardzo krótkim śnie zbudził się, wstał zdrowy
i wrócił do ojca wolny od szaleństwa.
Chłopczyk trzyletni, imieniem Mattiolo, z miasta
Spoleto, wepchnął sobie kamyczek do nosa. Nikt nie potrafił
mu go z nosa wyciągnąć, ani on sam nie mógł go wyrzucić.

W tym krytycznym położeniu przyprowadzono go do pani
Klary a ona żegnała go znakiem Krzyża, natychmiast kamyk
wypadł i chłopczyk został uwolniony.
Inny chłopiec z Perugii, który miał plamę na całym oku,
został przyprowadzony do świętej służebnicy Bożej. A ona,
dotknąwszy oka chłopca, przeżegnała go znakiem Krzyża
i rzekła: "Zaprowadźcie go do mojej matki, żeby i ona
powtórzyła nad nim znak Krzyża." Jej matka, pani Ortolana
idąc za swoją roślinką, wstąpiła do klasztoru w ślad za córką
i w tym "zamkniętym ogrodzie" jako wdowa razem
z dziewicami służyła Panu. Po otrzymaniu także od niej
znaku Krzyża, zaraz oko chłopca zostało oczyszczone
z plamy, tak że widział jasno i wyraźnie. Klara odrzekła, że
uzdrowienie chłopca było zasługą matki, ale matka
skierowała tę pochwałę na córkę i stwierdziła, że jest
niegodna tak wielkiego wydarzenia.
LSC 32–33
Meditatio
Św. Franciszek umieścił św. Klarę i jej siostry
w klasztorze przy kościółku San Damiano poza murami Asyżu.
Miejsce to było szczególne dla św. Franciszka, ponieważ tam
usłyszał głos Boga: Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół.
Krzyż San Damiano stał się najcenniejszą relikwią, żywym
wezwaniem, programem dla św. Klary. Można śmiało
powiedzieć, że duchowość św. Klary wzrastała i kształtowała
się w cieniu Krzyża San Damiano. W Krzyżu znajdziemy całą
syntezę chrześcijaństwa, dlatego też trudno byłoby mówić
241

o dojrzałości duchowej, jeśli zabrakłoby w niej odniesienia do
Krzyża.
Krzyż jest znakiem miłości Boga do człowieka, która daje
swoje życie do końca. Miłość to nie są zapewnienia czy ckliwe
uczucia, jest to dar obejmujący wszystko, co posiadamy. Bóg
Ojciec darował ludziom swego Syna, który swe życie oddał,
aby pojednać nas ze sobą. Krzyż uczy człowieka, co to znaczy
darować siebie aż do końca. Krzyż jest najwyraźniejszym
świadectwem, że nowe życie przychodzi przez ofiarę z siebie.
Nie ma nowego życia bez zaparcia się i ofiary. Spoglądając na
Krzyż, św. Klara zrozumiała, że w jej darze z siebie nie może
być jakichkolwiek rezerw. Ten dar winien obejmować
wszystkie sfery człowieka; życie Świętej było wymownym
świadectwem takiej postawy. Cuda, które czyniła św. Klara
znakiem Krzyża, były tylko zewnętrznym świadectwem tego,
jak bardzo tajemnica Chrystusa Ukrzyżowanego była
zaszczepiona w jej wnętrzu.
Krzyż jest także znakiem największej ludzkiej
niesprawiedliwości. W śmierci Jezusa na Krzyżu odnajdujemy
ludzkie nie dla Boga, miłości, Ewangelii. Krzyż na zawsze
pozostanie znakiem zamkniętego, zatwardziałego ludzkiego
serca. Wybrać w życiu chrześcijańskim Krzyż, to znaczy być
gotowym na dzielenie tego samego odrzucenia
i niesprawiedliwości, jakich doświadczył Chrystus. W świetle
Krzyża można odnaleźć sens cierpienia i odrzucenia. Należy
pamiętać, że Chrystus Pan nie obiecuje nam życia bez
cierpienia, ale nadaje mu sens oraz posyła siłę, aby je
udźwignąć. Być dojrzałym chrześcijaninem, to znaczy ujrzeć

w cierpieniu głęboki sens, umieć zaakceptować działanie Boga,
który dzieli się z nami nie tylko swoją słodyczą, ale i bólem.
Krzyż jest wreszcie znakiem, w którym mamy
rozpoznawać siebie, konfrontować z nim naszą chrześcijańską
postawę. Według słów św. Klary - Krzyż ma być dla nas
zwierciadłem, w którym mamy się przeglądać. Jest to bardzo
ważne: mieć w swoim życiu jakieś stałe odniesienie. Bo jeżeli
życie jest drogą, w czasie której wszystko się zmienia, to jeśli
nie będzie jakiegoś stałego punktu, bardzo szybko się
pogubimy. Tym, co się nigdy nie zmienia jest Krzyż. Mając go
nieustannie przed swymi oczyma możemy być pewni, że
w życiu się nie pogubimy. Św. Klara najdoskonalej wcieliła
w życie wezwanie z San Damiano: Idź i odbuduj mój Kościół.
Jej życie przeżyte w nieustannej komunii z Chrystusem
Ukrzyżowanym, może być dla nas pewną i bezpieczną formą
chrześcijańskiego życia. Właśnie żyjąc w cieniu San Damiano,
ziarno chrześcijaństwa zasiane w św. Klarze podczas chrztu
św., osiągnęło swą pełnię dojrzałości.
Oratio
Wielbimy Cię Jezu w Twojej miłości która była tak
wielka, że zaprowadziła Cię aż na krzyż. Pragniemy w tej
miłości się zanurzyć! Niech twój krzyż będzie naszą mocą
i obroną zwłaszcza w godzinie cierpienia i duchowego
zmagania się.
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Życie we wspólnocie

materia rosła w ręce tej, która ją dzieliła, tak że wystarczyła
dla każdej z sióstr wspólnoty na obfitą porcję.
LSC 15
Meditatio

Lectio
Był w klasztorze tylko jeden chleb, a już nadeszła
godzina posiłku i uczucie głodu. Święta przywołała szafarkę
i kazała jej rozdzielić chleb: jedną część posłać braciom,
a drugą zatrzymać wewnątrz dla sióstr. Z tej drugiej
zachowanej połowy kazała ukroić pięćdziesiąt porcji, według
liczby Ubogich Pań, i rozłożyć je im na stole ubóstwa. A gdy
zbożna córka odpowiedziała jej, że musiałyby się znowu
powtórzyć dawne cuda Chrystusa, żeby z takiego kawałka
chleba otrzymać pięćdziesiąt porcji, matka odrzekła: "Córko,
rób spokojnie to, co ci mówię!
Tak więc córka pośpieszyła wykonać rozkaz matki,
a matka pospieszyła zwrócić zbożne wołanie do Jezusa
Chrystusa za swymi córkami. I oto z łaski Boskiej ta mała

Niniejsza medytacją pragniemy rozpocząć rozważania na
temat charyzmatu klariańskiego. Chcemy przedstawić jego
główne linie, które stanowią o jego istocie. Ważne jest
uzmysłowienie sobie, że na charyzmat klariański składa się
kilka elementów i dopiero, gdy się je złoży razem, ujrzymy
całość. Byłoby także pewną pomyłką tak ustawiać sprawę, że
jeden element jest ważniejszy od drugiego. Właśnie dlatego
wspólnota, która jest pewną całością składającą się z wielu
elementów, powinna być dla nas punktem wyjścia do
rozważań o charyzmacie klariańskim.
Kiedy św. Klara uciekła z domu i przyłączyła się do św.
Franciszka, to tenże umieścił ją u Benedyktynek, ale wkrótce
za nią pociągnął się cały sznur powołań. Można więc
powiedzieć, że od samego początku św. Klara żyła we
wspólnocie, nigdy nie myśląc nawet o życiu w samotności.
Czym jest wspólnota klariańska? Jest ona chlebem, który
wypieka się z wielu ziaren, albo inaczej mówiąc, ogródkiem
Boga, mieniącym się różnorodnością kolorów kwiatów
i warzyw. O wspólnocie klariańskiej przesądzają następujące
elementy:
1. To samo wezwanie – powołanie, by żyć tym samym
ideałem życia ewangelicznego.
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2. Dar z siebie każdej siostry, która wszystko co posiada
(w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym ) kładzie do
wspólnoty.
3. Różnorodność osobowości, które złożone razem
stanowią całość.
Życie we wspólnocie zakonnej nie jest jakimś
uniformizmem. To znaczy, że jakkolwiek jej członkowie mają
ten sam habit, chodzą na te same ćwiczenia zakonne, to o ich
jedności stanowią ich międzyosobowe relacje. Budować
wspólnotę zakonną to nic innego jak troszczyć się o relacje
między sobą. Im bardziej te relacje będą naznaczone
zaufaniem, ciepłem, empatią, przebaczeniem, to tym bardziej
nawiąże się między nimi prawdziwa wspólnota. Umiejętność
budowania zdrowych relacji najlepiej przesądza o posiadaniu
daru powołania franciszkańskiego. Życie nasze polega na
wspólnym wędrowaniu za Chrystusem w stronę Ojca
Niebieskiego. Mieć obok siebie brata, to znaczy wziąć w swoją
dłoń jego dłoń i uznać za swoje wszystko to, co on nosi
w swoim sercu. Iść razem ze współbratem oznacza dogłębnie
zaakceptować jego inność oraz jego osobistą i szczególną
drogę do Boga. To dogłębne ukochanie współbrata takim,
jakim on jest, wymaga także dużego samozaparcia siebie. Nic
bowiem tak nie niszczy relacji międzyludzkich jak egoizm,
który jest niczym innym, jak zamknięciem się w sobie.
Do pewnego wymiaru symbolicznego urasta cud
rozmnożenia chleba w klasztorze San Damiano. Św. Klara
chciała, aby chleba starczyło dla wszystkich, także dla braci.
Nie mogło być tak, aby we wspólnocie jedni byli bardziej
uprzywilejowani, a drudzy mniej; jedni syci a drudzy głodni.

Wspólnotę buduje się właśnie w wolności od szukania
uprzywilejowanego miejsca dla siebie. Tym, który nas łączy,
nie jest jedna osoba, czy nawet grupa, ale Duch Św., który jest
sprawcą jedności. Nie ma życia franciszkańskiego
w pojedynkę, ono dokonuje się jedynie we wspólnocie.
Wspólnota jest tym naturalnym miejscem, w którym rozwija
się nasze powołanie. Wspólnota jest wreszcie tym miejscem,
w którym ciągle objawia się Bóg, tak jak objawił się siostrom
w San Damiano rozmnażając cudownie chleb.
Oratio
Dziękujemy Ci Panie za każdego brata jakiego nam
dałeś. Chcemy go przyjąć w wierze jako dar od Ciebie.
Prosimy Cię także o siły w pokonywaniu różnych trudności
w życiu wspólnym.
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Życie w umniejszeniu

Lectio
Klara, kamień węgielny i szlachetna podstawa swojego
zakonu, od samego początku starała się postawić budowlę
wszystkich cnót na fundamencie świętej pokory.
Tak tedy świętemu Franciszkowi przyrzekła święte
posłuszeństwo i już nigdy nie uchyliła się w żaden sposób od
tego przyrzeczenia. A w trzy lata po swym nawróceniu,
odrzucając tytuł i stanowisko ksieni, chciała raczej pokornie
być podwładną, aniżeli stać na czele, bardziej chciała służyć
służebnicom Chrystusowym, aniżeli by jej służono. Ale
przymuszona przez świętego Franciszka przyjęła w końcu
rządy Ubogimi Paniami. To nie zrodziło w jej sercu pewności
siebie, ale obawę; nie wznieciło samowoli, ale pomnożyło
służbę.
Im bardziej bowiem zdawała się być wyniesioną przez
urząd przełożeństwa, tym bardziej we własnym mniemaniu
uniżała się, tym chętniej chciała służyć, tym lichszą była

w wyglądzie zewnętrznym. Odtąd nie było żadnej
powinności służebnej, którą by od siebie odpychała, jako że
po wiele razy podawała siostrom wodę przy myciu rąk,
towarzyszyła im stojąc, podczas gdy one siedziały,
i usługiwała im przy stole, podczas gdy one jadły.
Niechętnie wydawała jakieś rozkazy, natomiast sama
brała się do pracy, raczej sama wykonując potrzebne
czynności, niż miałaby je nakazywać siostrom. Sama myła
stołki chorych i sprzątała przy nich, a to z taką
szlachetnością ducha, że nie wzdragała się przed żadnym
brudem i nie brzydziła się żadnym fetorem. Bardzo często
myła nogi Siostrom służebnym, które wracały z pola,
i umywszy je całowała. Pewnego razu myła nogi jednej
z tych Służebnych i podczas gdy miała je ucałować, tamta,
nie mogąc patrzeć na tak wielkie upokorzenie, porwała nogę
i w tym odruchu uderzyła swą panią w twarz. Ale ona
łagodnie przytrzymała nogę Służebnej i dokładnie ucałowała
ją w stopę.
LSC 12
Meditatio
Minorytas – bycie mniejszym – to kolejny
fundamentalny element charyzmatu Ubogich Sióstr św. Klary.
Co to znaczy być mniejszym ? Przede wszystkim należy te
słowa zanalizować etymologicznie. Być mniejszym zakłada
bycie w relacji do osób, rzeczy, przyrody. Być mniejszym
w relacji do innych oznacza, że nie pretendujemy do tego, aby
być większym albo być na równi. Być więc mniejszym jest
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pojęciem dynamicznym, które umieszcza nas zawsze poniżej
drugiej osoby. Jesteśmy zawsze mniejsi od kogokolwiek, kto
stanie na naszej drodze. Czytając kolejny fragment Legendy
możemy bardzo szybko rozpoznać na czym praktycznie polega
minorytas.
Bardziej chciała służyć służebnicom Chrystusowym,
aniżeli by jej służono. Być mniejszym dla św. Klary znaczyło
wyrzeczenie się pierwszego zaszczytnego miejsca. Nie chodziło
tu o tzw. święty spokój, czyli o rezygnację z odpowiedzialności
czy obowiązku, ale o uniknięcie honorów. Być mniejszym
znaczy wykluczyć to wszystko, co mogłoby postawić nas ponad
innymi, w uprzywilejowanej pozycji. Św. Klara dogłębnie
zrozumiała, że można być przełożoną w duchu minorytas tylko
wtedy, gdy się służy. Służba bliźniemu zakłada dar z siebie,
rezygnację z egocentryzmu, który zawsze domaga się być
obsłużonym. Życie klariańskie zasadza się dogłębnie właśnie
na fundamencie wzajemnej służby. Każdy z nas służy Bogu
przez dar swojego życia, światu - przez dar swej modlitwy,
wspólnocie - przez najrozmaitsze posługi i czynności. Nie
można mówić o autentycznej służbie, jeżeli nie jest ona oparta
o pragnienie bycia mniejszym.
Nie było żadnej powinności służebnej. Św. Klara jako
szlachcianka, była przyzwyczajona do posiadania w domu
licznej służby, wykonującej różne posługi. Poddanie się
działaniu Ducha Św. doprowadziło św. Klarę nie tylko do tego,
że wszystko czyniła sama, ale i do tego, że podejmowała się
najniższych posług. Nic nie było dla niej brudnego,
nieczystego, niegodnego jej delikatnych dłoni.

Św. Franciszkowi przyrzekła święte posłuszeństwo i już
nigdy nie uchyliła się w żaden sposób od tego przyrzeczenia.
Być mniejszym dla św. Klary oznaczało także posłuszeństwo
i uległość św. Franciszkowi. Wiemy, że św. Klara nie chciała
zostać przełożoną w San Damiano, ale uczyniła to ze względu
na naleganie św. Franciszka. Być może to jest właśnie
najwyższy stopień bycia mniejszym, jeżeli potrafimy
zaakceptować czyjąś wolę, nawet wtedy, gdy czujemy
i rozumiemy inaczej. Bez pokory nie jest możliwe
ewangeliczne posłuszeństwo, a nawet prawdziwe spotkanie
z Bogiem i drugim człowiekiem. Ono zawsze zakłada
pozostawienie siebie, swoich poglądów, uznanie swoich
ograniczeń, błędów i małości. Wtedy, gdy jesteśmy zapatrzeni
w siebie, swoje umiejętności, nie możemy być autentycznie
otwarci na Boga i drugiego człowieka. Oni są nam wtedy
niepotrzebni. I odwrotnie: rozpoznając swoją małość, stajemy
się coraz bardziej otwarci na innych. Umiejętność
przyjmowania Boga i ludzi przez św. Klarę miała swoje źródło
właśnie tutaj - w pokornym poznaniu siebie. Poznanie siebie
jest zawsze kluczem do postępu. Bowiem tylko ten, kto uzna
swoją małość odczuwa pragnienie, by Bóg wszedł w jego życie
i sam dokonał swego dzieła.
Oratio
Panie pomóż nam być mniejszymi tak jak to nauczyli
nas swym przykładem św. Franciszek i św. Klara. Pomóż
nam zawsze i wszędzie przyjmować postawę służebną
i nigdy nie czekać aż ktoś inny nas pierwszych obsłuży.
246

XXXII
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XXXII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO

Meditatio

XXXII Niedziela Zwykła

Lectio
Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień,
innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela,
i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga, który
jest pełnią dobra, wszelkim dobrem, który sam jeden jest
dobry, litościwy, łagodny, miły i słodki, który sam jeden jest
święty, sprawiedliwy, prawdziwy, wzniosły i prawy, który
sam jeden jest życzliwy, bez winy, czysty, od którego i przez
którego, i w którym jest wszelkie przebaczenie, wszelka
łaska, wszelka chwała dla wszystkich pokutników
i sprawiedliwych, dla wszystkich błogosławionych,
współweselących się w niebie.
Rnb 23, 9

Rozważając w dalszym ciągu Franciszkowi prefację z 23.
rozdziału reguły niezatwierdzonej, musi nas uderzyć ogromna
żarliwość Biedaczyny. Widzimy tu otwarte jego serce
z ogromnymi pragnieniami. Być może właśnie te fragmenty
pism św. Franciszka dają nam najlepsze poznanie Kim
w rzeczywistości On był. Są to słowa bardzo proste i szczere,
pozbawione niepotrzebnej ckliwości, i chyba właśnie dlatego
tak mocno przemawiające do nas.
Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień,
innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela,
i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.
Biedaczyna pisząc te słowa i umieszczając je w regule dla
swoich braci, chciał bardzo wyraźnie podkreślić naturę ich
życia. Bracia są osobami konsekrowanymi Bogu, które złożyły
przysięgę miłowania Go. Ta przysięga miłości konkretnie
wyraża się w profesji trzech rad ewangelicznych: czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa. Natura naszych ślubów zakonnych
podkreśla absolut Boga w naszym życiu. I właśnie to wyraża
św. Franciszek w prostych słowach, abyśmy nie posiadali poza
Bogiem innych tęsknot, pragnień, przyjemności czy radości.
Nie można jednak tych słów interpretować w sensie
abnegacji tego wszystkiego co jest poza Bogiem. Życie
konsekrowane w żadnym wypadku nie jest abnegacją świata
czy ludzkich pragnień. Chodzi o to abyśmy wszystkie nasze
tęsknoty, pragnienia czy radości przeżywali w Bogu. Tu na
ziemi nie mamy się stać jakimiś nieziemskimi aniołami, ale
braćmi przeżywającymi swe życie w całej jego pełni i głębi
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piękna. Stanie się to wtedy gdy wszystko będziemy odnosić do
Boga. Kiedy żadna ziemska wartość nie stanie się dla nas
celem samym w sobie, ale wszystko pozostanie tylko
środkiem.
Wbrew pozorom słowa napisane powyżej są czymś
bardzo trudnym. Posiadamy w sobie bardzo silną tendencję
do tego aby absolutyzować środki. Wystarczy podać
następujący przykład. Może nam bardzo odpowiadać praca
w jakimś klasztorze czy urzędzie. Co więcej w tej posłudze
osiągniemy wiele sukcesów. Ale kiedy zaczynamy wmawiać
sobie, że jesteśmy w tym miejscu niezbędni, albo, że nie
wyobrażamy siebie życia i pracy gdzie indziej, to wtedy środek
zamienił się w cel. Wtedy to nie posiadamy w Bogu wszystkich
naszych tęsknot, radości i pragnień, ale dzielimy je na inne
rzeczy.
Trzeba więc, nam braciom mniejszym bardzo często
zadawać pytanie czy szczerze potrafilibyśmy odmówić tę
modlitwę naszego świętego Założyciela?
Nasze życie raz po raz jest poddawane różnym próbom.
Bóg co jakiś czas zabiera nam jakieś dobro. Może być to na
przykład zdrowie, powodzenie, posługę w której się
realizujemy. Za każdym razem taka próba jest czymś trudnym
i bolesnym. Ale z drugiej strony uświadamia nam ona, że
w naszym życiu wszystko poza Bogiem jest relatywne
i w każdej chwili może ulec zmianie.
Bóg gdy nam coś zabiera, to nie po to aby nam uczynić
przykrość albo nas ukarać. Czyni tak dlatego ponieważ chce
abyśmy tylko Jego samego kochali, za Nim tylko tęsknili i

tylko w Nim odnajdywali swoje szczęście. Wbrew pozorom, ale
właśnie droga stopniowego ogołocenia jest najpewniejszą
ścieżką do posiadania coraz to większych dóbr.
Weźmy więc sobie do serca tę modlitwę św. Franciszka
i odmawiajmy ją często, tak by ona nam pomogła w osiąganiu
coraz to większej pełni miłości w naszym franciszkańskim
życiu.
Oratio
Boże pragniemy się poddać zupełnie Twojemu
działaniu. Oczyszczaj nas z wszelkiego nieuporządkowanego
posiadania. Spraw aby nasze serce było rozmiłowane
w Tobie i abyś Ty sam nam we wszystkim wystarczał.
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XXXII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Życie w najwyższym
ubóstwie

powtarzając, wpajała w swoje siostry przekonanie, że ich
wspólnota wtedy będzie miła Bogu, kiedy będzie bogata
w ubóstwo i że przetrwa na stałe pod tym warunkiem, jeśli
zawsze będzie się bronić z wieży najwyższego ubóstwa.
Zachęcała je w tym maleńkim gniazdku ubóstwa do
upodabniania się do Chrystusa ubogiego, którego ubożuchna
Matka złożyła jako niemowlę w ciasnym żłobie. To
szczególne wspomnienie nosiła zawsze jak klejnot ze złota
przypięty na piersiach, ażeby kurz rzeczy ziemskich nie
wcisnął się przez nie do serca.
LSC 13

Lectio
Z ubóstwem ducha, które jest prawdziwą pokorą,
łączyła całkowite ubóstwo rzeczowe. Przede wszystkim na
początku swego nowego życia kazała sprzedać swoje
dziedzictwo, jakie jej się należało i nie zatrzymawszy dla
siebie zupełnie nic z uzyskanej kwoty wszystko rozdała
ubogim. Od tej chwili, pozostawiwszy świat za sobą
i wzbogaciwszy się wewnętrznie na duszy, biegła za
Chrystusem swobodna i lekka, "bez trzosa". W końcu
zawarła tak mocny sojusz ze świętym ubóstwem i tak bardzo
je ukochała, że nie chciała nic posiadać, jak tylko Chrystusa
Pana; a także córkom swoim nie pozwalała na posiadanie
czegokolwiek.
Była przekonana, że w żaden sposób nie można
pragnąć nieba owej "najdroższej perły, jaką nabyła,
sprzedając wszystko", łącznie z absorbującym i kłopotliwym
zajmowaniem się dobrami doczesnymi. Bardzo często to

Meditatio
Jest czymś zupełnie naturalnym dla kogoś, kto usłyszy
imiona świętych, Franciszka i Klary, że zaraz skojarzy ich
z ubóstwem. Być może, że to właśnie ci święci dali Kościołowi
najpiękniejszy przykład zrealizowania błogosławieństwa:
Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy
Królestwo Niebieskie. Ubóstwo stanowi kolejny istotny
element charyzmatu klariańskiego.
Z ubóstwem ducha, które jest prawdziwą pokorą,
łączyła całkowite ubóstwo rzeczowe. Ubóstwo, jako cnota,
powinno obejmować dwa wymiary naszego życia: duchowy
i cielesny. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że nie ma
ubóstwa materialnego bez duchowego i odwrotnie. Jeśli ktoś
chciałby te dwa wymiary rozdzielić, to wtedy zniszczy całość.
Św. Klara myśląc i pisząc o ubóstwie ciągle miała przed
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oczyma całość tej cnoty. Droga do zachowania ubóstwa u św.
Klary miała następujące etapy:
Pozostawienie siebie i swoich planów, by móc przyjąć
projekt Boga. Bez tego duchowego wyrzeczenia się, które jest
praktycznym ubóstwem, nie byłoby możliwe zrealizowanie się
Bożego planu w życiu św. Klary. Można więc powiedzieć, iż
pierwszeństwo ma ubóstwo duchowe, bowiem ono
w pierwszym rzędzie uzdalnia nas na przyjęcie woli Bożej.
Rozdanie wszystkiego ubogim, bez zatrzymywania czegoś
dla siebie. By móc nabyć ewangeliczną perłę, trzeba najpierw
sprzedać wszystko, co się posiada. Pozostawienie
czegokolwiek dla siebie praktycznie uniemożliwia nabycie
pola z perłą.
Codzienna praktyka życia ubogiego, na którą składały
się: praca, nie przyjmowanie dóbr, zadowolenie się tym, co
konieczne, dzielenie się tym, co się posiada.
Ubóstwo jest tym, co przyciąga hojność Boga. Tylko
wtedy, gdy jesteśmy autentycznie ubodzy możemy
doświadczyć cudów Bożej opatrzności. Trzeba pamiętać, że
ubóstwo, tak jak każda inna cnota, nie jest czymś raz nabytym,
ale czymś, co wymaga nieustannego odnawiania, wyboru.
Musimy być także świadomi naszej natury, która pragnie mieć
jakieś oparcie, pewność. Tymczasem praktyka ubóstwa
prowadzi nas do opierania się jedynie na Bogu, do którego
dochodzi się przez wiarę, która jest zawsze naznaczona
tajemnicą, niepewnością, zatem - im więcej ubóstwa, tym
więcej wiary, zaufania Bogu pewności że On o wszystko się
zatroszczy.

Być ubogim - według św. Klary - to znaczy żyć bez
własności. Jest oczywistym, że każdy człowiek ma swoje
potrzeby. Także wspólnota potrzebuje klasztornych murów,
sprzętów, książek... Żyć w ubóstwie to nie tylko niczego nie
posiadać, ale do niczego się nie przywiązywać, nic nie nazywać
swoim, być gotowym wszystko opuścić. Każde
nieuporządkowane posiadanie, to znaczy takie, kiedy
mówimy, że bez tego nie możemy żyć albo się obejść, sprawia,
że to nie jakaś rzecz służy nam, ale my służymy tej rzeczy.
Życie bez własności stoi na straży naszej wewnętrznej
wolności, bez której nie jest możliwe całkowite przylgnięcie do
Boga. Św. Klara doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jak
długo siostry będą zachowywać ubóstwo wewnętrzne
i zewnętrzne, tak długo ta wspólnota będzie miła Bogu. Można
by więc powiedzieć, że najpiękniejszą ozdobą
franciszkańskiego klasztoru jest brak wszelkich ozdób, a więc
tego, co jest zbyteczne i niepotrzebne. Ubóstwo jest tym, co
przyciąga Boga i ludzi spragnionych ewangelicznej
autentyczności. Nigdy nie można pogodzić życia luksusowego
i wygodnego z wymaganiami Ewangelii. Wspólnota
franciszkańska ma być zawsze świadkiem tego, iż Bóg sam
wystarcza w świecie, który zamienił się w gigantyczne
targowisko, na którym człowiekowi wydaje się, że może
wszystko kupić za pieniądze.
Oratio
Prosimy Cię Panie o łaskę częstego odkrywania
znaczenia ubóstwa w naszym franciszkańskim życiu. Pomóż
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nam coraz głębiej je rozumieć i wiernie praktykować, tak
aby było ono prawdziwą ozdobą naszych klasztorów.
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XXXII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Życie w klauzurze

Lectio
Po niewielu dniach przeniosła się do kościoła świętego
Anioła di Panzo. Ale że nie znalazła tu pełnego pokoju ducha,
przeto za radą świętego Franciszka udała się do kościoła
świętego Damiana.
Tutaj dopiero zaczepiła się duchem jak w jakiejś
bezpiecznej przystani. Nie myślała już o dalszych
przenosinach, nie martwiła się ciasnotą miejsca, nie
obawiała się ustronnego położenia.
Był to ten sławny kościół, koło którego naprawy
Franciszek trudził się był z podziwu godną gorliwością
i gdzie dał jego kapłanowi pieniądze na restaurację. Był to
ten kościół, w którym, gdy Franciszek modlił się, głos idący
doń od Krzyża przemówił: "Franciszku, idź, napraw mój
dom, który jak widzisz cały jest w ruinie."

W tym małym i ciasnym miejscu panna Klara zamknęła
się ze względu na miłość niebieskiego Oblubieńca. Tutaj,
ukrywszy się przed zawieruchą świata, uwięziła swe ciało na
całe życie. "W zagłębieniu tej skały, jak srebrna gołąbka
założywszy swe gniazdo", zrodziła wspólnotę dziewic
Chrystusowych, założyła święty klasztor i dała początek
zakonowi Ubogich Pań.
Tutaj orze skiby członków swego ciała na drodze
pokuty, tutaj sieje ziarna doskonałej sprawiedliwości, tutaj
krokiem swoim znaczy drogę dla swych przyszłych
naśladowczyń. W tej ciasnej pustelni przez czterdzieści dwa
lata kruszy alabaster swego ciała biczami dyscypliny, tak że
napełnia gmach Kościoła wonią pachnących olejków.
Chwalebne jej życie prowadzone w tym miejscu będzie
przedmiotem naszego opowiadania nieco później, wpierw
zaś opowiemy o tym, ile i jakie dusze poprzez jej
pośrednictwo poszły za Chrystusem.
Wkrótce potem opinia o świętości dziewicy Klary
rozchodziła się na pobliskie okolice i ze wszystkich stron
biegną kobiety, "za wonią jej pachnideł". Śpieszą panny, żeby
za jej przykładem zachować dziewictwo dla Chrystusa;
zamężne starają się żyć bardziej czysto; niewiasty szlachetne
i znamienite opuszczają swe wielkie pałace, budują sobie
ciasne klasztory i uważają za wielki zaszczyt żyć dla
Chrystusa "w popiele i włosiennicy".
Te przykłady u płci słabszej dodają bodźca gorącemu
zapałowi młodzieńców do współzawodnictwa na drodze
czystości i zachęcają do gardzenia złudnymi ponętami ciała.
Wreszcie wielu małżonków, za obopólną zgodą, zobowiązuje
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się do wstrzemięźliwości, po czym mężowie wstępują do
zakonów męskich, a żony do klasztorów żeńskich. Matka
zaprasza do Chrystusa córkę, a córka matkę; siostra pociąga
siostry a ciotka siostrzenice. Wszystkie, prześcigając się
w gorliwości, gorąco pragną służyć Chrystusowi. Wszystkie
wzdychają do uczestniczenia w tym anielskim życiu, co
rozbłysło za pośrednictwem Klary. Niezliczone dziewczęta,
pobudzone sławą Klary, mając jakieś przeszkody w przyjęciu
życia klauzurowego w klasztorze, starają się żyć w swoich
domach rodzinnych, wprawdzie bez reguły, ale według
ducha reguły.
Za pomocą swego przykładu dziewica Klara zrodziła
tak wiele zarodków·· zbawienia, że zdała się spełnić
wypowiedź proroka: "Liczniejsze są dzieci porzuconej, niż
dzieci rodzącej męża".
LSC 13
Meditatio
Św. Klara jako pierwsza z mniszek, na początku swej
reguły z 1253 r. do ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
dodała jeszcze jeden: klauzury. Tak więc wszystkie Klaryski
składają ślub życia w klauzurze, która stanowi kolejny istotny
element ich charyzmatu.
Bardzo często mylnie uważa się, że św. Franciszek chciał,
aby św. Klara i jej siostry prowadziły, podobnie jak bracia,
życie apostolskie, jednak ze względu na ówczesne prawo
zakonne Ubogim Siostrom narzucono życie kontemplacyjne
i złączoną z tym klauzurę. Jest to bardzo poważna pomyłka,

nie mająca jakiegokolwiek poparcia w źródłach. O klauzurze
mówi Legenda o św. Klarze: W tym małym i ciasnym miejscu
panna Klara zamknęła się ze względu na miłość niebieskiego
Oblubieńca. Nikt klauzury św. Klarze nie narzucił, ani nie
wybrał za nią; od początku był to jej wybór. Dlatego należy
z całą jasnością stwierdzić, że nie istnieje charyzmat klariański
bez klauzury. Należy jednak postawić pytanie, dlaczego
klauzura? Jakie ma ona dziś znaczenie, aktualność
i duchowość?
Życie w klauzurze jest znakiem bardzo radykalnego
wyboru Boga. Znakiem prorockim dla świata, który chciałby
nie Boga, ale człowieka postawić w centrum. Klauzura jest
bardzo czytelnym znakiem, że Bóg jest Kimś, któremu można
darowć swoją wolność polegającą na swobodzie życia,
przemieszczania się, wyboru miejsca. Życie poświęcone
wyłącznie Bogu jest znakiem, że istnieje Ktoś taki, któremu
można darować siebie do końca i że ten Ktoś może wypełnić
całe życie człowieka. Taka realizacja ludzkiego życia jest tak
pełna, iż po prostu nie trzeba wychodzić na zewnątrz i można
ograniczyć swe kontakty ze światem do minimum.
Klauzura posiada bardzo wymowną duchowość. Przede
wszystkim kraty klauzury są nie tyle znakiem oddzielenia od
świata, co przynależności do Boga. Kraty są jakby ramionami
kochającego Ojca, który tuli do siebie oddające mu się
dziecko. Te ramiona Ojca z jednej strony wprowadzają siostry
w coraz głębszą zażyłość, a z drugiej chronią je przed tym
wszystkim, co mogłoby oderwać je od Boga. Klauzura chroni
zażyłość i intymność kontaktu sióstr z Bogiem. Materialne
ograniczenie miejsca i kontaktów ze światem pomaga
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siostrom zachować ciszę, skupienie, wewnętrzną wolność
i czystość, które są niezbędne do życia kontemplacyjnego.
Klauzura jest łaską, którą może zrozumieć i przyjąć tylko ten,
któremu jest to dane od Boga. Widziana bez wiary jest czymś
absurdalnym, nieludzkim, dziwacznym. Klauzura widziana
w perspektywie wiary i daru od Boga jest prawdziwie Boskim
ogrodem, w którym Bóg sam sadzi i pielęgnuje dla siebie
najpiękniejsze kwiaty. Ich piękno polega też i na tym, że są
one ukryte przed oczyma świata, a widoczne tylko dla Boga.
Życie w klauzurze może być podjęte wyłącznie przez te
osoby, które Bóg osobiście wezwał do takiego życia. Klauzura
nie znosi połowiczności; jak nigdzie indziej znajdują tu
zastosowanie ewangeliczne słowa Chrystusa Pana: A mowa
wasza niech będzie tak tak, nie nie. Dlatego też życie
w klauzurze obok autentycznego powołania, wymaga także
bardzo dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Klauzura w San Damiano stała się kolebką dla klasztorów
Ubogich Sióstr, rozsianych po całym świecie. To właśnie do
osoby św. Klary i do tego malutkiego, ubożuchnego
i zamkniętego miejsca winny się odwoływać wszystkie
wspólnoty Klarysek, pragnące żyć swym charyzmatem.
Podkreślmy to jeszcze raz: życie Ubogich Sióstr dokonuje się
w klauzurze, gdzie następuje zupełne oddanie się oddając się
kontemplacji rzeczy Boskich. Pamiętamy, iż tam, gdzie jest
Bóg, nie ma zamknięcia czy ograniczeń, tak więc klauzura jest
miejscem, gdzie można doświadczyć bardzo głębokiej
wolności ducha. Tak więc to zamknięcie prowadzi do otwarcia
się i doświadczenia niezmierzonych nowych horyzontów.

Oratio
Dziękujemy Ci Panie za wszystkie Ubogie Siostry które
z miłości do Ciebie wybrały życie w klauzurze. Dziękujemy Ci
za ich świadectwo które jest tak bardzo radykalne
i przekonywujące. Prosimy Cię za Nie aby wytrwały w swym
świętym postanowieniu.
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Życie w miłującej obecności
Boga

docierało aż do niej, albo jej słuch został wzmocniony ponad
ludzką miarę. Wszakże, doznała jeszcze większego cudu,
gdyż zobaczyła żłóbek Pański.
Kiedy rano córki przyszły do niej, święta Klara rzekła:
"Niech będzie błogosławiony Pan Jezus Chrystus, który nie
opuścił mnie, kiedy wyście mnie zostawiły samą. Za łaską
Chrystusa słyszałam dosłownie całe nabożeństwo, jakie było
odprawiane tej nocy w kościele świętego Franciszka."
LSC 29

Lectio
Tak, jak ona w swojej chorobie stale pamiętała o swoim
Chrystusie, tak też Chrystus nawiedzał ją w jej niemocy.
W tej godzinie Bożego Narodzenia, kiedy świat razem
z aniołami cieszy się z narodzonego Dziecięcia, wszystkie
Ubogie Panie udały się na Matutinum do kaplicy, a chorą
matkę zostawiły samą. Gdy zaczęła myśleć o maleńkim
Jezusie i bardzo bolała, że nie mogła brać udziału
w chwalbach ku Jego czci, wzdychając rzekła: "Panie Boże,
oto zostałam tu sama ze względu na Ciebie!" Nagle, w jej
uszach zabrzmiał ów przedziwny śpiew, jaki odprawiano
w kościele świętego Franciszka. Słyszała braci radośnie
śpiewających psalmy, uważała na melodię kantorów,
wreszcie słyszała granie instrumentów.
Miejsce nie było położone blisko, by na sposób ludzki
można było to wszystko słyszeć. Wobec tego albo to
nabożeństwo zostało boską mocą rozgłośnione tak, że

Meditatio
Życie w klauzurze ma sens jedynie wtedy, gdy jest
przeżywane z powodu Boga, dla Niego i w Nim. Bez Boga jest
absurdalne, wręcz nieludzkie. Tymczasem życie z Bogiem
w klauzurze nabiera wyjątkowego sensu i piękna. Jest to jakby
najpiękniejszy kwiat z wszystkich możliwych, bowiem w nim
jest zawarta całkowitość i wyłączność miłości ofiarowanej
Bogu.
Zastanawiając się, dlaczego Bóg wybrał dla niektórych
osób klauzurę, czyli życie przeżywane w zamknięciu
i poświęcone modlitwie, można podać kilka odpowiedzi.
Jedną z nich będzie ta, iż Bóg, powołując kogoś do klauzury,
pragnie się tej osobie pełniej objawić, to znaczy dać jej poznać
kim jest. Tak więc osoba powołana do życia kontemplacyjnego
jest wezwana do tego, aby nieustannie odkrywać tajemnicę
Boga. A jeśli Bóg jest miłością, to odkrywanie Jego tajemnicy
będzie coraz głębszym poznawaniem i doświadczaniem tego,
jak On nas kocha. Można więc powiedzieć, że życie
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w klauzurze jest niczym innym jak ciągłym poznawaniem
i doświadczaniem miłości Boga do człowieka. Życie
w klauzurze jest tak ułożone, aby życie dokonywało się w jak
najgłębszej komunii z Bogiem. Miłość ta ma następujące
przymioty:
Jest jedyna i wyłączna. To znaczy, że Bóg kocha każdego
tak, jakby był ona sam na tym świecie. Tu nie chodzi o jakiś
ukryty egoizm, ale o podkreślenie bardzo osobistego
i intymnego wymiaru miłości.
Jest osobista i niepowtarzalna. Miłość nie ma nic
wspólnego z jakimś utartym szablonem, każdego dnia jest
nowa w swoim wyrazie. Tak, jak nie ma dwóch identycznych
osób, tak i nie istnieją te same sposoby miłowania. Bóg nigdy
się nie powtarza w swojej miłości; On jest ciągle nowy.
Dlatego miłość z natury swojej jest czymś dynamicznym,
pełnym zaskakujących nowych treści.
Jest stała i niezmienna. Jest to paradoksalne, ale taka
właśnie jest miłość Boga, która nigdy nie zmienia swej
intensywności, nigdy nie opuszcza człowieka, nawet jeśli ten
odejdzie.
Jest zupełnie bezinteresowna, to znaczy taka, która
daruje siebie, nie roszcząc sobie pretensji do zapłaty. Bóg
obdarza nas swoją miłością, pozostawiając nas zupełnie
wolnymi co do odpowiedzi. Bóg kocha nas takimi, jakimi
jesteśmy, bez względu na to, co znajduje się w naszym
wnętrzu. Jego miłość nie jest w niczym uzależniona, jest
dogłębnie wolna. Bóg kocha nas dlatego, że tak chce.
Jest ogarniająca całego człowieka, gdziekolwiek ten się
znajduje. Nie ma takiego miejsca i czasu, w którym Bóg

odstąpiłby albo zapomniał o swej umiłowanej. Nie ma
wreszcie w nas czegoś takiego, co nie byłoby umiłowane przez
Boga.
Gdy spojrzymy na życie św. Klary, wszystkie te przymioty
miłości Bożej są w nim bardzo widoczne. Bardzo znamiennym
jest zdanie: Tak, jak ona w swej chorobie stale pamiętała
o swoim Chrystusie, tak też Chrystus nawiedzał ją w jej
niemocy. Pragnienie bycia z Chrystusem, pamięć o Nim,
nawet wtedy, gdy była złożona chorobą sprawiło, iż Bóg
uczynił cud. Św. Klara mogła uczestniczyć w liturgii Bożego
Narodzenia. Nic nie było w stanie odłączyć jej miłości od
Chrystusa i odwrotnie. Całe jej życie przeżyte w klauzurze San
Damiano nie było niczym innym, jak ciągłym odkrywaniem
jak jest miłowaną przez Boga. Klauzura San Damiano dla św.
Klary stała się miejscem, w którym się rozegrała niezwykła
historia miłości pomiędzy nią, a Bogiem. Wobec tego faktu
o ileż drugorzędniejszym stało się to, co św. Klara zrobiła czy
napisała.
Oratio
Prosimy Cię Panie o dar miłości w naszym życiu. Niech
ono będzie nią wypełnione! Pomóż także tym którzy w swoim
życiu zatracili miłość ku Tobie! Rozmiłuj ich na nowo
w sobie.
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Życie w radości

Lectio
Jako mistrzyni nieumiejętnych i jako przełożona
dziewcząt w pałacu wielkiego Króla urabiała je przy
zastosowaniu tak umiejętnej dyscypliny i pielęgnowała je
z tak delikatną miłością, że żadne słowo nie wyrazi tego
należycie.
Przede wszystkim uczyła je wyrzucać wszelki hałas
z mieszkania ducha, iżby lgnęły jedynie do głębokich
tajemnic Boga. Uczyła je, by nie ulegały miłości ze strony
krewnych według ciała i by dla przypodobania się
Chrystusowi zapominały o domu rodzinnym. Zachęcała je,
by gardziły wymogami ułomnego ciała, i by przy pomocy
rozumu trzymały na wodzy cielesne zachcianki.
Wykazywała im, jak to podstępny wróg zastawia na czyste
dusze zasadzki ukryte, i jak w inny sposób kusi świętych
a w inny ludzi światowych.

Wreszcie chciała, żeby w określonych godzinach
oddawały się pracom ręcznym, zawsze w taki sposób, iżby
zgodnie z pragnieniem Założyciela nie osłabiły zapału
w praktykowaniu modlitwy a także, by uciekając przed
opieszałością i zaniedbaniem, ogniem świętej miłości
usuwały oziębłość w pobożności.
Nigdzie nie było większej karności w zachowaniu
milczenia; nigdzie skromniejszego wyglądu i starania
o wszystko, co godziwe. Nie było tu czczej gadaniny co
ujawnia powierzchowność ducha, ani płochości w mowie co
zdradza płochość uczuć. Sama zaś mistrzyni, oszczędna
w słowach, w zwięzłej mowie umiała zawrzeć bogatą
inspirację ducha.
Córki otoczyły posłanie Matki. Wnet miały zostać
sierotami: a "duszę ich przeszył miecz boleści". Ani nie
oderwał ich stąd sen, ani nie usunął głód. Zapomniawszy
o spaniu i o stole, cały dzień i noc strawiły na płaczu.
Wśród nich, pobożna dziewica Agnieszka, zalana
gorzkimi łzami, zaklinała siostrę, by jej nie zostawiała samą.
Klara jej odpowiedziała: "Siostro najdroższa, podoba się
Bogu, żebym odeszła, ale ty przestań płakać, ponieważ
rychło pośpieszysz za mną do Pana. I zanim odejdę od ciebie,
Pan da ci wielką pociechę."
LSC 36; 43
Meditatio
Życie klariańskie, tak jak i franciszkańskie jest ze swej
natury radosne. W charyzmacie klariańskim nie ma miejsca
258

na postawy pełne smutku, łez czy zniechęcenia. Jednak nie
wolno nam wpadać w spłycenie tego tematu, jakim jest radość
w życiu klariańskim. By właściwie ująć ten temat należy zadać
pytania: co to jest radość i jak ją osiągnąć? Najprostszą
odpowiedzią na pierwsze pytanie jest: radość jest darem,
owocem Ducha Św. A więc radujemy się wtedy, gdy jesteśmy
posiadani przez Ducha Św. - przynosi nam On wiele darów,
a wśród nich radość. Ewangeliczna radość nie jest wytworem
ludzkim, jest zawsze darem, który Bóg udziela wraz ze swoją
obecnością. Nigdy nie należy mylić radości z przyjemnością,
bądź z zadowoleniem z osiągnięcia jakiegoś celu. Dar
rozradowania się w Duchu Św. może przyjść nawet wtedy, gdy
zewnętrznie doświadczamy niepowodzenia czy cierpienia.
Mówiła o tym św. Klara do św. Agnieszki, swej rodzonej
siostry: Siostro najdroższa, podoba się Bogu, żebym odeszła,
ale ty przestań płakać, ponieważ rychło pośpieszysz za mną
do Pana. I zanim odejdę od ciebie, Pan da ci wielką pociechę.
Św. Agnieszka doznała bardzo wielkiego zasmucenia z powodu
odejścia św. Klary. Lecz św. Klara zapowiedziała jej, że jeżeli
tylko na jej odejście spojrzy oczyma wiary, Bóg sam ją
pocieszy. Trzeba pamiętać, że Bóg dopuszczając różne
cierpienia, nigdy nas nie opuszcza, ale pragnie nas pocieszać,
to znaczy posyłać dar rozradowania się w Duchu Św. Jest to
pewien paradoks, że droga do posiadania daru radości wiedzie
przez smutek. Tutaj też możemy odnaleźć odpowiedź na
drugie pytanie: jak osiągnąć radość?
Przede wszystkim uczyła je wyrzucać wszelki hałas
z mieszkania ducha, iżby lgnęły jedynie do głębokich
tajemnic Boga. Nasze wnętrza są stworzone do tego, aby były

świątynią Ducha Św. Hałas sprawia, że żyjemy w rozdwojeniu,
skoncentrowani na tym, co przychodzi z zewnątrz, tracąc
wewnętrzny pokój, harmonię. Wewnętrzna cisza wymaga
ogromnego wysiłku, nieustannego uwalniania się od tego, co
może przeszkadzać Bożej obecności w nas. Czystość serca jest
zawsze pierwszym i podstawowym warunkiem bycia
posiadanym przez Boga.
Zachęcała je, by gardziły wymogami ułomnego ciała
i by przy pomocy rozumu trzymały na wodzy cielesne
zachcianki. W tym zdaniu nie chodzi o nieuszanowanie praw
natury, ale o to, by nasze ciało zostało poddane duchowi. Św.
Klara doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że ciało posiada
wciąż nienasycone pragnienia. Przede wszystkim ciało pragnie
być nieustannie zadawalane i to w wymiarze cielesnym jak
i duchowym. Jeżeli temu człowiek ulegnie, to wpadnie
w niewolę zmysłów i pychy. Im bardziej będzie je zaspakajał,
tym więcej będzie im poddany. Za chwile przyjemności będzie
płacił ogromną cenę coraz większego zasmucenia
i zniewolenia. Odwrotnie, wtedy gdy nasze ciało i duch
zamienią się w dar, który składamy Bogu, będziemy
doświadczać wielkiego rozradowania się w Panu
i wewnętrznej radości.
Radość we wspólnocie winna więc być czymś bardzo
oczywistym. Nie można bowiem mówić o autentycznym
spotkaniu z Bogiem, jeśli z niego nie wyjdziemy rozradowani.
Klasztor ma być miejscem, w którym Bóg może wylewać
swego Ducha przez dar radości. Radość płynąca z serca jest
czymś, co bardzo przyciąga i przekonuje ludzi. Widok
szczęśliwej mniszki czy brata mniejszego rozradowanych
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w Duchu Św. jest najbardziej przekonującym argumentem co
do celowości życia poświęconego Bogu. Radość w Duchu Św.
jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi głoszenia
Dobrej Nowiny.
Ktoś, kto myśli na serio o życiu zakonnym, musi być
osobą zdolną do pozostawienia wszystkiego, a zwłaszcza
swego dotychczasowego sposobu życia i mentalności. Trudno
mówić o nowym życiu, jeżeli tkwi się jeszcze w starym.
Praktyka pozostawiania powinna być czymś radosnym, tak jak
w ewangelicznej przypowieści o kupcu, który z radością
sprzedał wszystko, by móc kupić pole z perłą. Radość jest
czymś, co powinno nam towarzyszyć od początku naszej
wielkodusznej odpowiedzi na głos powołania. Smutek jest
jednym z pierwszych znaków albo braku powołania, albo
braku w szczodrości dawania siebie. Radość albo smutek
przynoszą nam jedno z najlepszych kryteriów rozeznania czy
posiadamy powołanie, czy nie.
Oratio
Prosimy Cię Panie o dar radości. Pomóż nam
rozradować się w powodzeniu ale i w chwilach trudnych.
Prosimy Cię za tych z nas którzy doświadczają częstej pokusy
smutku. Przyjdź Jezu do nich z darem pociechy.
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Życie w jedności z braćmi
mniejszymi

wszystkich, jedyna była godna zostać matką i dziewicą. Jest
to owo miejsce, w którym szczęsny początek miała nowa
rzesza ubogich, prowadzona przez Franciszka, przeto stało
się rzeczą oczywistą, że to właśnie Matka miłosierdzia
zrodziła jeden i drugi Zakon w tej swojej sadybie.
A kiedy przed ołtarzem Najświętszej Maryi, jakby przed
łożem Dziewicy, pokorna służebnica przyjęła oznaki świętej
pokuty i poślubiła Chrystusa, święty Franciszek natychmiast
poprowadził ją do kościoła świętego Pawła z tym zamiarem,
że pozostanie ona w tym miejscu tak długo, dopóki wola
Najwyższego nie zarządzi inaczej.

Lectio
Zapalona miłością nieba, tak głęboko wzgardza
próżnością chwały ziemskiej, że już żaden przepych świata
nie potrafi pociągnąć jej serca. Lekceważy również ponęty
ciała, i postanawia nie znać "łoża grzechu", pragnąc uczynić
ze swego ciała świątynię dla samego tylko Boga i starając się
poprzez praktykowanie cnót zasłużyć na zaślubiny z wielkim
Królem. Zawierza całkowicie radzie Franciszka, wybierając
go na swego przewodnika, po drodze do Boga. Odtąd całą
duszą lgnie do jego świętych rad i gorącym sercem
przyjmuje wszystko, co mówi jej o dobrym Jezusie.
Z przykrością znosi próżność świeckiej elegancji, a to
wszystko, co na zewnątrz wprawia w podziw, "uważa za
śmiecie, żeby tylko Chrystusa pozyskać".
Zapewne było rzeczą słuszną, że u schyłku czasów
zakiełkował Zakon kwitnącego dziewictwa nie gdzie indziej,
ale w świątyni Tej, która jako pierwsza i najgodniejsza ze

LSC 6; 8
Meditatio
Charyzmat ewangelicznej formy życia, jaką praktykują
Ubogie Siostry, nigdy nie może być zrozumiany
i praktykowany w sposób czysty bez św. Franciszka i jego
braci. Dlaczego tak jest? Trzeba pamiętać, że to św. Franciszek
otrzymał od Boga - jak wspomina w swoim testamencie ewangeliczną formę życia, która polega na zachowywaniu
Ewangelii Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tę formę życia
przekazał św. Franciszek św. Klarze i jej siostrom. Jest rzeczą
fundamentalną dla zrozumienia charyzmatu klariańskiego
uświadomienie sobie, że istota powołania pierwszego
i drugiego Zakonu św. Franciszka jest ta sama. Można
powiedzieć, że te dwa Zakony tworzą jedną wspólnotę ducha
i charyzmatu. Tenże charyzmat został rozpisany na dwa
wzajemnie uzupełniające się wymiary: męski i żeński. Bracia
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zachowują Ewangelię poprzez głoszenie jej przykładem
i słowem na drogach tego świata, natomiast siostry poprzez
kontemplację na wzór Chrystusa modlącego się na górze.
By lepiej zrozumieć tę współzależność, możemy posłużyć
się przykładem rodziny. Wiemy doskonale, że matka czy ojciec
będąc osobno nie tworzą rodziny, dopiero wtedy, gdy są razem
stanowią pełnię. Ich inność, połączona w jedność daje
harmonijną całość. W takiej perspektywie należy patrzeć na
Franciszkanów i Klaryski, którzy poprzez zachowanie tej
samej formy życia, stają się dla siebie czymś koniecznym, bez
którego nie mogą w pełni być wiernymi swemu powołaniu.
Zawierza się całkowicie radzie św. Franciszka. Bóg nie
objawił powołania św. Klarze od razu i bezpośrednio. Tym,
który stał się narzędziem w przekazaniu powołania był św.
Franciszek. Przekazanie św. Klarze formy życia wymagało ze
strony św. Franciszka wiele czasu i cierpliwości. Natomiast
w postawie św. Klary może nas uderzyć jej ogromne zaufanie,
jakim obdarzyła św. Franciszka. Bez tego zaufania nie byłoby
możliwe stopniowe przyjmowanie przez św. Klarę formy
życia. Jest czymś bardzo ważnym w procesie rozeznawania
swego powołania przyjęcie z zaufaniem tych, których Bóg
wybiera sobie jako narzędzia po to, aby objawić swoją wolę.
Św. Klara nigdy nie odkryłaby swego powołania, gdyby była
zamknięta i nieufna wobec św. Franciszka. Czy potrafimy
zaakceptować właśnie taki sposób działania Boga, który
posługuje się drugim człowiekiem albo wspólnotą? Nigdy sami
nie poznamy swego powołania, a nawet jeśli będziemy
przekonani, że je posiadamy, to i tak będziemy musieli poddać
je rozeznaniu przez inną osobę.

Powołanie zakonne nigdy nie rozwija się w samotności,
ale we wspólnocie, która rozpoczyna się od bycia z osobą
(osobami) towarzyszącą nam w rozeznaniu powołania i która
przedłuża się na wspólnotę, w której później już na stałe
praktykuje się ewangeliczną formę życia. Akceptacja
pośrednictwa osób, przez które Bóg objawia nam swoją wolę
jest czymś nieodzownym.
Jest rzeczą bardzo znaczącą dla Ubogich Sióstr i Braci
Mniejszych to, że mają wspólny początek. Porcjunkula - ten
malutki kościółek jest kolebką, w której rodziły się oba
Zakony. Bracia i siostry winni więc wędrować przez życie
razem, wzajemnie strzegąc swego powołania. Ich wspólnym
odniesieniem powinna być właśnie Porcjunkula. Ten kościółek
Matki Bożej Anielskiej jest nieustannym wezwaniem do życia
bez własności, do duchowej wędrówki; do życia w maleńkości,
prostocie i radości. Porcjunkula jest miejscem, gdzie Bóg
objawił swą wolę św. Franciszkowi i św. Klarze. Dlatego też
każdy, kto chce poznać swoje powołanie, musi odnaleźć swą
Porcjunkulę i do niej nieustannie powracać, by wezwanie
Pana rozumieć jeszcze głębiej.
Oratio
Chcemy dziś, my bracia mniejsi, modlić się za nasze
ubogie siostry. Przede wszystkim chcemy Ci Boże
podziękować, za to, że one są i modlą się za nas. Prosimy Cię
Panie błogosław im i udziel im łaski wytrwania
w powołaniu.
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Życie apostolskie

Lectio
Zapał powstały z tego niebieskiego błogosławieństwa
na dolinie Spoletańskiej nie ogranicza się do ciasnych granic
najbliższej okolicy, ale za zrządzeniem opatrzności Boskiej
wzbiera w szeroki strumień, tak że "odnogi rzeki rozweselają
całe miasto Boże", którym jest Kościół. Nowość tak wielkiego
zdarzenia faktycznie rozszerza się daleko i szeroko po świecie
i wszędzie pozyskuje dusze dla Chrystusa. Klara, chociaż
pozostaje zamknięta, zaczyna roztaczać blask na cały świat,
a jeszcze bardziej nabiera blasku poprzez zasłużone
pochwały.
Sława jej cnót zapełnia komnaty znamienitych kobiet
dociera do pałaców książęcych, a nawet przenika na pokoje
królowych. Kobiety ze szczytu szlacheckiego naginają się do
naśladowania jej i poprzez świętą pokorę wyrzekają się
dumy pochodzenia i rodu. Niektóre mają możność zawarcia
książęcych czy królewskich małżeństw, ale pociągnięte

publiczną sławą Klary podejmują się twardej pokuty, a inne,
które już zawarły związki małżeńskie z możnowładcami, też
naśladują Klarę, według możliwości swego stanu.
Niezliczone miasta ozdabiają się w klasztory, a nawet tereny
wiejskie i górskie przystrajają się w budowle tego
niebiańskiego życia.
W świecie wzrasta zachowanie czystości. Święta Klara
jest przewodniczką, która otwiera drogę i przywraca
aktualność stanowi dziewiczemu. Tymi błogosławionymi
kwiatami, jakie zawiązała Klara, szczęśnie dzisiaj kwitnie
Kościół, który żąda wsparcia, mówiąc: "Podeprzyjcie mię
kwiatami, pokrzepcie mię jabłkami, bo choruję z miłości".
LSC 11
Meditatio
Mogłoby się wydawać czymś dziwnym stwierdzenie, że
życie kontemplacyjne w klauzurze jest apostolskie. Czy nie jest
sprzecznością mówienie o apostolstwie sióstr, które
dobrowolnie zamknęły się w klauzurze właśnie po to, aby do
minimum ograniczyć swe przebywanie w świecie ? A jednak nie tylko że można mówić o apostolskim wymiarze
charyzmatu klariańskiego, ale nawet więcej - że należy on do
jego istoty. Na czym więc polega życie apostolskie Ubogich
Sióstr?
Należy wyjść od tego, że klasztor nigdy nie może być
pojmowany jako samotna wyspa, odcięta od reszty świata.
Przeciwnie, klasztor klauzurowy znajduje się w duchowym
centrum, a nawet - można powiedzieć - w duchowym sercu
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Kościoła. Tak jak zadaniem serca jest nieustannie przetaczać
krew w organizmie, by mógł normalnie funkcjonować, tak
powołaniem klasztoru kontemplacyjnego jest to, aby przez
modlitwę i ofiarę niejako wpompowywać do Kościoła nowe
łaski. Apostolstwo modlitwy na pozór jest niewidzialne,
podobnie jak zwyczajnie na zewnątrz nie widać pracy serca,
lecz jest ona nieodzowna dla normalnego życia. Możemy to
zauważyć na przykładzie św. Klary. Jej życie było praktycznie
nieustanną modlitwą i właśnie przez ten szczególny
instrument św. Klara przyczyniła się do odnowy Kościoła.
Bardzo wyraźnie pisze o tym Legenda: Nowość tak wielkiego
zdarzenia faktycznie rozszerza się daleko i szeroko po świecie
i wszędzie pozyskuje dusze dla Chrystusa. Klara chociaż
pozostaje zamknięta, zaczyna roztaczać blask na cały świat,
a jeszcze bardziej nabiera blasku przez zasłużone pochwały.
Tak więc zamknięcie się w klauzurze nie pozostaje
w sprzeczności z duchem apostolskim. Przeciwnie, klauzura
z istoty swojej jest apostolska, tylko że w innym, duchowym
wymiarze. Św. Klara pozostaje wielką nauczycielką życia
chrześcijańskiego, nie tyle ze względu na to, co napisała, ale ze
względu na świętość swego życia. Jej radykalny wybór Boga
i wierność aż do końca Ewangelii był i jest najlepszym
świadectwem miłości Boga i człowieka, co jest przecież duszą
apostolstwa. Tak więc już sam radykalny wybór Boga jest
najcenniejszym elementem apostolskiego życia klarysek.
Apostolstwo życia klariańskiego winno się koncentrować
wokół modlitwy. Jak uczy Kościół, klasztor kontemplacyjny
jest i ma być miejscem, gdzie nie tylko praktykuje się
modlitwę, ale także - gdzie się jej można uczyć. Dlatego też

liturgia Eucharystyczna i Godzin powinny być tak
sprawowane, aby w niej (z zachowaniem klauzury) mogły
uczestniczyć osoby z zewnątrz. Modlitwa jest największym
bogactwem, jaki posiada klasztor, dlatego więc, aby tego nie
zmarnować, trzeba się nim dzielić. Także przy każdym
klasztorze Ubogich Sióstr znajduje się malutka foresteria, czyli
część domu przeznaczona dla gości. Tak jak św. Franciszek
przychodził do klasztoru San Damiano, by móc w ciszy modlić
się i odpocząć po apostolskich trudach, tak samo i dziś
klasztory Klarysek są otwarte dla tych, którzy pragną
doświadczyć ciszy, odpoczynku, modlitwy w samotności i ze
wspólnotą sióstr. W ten sposób klasztor klauzurowy staje się
prawdziwą oazą duchowości, miejscem, gdzie można spotkać
Boga. By klauzura była ona tym, czym ma być, każda siostra
oraz cała wspólnota muszą być przeniknięte duchem
apostolskim. To apostolstwo stanie się skutecznym
narzędziem w ręku Boga, jeśli siostry dobrze rozpoznają swój
charyzmat i będą mu wierne.
Oratio
Dziękujemy Ci Boże, za każdą modlitwę która płynie
z klariańskiej klauzury. Dziękujemy Ci za ich apostolstwo
modlitwy i ofiary ubogich sióstr. Pomóż każdej ubogiej
siostrze zachować gorliwość we wstawienniczej modlitwie za
cały świat.
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XXXIII Niedziela Zwykła

słodki, godny miłości, ukochany i cały pożądany ponad
wszystko na wieki. Amen.
Rnb 23, 10-11
Meditatio

Lectio
Niech więc nam nic nie przeszkadza, nic nie oddziela ani
niepokoi. Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o
każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy
szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy,
uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy,
wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki
składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności,
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich
rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w Niego wierzących,
ufających i miłujących Go, Temu, który nie ma początku
i końca, który jest niezmienny, niewidzialny, nieomylny,
niewysłowiony, niepojęty, niezgłębiony, błogosławiony,
chwalebny, przesławny, wywyższony, wzniosły, najwyższy,

Ostatni fragment prefacji franciszkańskiej, jaki chcemy
teraz rozważyć, został napisany z tą samą żarliwością, pasją
i głębią, jak jego początek. Znów, poprzez słowa z 23.
rozdziału reguły niezatwierdzonej, możemy wejść
w najbardziej intymne zakamarki duszy św. Franciszka, po to
aby podziwiać jego miłość do Boga i uczyć się jej od Niego.
W poprzednim rozważanym przez nas fragmencie tej
modlitwy, odczytaliśmy myśl św. Franciszka, że największym
i jedynym dobrem jest Bóg a wszystko inne jest w stosunku do
Niego relatywne. Kiedy wszystkie nasze siły duchowe, fizyczne
i psychiczne skupimy na Bogu, to w naszym wnętrzu zapanuje
harmonia i spokój. Wtedy gdy zaś zabsolutyzujemy środki, to
wtedy coraz bardziej będziemy pogrążać się w hałasie,
rozdarciu i niepokoju. W takim właśnie kontekście chcemy
odczytać zdanie Biedaczyny:
Niech więc nam nic nie przeszkadza, nic nie oddziela ani
niepokoi.
Pozornie wydawałoby się, że św. Franciszkowi chodzi
tutaj o jakiś rodzaj wyobcowania się. Gdybyśmy chcieli te
słowa potraktować dosłownie, to trzeba by nam szukać takiego
miejsca gdzie nic i nikt by do nas nie docierał. Taka ucieczka
od rzeczywistości jest nie do pogodzenia z franciszkańskim
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sposobem życia i praktycznie jest ona niemożliwa do
zrealizowania.
Trzeba pamiętać, że kwestia spokoju nie rozstrzyga się na
zewnątrz ale wewnątrz człowieka. Jeśli w sercu mamy pokój to
nawet bardzo rozpraszające warunki zewnętrzne nie uczynią
nam szkody. I odwrotnie, nic nie pomoże nam nawet
najbardziej oddalona od ludzi pustelnia jeśli w środku nie
będziemy mieć pokoju. Co więcej, w takim odosobnieniu, ten
wewnętrzny niepokój będzie jeszcze się bardziej potęgować.
Nic nie przeszkadza czy niepokoi człowieka który w Bogu
samym odnalazł swój skarb. On wie, że nikt i nic nie może nas
odłączyć od miłości Boga. Właśnie tę prawdę odkrył św.
Franciszek i dał jej szczególne świadectwo. Uznał też za ważne
aby zapisać ją w swej regule. Jakże naturalne w takim
kontekście są dalsze słowa jego modlitwy:
Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o
każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy
szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy,
uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy,
wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki
składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności,
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich
rzeczy i Zbawicielowi (...).
Gdy Bóg staje się naszym najwyższym dobrem, to jest
wtedy czymś naturalnym, że stajemy się miejscem w którym
On przebywa. Człowiek staje się świątynią Boga, czyli
miejscem modlitwy. To wtedy realizuje się to pragnienie św.
Franciszka aby jego bracia zawsze i wszędzie, kochali, czcili,
uwielbiali i błogosławili Boga.

Kontemplacja w rozumieniu św. Franciszka nigdy nie
polega na wyobcowaniu się zewnętrznym czy wewnętrznym.
Jest ona niczym innym jak radosnym przyjęciem Boga do
wszystkich swoich sfer. Bóg obecny w nas czyni nas
szczęśliwymi i jednocześnie jego autentycznymi świadkami.
Pamiętajmy, że świat ukochał św. Franciszka nie za jego
łachmany, bose stopy czy piękne słowa, ale za to, że w Nim
można było spotkać się z Bogiem.
Oratio
Prosimy Cię Panie, daj nam prawdziwe poznanie
i zrozumienie na czym polega kontemplacja w naszym życiu.
Nigdy nie chcemy szukać Cię na zewnątrz skoro Ty
przebywasz w naszych wnętrzach. Uczyń w nas swoje
mieszkanie, przemień nasze serca na dom modlitwy,
w którym będzie się rozlegać nieustanne uwielbienie Ciebie.
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Synteza duchowości
ubóstwa materialnego

bo doświadczenie uczy, że złego ducha zmusza się do ucieczki
twardym i szorstkim odzieniem, a miękkie szaty sprzyjają
pokusom.
2 B III, 1
Meditatio

Lectio
Osobliwy naśladowca ukrzyżowanego Jezusa, mąż
Boży Franciszek od pierwszych chwil swojego nawrócenia,
ujarzmił swoje ciało tak surową karnością, wady
i poruszenia zmysłowe powstrzymywał twardymi
prawidłami skromności, że z musu spożywał to, co jest
konieczne dla podtrzymywania życia. Gdy był zdrowy,
bardzo rzadko przyjmował gotowane pokarmy, a gdy je
przyjmował, to albo dosypując popiół czynił je gorzkimi, albo
dolewaniem wody, odbierał im właściwy smak. Zachowując
również surowość w używaniu małej ilości napojów,
powstrzymywał swoje ciało od picia wina, aby łatwiej
przenieść swoją duszę do światła mądrości. Możemy tutaj
śmiało stwierdzić, że i świeżej wody nie pił wystarczająco,
gdy męczył go żar pragnienia. Gdy ciało jego było znużone,
często kładł się na gołej ziemi, podkładając pod głowę
drzewo lub kamień. Chodził w ubogim i szorstkim odzieniu,

Nasze ostatnie medytacje pragniemy poświęcić syntezie
duchowości franciszkańskiej. Jeszcze raz chcemy uchwycić to
co jest najważniejsze w naszym franciszkańskim charyzmacie.
Zdając sobie sprawę, że szczególna perłą naszej duchowości
jest ubóstwo, i dlatego właśnie ono będzie tematem naszych
ostatnich rozważań.
Pierwszą rzeczą, którą musimy sobie uświadomić to
perspektywa teologiczna życia konsekrowanego i ubóstwa
materialnego. Ubóstwo materialne ma tylko wtedy sens, jeśli
jest środkiem do pełniejszego zjednoczenia z Bogiem.
Ubóstwo materialne samo w sobie nie posiada wartości,
nabiera jej dopiero w odniesieniu do Boga. Jeśli bracia pragną
żyć ubogo to tylko dlatego, aby Bóg wypełnił ich wnętrza.
Konsekwentnie możemy stwierdzić, że życie braci będzie
zawsze ubogie, jeśli Boga postawią na pierwszym miejscu
i Jemu podporządkują wszystkie dziedziny swego życia.
Kluczem do zrozumienia tej perspektywy jest
ewangeliczna przypowieść o perle. Aby ją nabyć trzeba
sprzedać wszystko, nie część czy połowę – ale wszystko. Tylko
pozbywając się wszystkiego możemy stać się posiadaczami
perły – która jest symbolem królestwa niebieskiego. Być może
tutaj doskonale zrozumiemy naszych świętych Franciszka,
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Klarę, Antoniego, dlaczego z tak wielką zazdrością strzegli
swego ubóstwa. Zdawali sobie sprawę, że każde
nieuporządkowane posiadanie jakieś rzeczy pozbawia ich
pełni królestwa niebieskiego.
Odnalezienie perły, sprzedaż majątku, by móc ją nabyć
jest ściśle powiązane z radością. Wybór ubóstwa jest zawsze
czymś wolnym, nie można kogoś zmusić do przestrzegania
ubóstwa. Jeśli wybieramy ubóstwo z powodu królestwa
niebieskiego, to ono nie będzie nam ani nigdy za ciężkie, ani
smutne. Natomiast, jeśli bracia będą przy wyborze ubóstwa
powodowane jakimikolwiek innymi nie ewangelicznymi
motywami, to będzie im w tym wszystkim towarzyszyć duże
zasmucenie. Smutek jest tu owocem małoduszności
i oszukiwaniem Boga i siebie samego. Ubóstwo jest
najlepszym sposobem do uczynienia swego życia radosnym
i pełnym pokoju.
Kwestia ubóstwa materialnego jest bardzo ściśle
powiązana z miłością, która stanowi istotę naszego życia
konsekrowanego. Św. Bonawentura powiedział, że gdy miłość
rozgorzeje w sercu to przez jego okna wylatują wszystkie
rzeczy. Ale gdy zabraknie miłości, to przez te okna wszystkie
rzeczy pchają się z powrotem.
Tylko Bóg może być skarbem naszego serca, ponieważ
tylko On jest w stanie zapełnić nasze wnętrze. Żadna rzecz czy
stworzenie nie są w stanie nas wypełnić, a jeśli tak się nam
czasem wydaje, to jest to najzwyklejsze złudzenie i pokusa.
Trzeba pamiętać, że Skarb nosimy w naszym sercu, a nie na
zewnątrz. Istota naszego życia leży w miłowaniu Boga, którego
nosimy w naszym sercu. To co jest na zewnątrz jest zawsze

czymś relatywnym w stosunku do Boga. Mając Boga w sobie,
posiadamy wszystko i bardzo łatwo zadowolimy się tylko tym,
co jest konieczne do życia. Nie posiadając Boga w sobie,
będziemy ciągle szukać skarbów poza nami i pozostaniemy na
zawsze nieszczęśliwi, bowiem tylko Bóg może nas napełnić
szczęściem.
Ubóstwo w praktyce nie jest nigdy czymś gotowym lub
stałym. Złożenie ślubu, nie jest kresem, ale punktem wyjścia.
By być ubogim trzeba ciągle wychodzić z siebie, pozostawiać
siebie by móc szukać Boga. Nie można nigdy powiedzieć na tej
ziemi, że jesteśmy wystarczająco ubodzy. Ubóstwo to
nieustanne wychodzenie z siebie, pozostawianie siebie, po to,
aby z każdym dniem coraz pełniej móc się otwierać na Boga.
Jeśli nasze życie ma być w zupełności skoncentrowane na
Bogu, to należy zachować ogromną rezerwę do tego, co się
posiada czy używa. Jest rzeczą logiczną, że wtedy, gdy się
posiada wiele, to te rzeczy mogą nas odwrócić od Boga,
a skoncentrować na sobie. Istnieje bardzo prosta zależność:
im więcej troski o rzeczy materialne, tym mniej o rzeczy
duchowe. Bracia nie są powołani do tego by być kustoszami
rzeczy, ale do tego, by być posiadanymi przez Boga.
Oratio
Boże pragniemy na nowo wyznać, że Ty jesteś dla nas
najwyższym dobrem, które aby posiąść trzeba sprzedać
wszystko to co się posiada. Pragniemy przez całe nasze
franciszkańskie życie dochować wierności ubóstwu i dlatego
prosimy Cię o pomoc w dochowaniu naszych postanowień.
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Wymiar prorocki ubóstwa

zmysłowych spojrzeń, ale wystrzegał się zupełnie
jakiegokolwiek spojrzenia na rzeczy nic nie warte.
2 B III, 2
Meditatio

Lectio
Surowy w zachowaniu dyscypliny uważnie czuwał na
swej strażnicy. Szczególnie strzegł bezcennego skarbu
czystości, który nosimy w glinianych naczyniach. Starał się
zachować zupełnie nienaruszoną czystość, w poszanowaniu
świętości człowieka wewnętrznego i zewnętrznego. Dlatego,
w początkach swego nawrócenia, zanurzał się wiele razy
zimową porą w rowie z lodem i śniegiem, uniesiony
duchowym zapałem i mocą, aby i najbliższego wroga
doskonale sobie podporządkować, a białą czystość ustrzec od
ognia cielesnej rozkoszy. Przez tego rodzaju postępowanie
zajaśniał on tak wielkim pięknem skromności, że dla
osiągnięcia doskonałego panowania nad ciałem zawarł
przymierze z oczyma; wydawało się, iż nie tylko unikał

Posiadanie rzeczy jest usprawiedliwione z dwóch
powodów. Po pierwsze każdy ma swoje osobiste potrzeby,
które muszą być zapewnione. Być ubogim to nie znaczy nic nie
posiadać, ale posiadać to, co jest konieczne do życia godnego
człowieka.
Drugi powód to życie wspólne, dzieła, a także życie we
współczesnej społeczności. Wszystko to wymaga od Zakonu,
prowincji i wspólnot lokalnych posiadania różnych rzeczy. Nie
zawsze jednak można w XXI wieku stosować rozwiązania czy
praktyki z XIII czy XIX wieku albo nawet jeszcze z niedalekiej
przeszłości. Zwłaszcza w dziełach apostolskich można używać
różnych nowoczesnych środków, które służą dobru innych.
Nasze klasztory nie mogą być skansenami, albo zamkniętymi
twierdzami, w których nic nie może się zmienić. Nie można
jednak ulegać złudzeniu nieograniczonym możliwościom
nowoczesnej techniki. Wszelkie urządzenia mają tylko
ułatwiać nam życie, i nie mogą stać się celem samym w sobie.
Należy być zawsze czujnym, gdy chodzi o nasze potrzeby.
Bardzo często wmawiamy sobie, że coś koniecznie
potrzebujemy, albo, że bez tego nie możemy się obejść.
Tymczasem po jakimś czasie zostawiamy tę rzecz jak
niepotrzebną zabawkę. Pamiętajmy, że oprócz potrzeb
prawdziwych istnieją także urojone, których zaspakajanie
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najczęściej narusza ślub ubóstwa. Nieocenioną pomocą
w rozeznawaniu naszych potrzeb jest wspólnota i osoba
przełożonego.
Ubóstwo materialne nie może być czymś pozostawionym
na marginesie życia i powołania. Niech się nikt nie łudzi, że
można posiadać wiele i spokojnie oczekiwać na przyjście
królestwa niebieskiego. Bo można posiadać rzeczy na dwa
sposoby: uporządkowany i nieuporządkowany. Posiadać
rzeczy w sposób uporządkowany, to znaczy mieć wewnętrzną
wolność od nich. To nie one nas, ale my je mamy posiadać. To
nie my im, ale one nam mają służyć.
Po czym możemy poznać, że bracia posiadają rzeczy
w sposób uporządkowany?
• jeśli są w każdej chwili gotowi je pozostawić
• jeśli dzielą się tymi rzeczami z innymi
• jeśli używają je zgodnie z przeznaczeniem
• jeśli używają je zawsze w jedności z przełożonymi
Natomiast nieuporządkowane posiadanie rzeczy można
poznać po tym, że bracia:
• nie potrafią się z daną rzeczą rozstać, uważając jakoby
życie bez niej było niemożliwe
• zawłaszczając sobie rzeczy tylko do prywatnego
i osobistego używania, nie potrafią się nimi dzielić
• ukrywają te rzeczy przed przełożonymi i współbraćmi
• nie używają ich zgodnie z ich celem i przeznaczeniem
• gromadzą te rzeczy bez racjonalnego uzasadnienia
Kwestia ubóstwa materialnego była zawsze czymś
niezmiernie ważnym dla nas. Czymś niebezpiecznym w tej
dziedzinie jest wpadanie w skrajności. Z jednej strony laksyzm

i zgadzanie się na używanie czy posiadanie rzeczy zbytecznych
czy luksusowych, a z drugiej strony przesadny rygoryzm. Żyć
ubogo to nie znaczy „klepać biedę” czy „pielęgnować
dziadostwo”. Każdy człowiek ma swoje potrzeby, także te
materialne, które muszą być zaspokojone. Jeśli tak się nie
stanie, to życie braci zacznie się koncentrować nie na tym, co
istotne, ale na tym, czego im brakuje. Zdobycie wtedy czegoś
może stać się obsesją, która zupełnie niweczy wymiar
duchowy naszego powołania jak i narusza życie wspólnotowe.
Ubóstwo materialne wyklucza więc rzeczy zbędne,
luksusowe. Strzeże braci przed przywiązywaniem się do nich.
Wyrabia postawę troski i poszanowania tego, co zostało nam
dane do użytku. Bo wykraczamy przeciw ubóstwu również
wtedy, gdy przez niedbalstwo rzeczy ulegają zniszczeniu. To
paradoks, ale ubóstwo materialne nie jest zwrócone przeciw
rzeczom, ale stoi na ich straży. Żaden ubogi człowiek nie
pozwoli sobie na marnotrawstwo.
Oratio
Prosimy cię Panie o łaskę życia autentycznie ubogiego.
Nie dozwól abyśmy kiedykolwiek wpadli w obłudę,
nazywając się ubogimi przy jednoczesnym
nieuporządkowanym posiadaniu wielu niepotrzebnych
rzeczy.
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Ubóstwo duchowe

namaszczeniem radości, że duchem nieustannie się wznosił
ku Bogu; dlatego radował się ustawicznie we wszystkich
swych pracach.
2 B III, 3
Meditatio

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

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
w równym stopniu, co do świata materialnego odnosi się ono
także do duchowego, a więc obejmuje całego człowieka. Czymś
bardzo niebezpiecznym jest jednostronne podchodzenie do
ubóstwa. Jeśli do ubóstwa materialnego nie dodamy
duchowego, to będzie to w najczystszym wydaniu pycha.
Wiemy z historii Kościoła jak smutnie kończyli ci wszyscy,
którzy chełpili się ze swego ubóstwa i pogardzali przez to
innymi. Wystarczy tutaj przypomnieć ruchy heretyckie
z czasów św. Franciszka. Członkowie tych ruchów żyli skrajnie
ubogo i chełpiąc się z tego wpadli w błędnowierstwo i wrogość
względem hierarchii kościelnej. Ubóstwo duchowe bez
materialnego to zwyczajna obłuda. Na nic mówienie
o ubóstwie duchowym, podkreślanie jego walorów a nawet
życie nimi, jeśli nie będzie się wyrażało ono w ubóstwie
materialnym.
Co więc znaczy być ubogimi duchem? Ubóstwo
wewnętrzne jest duchową postawą brata, który wie, że
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wszystko, co ma, jest darem darmo danym od Boga. Nie
przypisuje sobie niczego, ani nie czuje się właścicielem. Jedną
z postaw, których trzeba się nam szczególnie dziś wystrzegać,
to mentalność właściciela. Mentalność ta polega na
przywłaszczaniu sobie rzeczy, praw, darów duchowych.
Właściciel to ten, który sobie przypisuje wyłączność
posiadania i używania. To on czuje się panem, od którego
wszystko zależy. Ubóstwo duchowe polega właśnie na
wyrzeczeniu się takiej mentalności. Jedynym właścicielem
czegokolwiek jest Bóg. My zaś według Jego woli jesteśmy tylko
użytkownikami.
Wszelkie dary duchowe, takie jak wiara, dobroć, intelekt
itd. nie są owocami naszych wysiłków, ale są darmową łaską.
Brat uboga duchem potrafi w całej pełni rozpoznać dary,
jakimi została obdarowana. Dlatego, że jest uboga duchem
potrafi za wszystko dziękować. Wdzięczność jest jednym ze
znamion ubóstwa. Człowiek pyszny nie dziękuje, ponieważ
uważa, że się mu to należy.
Ubogi duchem ma świadomość, że dary te są związane
z zadaniem, że nie wolno ich marnować czy nadużywać.
Bogactwo nasze nie polega na tym, że otrzymaliśmy wiele
darów w naturze, ale na tym, że potrafimy je rozwijać. By je
właściwie rozwijać trzeba wiele autentycznej pokory.
Z pewnością znamy wiele przykładów osób obdarzonych
wieloma charyzmatami, które później je zmarnowały właśnie
z powodu pychy. Pycha jest zawsze czymś destrukcyjnym,
czymś, co niszczy nawet najwspanialsze dary czy charyzmaty.
Ubóstwo duchowe ma właściwości konserwujące dary

i sprawia, że mają one właściwe środowisko duchowe do
swego rozwoju.
Ubóstwo wewnętrzne, polega także na ciągłym
oddawaniu Bogu swej woli. Nikt nie staje się ubogim za
jednym aktem zrzeczenia się. Ubóstwo wymaga od nas
ciągłego wyboru, daru, rezygnacji. To wszystko ma prowadzić
do wypracowania w sobie nowej mentalności – siostry żyjącej
całą głębią tego wyrażenia „bez własności”.
Ubóstwo wewnętrzne teologia duchowości najczęściej
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.
Odkrywanie prawdy o sobie samym, poznanie siebie jest
warunkiem zdrowego rozwoju swojej osobowości. Odkrycie
swoich wad czy grzeszności nigdy nie może napełniać nas
smutkiem. Ponieważ naszej nędzy towarzyszy zawsze Boże
miłosierdzie, które jest od niej większe i potężniejsze.
Odkrycie swoich darów i charyzmatów, wiąże się z wielką
odpowiedzialnością za nie. Pokora jest tym co pomaga by nic
z tego co w nas zostało złożone nie zostało zaprzepaszczone.
Oratio
Prosimy Cię Panie o dar autentycznej pokory. Nie
chcemy przypisywać sobie czegokolwiek, bowiem tylko od
Ciebie pochodzi wszelkie dobro. Tobie więc Panie chcemy
oddać każde dobro jakie jest naszym udziałem!
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Ubóstwo we wspólnocie
braterskiej

Lectio
Pora – strażniczka i ozdoba wszystkich cnót zyskała
sobie taką pozycję u Bożego męża, że chociaż promieniował
wspaniałością całego zespołu cnót, to jednak wydaje się, że
u tego najmniejszego wśród braci Mniejszych, właśnie ona
miała szczególne pierwszeństwo. Był bowiem
przeświadczony, że jest największym grzesznikiem, że jest
mało znaczącym, czy też tylko kruchym i brudnym
naczyniem, choć w rzeczywistości był wybranym naczyniem
świętości, promieniującym ozdobą wielorakich cnót i łask –
świętym.
2 B III, 4a
Meditatio
Wspólnotę braterską tworzą wszyscy bracia, bez względu
na wiek, sprawowaną funkcję czy doświadczenie. Wspólnota

jest dziełem wszystkich, a nie tylko tych, którzy sprawują
w niej funkcję odpowiedzialnych. Jest czymś bardzo istotnym
odkrycie prawdy, że każda brat ma we wspólnocie swoje
miejsce i że ma coś jej do dania. Nikt nie jest bezużyteczny
i niepotrzebny we wspólnocie.
Można więc powiedzieć, że wspólnota w duchowości
franciszkańskiej to miejsce, w którym ujawniają się i realizują
dary, które nosi w sobie każdy brat. Czymś fundamentalnym
dla życia wspólnoty jest to, że żaden dar nie jest zatrzymywany
dla siebie, ale oddawany do wspólnoty. W ten sposób dar
jednej siostry staje się bogactwem całej wspólnoty. By tak się
stało potrzeba najpierw ogromnego ubóstwa wewnętrznego.
Ktoś kto uważa się za właściciela jakiegoś daru, nie będzie
w stanie oddać go wspólnocie. Tylko prawdziwie ubogi brat
będzie w stanie darować siebie, nie na drodze samorealizacji,
ale daru z siebie.
Wspólnota braterska nie polega na tym, że wszyscy
bracia mieszkają pod jednym dachem, noszą ten sam habit
i robią to samo. Wspólnota nie jest to jakiś uniformizm, ale
relacje między braćmi. Budować wspólnotę, to nie tyle
troszczyć się o jej stan materialny co o relacje pomiędzy
braćmi. Jakie te relacje powinny być? Kluczem do nich jest
miłość.
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 ułatwia nam etymologia słowa. Przyjaźnić się z kimś,
to znaczy być przy jego jaźni. Przyjaźń to nic innego, jak
274

przylgnięcie do drugiej osoby. Nie należy się obawiać takiego
przylgnięcia w życiu braterskim, bowiem jeśli jest ono darem
od Boga to nie może przynieść złych owoców. Złe owoce mogą
się pojawić tylko wtedy, gdy przylgnięcie do brata będzie
miało swoje źródło w egoizmie i szukaniu siebie. Przylgnięcie
do Boga przez konsekrację zakonną, jeśli jest autentyczne
musi przynieść owoce w postaci przyjęcia drugiego brata. Nie
można mówić, że brat, jest rozpalony miłością do Chrystusa
jeśli przy tym jest oschły i nieprzystępny dla swoich
współbraci. A zupełnym nieporozumieniem jest szukanie
przyjaźni poza wspólnotą, pomijając braci, którzy są zawsze
pierwszym i najważniejszym darem Boga. Nie jest wyrazem
ubóstwa szukanie idealnych współbraci, bo trzeba przyjąć
tych, które daje mi Pan.
Przyjaźń może mieć wiele wymiarów. Jednym z nich jest
przylgnięcie do czyjegoś świata myśli. Przyjaźń sprawia, że
mądrość, którą posiada jeden brat, staje się własnością
drugiego. Dzięki niej dobro, jakim się cieszy jeden brat, może
się rozprzestrzeniać na inne. Przyjaźń jest instrumentem
dzięki, któremu możemy cieszyć się i budować tym co
otrzymali inni. Postawa otwarta jest czymś, co wewnętrznie
wiąże i ubogaca Prowincję. Praktyka ubóstwa to nic innego jak
dzielenie się tym, co posiadamy.
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, że 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 bracia czują się bezpieczni, kochani,
akceptowani i potrzebni. Ich życie nabiera wtedy głębokiego
sensu, gdyż jest życiem dla innych. Nie można nigdy dopuścić
do tego, aby w naszych wspólnotach braterskich zabrakło
ciepła. Musimy zdać sobie z tego sprawę, że z takiej wspólnoty
wszyscy będą uciekać – jedni w indywidualizm, drudzy
w wewnętrzną emigrację, a jeszcze inni zaczną szukać ciepła
poza klasztorem. Być może u początków nie jednej tragedii
w życiu zakonnym, stała właśnie wspólnota pełna chłodu
i obojętności. Nie mówmy o miłości, jeśli wspólnota nie ma
sobie nic do powiedzenia i każdy z braci dba tylko o swój
własny interes.
Oratio
Tobie Panie powierzamy nasze wspólnoty braterskie.
Błogosław wszystkim braciom, którzy dzielą ze sobą to samo
powołanie. Prosimy Cię broń nas od podziałów i sporów.
Pomóż nam zachować prawdziwą miłość braterską.
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Ubóstwo i formacja

Lectio
Starał się bardzo okazać się małowartościowym
zarówno w oczach własnych jak i w oczach innych; ukryte
braki wyznawał publicznie, a dary Dawcy ukrywał
w tajemnicy swego serca, aby nigdy nie otrzymał pochwał,
gdyż to mogłoby być okazją do upadku. Ponadto, aby
uczynić zadość wymogom doskonałej pokory, usiłował
poddać samego siebie nie tylko wyższym od siebie, ale
i poddanym, a nawet najbardziej prostemu towarzyszowi
podróży zwykł był obiecywać posłuszeństwo; aby nie mógł
rozkazywać jak przełożony na mocy władzy, lecz jak
usługujący i sługa, to nawet poddanym z pokory okazywał
posłuszeństwo.
2 B III, 4b

Meditatio
Sobór Watykański II wezwał braci do podjęcia dzieła
odnowy, aby wartość życia konsekrowanego stawała się coraz
bardziej owocna dla życia Kościoła i świata, określając także
jej główną zasadę: "ustawiczne powracanie do źródeł... i do
pierwotnego ducha ożywiającego instytuty, jak też ich
dostosowanie do zmieniających się warunków epoki".
Co znaczy powracanie do źródeł powołania? Po pierwsze
najważniejszym źródłem powołania jest sam Bóg. Trzeba
powracać do tych chwil, w których Bóg nas dotknął i powołał;
do tego dnia, w którym odkrycie powołania napełniło nas
słodyczą i entuzjazmem. To powracanie do źródeł musi się
dokonywać w obliczu prób i kryzysów, jakie nas ogarniają jak
i rutyny czy przyzwyczajeń, którym z czasem ulegamy.
Wszelkie rocznice i jubileusze powinny być okazją do
refleksji nad sobą i swoim powołaniem. To świętowanie
pamiętnych dni ma pomóc w ożywianiu swojej miłości do
powołania.
Powracać do pierwotnego ducha ożywiającego Zakon to
nic innego jak jasne zdanie sobie sprawy z jego charyzmatu i z
całą gorliwością i świeżością ducha wcielanie go w życie. Ta
gorliwość nie oznacza braku trudności, ale wytrwałość
i ofiarność w podejmowaniu nowych wyzwań. Formacja ma
ożywiać naszego ducha, to znaczy nadawać mu nowego
entuzjazmu.
Formacja ma pomóc w tym jak odnaleźć się
w zmieniających się warunkach, w jakich żyjemy. Nasze domy
zakonne mają być ewangelicznym zaczynem dla otaczającego
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je świata. I właśnie tutaj jest miejsce dla formacji, która ma
pomóc siostrom zrozumieć współczesnego człowieka, jego
problemy i troski. Formacja ma objąć wszystkie dziedziny
życia braci. Trzeba formować relację z Bogiem, bliźnimi, pracą
i samą sobą. Wystarczy, że zaniedba się rozwój w jednej z tych
dziedzin, a bardzo szybko skutki odczuje się w całości.
Jedną z największych przeszkód w formacji braci jest
pokusa zamknięcia Boga w ramach własnego oczekiwania.
Tymczasem Bóg chce przekraczać oczekiwania i rozszerzać
horyzonty braterskiej egzystencji. Bóg chce zaskakiwać,
i dlatego liczy na otwartość i dyspozycyjność. Brak otwartości
na nowe wezwania, znaki czasów, to zamkniecie się na
działanie Ducha Świętego.
Mówiąc o formacji, trzeba pamiętać, że pierwszym
odpowiedzialnym za nią jest sam brat. Jest pewnym
nieporozumieniem bierne oczekiwanie, aż z inicjatywą wyjdą
przełożeni. Bierność jest znakiem dekadencji powołania. Jeśli
nastawienie braci będzie bierne to nie pomogą najpiękniejsze
rekolekcje, pielgrzymki czy inne inicjatywy. Trzeba chcieć się
rozwijać i dać formować! Narzekanie i kontestacja są drogą
donikąd i jako takie nic nie rozwiążą w naszym życiu. Klucz do
szczęścia w życiu spoczywa przede wszystkim dłoniach
każdego z braci.
Mówiąc dziś o formacji, musimy pamiętać, że kluczowym
dla niej terminem jest słowo: relacja. Brat jest stworzony do
tego, aby żył w relacjach. O jakości jego życia duchowego
świadczy jego relacja do Boga. O tym, jakie jest życie wspólne
świadczy jej relacja do współbraci. Natomiast o jego
dojrzałości ludzkiej przesądzają relacje do samego siebie.

Podkreślmy to jeszcze raz: formacja ma prowadzić do relacji
zdrowych, autentycznych i głębokich. Brak właściwych relacji
jest znakiem niedorozwinięcia duchowego i ludzkiego brata.
W formacji relacji do samego siebie, chodzi o stosunek
do siebie, do swojej przeszłości, do swoich uczuć, do swoich
przegranych, do swoich darów i charyzmatów, które trzeba
oddać Bogu. Właśnie relacja do samego siebie stanowi
podstawę do relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Przede
wszystkim powinna zostać zaakceptowana bez kompleksów
nasza sfera uczuciowa. Tylko w ten sposób jest możliwe
osiągnięcie spokoju ducha i wydanie niewiarygodnego
bogactwa.
Trzeba pamiętać, że samo ubranie habitu zakonnego nie
wystarczy. Nic nie przychodzi samo, bez wysiłku. Czasem na
twarzach braci można odczytać wiele dramatów. Te dramaty –
jeśli nie zostaną rozwiązane – staną się nieskończonymi
okazjami do napięć, mogących zniszczyć pokój we wspólnocie
na długie miesiące, a nawet na lata. Poddać się formacji to
także znaczy podjąć wysiłek uleczenia swoich zranień. Jakim
rajem jest wspólnota, w której wszyscy bracia się nawzajem
poznali i nauczyli się prowadzić dialog ze sobą samą, z Bogiem
i z innymi.
Tylko brat prawdziwie uboga duchem potrafi się poddać
formacji. Jest on świadomy swoich braków i dlatego Bóg jest
dla niej Kimś koniecznym. Wie, że musi się rozwijać, aby móc
być miłym Bogu i spełnić Jego nadzieje. Osoba bogata nie
widzi potrzeby zmian i odnowy, w rzeczywistości żyje tak
jakby Bóg był jej niepotrzebny.
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Oratio
Prosimy Cię Panie, pomóż nam dobrze poznać siebie.
Niech to poznanie połączy się z akceptacją siebie. Pomóż nam
w gorliwym podejmowaniu formacji siebie. Nie dozwól
abyśmy kiedykolwiek żądali poprawy od innych nie robiąc
jednocześnie nic ze sobą.
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XXXIII TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - S OBOTA

Ubóstwo i posługa władzy

Lectio
Doskonały naśladowca Chrystusa, starał się poślubić
wieczną miłością towarzyszkę świętej pokory – wzniosłe
ubóstwo, tak, że nie tylko ze względu na nie opuścił ojca
i matkę, ale zrezygnował z tego wszystkiego, co mógł
posiadać. Nikt tak chciwie nie pożądał złota, jak on ubóstwa,
i nikt nie był czujniejszy w strzeżeniu skarbu, jak on tej
ewangelicznej perły. Przecież od początku istnienia zakonu
aż do śmierci bogactwem jego była jedna tunika, sznur
i spodnie. Wydawało się, że chlubi się tym brakiem i raduje
się ubóstwem.
2 B III, 5a
Meditatio
Sposób życia, do jakiego zostaliśmy powołani jest
nierozerwalnie złączony ze ślubem posłuszeństwa. Nie ma

życia zakonnego bez posłuszeństwa, bez tych, którzy sprawują
posługę przełożonych. Jednak punktem wyjścia nie może być
podział wspólnoty na przełożonych i podwładnych. Każdy
z braci jest powołany do tego, aby naśladować Chrystusa,
kwestia zaś sposobu jest zawsze czymś drugorzędnym. Żadna
z braci nie wstąpił do Zakonu, aby być przełożonym albo
podwładnym, ale po to, aby żyć według Ewangelii. To
z przymierza z Bogiem wypływa konieczność posłuszeństwa.
Tylko w takiej perspektywie nie zagubi się właściwy sensu
nakazywania i słuchania, posługi przełożeństwa i bycia
podwładną.
Każda posługa, również posługa władzy jest darem, który
pochodzi od Boga i do niego należy. Do posługi bycia
przełożoną zostaje się wybraną i wezwana przez Ducha
Świętego. Nieprzypadkowo św. Franciszek często mówił, że
generałem, czyli najwyższym przełożonym jest Duch Święty,
któremu wszyscy są zobowiązani uległość i posłuszeństwo.
Przełożeni są wybrani po to, aby pomagać braciom
w wypełnieniu ich powołania. Są ważnymi, choć nie jedynymi
pośrednikami pomiędzy Duchem Świętym a bratem i jego
zadaniem, które ma do wypełnienia. Przełożony jest tym,
która ma strzec powołania brata, to znaczy by w jego życiu
wypełniła się wola Boża. Władza jest zawsze w służbie braci
i ich powołania.
Najważniejszym zadaniem władzy jest przygotowanie
i pozostawienie przestrzeni dla mocy Ducha Świętego, która
powinna zostać wylana na braci. Zachowanie tej
nadprzyrodzonej perspektywy jest czymś zasadniczym dla
wspólnoty. Taka wizja jest: uwalniająca – bo nie należy się
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wtedy do żadnych partii czy grup; oderwana – bo bracia nie są
właścicielami klasztoru czy prowincji; pokorna – bo owoce
pochodzą od Ducha Świętego, a nie od nich samych. Władza
jest zawsze posługą uwalniania. Pomaga braciom
w uwalnianiu się od jakiejkolwiek egocentrycznej więzi, by
w pełni wyrazić wszystkie możliwości, jakie niosą z sobą dar
i posługa.
Władza wyzuta ze wszystkiego i wolna, staje się
narzędziem Ducha Świętego w ewangelicznym projekcie życia
poszczególnych braci i braterskich wspólnot. Przełożeni są
wezwani do współpracy z Duchem Świętym. Nie chodzi tu
o narzucanie swej woli albo o odwoływanie się do swej
skuteczności albo zdolności, ale o poddanie się kierownictwu
Ducha Świętego dla dobra braci. Nie chodzi o zawładnięcie czy
polityczne opanowanie sytuacji w zadawalającej wszystkich
równowadze, ale o pozwolenie, by braćmi zawładnęła misja,
którą mają spełnić. Władza musi budzić nadzieję, która nie
jest tylko czekaniem na wyniki, ale dostrzeganiem tego, co
dojrzewa w tajemnicy, w wierze. Jest ona umiejętnością
łączenia analizy sytuacji, rozeznawania, czujności i czynnej
cierpliwości. Władza jest służbą braterską. Ten, który spełnia
ten urząd, sam powinien stawać wobec Ojca jako posłuszne
dziecko. Bez takiej właśnie postawy to wszystko, co
napisaliśmy tutaj pozostanie tylko pobożnym życzeniem.
W takiej odnowionej wizji przełożeństwa, władza nie
oznacza już niezależności, możliwości robienia kariery,
umiejętności rozkazywania, posiadania władzy nad innymi,
otrzymywania „zasłużonej władzy”; nie jest również
umiejętnością zarządzania, organizowania, kierowania,

koordynowania, planowania życia wspólnoty. Wykonywanie
władzy oznacza dla przełożonego raczej bycie wezwanym
i posłanym do spełnienia misji. Oznacza posługę powierzoną
jej przez Ducha Świętego dla dobra owczarni, która do niej nie
należy i z której będzie musiał zdać sprawę.
Św. Franciszek pisząc o posłuszeństwie prosi, aby nie
tylko być posłusznym poleceniom przełożonych, ale i by wydać
się w ich ręce. Biedaczyna domaga się posłuszeństwa miłości
opartego na darmowej miłości Boga względem nas.
Posłuszeństwo jest nieraz ponad ludzkim rozumem, który
widzi czasem lepsze rzeczy do zrobienia, ale w imię wiary
potrafi z nich zrezygnować i oddać się w ręce przełożonych.
Oratio
Prosimy Cię Panie za naszych przełożonych. Udziel im
łaski Ducha Świętego, aby wiernie wykonywali swoja
posługę. Prosimy Cię Panie także za wszystkich braci
podwładnych. Udziel im wiary pokory w wykonywaniu
ślubu posłuszeństwa.;
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XXXIV Niedziela Zwykła
- Uroczystość
Chrystusa Króla

Lectio
Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich
kościołach Twoich, które są na całym świecie i błogosławimy
Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat.
św. Franciszek, Testament, 5
Meditatio
Ostatnią modlitwę św. Franciszka jaką chcemy rozważyć
znajdujemy zapisaną w jego testamencie. Jest to modlitwa
znana przez nas wszystkich i odmawiana przy każdego dnia
wielokrotnie. Dlatego też aby przez spowszednienie ta
modlitwa nie straciła dla nas swej głębi chciejmy ją dziś
rozważyć.
Św. Franciszek uczęszczając do szkoły przykatedralnej
w Asyżu z pewnością nauczył się na pamięć kilku modlitw.
Jedną z nich była modlitwa odmawiana przy adoracji krzyża,

a którą my dziś odmawiamy przy nabożeństwie drogi
krzyżowej: wielbimy Cię, Chryste , i wysławiamy za to, że
przez Krzyż Twój święty odkupiłeś świat. Tak więc modlitwa
św. Franciszka jest rozszerzoną wersją tej znanej mu od
dziecka formuły liturgicznej. To spostrzeżenie jest bardzo
cenne, ponieważ dowodzi dwóch rzeczy. Po pierwsze św.
Franciszek potrafił czerpać ze skarbca liturgii kościoła.
Modlitwa której się nauczył gdy był mały towarzyszyła mu
przez całe jego życie. A po drugie, św. Franciszek potrafił
zmodyfikować tę modlitwę dodając do niej swoje fragmenty.
Czyli można powiedzieć, że ta modlitwa stała się dla niego, nie
jakąś suchą formułką, ale bardzo osobistym wyrazem jego
duchowości.
To co Biedaczyna dodał do tej starej liturgicznej formuły,
to przede wszystkim są słowa: tu i we wszystkich kościołach
Twoich, które są na całym świecie.
Do soboru Laterańskiego IV w 1215 r., była zasada, że
Najświętszy Sakrament przechowywano tylko w kościołach
Katedralnych. Tak więc w dzieciństwie i w młodości św.
Franciszka jedyne tabernakulum jakie było w Asyżu
znajdowało się w katedrze św. Rufina. We wszystkich innych
świątyniach centralne miejsce zajmował krzyż, dlatego też
bardzo było bardzo rozpowszechnione nabożeństwo adoracji
krzyża. Dlatego też gdy św. Franciszek poszukiwał swej drogi
powołania i modlił się we wszystkich kościołach w okolicy
Asyżu, to jego oczy w sposób bardzo naturalny były zawsze
utkwione w krzyżu. W takim kontekście zrozumiemy jeszcze
lepiej jego niezwykłe spotkanie z krzyżem w kościele San
Damiano.
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Na dwa lata przed swoją śmiercią w roku 1226 św.
Franciszek otrzymał od papieża Honoriusza III bullę Quia
populares tumultu, w której była zawarta obietnica. Papież
obiecywał Braciom Mniejszym posiadanie ołtarzy i kościołów,
przez co stało się dla naszego Zakonu możliwe spełnienie
nakazu soborowego dotyczącego przechowywania Eucharystii.
Niewątpliwie ta papieska obietnica i przywilej sprawiły
ogromną radość Biedaczynie. Odtąd wiedział, że w przyszłości
kościoły braci będą w swoim centrum posiadały krzyż
i tabernakulum.
Tak też należy rozumieć tę modlitwę którą Biedaczyna
zapisał w swoim testamencie. Jest to uwielbienie krzyża
i Jezusa Eucharystycznego. Franciszkowa formuła tu i we
wszystkich kościołach, jest czymś bardzo typowym dla niego.
Biedaczyna żył uniwersalizmem, który przekraczał jakieś
ciasne lokalne ramy. Chciał aby Jezus obecny w Eucharystii
i ikonie krzyża, był uwielbiony w każdym kościele na całym
świecie.
Warto nam duchowo przenieść się do wielu kościołów
ilekroć odmawiamy przy nawiedzeniu Najświętszego
Sakramentu modlitwę Wielbimy Cię. Adorujmy wtedy te
kościoły które są opuszczone czy zaniedbane. Wstąpmy
duchem do tych świątyń w których niegdyś szczególnie
dotknęła nas łaska Boża. Nawiedźmy duchowo świątynię
w której zostaliśmy ochrzczeni, przyjęliśmy habit, złożyliśmy
profesję. Szczególnie często wracajmy myślą do tej świątyni
w której wielu z nas przyjęło sakrament kapłaństwa. Niech
nasza adoracja będzie prawdziwie franciszkańska czyli taka
które obejmuje wszystkie kościoły na całym świecie.

Oratio
Uwielbiamy cię Jezu obecny w każdej świątyni na
całym świecie. Bądź uwielbiony we wszystkich
tabernakulach, a szczególnie tam gdzie jesteś opuszczony czy
zaniedbany. Uwielbiamy Cię także we wszystkich twoich
wizerunkach krzyża. Oddajemy Ci nasz pokłon z wielką
wiarą i czcią.
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XXXIV TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - P ONIEDZIAŁEK

Ubóstwo i solidarność
z ubogimi

Lectio
Gdy czasem zobaczył kogoś, kto w zewnętrznym ubiorze
wydawał się być uboższym, natychmiast ganiąc samego
siebie, pobudzał Siudo większego niedostatku, jak gdyby
szedł w zawody pod względem ubóstwa i bał się, by nie
został pokonany w tym szlachectwie ducha. A dlatego tak
czynił, że ubóstwo jako zadatek dziedzictwa wiecznego cenił
bardziej aniżeli wszystkie dobra otrzymane w spadku;
fałszywe bogactwa uważał za dzierżawę chwilową i nic nie
znaczącą, kochał ubóstwo ponad wszelkie bogactwo i w nim
starał się wszystkich przewyższyć; właśnie dzięki ubóstwu
nauczył się także uważać siebie za niższego od wszystkich.
2 B III, 5b

Meditatio
Odzyskana w 1989 roku wolność otwarła, po raz pierwszy
od czasów zakończenia II wojny światowej, dla Kościoła
zupełną swobodę w działaniu. Nasza prowincja nie jest już
ograniczane administracyjnie ze strony państwa i dlatego
może swobodnie podjąć realizację swego charyzmatu pracy na
rzecz najuboższych. Także w okresie przełomu politycznego
w naszej Ojczyźnie, Kościół na różne sposoby zachęcał nas do
rozeznania znaków czasu. Jednym z największych znaków
czasu jest pojawienie się tak zwanych nowych obszarów
ubóstwa.
Zarówno Państwo, Kościół jak i Zgromadzenie stoi przed
nowymi wyzwaniami. Rozkład rodziny, aborcja, eutanazja,
bezrobocie, prostytucja, narkomania, różnego rodzaju formy
uzależnień – uświadamiają nam jak bardzo w naszych czasach
jest wiele szeroko rozumianego ubóstwa. Tak jak widzimy,
transformacja gospodarcza raczej pogłębiła, obszary ubóstwa
aniżeli je zlikwidowała. Wobec tych znaków czasu Prowincja
musi dać swoją odpowiedź.
Jednym z największych niebezpieczeństw, jakie grozi
braciom jest pokusa zamknięcia się w swojej
samowystarczalności. Nie można przejść obojętnie wobec tych
nowych obszarów ubóstwa i spoglądać na innych czekając, aby
ci coś zrobili. Te obszary ubóstwa są wezwaniem, które
domaga się odpowiedzi ze strony braci. Jest w tym zawarta
ogromna szansa dla prowincji.
Wspólnota braci, która jako swój główny priorytet
wysunie opcję na rzecz ubogich będzie zawsze miała wymiar
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prorocki. Będzie ona znakiem autentycznej miłości bliźniego,
która nie ogląda się na siebie i zapłatę, ale wychodzi by złożyć
siebie w darze. Takie życie będzie wtedy autentycznym
świadectwem i jednocześnie niemym wyznaniem wiary braci.
Będzie czymś, co przywraca autentyczność i blask
chrześcijaństwu i życiu konsekrowanemu.
Jednak opcja na rzecz ubogich, by nie pozostała tylko
ideałem, albo pobożnym zamiarem wymaga konkretnej
życiowej postawy. Nigdy ze strony braci nie będzie
zaangażowania się na rzecz ubogich, jeśli oni sami nie będą
ubodzy i wolni. Ich kroki są spowalniane przez tyle form
uzależnień i zniewoleń, tyle ciężarów duszy i ciała, że często
zapomina się o tym, co jest zasadnicze w życiu
konsekrowanym. Najbardziej palącym obecnie wezwaniem
jest uwolnienie się od wszelkich form własności sprzecznych
z sposobem życia zawartym w regule i konstytucjach.
Dziś my bracia mniejsi jesteśmy wezwani do tego, aby:
• uwolnić się od przesadnego kultu swej osoby, od
realizowania siebie za wszelką cenę, aby być
wierniejszymi Bożemu planowi wobec nas,
w specyficznym powołaniu bycia bratem mniejszym;
• uwolnić się od przesadnego i drobiazgowo
organizowanego aktywizmu, prowadzącego do
niezależności, w której nie ma już miejsca ani na
twórczość pochodzącą od Ducha Świętego, ani na
posłuszeństwo wobec przełożonych, ani na odpowiedź,
którą trzeba koniecznie udzielić oczekującemu na to
światu;

• uwolnić się od lęków o jutro, a być gotowymi na
niespodzianki, jakie Bóg przygotował, aby bracia byli
wolni do wyruszenia, stawiając czoła ryzyku
teraźniejszości i przyszłości, ufając Panu;
• uwolnić się od tego, co daje bezpieczeństwo, tak
w wymiarze zewnętrznym jak i wewnętrznym, to
bowiem co daje poczucie bezpieczeństwa nie pozwala
nam radować się czynną obecnością Ducha Św.
Jedynym prawdziwym zabezpieczeniem braci jest
tylko Bóg;
• uwolnić się od wszelkich form osobistej własności,
indywidualnych projektów, planowanych jedynie
z myślą o sobie;
• uwolnić się od pieniędzy, które bez skrupułów
wykorzystuje się dla siebie czy swoich bliskich kupując
wiele niepotrzebnych rzeczy;
Opcja na rzecz ubogich może mieć tylko wtedy miejsce,
gdy będzie ona wypływać z autentycznej relacji do Boga.
Konieczne jest więc zachowanie świeżości i autentyczności
naszego powołania. Żaden świadek smutny i zgorzkniały nie
przekona kogokolwiek do Boga.
Oratio
Prosimy Cię Panie uwolnij nasze serca od jakiejkolwiek
formy przywiązań. Pomóż nam cieszyć się wewnętrzną
wolnością, która jest konieczna do tego abyśmy poszli tam
gdzie Ty chcesz.
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XXXIV TYDZIEŃ O KRESU Z WYKŁEGO - W TOREK

Kiedy nie będziemy mieli
niczego do stracenia

Lectio
Mąż Boży przez umiłowanie najwyższego ubóstwa
nagromadził w świętej prostocie tak wielkie bogactwa, że
chociaż nic nie posiadał na własność z rzeczy tego świata, to
wydawało się, iż w Stwórcy tego świata był właścicielem
wszystkich dóbr. Gołębią bowiem bystrością oczu, to jest
pełnym prostoty nastawieniem duszy, a także częstym
spojrzeniem umysłu wszystko odnosił do Najwyższej Trójcy
i Jego uznawał za Stwórcę, kochał Go i wielbił we wszystkim.
Stawał się przez to uczestnikiem największej hojności;
posiadał wszystko w Bogu, a Boga we wszystkim.
2 B III, 6a
Meditatio
Tylko wtedy, kiedy nie będziemy mieli nic do stracenia,
nic do bronienia, nic do opłakania, będziemy mogli

doświadczyć prawdy słów Jezusa: Kto straci swoje życie
z mego powodu, ten je odnajdzie. Tak będziemy potrafili
skonstruować wspólnotę braterską wolną dla Królestwa,
w której bracia będą obdarzać się szacunkiem i miłością
w swojej różnorodności, bogactwem osobowości, bez
szkodzenia komunii i bez opóźniania kroku w poszukiwaniu
ewangelicznego skarbu.
Utopia wolności oczyszczonej przez ubóstwo jest
wezwaniem typowym i charyzmatycznym i na które my, bracia
mniejsi, musimy odpowiedzieć dla dobra Kościoła i świata.
Jak mówić o wspólnocie lokalnej, prowincjalnej, powszechnej,
bez umiejętności ogołocenia – kenozy, które jest podstawą
każdej prawdziwej miłości? Jak odzyskać wymiar wędrowny
i misyjny naszego życia, bez stworzenia gościnnej przestrzeni,
która jest jednocześnie adoracją i dyspozycyjnością? Jak jest
możliwe ponowne rozważenie struktur dla uczynienia ich
bardziej znaczącymi, przejrzystymi, kiedy my sami
przedstawiamy się jako struktura egocentryczna, niezbadana
i nienaruszalna? Jak żyć w radości powierzenia się Bogu
i braciom (tak jak to mówimy w formule profesji!) jeśli nie
porzucamy wszystkiego, by móc naśladować Chrystusa? Kto
wie, czy nieobecność entuzjazmu w przeżywaniu naszego
powołania jest wynikiem właśnie tej przeszkody!
Zjawisko stopniowej marginalizacji i izolacji, które tak
głęboko naznacza nasz współczesny świat i często nasze
wspólnoty, wymaga od nas: aby nasza duchowość zamieniła
się w świadectwo konkretnej komunii, umiejętności
nawiązywania z każdym stworzeniem relacji znaczących
i prawdziwych, nie zaś interesownych czy władczych,
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zdolności dialogu jako warunku życia prawdziwie
ewangelicznego i ludzkiego.
Jest prawdziwie istotnym oddać wszystko do dyspozycji
Królestwa, we wzajemnym posłuszeństwie, bez
karierowiczostwa, bez przywilejów i władzy do obrony, ale
w przylgnięciu do Tego, który nas wezwał i posłał?
Dzień, w którym każdy z nas, z oczyma utkwionymi
w Panu, który przyjdzie, przylegając do Ewangelii i Reguły,
będzie potrafił powiedzieć: Panie, oto jestem ! Czyń ze mną,
co chcesz – Prowincja przybierze inne oblicze.
Żyjemy w świecie, który się zmienia z niewiarygodną
szybkością: nie możemy pozwolić sobie być rozproszonymi,
dać się pociągać tu czy tam bez bycia skoncentrowanym na
tym, co istotne, na życiu wewnętrznym pielęgnowanym i stale
odnawianym. Musimy wejść w dynamikę tożsamości Zakonu,
solidnej i stałej wewnętrznie, aby być zdolnymi do
adaptowania się do szybkich zmian, wśród których żyjemy, do
zintegrowania ich w naszej tożsamości, by móc je stale
orientować względem ich znaczenia ostatecznego; to będzie
zawierać w sobie odnowę struktur zewnętrznych, aby uczynić
je dynamicznymi i znaczącymi.
Chrześcijanin jest z definicji człowiekiem w drodze, żyje
w dynamice stałego nawrócenia w kierunku celu ostatecznego
– Królestwa, żyje pomiędzy już a jeszcze nie.
Mówić o wierze i powołaniu oznacza mówienie
o doświadczeniu dynamicznym, nie statycznym. Brat mniejszy
żyje doświadczeniem bycia pielgrzymem i obcym, co jest
fundamentem jego i naszego życia duchowego.

Być prorokami wartości wymaga umiejętności
odnalezienia prawdziwego sensu naszych konkretnych
codziennych gestów (osobistych i wspólnotowych), ponad
mechanicznym i regularnym powtarzaniem, aby przeżyć je
w nowej dynamice poszukiwania i spotkania z Panem i z
innymi. Nawrócenie musi stać się czymś zwyczajnym
w naszym życiu.
Oratio
Duchu Święty przyjdź i pomóż nam dobrze rozeznać
znaki czasu. Pomóż nam odczytać to co Bóg wymaga od nas!
Daj nam serce wielkie i wielkoduszne, tak aby nasza
odpowiedź na współczesne nam wezwania zawsze była
adekwatna do twoich względem nas oczekiwań.
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Odwaga św. Franciszka

Lectio
Również dzięki rozważaniu pierwotnego źródła
wszystkich stworzeń, choćby one były bardzo małe, nazywał
je bratem lub siostrą, jako pochodzące wraz z nim od jednego
Stwórcy. Jednak te, które z natury wyraźniej przedstawiały
świętą łagodność Chrystusa i te, które w Piśmie Świętym
były jego figurą, kochał bardziej i z większą tkliwością.
Z tego powodu, pod wpływem mocy nadnaturalnej, działo
się tak, że zwierzęta z natury dzikie, zbliżały się ku niemu
z dziwną sympatią, a także na jego skinienie były mu
posłuszne stworzenia pozbawione zmysłów, jak gdyby ten
święty mąż, pełen prostoty i prawości, przywrócony został
do stanu pierwotnej niewinności.
2 B III, 6b

Meditatio
Jest struktura podstawowa, przedmiotowa
i bezdyskusyjna, która identyfikuje nas jako braci mniejszych;
struktura, która ma potrzebę bycia odczytaną na nowo
i umieszczoną w centrum życia każdej wspólnoty
prowincjalnej i lokalnej. Ta struktura została zapisana
w naszych Konstytucjach Generalnych, których zachowywanie
w sposób wolny przyrzekliśmy w dniu naszej profesji.
W Konstytucjach Generalnych oznaczenia i polecenia dla
naszego ewangelicznego życia są skrajnie jasne
i umotywowane: są naszą kartą tożsamości, która daje nam
prawo przynależności do tej rodziny, która określa naszą
przynależność. Warto w tym miejscu zadać sobie dwa pytania:
• biorąc pod uwagę głębokie motywacje naszych
wyborów i działania, do kogo należymy ?
• weryfikując wszystkie nasze codzienne relacje z ich
ładunkiem uczuciowym, z kim prawdziwie czujemy się
złączeni ?
Nie możemy zbyt łatwo uciec od fundamentalnych
potrzeb egzystencji braterskiej zakorzenionej w modlitwie
wspólnotowej, w duchu wyrzeczenia, w wędrówce misyjnej,
która jest miernikiem naszej wiary. To jest forma życia, którą
przyjęliśmy. Egzaminując z uwagą poczucie przynależności
i zobowiązując się do budowania jej z wytrwałością, możemy
łatwiej przezwyciężyć zamknięcia i duszące ograniczenia
naszego indywidualizmu, przekroczyć granice zbyt
ograniczające lokalne wspólnoty, aby żyć wymianą bogactw
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między tylu braćmi rozproszonymi po całym świecie, którzy są
naszą prawdziwą duchową rodziną.
Życie św. Franciszka, z jego symbolami, z jego stylem
radykalnie ewangelicznym, jest jasną parabolą Królestwa.
Jednym z pierwszych swoich symbolicznych czynów była
restytucja dóbr swemu ojcu. Wobec wszystkich, w obecności
biskupa, zaryzykował wszystko dla wszystkiego ! Był to gest
symboliczny, gwałtowny, kłopotliwy dla wszystkich. Był to
wielki etap zdecydowanego i stopniowego exodusu w stronę
Ojca. Ten profetyczny gest, głęboki w znaczeniu, a który
odnajdujemy na początku jego nawrócenia i w finale jego
ziemskiej drogi, kiedy chciał być złożony nago na gołej ziemi,
wyraża syntetycznie cały proces ewangelicznego nawrócenia:
nie ma naśladowania bez opuszczenia. Św. Bonawentura
powie prosto: Był pozostawiony nagi, ponieważ naśladował
nagiego Pana ukrzyżowanego, cel swojej miłości. Uczynił
definitywny wybór naśladowania Chrystusa ubogiego, wyraz
konkretnej miłości Boga do nas, bez kalkulowania
konsekwencji i ryzyka, jeśli się jest całkowicie powierzonym
Bogu.
Teraz i potem mogę mówić z całą pewnością: Ojcze mój,
który jesteś w niebie, ponieważ w Nim złożyłem każdy mój
skarb i umieściłem całą moją ufność i nadzieję. Nagi jak
w dniu swoich narodzin, odkrywając inne ale jeszcze bardziej
autentyczne ojcostwo, Franciszek rozpoczął drogę w kierunku
nowego życia zapowiedzianego Nikodemowi przez Jezusa,
wyrażając tak swoje bycie zdobyte przez Miłość i które
zamieniło się w jego jedyną nadzieję. Od tego momentu wolny
i bezpieczny Franciszek podejmuje wędrowne życie przez

świat. Potrafi już nie przynależeć więcej i stopniowo
przemienia się w otwartą przestrzeń dla fantazji Ducha, ale
zawsze poprzez proces wyrzeczenia się – który nie będzie miał
nigdy końca. Na zakończenie swojego życia, z nadzwyczajną
siłą, restytuuje Ojcu także swój projekt, i swoich Braci, którzy
mu towarzyszyli z daleka; Franciszek wszystko oddaje Ojcu.
Te gesty pytają nas bezpośrednio: mówią nam, że
Franciszek nie narodził się ubogi, ani pokorny; nie znalazł
świata sprzyjającego jego ewangelicznej wizji; musiał
ryzykować wszystko, zadając gwałt samemu sobie i opierając
się wyłącznie na słowie i przykładzie Jezusa; miał odwagę
zbudować relacje zupełnie nowe z samym sobą, z innymi, ze
światem, z Bogiem.
Tylko zasłona ciała oddzielała go od wizji Boga. Życie
Franciszka było parabolą ewangeliczną, znakiem
przeźroczystym wtargnięcia Królestwa w świat i w historię.
Franciszek był rewolucjonistą ewangelicznym,
rozpoczynającym od siebie samego, posłusznym Kościołowi,
bez kontestowania nikogo, reformując całą swą egzystencję,
wychodząc od codzienności i zwyczajności. Franciszek po
prostu odważył się!
Oratio
Św. Franciszku który odważyłeś się tak radykalnie
pójść za Chrystusem, pomóż nam pokonać naszą
małoduszność. Wstawiaj się za nami abyśmy wiernie
zachowywali tę formę życia która jest zapisana w naszej
regule i konstytucjach.
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Przykład św. Franciszka

Lectio
W słudze Bożym, słodycz litości wypływała ze źródła
miłosierdzia tak obfitą pełnią, że wydawało się, iż ma
macierzyńskie serce ku śpieszeniu z pomocą biednym
ludziom w ich potrzebach, posiadał wrodzoną dobroć, którą
podwajał udzielony przez Chrystusa dar wyjątkowej
zdolności współczucia. Dusza jego miała taką litość wobec
chorych i biednych, że tym, którym nie mógł pomóc pracą
rąk, to pomagał życzliwym współczuciem; gdy tylko
zauważył jakiś brak czy potrzebę, zaraz zwracał się z gorącą
modlitwą do Chrystusa w jego intencji.
2 B III, 7a
Meditatio
W naszych rozważaniach chcemy jeszcze raz zastanowić
się nad tym kim jest dla nas św. Franciszek. Analizując jego

najwcześniejsze biografie, możemy bardzo szybko odkryć, że
często mówiono o Biedaczynie jako o Formie braci
mniejszych.
Forma to jest coś co jest dane nam jako przykład, według
czego możemy się wzorować. Biedaczyna na zawsze pozostał
dla wszystkich braci formą, według której kształtują swój styl
życia. Jest w tym coś fascynującego, że św. Franciszek był
kimś inspirującym dla tysięcy ludzi zarówno przed pięcioma
czy trzema wiekami. Jest to postać w której bracia
odnajdywali i odnajdują, odpowiedź na pytanie jak żyć.
O Biedaczynie pierwsi biografowie mówili jako
o zwierciadle braci mniejszych. Św. Franciszek stał się
zwierciadłem w którym mieli się przeglądać jego bracia. Jest
to bardzo wymowne porównanie, które popycha nas do
częstego zadawania sobie pytania, na ile nasze życie jest
podobne do tego jakie wiódł św. Franciszek.
Wreszcie o Biedaczynie biografowie mówili jako o znaku.
Znak jest to coś co wskazuje drogę, kierunek; albo oznacza
nam jakąś rzeczywistość. Św. Franciszek wytyczył drogę
swoim braciom, nie tylko w ten sposób że ją opisał, ale ją sam
przeszedł. Jego życie jest wyraźnym znakiem, że Ewangelia
jest możliwa do zachowywania. Biedaczyna wskazuje nam jak
możemy zachować się w wielu różnych okolicznościach. Życie
Biedaczyny było przez osiem wieków tak wyraźnym
drogowskazem dla wielu ludzi. Co więcej, wielu na tej drodze
tak jak św. Franciszek się uświęciło.
Tajemnica pociągnięcia przez św. Franciszka tylu osób
leży w jego szczególnej relacji do Chrystusa. Dla Biedaczyny
Chrystus był formą, zwierciadłem i znakiem. Ukochanie
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Chrystusa, pragnienie aby we wszystkim Go naśladować, było
tym co wypełniło życie Biedaczyny. A ponieważ miłość św.
Franciszka do Chrystusa była najwyższej próby, nie możemy
się dziwić, że przyniosła ona tak dogłębne upodobnienie.
Św. Franciszka pociągnęły szczególnie trzy tajemnice
z życia Chrystusa, które później ukształtowały jego chryzmat.
Pierwszą tajemnicą były narodziny Jezusa w Betlejem.
Ubóstwo żłóbka, wyzucie się z wszelkiego bogactwa, wygody,
dostatku, było tym co pchało Biedaczynę do nieustannego
wyzuwania się z posiadania rzeczy. To właśnie w relacji do
ubogiego Chrystusa narodził się ubogi Franciszek. Jego
ubóstwo nie wzięło się z przyczyn socjologicznych czy
życiowych okoliczności. Ubóstwo Biedaczyny było owocem
jego naśladowania Chrystusa.
Drugą tajemnicą z życia Chrystusa szczególnie przeżytą
przez Biedaczynę, była męka i śmierć naszego Zbawiciela.
Kontemplacja krzyża w San Damiano, była dla Biedaczyny
czyś przełomowym. To właśnie z krzyża św. Franciszek
usłyszał słowa Jezusa aby szedł i odbudował Kościół. Męka
Jezusa przekonywała św. Franciszka o tym jak bardzo jest on
kochany przez Boga, skoro Ten nie cofnął się przed męką
i śmiercią, aby go odkupić. Kontemplacja Jezusa
ukrzyżowanego doprowadziła Biedaczynę do najbardziej
niezwykłego upodobnienia się, jakim było otrzymanie
stygmatów na górze La Vernii.
Trzecią tajemnicą z życia Jezusa szczególnie ukochaną
przez Biedaczynę, było jego życie publiczne. Przykład Jezusa
wędrującego wraz z apostołami przez swą ojczyznę,
przepowiadającego dobrą nowinę i czyniącego cuda, był tym

który bezpośrednio zainspirował Biedaczynę do
wprowadzenia nowego stylu w życiu zakonnym.
Nieprzypadkowo, kiedy mówimy o franciszkańskiej formie
życia to rozumiemy ją jednocześnie jako ewangeliczną.
Niech więc przykład św. Franciszka, tak kochającego
i naśladującego Jezusa, będzie i dla nas ciągłą inspiracją
ożywiającą nasze zakonne życie.
Oratio
Panie Jezu chcemy Ci wyznać nasze pragnienie
naśladowania Ciebie! Św. Franciszku módl się za nami, aby
nam w tym świętym postanowieniu nie zabrakło sił do
wytrwania! Niech żłobek i krzyż uczą nas pokory i ubóstwa,
a publiczna działalność Jezusa niech będzie przykładem jak
mamy służyć ludziom.
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Synteza duchowości
franciszkańskiej

Lectio
Ponieważ we wszystkich ubogich widział obraz
Chrystusa, dlatego nawet wówczas, gdy otrzymał dla siebie
coś koniecznego do życia, nie tylko chętnie dawał to
spotkanym biedakom, ale nawet twierdził, że należy to
zwrócić, jakby chodziło o ich własność. Żadnej rzeczy wprost
nie oszczędził – ani płaszcza, ani tuniki, ani książek, ani
nawet paramentów ołtarzowych, by skwapliwie tego
wszystkiego, gdy tylko mógł, nie oddał potrzebującym,
a nawet pragnąc wypełnić obowiązek miłosierdzia był gotów
wydać samego siebie.
2 B III, 7b
Meditatio
Duchowości franciszkańskiej nie możemy odczytywać
w oderwaniu od całej duchowości chrześcijańskiej. Dlatego

zanim określimy czym jest duchowość franciszkańska
musimy, najpierw uświadomić jakie są w ogóle fundamenty
życia duchowego.
Życie duchowe w znaczeniu chrześcijańskim możemy
określić jako osobową relację człowieka z Bogiem,
zapoczątkowaną, podtrzymywaną i pogłębianą wyłącznie
z pomocą Jego łaski. To życie opiera się na fundamencie
Słowa Bożego, przez które Bóg wzywa człowieka i wiary, która
z jego strony jest rozpoznaniem i przyjęciem tego wezwania.
Duchowość osoby można więc ująć z dwóch stron. Z jednej
strony jest to dar miłości Bożej rozlanej w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany, lub inaczej
mówiąc, łaska chrztu św. wraz ze wszystkimi darami (tak
zwany organizm nadprzyrodzony). Z drugiej strony jest to
odpowiedź człowieka, który poprzez współdziałanie
i usuwanie przeszkód ma rozwijać łaskę początkową oraz
aktualną, aż do osiągnięcia pełni na miarę Chrystusa.
Każdy z nas został przez Boga obdarzony łaską
powołania, które można również określić jako wezwanie do
świętości, czyli do pełni życia w Bogu. Życie swym
powołaniem prowadzi do rozwoju całej osoby ludzkiej, przede
wszystkim w jej wymiarze duchowym.
Co więcej, także każdy z nas otrzymał łaskę powołania do
Zakonu Braci Mniejszych. To powołanie określa w sposób
bardzo konkretny formę naszego życia jak i szczegółowe
środki do uświęcenia się. Powołanie zakonne to nic innego jak
wezwanie do przyjęcia za swojej duchowości zakonu w którym
składamy naszą profesję.
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Duchowość franciszkańską możemy zdefiniować
w następujący sposób. Jest to: doświadczenie chrześcijańskie
przeżyte i świadczone przez franciszkanów w ich relatywnym
kontekście historycznym, kulturalnym, kościelnym,
inspirowane doświadczeniem chrześcijańskim,
ewangelicznym św. Franciszka z Asyżu i oświecone przez
walory przeżyte i opracowane intelektualnie w wielkiej
tradycji historycznej i duchowej Zakonu franciszkańskiego.
W podanym wyżej określeniu znajdujemy trzy elementy
konstytutywne systematycznej duchowości franciszkańskiej:
Forma życia, to znaczy przeżycie chrześcijańskie,
ewangeliczne Fundatora rodziny franciszkańskiej, jako
moment początku i celu oraz permanentnego odniesienia
w życiu franciszkanów wczoraj i dziś. Ta forma życia jest dla
nas braci mniejszych niczym kamień milowy, fundament
który jest stały i niezmienny. Właśnie ta forma życia
przekazana nam przez Biedaczynę będzie czymś co nas
wyróżnia od innych rodzin zakonnych. To ona przesądza
o naszym franciszkańskim specyfikum.
Wewnętrzna tradycja życia i myśli Zakonu
franciszkańskiego jako miejsca, w którym przeżycie
chrześcijańskie było przechowywane i aktualizowane
w dialogu ze współczesną mu kulturą i w różnych kontekstach
kościelnych i socjalnych. Musimy pamiętać iż nasz zakon ma
za sobą ośmiowiekową historię. Ta historia w każdym swym
momencie była naznaczona wysiłkiem wcielania w życie
franciszkańskiej formy życia. Ten wysiłek ze względu na różne
uwarunkowania historyczne przyniósł ze sobą ogromne
bogactwo różnych prób. Wystarczy tylko jako przykład podać,

wędrowne kaznodziejstwo św. Bernardyna czy św. Jana
Kapistrana, misje zagraniczne św. Franciszka Solano czy św.
Dydaka, albo wkład intelektualny św. Bonawentury czy bł.
Jana Dunsa ze Szkocji.
Rodzina franciszkańska, która żyje w swojej
teraźniejszości historycznej i kulturowej i daje świadectwo
inspiracjom otrzymanym od św. Franciszka i tradycji
franciszkańskiej.
Oratio
Prosimy Cię Panie o wierność naszemu charyzmatowi.
Pomóż nam go dobrze odczytać w obecnym kontekście
historycznym. Prosimy Cię także wezwij wielu młodych ludzi
do życia według franciszkańskiego charyzmatu.
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żyjących dzięki cudownej mocy Krzyża. Do ziemi żyjących
przez zasługi błogosławionego Ojca niech nas prowadzi
przesławny Zbawiciel i Wódz, Jezus, któremu z Ojcem
i Duchem Świętym w doskonałej trójcy niech będzie wszelka
chwała, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen.
2 B VII, 9
Meditatio

Lectio
Tak więc, kończąc podsumowaniem to wszystko, co
zostało napisane, ktokolwiek to przeczyta, niech
w końcowym rozmyślaniu rozważy, że cudownie dokonane
nawrócenie błogosławionego Ojca Franciszka, skuteczność
w głoszeniu Słowa Bożego, zalety wspaniałych cnót, duch
proroctwa z rozumieniem Pisma Świętego, posłuszeństwo
pozbawionych rozumu stworzeń, otrzymanie świętych
stygmatów i sławne przejście z tego świata do nieba, jak
gdyby siedem świadectw jasno ukazuje całemu światu
i wzmacnia przekonanie, że należy godnie czcić tego
przesławnego herolda Chrystusowego, mającego na sobie
pieczęć Boga Żywego, autentycznego w nauczaniu i godnego
podziwu w świętości. Niech bezpiecznie idą za nim ci, którzy
wychodzą z Egiptu, ponieważ po rozdzieleniu morza laską
Chrystusowego Krzyża przejdą pustynię, a przekroczywszy
Jordan tego śmiertelnego życia, wejdą do obiecanej ziemi

W ostatniej medytacji chciejmy jeszcze raz dać bardzo
konkretną odpowiedź na czym polega nasza forma życia,
przekazana nam przez św. Franciszka. Odpowiedzi na to
pytanie należy szukać najpierw na płaszczyźnie teoretycznej,
aby później dopowiedzieć swoja własną i osobistą
interpretację.
Duchowość św. Franciszka usystematyzować w trzech
punktach:
Szczególna koncepcja Boga, jako Miłości i Najwyższego
Dobra, od którego pochodzi wszelkie dobro i z pomocą
którego wszystko jest dobre. Bóg nas stworzył przez miłość
i stał się naszym Odkupicielem, Pocieszycielem, Ojcem,
Bratem i Oblubieńcem. Taka koncepcja Boga wywarła
szczególne piętno na modlitwie św. Franciszka, która
preferowała uwielbienie, dziękczynienie i podziw.
Prymat miłości (tzw. woluntaryzm franciszkański),
który pochodzi z koncepcji Boga, w którym św. Franciszek
łączy miłość, świętość i dobro; Święty z Asyżu sprzyjał bardziej
akcji i praktyce, aniżeli spekulacji i wiedzy.
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Prymat Chrystusa - Słowa wcielonego, z licznymi
implikacjami teoretycznymi i praktycznymi, pociągającymi za
sobą nowy stosunek do Maryi, Aniołów, ludzkości i kosmosu.
Jest to tzw. chrystocentryzm franciszkański, zarówno
teoretyczny, jak i praktyczny.
Te trzy fundamenty duchowości św. Franciszka, nie
byłyby pełne bez zaznaczenia cnót. Tak zwane cnoty
franciszkańskie, w sposób bardziej praktyczny sposób
duchowość św. Franciszka. Cnoty te zawsze były wzorcem dla
życia wszystkich braci mniejszych, a więc także dla nas.
Pierwsza cnota franciszkańska to: miłość do Kościoła,
kościelność. Cnota ta odnosi nas do Kościoła Chrystusowego,
jego hierarchii i kapłanów. Z tą cnotą jest nierozerwalnie
związana wiara bezdyskusyjnie katolicka, oraz duch poddania,
czci i służby apostolskiej.
Drugą cnotę franciszkańską, możemy określić ulubionym
pojęciem św. Franciszka: Duch Pański i duch pobożności.
Cnota ta daje prymat życiu modlitwy i względem aktywności,
pierwszeństwo duchowi w kontraście do spraw cielesnych.
Kolejna cnota franciszkańska to miłość seraficka, siostra
posłuszeństwa; miłość afektywna i efektywna praktykowana
z powodów nadprzyrodzonych. Jest to cnota fundamentalna
dla apostolatu franciszkańskiego, prowadząca do miłości
względem każdego stworzenia na wzór Boga.
Cnota ubóstwa zewnętrznego, wraz ze swoją bliźniaczką
pokorą, to cnoty fundamentalne dla naszej duchowości
i nierozłączne ze sobą.

Piąta cnota franciszkańska to prostota, wraz ze swoją
siostrą mądrością. Cnoty te są bardzo charakterystyczne dla
całej duchowości franciszkańskiej.
Następna cnota to duch pokuty i pokoju, który zawiera
w sobie wiele innych cnót takich jak: umartwienie,
cierpliwość, apostolat pokoju. Pokuta i pokój są zarazem
środkami i celem pośrednim oczyszczającej ascezy
franciszkańskiej. Także razem wzięte są tematem
preferowanym przez św. Franciszka w swej działalności
apostolskiej.
Do wymienionych wyżej cnót franciszkańskich możemy
dodać jeszcze owoce, uzależnione od praktykowania tychże
cnót. Są to: apostolat ewangeliczny, radość, wolność
i szczególne odniesienie względem całego stworzenia.
Tak zarysowane cnoty franciszkańskie stanowią dla nas
bardzo konkretne wezwanie do praktyki duchowości św.
Franciszka. Oby nikomu z nas nie zabrakło sił i entuzjazmu do
tego aby stać prawdziwymi braćmi mniejszymi, tak jak tego
pragnął św. Franciszek.
Oratio
Prosimy Cię Panie bądź z nami na naszej
franciszkańskiej drodze. Błogosław naszym wysiłkom, aby
być prawdziwymi braćmi mniejszymi. Niech Twoja łaska
zajaśnieje w naszym życiu, aby ludzie widząc nasze czyny
chwalili Ciebie który jesteś w niebie.
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