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WPROWADZENIE
P. Sabatier będąc m.in. słuchaczem wykładów E. Renana usłyszał z ust tego
profesora w College de France w roku 1884 następującą wypowiedź: „Kiedy miałem rozpocząć swoją pracą marzyłem o tym, by życie moje poświęcić studiom nad
trzema okresami historii: nad początkami chrześcijaństwa z historią Izraela
włącznie, nad rewolucją f r a n c u s k ^ \ i n a d wspaniałym f a k t e m odnowy religijnej
dokonanej przez św. Franciszka z Asyżu. Nie mogłem jednak zrealizować mego
programu... Ale ty, panie Leblond powinieneś opracować dzieje rewolucji, ty —
powiedział do Pawła Sabatiera — powinieneś stać się historykiem serafickiego Ojca.
Ja jednak odnoszę się do tego z nienawiścią, bo św. Franciszek śmieje się ze
wszystkich historyków... On uratował Kościół w XIII wieku. Jego duch jest
w spośób w y j ą t k o w y n a d a l żywotny i to aż po dziś dzień. I my go potrzebujemy.
Jeśli tylko będziemy chcieli, on do nas przyjdzie". (P. S a b a t i e r , Études inédites
sur sain François d'Assise, Paris 1932, ss. 69—70).
P. Sabatier poszedł rzeczywiście w swej pracy n a u k o w e j po linii wskazanej
mu przez E. Renana. Z zapałem i wytrwałością oddał się poszukiwaniom i badaniom źródeł franciszkańskich. W 1902 roku założył Società Internazionale
di Studi Francescani, k t ó r e j został honorowym prezesem. Wcześniej natomiast, bo w roku 1893 wydał Vie de s. François d'Assise, a w roku
1898 opublikował po raz pierwszy »Zwierciadło doskonałości« pt. Speculum
Perfectionis
seu
Legenda
antiquissima
sancti
Francisci
auctore
fratre
Leone.
Tom ten zawiera bardzo pracowite wprowadzenie, w którym można, w y różnić dwie części. W pierwszej przez ukazanie życia br. Leona i historię czasów
pierwotnych zakonu eksponuje tezę, k t ó r e j nie przestanie podtrzymywać: portret
św. Franciszka nakreślony przez św. Bonawenturę i br. Tomasza z Celano nie
jest dokładny, gdyż został on świadomie ¡zniekształcony w imię autorytetu i pod
wpływem rozlicznych zajęć, które będąc wprawdzie godnymi szacunku, są obce
trosce o prawdę. O prawdziwy natomiast portret św. Franciszka trzeba pytać
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br. Leona, autora »Zwierciadła doskonałości«. Pomimo tego, że lektura wspomnianej
pierwszej części jest pasjonująca, choćby przez wzgląd na talent autora, to jest ona
jednak z całego dzieła najbardziej dyskusyjna. Studia wykazały, że br. Leon nie był
przynajmniej w prostej linii, autorem »Zwierciadła doskonałości«. Z tego powodu
w 1949 roku E. Franceschini i F. Pennacchi w swoim wydaniu »Zwierciadła«
(Lo Specchio di perfezione, Milano) przypisują je tylko br. Leonowi zaznaczając
na karcie tytułowej attribuito a Frate Leone. Druga część składa się z opisu
manuskryptów.
Publikacja tego tekstu, a zwłaszcza tez bronionych przez P. Sabatiera spowodowały ożywiony ruch krytyki i poszukiwań. Zostały -odkryte nowe dokumenty
i nowe manuskrypty, a P. Sabatier uznał potrzebę ponownego wydania »Zwierciadła doskonałości«. Projekt swój przedstawił Brytyjskiemu Towarzystwu Studiów
Franciszkańskich w 1923 r., a pierwsze teksty zostały oddane do druku w roku
1925. P. Sabatier zachorował i publikacja opóźniła się. Po śmierci P. Sabatiera
wydanie sfinalizował prof. A.G. Little. Zawiera ono dwa tomy i nosi tytuł Le
Speculum perjectionis ou Mémoires de frère Léon sur la seconde partie de la
vie de saint François d'Assise. Tom 1, Manchester 1928 (tekst), Tom 2 Manchester
1931 (aparat krytyczny). Całość liczy prawie 700 stronic. W przeciwieństwie do
wydania z roku 1898 to drugie wydanie jest rzeczywiście opracowane krytycznie.
Aby ustalić tekst drugiego wydania, P. Sabatier musiał zbadać 45 manuskryptów, z których jedenaście rzeczywiście posłużyło do ustalenia tekstu. Wśród
nich wyodrębnił dwie grupy: Pierwsza grupa zwana „Zbiorem z Porcjunkuli"
zawiera pięć egzemplarzy posiadających pewną ilość cech wspólnych — mają one
małe wymiary, napisane są przez niezawodowych kopistów, co sprawia, że jest
względnie duża różnica między tekstami i wszystkie pochodzą z klasztorów ścisłej
obserwancji. Druga grupa lub „Zbiór z Północy" składa się z wielkowymiarowych
manuskryptów napisanych troskliwie przez zawodowych kopistów. P. Sabatier
myślał, że manuskrypty pierwszej grupy zostały napisane po kryjomu, a więc,
że drugie późniejsze, zostały napisane czy przepisane przez różnych zakonników,
którzy chcieli zrozumieć św. Franciszka.
Dwa manuskrypty z grupy północnej i jeden ze „Zbioru z Porcjunkuli"
zawierają wskazówkę dotyczącą daty napisania „Zwierciadła." Manuskrypt z klasztoru Ognissanti we Florencji wskazuje, że dzieło zostało ukończone 11 maja
1318 roku. Dwa pozostałe manuskrypty noszą datę 11 maja 1227 roku. Wiele szczegółów tekstowych przeczy możliwości przyjęcia tej ostatniej daty. Data pierwsza
jest czasem uważana za prawdopodobną. Kwestia nie została rozstrzygnięta ostatecznie.
Również bliższe okoliczności powstania tego dzieła nie zostały jeszcze dotychczas dostatecznie wyjaśnione. Th. Desbonnets w Saint François d'Assise, Paris
1968 ss. 1000—1001 podaje następującą hipotezę:
Z tego względu, że z końcem trzynastego wieku zostały zniszczone inne biografie św. Franciszka z Asyżu, jego życie znane jest tylko z »Życiorysu większego«
napisanego przez św. Bonawenturę. Jest on jednak daleki od zaspokojenia wszystkich. Po znalezieniu »Życiorysu drugiego« br. Tomasza z Celano oraz »Wspomnień brata Leona i pierwszych towarzyszy« pewien brat sporządził z tego zbiór
faktów pominiętych przez św. Bonawenturę. Manuskrypt 1046 z Perugii jest kopią
tego zbiorku. Później zaś ten sam brat lub ktoś inny podjął się opracowania
systematycznego, inspirowanego przez »Życiorys większy.« Jest rzeczą prawdopodobną, że dziełko nie zostało ukończone od razu i że przepisywano je przed jego
ukończeniem. Krótka jego wersja, która znajduje się w manuskryptach kompilacji
awiniońskiej jest prawdopodobnie świadkiem pierwotnego stanu. Dziełko szybko
odniosło sukces w zakonie i poza nim, a jak świadczy w końcu czternastego
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wieku Bartłomiej z Pizy, stało się częścią klasycznych źródeł biografii św. Franciszka.
Jaką wartość posiada »Zwierciadło doskonałości,« które przez trzy czwarte
wieku zajęło tyle miejsca w pracach krytyków? Jeśli ma się na uwadze jedynie
znajomość życia św. Franciszka, to trzeba odpowiedzieć, że nie wnosi ono wielu
nieznanych szczegółów. Jego lektura jest dość uciążliwa i wywiera wrażenie zaognionej polemiki. Nie przedstawia się nam jako biografia utrzymana w porządku
chronologicznym, ale raczej jako studium charakteru św. Franciszka. Jest podzielone na dwanaście części i zawiera 124 rozdziały.
Zdaniem E. Franceschini'ego (dz. cyt., s. XVIII) pragnie ukazać nie tyle
osiągniętą już świętość Franciszka, ile raczej jego ludzką stronę oraz ideały, do
których dopiero dążył. Wystarczy zwrócić uwagę na doskonałość jego ubóstwa,
pokory, miłości, na gorliwość w zachowywaniu Reguły, na trwałe zjednoczenie
z ukrzyżowanym Chrystusem, na umiłowanie w Bogu wszystkich Jego stworzeń,
na pogodę ducha w obliczu śmierci, którą przyjął z uśmiechem radości. Tym
ostatnim faktem był zaskoczony jego zastępca br. Eliasz, który nie mógł pojąć, jak
można uśmiechać się w takiej chwili, „od której zależy cała wieczność" i słuchać
braci śpiewających »Hymn Brata Słońca,« ułożony przez św. Franciszka w języku
narodowym, co w owych czasach było zjawiskiem wyjątkowym.
»Zwierciadło doskonałości« jest świadkiem synowskiej pobożności ówczesnych
franciszkanów i wyrażeniem miłości wobec ojca. Pod tym względem jest bardzo
interesujące i wzruszające. Trzeba jeszcze dodać, że jest ono jedynym dziełem
zawierającym portret idealnego brata mniejszego (rozdz. 85), a więc takiego, który
posiada wszystkie cnoty braci. Bez tego portretu nie znalibyśmy tej wspaniałej
strony wzniosłego ideału franciszkańskiego.

ZACZYNA SIĘ „ZWIERCIADŁO DOSKONAŁOŚCI
STANU BRATA MNIEJSZEGO
Rozdział

I

Jak błogosławiony Franciszek odpowiedział ministrom, którzy nie chcieli
być zobowiązani do zachowywania Reguły układanej przez niego
Gdy druga Reguła, którą ułożył błogosławiony Franciszek, została
zagubiona, on poszedł z bratem Leonem z Asyżu i bratem Bonizo z Bolonii na pewną górę, aby ułożyć inną Regułę, spisaną za pouczeniem
Chrystusa 1 .
Wielu jednak ministrów zebranych u brata Eliasza, który był zastępcą błogosławionego Franciszka, powiedziało mu: „Słyszeliśmy, że brat
Franciszek układa nową Regułę. Obawiamy się, by nie napisał tak surowej, że nie moglibyśmy jej zachowywać. Chcemy więc, byś udał się
do niego i powiedział mu, że nie chcemy być zobowiązani do zachowywania owej Reguły. Niechże układa ją dla siebie, a nie dla nas!"
Brat Eliasz odpowiedział im, że nie chciał iść, bojąc się nagany
błogosławionego Franciszka. Gdy jednak nastawali, by poszedł, oświadczył, że bez nich .nie pójdzie. Tak więc udali się wszyscy razem. Gdy
brat Eliasz był już blisko miejsca pobytu błogosławionego Franciszka,
brat Eliasz zawołał go. Widząc zgromadzonych ministrów, powiedział
mu w odpowiedzi błogosławiony Franciszek: „Czegóż chcą ci bracia?"
A brat Eliasz odpowiedział: „To właśnie są ministrowie, którzy słysząc, że układasz nową Regułę i obawiając się, że ułożyłbyś zbyt ostrą,
mówią i protestują, że nie chcą być zobowiązani do jej zachowywania;
układaj ją dla siebie, a nie dla nich!"
Wówczas błogosławiony Franciszek zwrócił swe oblicze ku niebu
i tak mówił do Chrystusa: „Panie, czyż nie dobrze Ci powiedziałem, że
oni mi nie uwierzą?" (eon).
„Franciszku, w Regule nie ma nic twojego; wszystko co się w niej
znajduje, jest moje. Chcę, by tak zachowywano Regułę: co do litery, co
do litery, co do litery, bez wyjaśnień, bez wyjaśnień, bez wyjaśnień!"
I dodał: „ja wiem na ile stać ludzką słabość i jak chcę was wspomóc.
Którzy zaś nie chcą jej zachowywać, niech opuszczą zakon!"
Wtedy błogosławiony Franciszek odwrócił się ku owym braciom
i powiedział im: „Słyszeliście! Słyszeliście! Chcecie, bym powtórnie
uczynił, by wam powiedziało?" Wówczas zmieszani i przestraszeni ministrowie, samych siebie obwiniając, oddalili się 2 .
1

Górą, o której mówi tekst, jest Fonte Colombo. Wydarzenie miało miejsce
między 30 V 1221 r., a czerwcem 1223 r. W 1223 r. bowiem na kapitule generalnej
przyjęto tę Regułę (drugą), która została zatwierdzona przez papieża Honoriusza III. Natomiast na kapitule generalnej w 1221 r. zajmowano się Regułą (pierwszą), -która nosi nazwę „Reguły Niezatwierdzonej."
2
Wydarzenie nie podane przez brata Tomasza z Celano.
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DOSKONAŁOŚĆ UBÓSTWA
Rozdział

II

Jak błogosławiony Franciszek wyraził swą wolę i zamiar, które miał od
początku aż do końca odnośnie zachowania ubóstwa
Brat Riccerio z Marchii 3 , szlachetny urodzeniem, lecz jeszcze szlachetniejszy świętością, którego błogosławiony Franciszek darzył wielkim
uczuciem miłości, pewnego dnia odwiedził błogosławionego Franciszka
w pałacu biskupa Asyżu. Między innymi w rozmowie z nim o stanie
zakonnym i przestrzeganiu Reguły, zapytał go szczególnie o jedną rzecz
mówiąc: „Powiedz mi, ojcze, jaki był twój zamiar, któryś miał od początku jak tylko zacząłeś mieć braci, a jaki masz obecnie i wierzysz, że
będziesz miał aż do dnia twojej śmierci, abym był w stanie zaświadczyć
0 twym zamiarze i woli pierwszej i ostatniej, a mianowicie: czy my,
bracia klerycy, którzy mamy tak wiele książek, możemy je posiadać,
chociaż mówimy, że należą one do zakonu?"
Błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Mówię ci, bracie, że to
było i jest moim pierwszym i ostatnim zamiarem i wolą, jeśliby bracia
mi uwierzyli, że żaden brat nie powinien posiadać nic prócz habitu
z paskiem i spodniami, jak pozwala nam nasza Reguła."
Jeśliby zaś któryś z braci chciał twierdzić: dlaczego błogosławiony
Franciszek w swoim czasie nie zadbał, aby tak skrajne ubóstwo zachowywane było przez braci, jak to powiedział bratu Riccerio, ani nie polecił, by tak je zachowywano, my, którzyśmy z nim byli, odpowiadamy
na to, jak słyszeliśmy z jego ust, że mówił to braciom w ten sposób, jak
jeszcze wiele innych (rzeczy), a w Regule także wiele rzeczy polecił napisać, o które prosił Pana podczas licznych modlitw i rozmyślań dla
dobra zakonu, utrzymując, że Reguła jest (spisana) dokładnie według
woli Pana, gdy jednak pokazał ją braciom, wydawała się im ciężka
1 niemożliwa do zachowania, gdyż nie wiedzieli, co będzie się działo
w zakonie po jego śmierci.
A ponieważ bardzo obawiał się zgorszenia tak własnego, jak i pośród
braci, nie chciał się z nimi spierać, lecz zmuszony ustępował ich woli,
a usprawiedliwiał się przed Panem. By jednak słowo Pańskie włożone
mu w usta dla pożytku braci, nie wracało do Niego próżne, chciał je
sam wypełnić, aby w ten sposób otrzymać od Pana nagrodę. I ostatecznie w tym duch jego znajdował uspokojenie i pociechę.
Rozdział

III

Jak odpowiedział ministrowi chcącemu za jego pozwoleniem posiadać
książki i jak ministrowie bez jego wiedzy postarali się o usunięcie
z Reguły rozdziału o zakazach Ewangelii
Pewnego zaś razu, kiedy błogosławiony Franciszek wrócił z ziem
zamorskich 4 , rozmawiał z nim pewien minister na temat rozdziału
o ubóstwie chcąc poznać jego wolę i zdanie w tej materii, szczególnie
3
Pisze o nim brat Tomasz z Celano w „Życiorysie pierwszym*' nr 49 i 50
oraz w „Życiorysie drugim" nr 44a.
4
Z Syrii w lipcu 1220 r. Razem z nim powrócili bracia Eliasz, Piotr z Cattanio i Cezary ze Spiry.
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zaś dlatego, że wówczas był umieszczony w Regule pewien rozdział zawierający zakazy świętej Ewangelii, a mianowicie: »Nie bierzcie nic na
drogę« itd (Łk 9,3).
Błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Ja rozumiem to w ten
sposób, że bracia nie powinni mieć nic jak tylko habit z paskiem i spodnie, jak przepisuje Reguła. Ci zaś, których zmusza konieczność, mogą
nosić obuwie."
Powiedział mu minister: „Cóż więc mam począć ja, który posiadam tak wiele ksiąg, wartych więcej niż pięćdziesiąt funtów?" To zaś
powiedział chcąc je zatrzymać w zgodzie ze swoim sumieniem, bo wbrew
swemu sumieniu posiadał tyle ksiąg wiedząc, jak błogosławiony Franciszek skrajnie zapatrywał się na problem ubóstwa. Odparł mu błogosławiony Franciszek: „Nie chcę, nie powinienem, ani też nie mogę postępować
wbrew swemu sumieniu i radzie ewangelicznej, której ślubowaliśmy."
Słysząc to minister posmutniał.
Błogosławiony Franciszek zaś widząc go tak poruszonym, z wielką
żarliwością ducha powiedział doń pod adresem wszystkich braci: „Wy
chcecie być uważani przez ludzi za braci mniejszych i nazywani zachowującymi świętą Ewangelię, w rzeczywistości jednak chcecie posiadać
trzosy."
Choć oczywiście ministrowie wiedzieli, że według Reguły bracia są
zobowiązani do zachowywania świętej Ewangelii, to jednak niektórzy
usiłowali usunąć z Reguły ten rozdział, gdzie jest powiedziane: «Nie
bierzcie nic na drogę» itd. (Łk 9, 3), myśląc, że już przez to nie byliby
zobowiązani do zachowywania doskonałości ewangelicznej. Skoro tylko
błogosławiony Franciszek poznał to w Duchu Świętym, powiedział
wobec niektórych braci: „Bracia ministrowie sądzą, że zdołają oszukać
Boga i mnie. Przeto, aby wszyscy bracia wiedzieli, że są zobowiązani
do zachowywania doskonałości świętej Ewangelii, chcę, by na początku
i na końcu Reguły było napisane, że bracia zobowiązani są mocno zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Żeby zaś
bracia nigdy nie mogli się uniewinniać, dlatego oznajmiłem im i oznajmiam to, co Pan włożył w moje usta dla mego i ich zbawienia. Chcę
sam wypełnić to czynem wobec Boga i za Jego wspomożeniem zachowywać na wieki."
Stąd sam zachowywał co do litery całą świętą Ewangelię od początku, odkąd zaczął mieć braci, aż do dnia swojej śmierci.
R o z d z ia ł IV

Nowicjusz, który chciał posiadać za jego pozwoleniem psałterz
W innym znów czasie pewien brat nowicjusz, który, choć niezbyt
dobrze, ale umiał czytać psałterz otrzymał od ministra generalnego pozwolenie posiadania go. Ponieważ jednak słyszał, że błogosławiony
Franciszek nie chciał, by bracia jego byli żądni wiedzy i ksiąg, nie
mógł się zadowolić posiadaniem go bez zezwolenia błogosławionego
Franciszka.
Gdy więc błogosławiony Franciszek przybył do klasztoru, gdzie
przebywał ów nowicjusz, ten powiedział mu: „Ojcze! Wielką pociechę
stanowi dla mnie posiadanie psałterza, choć jednak minister generalny
mi zezwolił, chciałbym go mieć za twoim pozwoleniem."
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Odpowiedział mu błogosławiony Franciszek: „Cesarz Karol, Orland
i Oliweriusz, wszyscy palatyni i waleczni w boju mężowie, walcząc
z niewiernymi w wielkim trudzie i znoju aż do śmierci, odnieśli nad nimi pamiętne zwycięstwo. Ostatnio zaś sami święci męczennicy zginęli
w walce za wiarę Chrystusa; teraz natomiast jest wielu, którzy samym
opowiadaniem o ich czynach pragną otrzymać cześć i chwałę ludzką. Podobnie i wśród nas są liczni, którzy chcą dostąpić zaszczytu ich chwały
tylko opowiadaniem i głoszeniem dzieł, których dokonali święci." To tak,
jakby powiedział: Nie należy się starać o księgi i wiedzę, lecz o szlachetne czyny, bo «umiejętność nadyma, a miłość buduje» (1 Kor 8, 1).
Po kilku jednak dniach, gdy błogosławiony Franciszek siedział przy
ogniu, ten sam nowicjusz powtórnie zaczął mówić z nim o psałterzu.
Powiedział mu błogosławiony Franciszek: „Gdy będziesz miał psałterz,
zechcesz i zapragniesz posiadać brewiarz. A gdy będziesz miał brewiarz,
siądziesz na katedrze jak jakiś wielki prałat i powiesz swemu bratu:
przynieś mi brewiarz!"
Mówiąc zaś to z wielką żarliwością ducha błogosławiony Franciszek
wziął ręką popiołu, posypał swoją głowę i wodząc ręką dookoła, jak ten,
co m y j e głowę, powtarzał: „Ja, brewiarz! Ja brewiarz!" Powtarzał tak
wielokroć wodząc ręką po głowie, a brat ów zdumiał się i zawstydził.
Po tym błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Bracie, ja podobnie miałem pokusy posiadania ksiąg, lecz, abym poznał wolę Bożą
w tym względzie wziąłem księgę, gdzie spisana była Ewangelia Pańska
i prosiłem Boga w modlitwie, by za pierwszym otwarciem księgi ukazał
mi swoją wolę. Gdy skończyłem modlitwę i otwarłem księgę, trafiłem
na werset świętej Ewangeli: «Wam dane jest znać tajemnice królestwa
Bożego, a innym przez podobieństwa»" (Łk 8,9—10). I dodał „Tak wielu
jest ludzi, którzy chętnie zdobywają wiedzę, że błogosławionym będzie
ten, który zrezygnuje z tego z miłości do Pana Boga."
Po upływie wielu miesięcy, gdy błogosławiony Franciszek przebywał u Matki Bożej z Porcjunkuli w pobliżu celi, za domem przy drodze,
wspomniany brat znowu zaczął rozmowę o psałterzu. Błogosławiony
Franciszek powiedział mu: „Idź i zrób w tym względzie tak, jak ci powie twój minister." Usłyszawszy to ów brat ruszył z powrotem w drogę,
skąd przybył.
Błogosławiony zaś Franciszek pozostając na drodze, zaczął rozważać
to, co powiedział owemu bratu. Natychmiast zawołał za nim mówiąc:
„Poczekaj na mnie, bracie, poczekaj!" Doszedł aż do niego i rzekł:
„Wróć ze mną, bracie i pokaż mi miejsce, gdzie powiedziałem ci, byś
uczynił w sprawie swego psałterza tak, jak powie ci twój minister."
Gdy zaś doszli już na miejsce, błogosławiony Franciszek ukląkł
przed owym bratem i rzekł: „Moja wina, bracie, moja wina, bowiem kto
chce być bratem mniejszym, nie powinien posiadać niczego tylko habit,
na który pozwala mu Reguła, pasek i spodnie, a zmuszeni oczywistą
koniecznością, również i obuwie."
Odtąd też ilekroć przybyli do niego bracia, by poznać jego sąd w tej
sprawie, w ten sposób im odpowiadał. Dlatego często mawiał: «Tyle człowiek posiada mądrości, ile przejawia jej w czynie i o tyle zakonnik jest
dobrym kaznodzieją, o ile sam wykonuje to, o czym naucza, albowiem
z owocu drzewo bywa poznane« (Mt 12, 33).
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Rozdział

V

Ubóstwo, które należy zachowywać w używaniu książek
i posłań, domów i sprzętów
Błogosławiony ojciec uczył braci szukania w księgach świadectwa
Pańskiego, a nie zysku, raczej zbudowania niż piękna. Chciał, by było
ich niewiele, zawsze wspólne i przeznaczone dla braci, którzy rzeczywiście ich potrzebowali.
Co do posłań i prycz tak wielkie panowało ubóstwo, że ten który
miał kawałek sukna na słomie, uważał je za wspaniałe łoże. Ponadto
uczył swoich braci budowania ubożuchnych mieszkań i chatek, raczej
drewnianych niż kamienych i chciał, aby były zbudowane i urządzone
skromnie. Nie tylko nienawidził okazałości domów lecz także wzdrygał
się przed licznymi i wyszukanymi sprzętami. Zupełnie nie lubił niczego
ze sprzętów i naczyń, co wydawałoby się światowym i co przypominałoby świat. Zależało mu na tym, by wszystko głosiło ubóstwo, opiewało
pielgrzymowanie i wygnanie.
R o z d z i a ł VI

Jak polecił wszystkim braciom wyjść z pewnego domu,
o którym mówiono,
że jest domem braci
Przechodząc przez Bolonię 5 usłyszał, że zbudowano tu nowy dom
dla braci. Usłyszawszy, że dom ten nazywają »domem braci«, natychmiast zawrócił i wychodząc z miasta surowo przykazał, by wszyscy bracia szybko wyszli i wcale tam nie mieszkali. Wyszli więc wszyscy tak, że
nawet chorzy nie pozostali tam, lecz opuścili dom razem z innymi.
W końcu biskup Ostii i legat w Lombardii — Hugolin publicznie ogłosił,
że to jest jego dom. Pewien chory brat, który w tym czasie musiał opuścić ten dom daje świadectwo o tych faktach i opisał je.
Rozdział

VII

Jak chciał zburzyć pewien dom,
który lud asyski zbudował u Matki Bożej z Porcjunkuli
Gdy nadchodził czas kapituły generalnej odbywanej co roku u Matki Bożej z Porcjunkuli, lud asyski biorąc pod uwagę to, że bracia z każdym dniem stawali się coraz liczniejsi i to, że rokrocznie wszyscy zbierali się tutaj, a mieli tylko małą chatkę z gliny i gałęzi pokrytą strzechą,
po odbyciu narady, w kilka dni ze skwapliwością i wielką pobożnością zbudował wielki dom z kamienia i wapna bez zgody błogosławionego Franciszka i w czasie jego nieobecności.
Błogosławiony Franciszek, gdy wórcił z jakiejś prowincji i przybył
tu na kapitułę zdumiał się wielce ze wzniesionej budowli. Obawiając się,
żeby z okazji zbudowania owego domu nie budowali wielkich domów
w miejscach swego dotychczasowego lub przyszłego pobytu i dlatego, że
chciał, by owo miejsce było zawsze przykładem i wzorem dla wszystkich innych miejsc, jeszcze przed zakończeniem kapituły wszedł na dach
i polecił braciom, by również weszli. Razem z innymi braćmi zaczął
5
Wydarzenie miało miejsce w łecie 1220 r. Biskup Ostii, Hugolin z Segni
przebywał wówczas w Bolonii, jako legat papieski.
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zrzucać na ziemię dachówki, którymi ów dom był pokryty, chcąc go zburzyć aż do fundamentów.
Jednak żołnierze asyscy, stojący tam dla pilnowania miejsca ze
względu na wielki tłum obcych ludzi, którzy przyszli, aby zobaczyć kapitułę braci, widząc, że błogosławiony Franciszek z innymi braćmi usiłuje zburzyć ów dom, natychmiast udali się do niego i powiedzieli mu:
,,Bracie, dom jest własnością miejskich władz Asyża, a w ich imieniu
my tu jesteśmy zamiast nich. Zabraniamy ci więc burzenia naszego domu." Słysząc to, błogosławiony Franciszek odparł im: „Skoro więc dom
jest wasz, ja nie chcę go dotykać." Zaraz też on i pozostali bracia zeszli
z dachu. Dlatego to wówczas lud miasta Asyżu ustanowił, że każdy sprawujący władzę w mieście troszczył się będzie o jego naprawę. Przez długi czas każdego roku postanowienie to było przestrzegane.
Rozdział

VIII

Jak zganił swojego zastępcę dlatego,
że zbudował małe pomieszczenie dla odmawiania oficjum
Również w innym czasie, zastępca błogosławionego Franciszka zaczął starania o wybudowanie tam małego domku, gdzie bracia mogliby
odpoczywać i odmawiać swoje oficjum, bowiem z powodu mnóstwa braci przybywających do tego klasztoru, nie mieli gdzie odmawiać swoich
modlitw. Wszyscy bowiem bracia, z całego zakonu, 6 przybywali tutaj,
a każdy tylko tam był przyjmowany do zakonu. Gdy dom był już prawie gotów, wrócił na owo miejsce błogosławiony Franciszek, a pozostając w celi usłyszał hałas pracujących tam. Przywołał swego towarzysza
i zapytał go, co robili owi bracia. Towarzysz opowiedział mu wszystko,
co zdarzyło się. Od razu polecił więc przywołać swego zastępcę i powiedział mu: „Bracie, miejsce to jest wzorem i przykładem dla całego
zakonu i dlatego przede wszystkim chcę, by tutejsi bracia znosili udręki
i niewygody z miłości dla Pana Boga. A inni bracia, którzy tutaj p r z y chodzą, niech wynoszą do swoich miejsc pobytu dobry przykład ubóstwa.
Gdyby natomiast ci, t u t a j mieli wszystkie wygody, inni wzięliby z nich
przykład budowania u siebie: mówiąc: w miejscu Matki Bożej z Porcjunkuli, które jest pierwszym miejscem zakonu, stawia się takie budynki
i w takiej ilości, to równie dobrze my możemy budować w naszych,
miejscowościach."
Rozdział

IX

Jak nie chciał zamieszkać w celi wygodnej lub w takiej,
o której mówiono, że jest jego celą
Pewien brat, bardzo uduchowiony i ogromnie bliski błogosławionemu Franciszkowi, w pustelni, gdzie przebywał, postarał się o zbudowanie
małej celi nieco oddalonej, w której mógłby modlić się błogosławiony
Franciszek, gdyby tutaj przyszedł 7 .
Gdy więc błogosławiony Franciszek przybył na to miejsce, zapro6
Franciszek zastrzegł sobie władzę przyjmowania do zakonu. Dopiero
w 1219 r. pozwolił na to swemu zastępcy, który przebywał w Porcjunkuli. Później
tę władzę otrzymywał każdy minister prowincjalny.
7
Sarteano w Toskanii, 4 km od Chiusi.
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wadził go ów brat do celi. Błogosławiony Franciszek powiedział mu:
„Zbyt piękna jest ta cela!" Zbudowana była bowiem z drzewa ciętego
toporem i gładzonego. „Jeżeli przeto chcesz, abym tu pozostał, postaraj
się okryć ją wewnątrz i zewnątrz paprociami i gałęziami drzew."
Im uboższe były domy i cele, tym chętniej w nich przebywał. Gdy
ów brat uczynił to, błogosławiony Franciszek pozostał tam kilka dni.
Któregoś zaś dnia, gdy wszedł do owej celi, nadszedł pewien brat, by ją
obejrzeć. I przybył na miejsce, gdzie był błogosławiony Franciszek, a ten
widząc go zapytał: „Skąd przybywasz, bracie?" — „Przychodzę z twojej celi" — odparł. Błogosławiony Franciszek odrzekł mu: „Ponieważ
nazwałeś ją moją, nie ja, lecz kto inny będzie odtąd tam mieszkał."
My, którzy byliśmy z nim, słyszeliśmy często, jak mawiał słowa:
»Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie ma,
gdzie by głowę skłonił« (Mt 8, 20; Łk 9, 58). Mówił również: „Pan, gdy
przebywał na pustyni, gdzie modlił się i pościł przez czterdzieści dni
i czterdzieści nocy nie kazał tam wybudować celi ani domu, lecz przebywał pod skalnym występem góry" (Mt 4, 1—2; Mk 1, 13; Łk 1, 4—13).
Dlatego za Jego przykładem nie chciał posiadać ani celi, ani domu,
0 której mówiono by, że jest jego; nigdy też nie pozwolił na to. Przeciwnie, jeśli kiedyś zdarzyło się, że sam przypadkiem powiedział braciom:
„Idźcie i przygotujcie tamtą celę" nie chciał później w niej mieszkać
pomny na słowa świętej Ewangelii: »Nie troszcie się« itd (Łk 12, 22—24).
Również przed śmiercią chciał napisać w Testamencie, by wszystkie cele i domy braci budowane były tylko z drzewa i gliny dla lepszego zachowania ubóstwa i pokory.
Rozdział

X

Sposób przyjmowania placów pod budowę w miastach i budowania na
nich zgodnie z zamiarem błogosławionego Franciszka
Swego czasu, gdy przebywał w Sienie ze względu na chorobę oczu,
powiedział do niego pan Bonawentura, ofiarodawca ziemi, na której wybudowany był klasztor braci: „Co sądzisz o tym klasztorze, ojcze?" Błogosławiony Franciszek odpowiedział mu: „Chcesz, abym ci powiedział,
jak powinny być budowane klasztory braci?" — Odparł: „Chce, ojcze!"
— „Gdy bracia przybędą do- jakiegoś miasta — ciągnął dalej błogosławiony Franciszek — w którym nie mają klasztoru, a znajdą tam kogoś,
kto chciałby ofiarować tyle ziemi, by można było zbudować klasztor,
mieć ogród i wszystko, co jest nieodzowne, bracia powinni najpierw
rozważyć, ile ziemi im wystarczy, bacząc zawsze na święte ubóstwo
1 dobry przykład, który we wszystkim winniśmy dawać." Mówił zaś to
wszystko, gdyż żadną miarą nie chciał, by bracia w domach czy kościołach, ogrodach czy innych używanych rzeczach mieli wykroczyć przeciw
ubóstwu i by prawnie posiadali na własność jakieś klasztory, lecz by
przebywali w nich jak przechodnie i przybysze. Z tego też względu wolał, by zbyt wielka liczba braci nie mieszkała w jednym klasztorze, bo
sądził, że wtedy trudno jest zachować ubóstwo. I taka była jego intencja od początku jego nawrócenia aż do końca, aby ubóstwo we wszystkim było dokładnie zachowywane.
„Po wybraniu zaś miejsca koniecznego dla braci na wzniesienie
klasztoru powinni udać się do biskupa miasta i powiedzieć mu: Panie,
taki a taki człowiek z miłości do Boga i dla zbawienia swojej duszy chce
dać nam ziemię, byśmy mogli wystawić tu klasztor. Dlatego zwracamy
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się najpierw do ciebie, gdyż jesteś ojcem i panem dusz całej trzódki tobie powierzonej, a także naszych (Dz 20, 28; 1 P 2, 25) i wszystkich braci, którzy zamieszkają w tym klasztorku. Pragniemy więc z błogosławieństwem Bożym i twoim t u t a j budować."
Mówił zaś to, ponieważ korzyść dla dusz, którą bracia chcą przynieść, lepiej osiągną w pokoju z duchowieństwem, zjednując sobie duchownych wraz z ludem, niż gorsząc ich choćby i lud pozyskali. Mawiał
„Pan powołał nas, byśmy byli podporą Jego wiary i pomocnikami prałatów i duchownych Kościoła świętego. Dlatego jesteśmy zobowiązani,
jak tylko możemy zawsze ich kochać, szanować i czcić. Nazywamy się
bowiem braćmi mniejszymi, gdyż tak nazwą, jak czynem i przykładem
winniśmy być pokorniejsi od ludzi tego świata. A ponieważ od początku
mego nawrócenia Pan włożył słowo swoje w usta biskupa Asyżu, by
dobrze mi radził i umacniał w służbie Chrystusa, dlatego jak również
z powodu wielu innych wspaniałych wartości, które widzę u prałatów,
nie tylko biskupów lecz nawet najuboższych kapłanów pragnę miłować
i szanować i mieć ich jako swoich panów.
Po otrzymaniu biskupiego błogosławieństwa niech idą i wykopią
wielką fosę wokół miejsca, które otrzymali pod zabudowę, ogrodzą je
dobrym płotem zamiast muru na znak świętego ubóstwa i pokory. Później niech postarają się o wzniesienie ubożuchnych domków z drewna
i gliny oraz kilku cel, gdzie bracia mogliby w odpowiednim czasie modlić się i pracować dla większej cnoty i uniknięcia bezczynności. Również
kościoły niech wznoszą małe, nie powinni bowiem budować wielkich
kościołów dla głoszenia kazań ludowi, czy też z innej przyczyny, ponieważ to jest większą pokorą i lepszym przykładem, gdy udają się do innych kościołów na głoszenie kazania. A jeśli kiedyś prałaci lub kapłani
zakonni czy świeccy przyjdą do ich klasztorków, to ich ubożuchne domy,
celki i małe kościoły głosić im będą kazania i bardziej będą tym zbudowani niż słowami."
Powiedział również: „Wiele razy bracia zabiegają o wielkie budowle łamiąc nasze święte ubóstwo, dając zły przykład bliźnim i powód do
szemrania. A kiedy zaś z okazji zdobycia miejsca lepszego i świętszego
lub takiego, do którego przybywa więcej ludzi, z chciwości i pożądliwości opuszczają owe miejsca i klasztorki lub burzą je i wystawiają inne •—• wielkie i obszerne •— wówczas ci, którzy złożyli tu jałmużny
i inni, widząc to, bardzo gorszą się i niepokoją. Dlatego lepiej jest, aby
bracia budowali domki małe i biedne, zachowując swoje śluby i dając
bliźnim dobry przykład, niż gdyby postępowali wbrew swym ślubom
dając zły przykład innym. Gdyby jednak bracia opuścili czasem biedne
klasztorki ze względu na większą świętość nowego klasztoru, płynące
stąd zgorszenie byłoby mniejsze."
Rozdział

XI

Jak bracia, zwłaszcza przełożeni i uczeni,
sprzeciwiali się mu w budowaniu biednych i małych klasztorków
Gdy błogosławiony Franciszek postanowił, aby kościoły braci były
małe, a domy ich wyłącznie z drewna i gliny na znak świętego ubóstwa
i pokory, chcąc rozpocząć tę reformę od klasztorku Matki Bożej z Porcjunkuli, jako że był to pierwszy i główny klasztor całego zakonu, by
zwłaszcza co do budowania z drewna i gliny był dla wszystkich
braci, tak obecnych jak i przyszłych wieczną pamiątką, pewni bracia
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sprzeciwili się mu, twierdząc, że w niektórych miejscach drewno droższe
było niż kamień, przeto nie wydawało się im rzeczą słuszną wznoszenie
klasztorków z drewna i gliny, lecz błogosławiony Franciszek nie chciał
spierać się z nimi przede wszystkim dlatego, że bliski był już śmierci,
i ciężko chorował. Polecił zatem napisać w swoim testamencie: „Niech
bracia się strzegą, aby nigdy nie przyjmowali kościołów, mieszkań
i wszystkiego, co się dla nich buduje jeśli nie zgadza się ze świętym
ubóstwem, które ślubowaliśmy w Regule. Gościmy w nich przecież tylko jako obcy i pielgrzymi."
My, którzy byliśmy z nim, kiedy napisał Regułę i prawie wszystkie
inne swoje pisma, dajemy świadectwo, że wiele rzeczy napisał w Regule
i w innych swoich pismach, z którymi sporo braci nie zgadzało się, szczególnie nasi przełożeni i uczeni. Te rzeczy byłyby dzisiaj bardzo pożyteczne i konieczne dla całego zakonu, ponieważ jednak błogosławiony
Franciszek bardzo obawiał się zgorszenia, wbrew swojej woli ustępował przekonaniom braci.
Często jednak powtarzał te słowa: „Biada owym braciom, którzy
sprzeciwiają się w tych sprawach, o których mocno jestem przekonany, że'
pochodzą z woli Bożej dla większego pożytku i dobra całego zakonu, ale
chociaż niechętnie to jednak ustąpię ich woli."
Dlatego niejednokrotnie powtarzał również nam, swoim towarzyszom: „Najgłębszym smutkiem i udręczeniem dla mnie jest to, że w rzeczach, które wśród licznych modlitw i rozmyślań otrzymuję od Boga,
dzięki Jego miłosierdziu, dla obecnego i przyszłego pożytku całego zakonu i co więcej, do których zostałem upewniony przez Niego, że są zgodne
z Jego wolą, pewni bracia, powołując się na autorytet swojej wiedzy
i fałszywej przezorności, sprzeciwiają mi się i znoszą je mówiąc: to należy przestrzegać, a tego nie."
Rozdział

XII

Jak uważał za kradzież zbieranie ałbo korzystanie z jałmużn
więcej niż to było konieczne
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 przeciwne byłoby kradzieżą."
Rozdział

XIII

Jak Chrystus powiedział mu, że nie chciał,
by bracia mieli coś na własność wspólnie czy też prywatnie
Gdy bracia ministrowie radzili mu, aby zezwolił braciom posiadać
przynajmniej jakąś własność wspólną, by tak wielka liczba miała jakieś
zabezpieczenie, błogosławiony Franciszek wzywał na modlitwie Chrystusa i radził się go w tej sprawie. Chrystus natychmiast odpowiedział mu:
„Ja zabiorę wszelką własność tak prywatną jak i wspólną; rodzinę tę
bowiem zawsze będę gotów wspomagać jakkolwiek by się nie rozrosła
i żywił ja będę tak długo, jak długo będzie pokładała we mnie nadzieję"
(Ps 21, 5/27; 32, 18. 19; 90, 13—14).
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XIV

Przeklęcie pieniędzy i sposób, w jaki ukarał brata,
który dotknął pieniądza
Prawdziwy przyjaciel i naśladowca Chrystusa, Franciszek, gardził
wszystkimi rzeczami światowymi w sposób doskonały, nade wszystko
jednak odrzekał się pieniędzy. Braci swoich słowem i przykładem doprowadził do tego, że unikali ich jak diabła. To dzięki niemu zdobyli tę
umiejętność, że jednakowo cenili pieniądze i łajno.
Zdarzyło się, że któregoś dnia pewien świecki człowiek wszedł do
kościółka Matki Bożej z Porcjunkuli na modlitwę, a jako jałmużnę złożył pod krzyżem pieniądze. Gdy się oddalił, pewien brat po prostu rzucił
je na okno uprzednio wziąwszy je w rękę. Gdy o tym powiedziano błogosławionemu Franciszkowi brat ów, wiedząc, że to wykryto, natychmiast przybiegł prosić o przebaczenie, a upadłszy na ziemię gotów był
przyjąć chłostę. Zganił go Święty i ostro złajał za dotknięcie pieniędzy,
następnie polecił mu własnymi ustami wziąć pieniądze z okna, wynieść
je za klasztorny płot i własnymi ustami złożyć w oślim łajnie.
Gdy brat ów wiernie spełnił polecenie, ci, którzy to widzieli i słyszeli, przestraszyli się ogromnie i odtąd coraz bardziej gardzili pieniędzmi, porównywanymi z oślim łajnem, a każdy dzień przynosił nowe przykłady umacniające w tej całkowitej pogardzie pieniędzmi.
R o z d z i a ł XV

O tym, że należy unikać zbyt miękkich i licznych szat
oraz, że należy mieć cierpliwość w niedostatkach
Mąż ów „odziany mocą z wysoka" (cfr Łk 24, 49) bardziej rozgrzewał się wewnętrznie ogniem Bożym, niż zewnętrznie cielesnym okryciem. Ganił tych, co nosili trzy tuniki lub bez potrzeby używali w zakonie miękkich ubrań. Twierdził, że potrzeba, która jest wyrazem przyjemności zmysłowej, a nie racji rozumowej jest znakiem wygasłego ducha (cfr 1 Tes 5, 19). Mawiał: „Kiedy duch staje się letni i zwolna ziębnie w nim żar łaski, jest rzeczą konieczną, by ciało i krew szukały tego,
co jest ich" (cfr Flp 2, 21).
Mawiał również: „Cóż bowiem pozostaje, gdy duszy brak pociech
duchowych, jak nie to "tylko, by ciało zwróciło się ku zaspokojeniu swoich? I wówczas zwierzęce pożądanie ukrywa się pod pozorem konieczności, wówczas zmysłowość cielesna kształtuje sumienie. Jeżeli brat mój
prawdziwie cierpi niedostatek, a od razu stara się mu zapobiec, jakąż
nagrodę otrzyma? Zdarzyła mu się bowiem okazja zdobycia zasługi, lecz
skwapliwie udowodnił, że to mu się nie podobało. Nie znosić bowiem
cierpliwie tych braków, to nic innego, jak wracać do Egiptu" (cfr Lb
11, 20: W j 16, 2—3).
W końcu pod żadnym pozorem nie chciał, by bracia mieli więcej niż
dwie tuniki, które jednak pozwalał podszyć skórą. Mówił, że wyszukane
sukna są straszne i ostro zwalczał tych, co czynili przeciwnie. By więc
zawstydzić takich swoim przykładem, :zawsze na tunikę przyszywał surowy worek. Dlatego rówtaież przy swej śmierci rozkazał żałobny habit
okryć workiem. Braciom zaś, których zmuszała choroba, albo inna konieczność pozwalał nosić pod spodem, na ciele inną miękką tunikę w ten
sposób, by na zewnątrz zawsze była zachowana surowość i ubóstwo w
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odzieniu. Mawiał bowiem z największym bólem: „Tak bardzo rozluźni się
dyscyplina i rozpanoszy oziębłość, że synowie ubogiego Ojca nie będą
wstydzić się nosić szat ze szkarłatu zmieniwszy tylko kolor."
Rozdział

XVI

Jak nie chciał dać swemu ciału tego, co jak uważał,
potrzebują inni bracia
Gdy błogosławiony Franciszek pozostawał w pustelni św. Eleutera
naprzeciw Rieti, z powodu dużego mrozu podszył jakimiś kawałkami habit swój i swego towarzysza, ponieważ nosił tylko to zwyczajne odzienie.
Tak więc ciało jego doznało trochę ulgi.
Niedługo potem wracając z modlitwy z wielką radością powiedział
swemu towarzyszowi: „Trzeba żebym był wzorem i przykładem dla
wszystkich braci. Z tego względu chociaż mojemu ciału konieczny jest
taki podszyty habit, pamiętać muszę o innych moich braciach, którym
również jest to potrzebne, oni jednak, być może, nie mają i nie mogą go
mieć. Dlatego trzeba, bym zrównał się z nimi i sam cierpiał ten niedostatek, co oni cierpią, by widząc mnie tym cierpliwiej mogli go znosić."
My, którzy byliśmy z nim, nie możemy nawet wyrazić dokładnie
ani opisać jak wielu rzeczy koniecznych odmówił swemu ciału, aby braciom dać dobry przykład, by oni sami cierpliwiej znosili własne trudności.
Odkąd bowiem liczba braci zaczęła wzrastać, pierwszym i największym
staraniem było to, by bardziej czynami niż słowami nauczyć braci,
co powinni czynić, a czego unikać.
Rozdział

XVII

Jak czuł się zawstydzony widząc kogoś uboższego od siebie
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 zaś o tym,
że ślubowałem wobec Boga i ludzi ubóstwo rozeszła się po całym świecie."
Rozdział

XVIII

Jak zaprawiał pierwszych braci do zbierania jałmużny
i jak ich pouczał w tym względzie, bo się wstydzili
Gdy błogosławiony Franciszek zaczął mieć braci, tak radował się
z ich nawrócenia i z tego, że Pan dał mu tak dobre towarzystwo, a przy
tym tak bardzo ich kochał i szanował, że im nie mówił, by szli zbierać jałmużnę, szczególnie dlatego, że sądził, iż będą się wstydzili żebrać. Sam
zatem, oszczędzając im wstydu, codziennie chodził za jałmużną.
Męczyło go to jednak bardzo, zwłaszcza z tego powodu, że jeszcze
jako człowiek świecki był delikatnej budowy i słaby z natury,- a obecnie
ostrymi postami i umartwieniami znacznie się osłabił. Biorąc ponadto
pod uwagę fakt, że sam nie podoła wypełnianiu tej pracy oraz, że bracia
również do tego zostali powołani, choć jeszcze wstydzili się to robić i nie
potrafili być na tyle delikatni, by poprosić •— my również chcemy iść
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za jałmużną — powiedział im: „Bracia najdrożsi i synowie moi! Nie
wstydźcie się chodzenia za jałmużną, gdyży Pan dla nas stał się ubogim
na tym świecie, a my za Jego przykładem wybraliśmy drogę n a j p r a w dziwszego ubóstwa. To jest bowiem nasze dziedzictwo, które nabył dla
nas i zostawił nam Pan Jezus Chrystus, nam i wszystkim, którzy za Jego
przykładem zechcą prowadzić życie w najświętszym ubóstwie. Zaprawdę powiadam wam, że wielu możnych i uczonych tego świata wstąpi do
naszego zakonu, i za zaszczyt wielki będzie sobie poczytywać chodzenie
za jałmużną. Idźcie więc za jałmużną ufnie, z radością w duchu i z Bożym błogosławieństwem. Swobodniej i radośniej winniście iść za jałmużną niż ten, co za grosz jeden sto ofiarowałby denarów, tym bowiem,
których prosicie o wsparcie ofiarujecie miłość Bożą mówiąc: ze względu
na miłość Pana Boga udzielcie nam wsparcia, a tej przecież nic na niebie i na ziemi nie dorówna!"
Ponieważ zaś braci nie było wówczas wielu, nie mógł wysyłać ich
po dwóch, lecz każdego wysyłał oddzielnie do wiosek i miast. Mieli też
zwyczaj, że każdy wracając pokazywał błogosławionemu Franciszkowi
jałmużny, które otrzymał. Mawiał wtedy jeden do drugiego: „Większą
jałmużnę niż ty otrzymałem!" A błogosławiony Franciszek cieszył się
widząc, że są tak radośni i żartobliwi. Odtąd też każdy chętniej prosił
o pozwolenie chodzenia za jałmużną.
Rozdział

XIX

Jak nie chciał, by bracia byli zbyt troskliwi i zapobiegliwi
o dzień jutrzejszy
W owym czasie błogosławiony Franciszek będąc z braćmi, których
wówczas posiadał, żył z nimi w takiej czystości, że wszyscy i we wszystkim, co do litery przestrzegali świętej Ewangelii. Trwało to od owego
dnia, w którym Pan objawił mu, aby on sam i jego bracia żyli według
wzoru świętej Ewangelii. Dlatego zabronił bratu kucharzowi zostawiania fasoli w ciepłej wodzie wieczorem dnia poprzedniego, jak to jest
powszechnie praktykowane, by nadawała się następnego dnia do spożycia. Chodziło mu o zachowanie słów Ewangelii świętej: «Nie troszcie
się o jutro» (Mt 6,19 nn). Brat kucharz musiał więc odłożyć przygotowywanie fasoli, by należycie zmiękła na czas po jutrzni, kiedy zaczynał
się już ów dzień, w którym mieli ją zjeść. Dlatego przez długi czas
bracia w różnych klasztorach, zwłaszcza w miastach zachowywali ten
zwyczaj, nie zbierając ani nie przyjmując jałmużny niż było to konieczne na jeden dzień.
Rozdział

XX

Jak słowem i przykładem zganił braci, którzy przygotowali
wystawnie nakryty stół w dzień Narodzenia Pańskiego
z okazji obecności pewnego ministra
Gdy przybył do błogosławionego Franciszka jakiś minister, by razem z nim świętować dzień Narodzenia Pańskiego w Rieti, bracia z okazji święta i obecności gościa przygotowali stoły w sam dzień świąteczny,
nakrywając je białymi, pięknymi obrusami i zastawiając szklanymi naczyniami.
Błogosławiony Franciszek schodząc z celi na posiłek ujrzał stoły
na podwyższeniu i tak wykwintnie przygotowane. Od razu więc wyszedł
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skrycie, wziął kapelusz i laskę jakiegoś biedaka przybyłego właśnie
w tym dniu do klasztoru, szepnął coś swemu towarzyszowi i gdy bracia o niczym nie wiedzieli, wyszedł z domu na zewnątrz. Towarzysz
czuwał u drzwi, a tymczasem bracia zasiedli do stołu, bowiem błogosławiony Franciszek polecił już wcześniej, by bracia nie czekali na niego, gdyby nie przychodził punktualnie w godzinie posiłku.
Postawszy jakiś czas na zewnątrz zapukał, a towarzysz natychmiast mu otworzył. Wchodząc z kapeluszem na plecach i z laską w ręku podszedł do drzwi pomieszczenia, w którym bracia jedli, jako pielgrzym i nędzarz, i zawołał mówiąc: „Z miłości do Pana Boga dajcie
jałmużnę temu ubogiemu i choremu pielgrzymowi!" Minister i bracia
od razu go poznali, powiedział mu więc minister: „Bracie, my również
jesteśmy ubodzy, a ponieważ jest nas wielu, jałmużny, które mamy są
nam konieczne, jednak przez miłość owego Pana, którego wezwałeś,
wejdź do domu, a udzielimy tobie swych darów, które dał nam Pan."
Gdy wszedł i stanął przed stołem braci, minister podał mu chleb
i miskę, z której jadł. Biorąc, usiadł pokornie na ziemi przy ogniu, przed
braćmi siedzącymi przy stole.
Wzdychając powiedział do braci: „Kiedy ujrzałem stół tak uroczyście zastawiony, myślałem, że nie jest to stół pobożnych zakonników,
którzy codziennie chodzą od drzwi do drzwi za jałmużną; nam bowiem
najdrożsi, bardziej przystoi naśladować przykład pokory i ubóstwa
Chrystusa niż innym zakonnikom, ponieważ do tego zostaliśmy powołani i to ślubowaliśmy przed Bogiem i ludźmi. Stąd słuszniejszą rzeczą
wydaje mi się, bym siedział jak brat mniejszy, bo święta Pańskie
i wspomnienia świętych bardziej przystoi świętować w ubóstwie i niedostatku, przez który to święci zdobyli niebo, niż w wystawności i zbytku, który oddala duszę od nieba."
Zawstydzili się bracia widząc, że powiedział szczerą prawdę. Któryś z nich zaczął nawet głośno płakać patrząc, jak siedział na ziemi
i w jak święty i szlachetny sposób chciał ich poprawić i pouczyć. Upominał bowiem braci, by tak pokornie i skromnie zastawiali stoły, aby
świeccy mogli się tyrn budować, a jeśli jakiś biedak przyszedłby, albo był
zaproszony przez braci, mógł siedzieć na równi między nimi, a nie biedak
na ziemi, a bracia na podwyższeniu.
Rozdział

XXI

Jak biskup Ostii podczas kapituły płakał i był zbudowany
ubóstwem braci
Biskup Ostii, późniejszy papież Grzegorz, przybywszy pewnego razu do Matki Bożej z Porcjunkuli na kapitułę braci wraz z licznym
dworem i duchownymi wszedł do klasztoru, by zobaczyć dormitarz
braci. Widząc zaś, że bracia leżeli na ziemi nie mając żadnych posłań,
tylko trochę słomy i jakieś nędzne i prawie zupełnie podarte szmaty,
nawet bez żadnych wezgłówków, zaczął wobec wszystkich bardzo płakać mówiąc: „Oto t u t a j śpią bracia! My zaś, nędzni, żyjemy w takich
zbytkach, cóż więc stanie się z nami?"
On sam i inni wyszli stamtąd wielce zbudowani. Nie widzieli tam
również żadnego stołu, gdyż bracia jadali na ziemi, dopóki bowiem żył
błogosławiony Franciszek wszyscy bracia w owym klasztorze jedli posiłki na ziemi.
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XXII

W jaki sposób żołnierze za radą błogosławionego Franciszka
znaleźli potrzebne środki do życia, chodząc za jałmużną od
drzwi do drzwi
Gdy błogosławiony Franciszek przebywał w klasztorze Bagnara
w pobliżu Nocery ciężko tam zachorował i z powodu wodnej puchliny
zaczęły mu bardzo puchnąć nogi. Mieszkańcy Asyżu, usłyszawszy o tym,
pośpiesznie wysłali kilku żołnierzy do tego klasztoru, aby przywieść
go do Asyżu, gdyż obawiali się, by tam nie zmarł, a wówczas inni
posiadaliby jego najświętsze ciało 8 .
Prowadząc go zatrzymali się w jakiejś osadzie gminy asyskiej, aby
tam spożyć posiłek 9 . Błogosławiony Franciszek zatrzymał się w domu
pewnego biednego człowieka, który przyjął go chętnie i z radością. Żołnierze zaś poszli do osady kupić sobie coś do jedzenia, lecz nic nie
znaleźli. Wrócili do błogosławionego Franciszka mówiąc mu, jakby na
usprawiedliwienie: „Trzeba, bracia, byście udzielili nam z waszych jałmużn, ponieważ nic nie mogliśmy kupić."
Błogosławiony Franciszek powiedział im wówczas z wielką żarliwością ducha: „Ponieważ położyliście ufność w waszych muchach, to
jest pieniądzach, a nie w Bogu, przeto nic nie znaleźliście! Wróćcie jednak do domów, w których próbowaliście coś kupić i wyzbywszy się
wstydu proście tam o jałmużnę w imieniu miłości Pana Boga. Natchnieni przez Ducha Świętego dadzą wam w obfitości."
Poszli więc i prosili o jałmużnę tak, jak mówił im błogosławiony
Franciszek. Z wielką radością i bardzo obficie dali im ci, których prosili o wsparcie z tego, co sami posiadali. Widząc, że stało się to w sposób cudowny, z wielką radością powrócili do błogosławionego Franciszka, wysławiając Pana.
Tak więc błogosławiony Franciszek uważał za rzecz bardzo szlachetną i zaszczytną wobec Boga, jak i wobec świata, proszenie o jałmużnę w imieniu miłości do Boga. Wszystko bowiem, co Ojciec niebieski
stworzył dla pożytku ludzi, udzielił im darmo, jako jałmużnę po popełnieniu grzechu; godnym i niegodnym, z miłości do swojego umiłowanego
Syna (Mt 5, 44—45).
Mawiał bowiem, iż sługa Boży winien prosić o wsparcie w imię
miłości Pana Boga chętniej i radośniej niż mąż, który w hojności swej
i zamożności chodziłby mówiąc: „Ktokolwiek dałby mi jakieś pieniądze,
wartości choćby jednego denara, temu dam tysiąc złotych marek, ponieważ sługa Boży prosząc o wsparcie, ofiarowuje tym, co mu go udzielają, miłość Boga, w porównaniu z którą wszystko co jest na niebie
i na ziemi, jest niczym."
Stąd wówczas jeszcze, gdy bracia byli nieliczni, a także wówczas,
gdy liczba ich wzrosła, mieli zwyczaj, że gdy idąc przez świat głosili
kazania, a ktokolwiek ich zaprosił, by jedli i gościli u niego, bez względu na to, jak był dostojny i bogaty, bracia zawsze w porze posiłku
chodzili za jałmużną zanim udali się do jego domu, a to ze względu
na godność Pani Ubóstwo i dobry przykład braci.
8
Znamienne przywiązanie do relikwii, płynące nie tylko z pobudek religijnych. Również św. Dominika sprowadzono w podobny sposób od Ojców Benedyktynów9 w obawie, by jego relikwie nie zostały ich własnością.
Sałriano.
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Często mawiał temu, który go zaprosił: „Ja nie chcę się zrzec mojej godności królewskiej i mego dziedzictwa, a także zajęcia właściwego mnie i moim braciom, to znaczy chodzenia za jałmużną od drzwi
do drzwi."
Czasami chodził wraz z nim zapraszający i sam brał jałmużny
które otrzymywał błogosławiony Franciszek i zachowywał je jako relikwie z powodu pobożnej czci wobec niego.
Piszący te słowa, widział to wielekroć i daje o tym świadectwo.
Rozdział

XXIII

Jak poszedł za jałmużną, zanim zasiadł do kardynalskiego stołu
Swego czasu, gdy błogosławiony Franciszek odwiedził biskupa
Ostii, późniejszego papieża Grzegorza, w porze obiadowej wymknął się
niczym złodziej i udał się od drzwi do drzwi prosząc o jałmużnę. Gdy
wrócili z powrotem, biskup ostieński siedział już za stołem z wieloma
rycerzami i szlachcicami. Błogosławiony Franciszek zaś podchodząc złożył na stole naprzeciw kardynała owe jałmużny, które otrzymał i sam
zasiadł obok niego za stołem, gdyż ten życzył sobie, by błogosławiony
Franciszek siedział za stołem zawsze obok niego. Zawstydził się nieco
kardynał, że żebrał o jałmużnę i że złożył ją tak na stole; ze względu
jednak na współucztujących nic mu wówczas nie powiedział.
Gdy zjedli już trochę, błogosławiony Franciszek wziął ze swych
jałmużn i dał każdemu rycerzowi i domownikowi kardynała cząstkę
z działu Pana Boga. Wszyscy przyjęli ją z wielkim szacunkiem i pobożnością uchylając kaptura lub innego nakrycia głowy. Jedni spożywali ją, inni natomiast zatrzymywali przez pobożną cześć dla niego.
Uradował się bardzo biskup Ostii widząc ich szacunek, tym bardziej,
że jałmużny nie były przecież białym pszennym chlebem.
• Po posiłku zaś wszedł do swego pokoju prowadząc z sobą błogosławionego Franciszka. Wzniósłszy ręce z najwyższą radością i uniesieniem uściskał błogosławionego Franciszka mówiąc mu: „Dlaczego to,
bracię mój, prostaczku, zawstydziłeś mnie dzisiaj, że będąc w domu
moim, który jest domem. twoich braci, poszedłeś żebrać jałmużnę?"
Błogosławiony Franciszek odpowiedział mu: „Zaiste, najwyższy honor uczyniłem tobie, panie, gdy bowiem poddany czyni swoją powinność i wypełnia wolę swego pana, przynosi mu zaszczyt". I dodał:
„Trzeba, żebym był wzorem, i przykładem dla wszystkich ubogich,
zwłaszcza, że wiem, iż w tym zakonie są i będą bracia mniejsi tak
w nazwie jak i w czynach, którzy z miłości Pana Boga i z namaszczenia Ducha Świętego, pouczającego ich o wszystkim, upokorzą się we
wszelkiej pokorze, poddaniu i posługiwaniu swym braciom; są jednak
i będą między nimi tacy, którzy albo z zawstydzenia, albo na skutek
złego postępowania wzbraniają się i będą się wzbraniać upokorzenia
i skłonienia się do pójścia po jałmużnę oraz spełniania innych prac
służebnych. Dlatego to przystoi mi czynem nauczać tych, którzy są
i będą w zakonie, by tak w tym i w przyszłym świecie nie znaleźli
dla siebie wymówki przed Bogiem.
Kiedy jednak przebywam u Was, pana i protektora naszego lub
u innych wielmożów i bogaczy tego świata, którzy z miłości Pana Boga
z wielką czcią nie tylko przyjmujecie mnie, ale również do korzystania
z t e j gościnności przymuszacie, nie chcę was zawstydzać chodząc zajałmużną. Uważam je za największe szlachectwo i godność królewską
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wobec Boga i za zaszczyt w oczaqh Tego, który, choć był Panem 1
wszystkiego dla nas zechciał stać się sługą wszystkich : i choć był bogaty i chwalebny w swoim majestacie, przyszedł ubogi i wzgardzony
w naszym uniżeniu. (Ps 135, 1. 23; 2 Kor 8, 9; Flp 2, 5—8).
Dlatego chcę, by tak obecni, jak i przyszli bracia wiedzieli, że
większą rozkosz duszy i ciała mam wówczas, gdy widzę przed sobą
ubożuchne jałmużny, użebrane od drzwi do drzwi w imię miłości Pana
Boga niż wówczas, gdy siedzę za waszym stołem, czy też innych wielmożów, obficie zastawionym różnymi wyszukanymi daniami. Użebrany
bowiem chleb jest chlebem świętym, który uświęca chwała i miłość
Boga, gdy bowiem brat idzie prosić o jałmużnę, winien najpierw powiedzieć: „Niech będzie błogosławiony i pochwalony Pan Bóg." Następnie dopiero mówić: „Udzielcie nam wsparcia w imię miłości Pana Boga" (Ps 77, 24—25; Mdr 16, 20).
Kardynał był bardzo zbudowany tym zbiorem słów błogosławionego Franciszka i powiedział mu: „Synu mój! Czyń, co jest dobre
w twoich oczach, gdyż Pan jest z toba, a ty z Nim" (1 Kri 14, 36; 2 Kri
7, 3; 19, 27).
Było bowiem wolą błogosławionego Franciszka, jak wielekroć mawiał, że żaden brat nie powinien powstrzymywać się zbyt długo od
chodzenia za jałmużną, a to ze względu na wielką zasługę i na to, by
później nie wstydził się żebrać. Im bardziej zaś brat był godny i wielki
nai świecie, tym bardziej cieszył się i budował jego chodzeniem za jałmużną i spełnianiem tych posług, które wówczas pełnili inni bracia.
Rozdział

XXIV

O bracie, który ani nie modlił się, ani nie pracował, ale za to dużo jadł
W początkach zakonu, gdy bracia mieszkali w Rivo Torto 10 w pobliżu Asyżu, był między 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" (2 Tes 3, 6—10).
Tak więc poszedł swoją drogą, a ponieważ był cielesnym, ani nie
prosił, ani nie, dostąpił miłosierdzia.
Rozdział

XXV

Jak szedł z wielką radością do pewnego biedaka,
który szedł z jałmużną wielbiąc Boga
W innym znów czasie, gdy błogosławiony Franciszek był u Matki
Bożej z Porcjunkuli, pewien biedak bardzo uduchowiony przechodził
drogą wracając z Asyżu z jałmużnami, a idąc, głośno chwalił Boga
z ogromną radością.
Gdy zbliżył się do kościoła Matki Bożej, usłyszał go błogosławiony
Franciszek. Natychmiast też z największą radością i uniesieniem wyszedł do niego zachodząc mu drogę. Z wielką radością ucałował jego
10
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Bracia mieszkali tam do 1211 r. Później przenieśli się do Porcjunkuli.
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ramię, na którym dźwigał torbę z jałmużną. Zdjął torbę z jego ramienia, narzucił na swoje i tak przyniósł do domu braci, zaś wobec nich
powiedział: „Tak właśnie pragnę, by brat mój wyruszał i wracał z jałmużną; radosny, zadowolony i wielbiący Boga."
Rozdział

XXVI

Jak Pan objawił mu, by nazwał swoich braci Mniejszymi
i by głosił pokój i zbawienie
Pewnego czasu błogosławiony Franciszek powiedział: „Zakon i życie Braci Mniejszych jest maleńką trzódką, o którą Syn Boży prosił
swego Ojca Niebieskiego w owej ostatniej godzinie (1 J 2, 18) mówiąc:
Ojcze, chciałbym, abyś uczynił mi i darował w tej ostatniej godzinie
nowy i pokorny lud, pokorą i ubóstwem różniący się od wszystkich,
co go poprzedzały i zadawalający się posiadaniem mnie samego (cfr
Pwt 26, 16 nn).
Ojciec zaś powiedział swojemu umiłowanemu Synowi: „Synu, mój,
stało się to, o co prosiłeś."
Stąd błogosławiony Franciszek mówił, że dlatego Pan chciał i objawił mu, by nazwał braci Mniejszymi, bo to właśnie jest ten ubogi i pokorny lud, o który Syn Boży prosił swego Ojca.
O ludzie tym sam Syn Boży mówi w Ewangelii: »Nie bój, trzódko
mała, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo« (Łk 12, 32).
I jeszcze: »Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, mnie
uczyniliście« (Mt 25, 40. 45). A chociaż Pan miał tu na myśli wszystkich
ubogich duchem, w specjalny sposób przepowiedział powstanie w Kościele swoim Zakonu Braci Mniejszych.
Przeto jak zostało objawione błogosławionemu Franciszkowi, że powinien swój zakon nazwać Zakonem Braci Mniejszych; tak polecił napisać to w pierwszej Regule. Przedłożył ją papieżowi Innocentemu III,
który ją przyjął i aprobował, a następnie przedstawił wszystkim na
konsystorzu.
Podobnie Pan objawił mu i pozdrowienie, którego bracia powinni
używać, jak polecił napisać w Testamencie, mówiąc: „Pan objawił mi,
abyśmy używali pozdrowienia: Pan niech ci da pokój" (Test 23).
Stąd też w początkach zakonu, gdy szedł z pewnym bratem, jednym z pierwszych dwunastu, brat ów pozdrawiał mężów i niewiasty
na drodze i pracujących na polu, mówiąc: „Pan niech wam da pokój."
Ponieważ zaś ludzie nie słyszeli takiego pozdrowienia od innych zakonników, wielu się dziwiło. Niektórzy mówili im nawet przyganiając:
„Cóż to ma znaczyć to wasze pozdrowienie?" Brat zaczął się nawet
wstydzić z tego powodu, dlatego prosił błogosławionego Franciszka:
„Pozwól mi używać innego pozdrowienia."
Błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Pozwól im mówić, bo
nie pojmują, co pochodzi od Boga (cfr Mt 16, 23; 1 Kor 2, 141). Nie
wstydź się jednak, ponieważ jeszcze możni i książęta tego świata tobie
i innym braciom cześć będą oddawać ze względu na to pozdrowienie.
Nie jest bowiem rzeczą wielką, że Pan chciałby mieć nowy i mały lud,
w słowach i sposobie życia różny od tych, co go poprzedzały, a który
zadowoliłby się posiadaniem Jego samego, najwyższego i chwalebnego."
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MIŁOSC, WSPÓŁCZUCIE I ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC BLIŹNIEGO
Rozdział

XXVII

Jak okazał swą życzliwość bratu umierającemu z głodu,
jedząc z nim razem i upominając braci, by roztropnie pokutowali
Swego czasu, gdy błogosławiony Franciszek zaczął mieć braci
i przebywał wraz z nimi w Rivo Torto, w pobliżu Asyżu zdarzyło się,
że pewnej nocy, gdy wszyscy bracia już spali, około północy, krzyknął
jeden z braci: „Umieram! Umieram!" Wszyscy bracia obudzili się zdumieni i przestraszeni, a błogosławiony Franciszek wstając powiedział:
„Bracia, wstańcie i zapalcie światło!" Po zapaleniu światła zapytał:
„Któż to wołał — umieram?" Ów brat odpowiedział: „To ja." Spytał
go więc: „Co się stało, bracie? Jak to umierasz?" — A ten — „umieram z głodu."
Wówczas błogosławiony Franciszek natychmiast polecił przygotować stół, a jako człowiek pełen miłości i bardzo subtelny nie tylko jadł
razem z nim, by nie było bratu wstyd jeść samemu, ale z jego polecenia jedli również wszyscy pozostali bracia. Zarówno bowiem ten, jak
i wszyscy bracia, świeżo nawrócili się do Pana i ponad miarę umartwiali swe ciało. Po posiłku powiedział św. Franciszek pozostałym braciom:
„Bracia moi, polecam wam, by każdy zważał na swoją naturę, ponieważ chociaż któremuś z was wystarczy mniejsza ilość pożywienia niż
innemu, nie chcę jednak, by ten, kto potrzebuje więcej pokarmu, starał się go w tym naśladować. Powinien bowiem wziąć pod uwagę
swoje możliwości i dostarczyć ciału tego, co mu konieczne, by mogło
służyć duchowi. Bowiem tak, jak powinniśmy się wystrzegać nadmiaru
pokarmu szkodliwego dla ciała i dla duszy, to również, a nawet bardziej
jeszcze, strzeżmy się zbytniej surowości, bo Pan chce miłosierdzia a nie
ofiary." (Oz 6, 6; Mt 9, 13; 12, 7 cfr). Dodał jeszcze: „Najdrożsi bracia!
To, co zrobiłem, a mianowicie, że z miłości do mojego brata jedliśmy
razem z nim, aby nie wstydził się jeść sam, zrobiłem dlatego, że zmusiła mnie wielka potrzeba i miłość. Lecz mówię wam, że na przyszłość
nie chcę tak robić, bo to ani zakonne, ani uczciwe. Pragnę i przekazuję
wam, by każdy w ramach naszego ubóstwa dostarczał ciału wszystkiego, co będzie mu konieczne."
Zai-ówno bowiem pierwsi bracia, jak jeszcze długo potem ci, którzy przychodzili po nich, nadmiernie umartwiali swoje ciała, wstrzymując się od przyjmowania pokarmów i napojów, czuwając, znosząc zimno, nosząc szorskie odzienie i pracując własnymi rękoma. Na gołym
ciele nosili żelazne łańcuszki, pancerze i najostrzejsze włosiennice. Święty ojciec, biorąc pod uwagę, że bracia mogli rozchorować się z tego
powodu, a wielu w tak krótkim czasie już się rozchorowało, na którejś kapitule nakazał, aby każdy brat nosił na ciele tylko tunikę.
My zaś, którzy byliśmy z nim, świadczymy o nim, że choć przez
całe swe życie wobec braci był bardzo delikatny i wyrozumiały, to
w taki jednak sposób, by sami bracia w odżywianiu się i używaniu
innych rzeczy nigdy nie sprzeniewierzyli się ubóstwu i naszej zakonnej
uczciwości, a jednak mimo tego sam najświętszy ojciec od początku nawrócenia aż do końca swego życia wobec swojego ciała był bardzo surowy, chociaż z natury był słaby i na świecie mógł żyć tylko wygodnie.
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Stąd też, swego czasu, widząc, że bracia odeszli już nieco od ubóstwa
i uczciwości w używaniu pokarmów i innych rzeczy, w jakimś kazaniu
powiedział pewnym braciom pod adresem wszystkich: „Czy bracia nie
uważają, że memu ciału potrzeba czasem iepszego odżywiania? Jednak
ze względu na to, że trzeba, abym był wzorem i przykładem dla wszystkich braci, chcę używać i zadowalać się skromnymi i prostymi pokarmami, a wszystkich rzeczy używać zgodnie z ubóstwem, nadmiar zaś i zbytek zupełnie odrzucać!"
Rozdział

XXVIII

Życzliwość, jaką okazał choremu bratu
spożywając wraz z nim winogrona
W innym czasie, gdy błogosławiony Franciszek przebywał w tym samym miejscu, pewien bardzo uduchowiony brat, jeden z pierwszych
w zakonie, był chory i bardzo osłabiony. Zastanawiając się nad nim, błogosławiony Franciszek wzruszył się jego stanem, ponieważ jednak wówczas bracia, zarówno zdrowi jak i chorzy, z wielką radością praktykowali ubóstwo, mając je za bogactwo, a w chorobach swoich nie używali leków i nie zabiegali o nie, lecz raczej chętniej przyjmowali to, co szkodziło
ich ciału, błogosławiony Franciszek powiedział sobie w duchu: „Gdyby
ten brat wczesnym rankiem zjadł dojrzałych winogron, myślę, że byłoby
to dla niego pomocne."
Jak pomyślał, tak uczynił. Wstał bowiem pewnego dnia, wczesnym
rankiem, zawołał potajemnie owego brata i zaprowadził go do winnicy,
która była przy klasztorku. Wybrał latorośl, na której były grona dobre
do jedzenia i siedząc razem z owym bratem koło latorośli zaczął jeść wigrona, by brat ów nie krępował się jeść sam. Jedząc tak, chory brat doznał znacznej ulgi i razem chwalili Pana.
Stąd też, brat ten, przez całe swoje życie wspominał owe miłosierdzie
i wyrozumiałość, którą okazał mu najświętszy ojciec, a obficie wylewając
łzy, z wielką czcią, często opowiadał o tym innym braciom.
Rozdział

XXIX

Jak pozbawił okrycia siebie i towarzysza,
aby odziać ubogą staruszkę
Zimową porą, w pobliżu Celano, gdy błogosławiony Franciszek miał
sukno złożone na kształt peleryny, które pożyczył mu pewien przyjaciel
braci, zabiegła mu drogę pewna staruszka, prosząc o jałmużnę. On natychmiast odwiązał z szyi pelerynę, a chociaż należała do kogo innego,
dał ją ubogiej staruszce, mówiąc: „Idź i uszyj sobie suknię, bo bardzo
jej potrzebujesz".
Roześmiała się staruszka i zdumiona, nie wiem, ze strachu czy z radości, wzięła sukno z jego rąk i aby z powodu zwłoki nie zaistniało niebezpieczeństwo odebrania, pobiegła szybko i pocięła je nożycami.
Gdy zaś spostrzegła, że nie wystarczy jej materiału na uszycie sukni,
uciekła się do pierwszej łaskawości świętego ojca, oznajmiając mu, że
zbyt mało na suknię. Święty zwrócił swe oczy na towarzysza, który taką
samą pelerynę miał na sobie i powiedział: „Słyszysz, co mówi ta biedna
staruszka? Z miłości do Boga znośmy zimno, a tę pelerynę daj t e j bie-
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daczce, by uszyła sobie suknię." I natychmiast tak, jak on dał, dał i jego
towarzysz. W ten sposób obaj pozostali bez okrycia, by staruszka mogła
się przyodziać.
Rozdział

XXX

Jak uważał za kradzież odmowę oddania płaszcza
bardziej potrzebującemu
Gdy wracał raz z Sieny, 11 spotkał pewnego ubogiego i powiedział
towarzyszowi: „Trzeba, byśmy oddali płaszcz temu biedakowi, bo jest jego. Otrzymaliśmy go bowiem jako pożyczkę dopóki nie spotkamy biedniejszego od nas."
Towarzysz zaś, uwzględniając potrzeby pobożnego ojca stanowczo
sprzeciwił się, by wspomagał drugiego pomijając siebie. Powiedział mu
święty: „Ja nie chcę być złodziejem, bowiem zarzucono by nam kradzież,
jeśli byśmy go nie dali bardziej potrzebującemu." W ten sposób pobożny
ojciec ofiarował płaszcz ubogiemu.
Rozdział

XXXI

Jak zawarł umowę z ubogim dając mu płaszcz
W pobliżu Celle di Cortona błogosławiony Franciszek nosił nowy
płaszcz, o który troskliwie postarali mu się bracia. A do klasztorku przyszedł biedak opłakując zmarłą żonę i pozostawioną ubogą rodzinę.
Święty współczując mu powiedział: „Daję ci ten płaszcz pod takim
warunkiem, że nie oddasz go nikomu inaczej, jak tylko za wysoką cenę."
Bracia, słysząc to, przybiegli do ubogiego, aby odebrać mu płaszcz. Lecz
ten, zdobywając się na odwagę, dzięki spojrzeniu świętego ojca, zaciśniętymi rękoma bronił go jak swego. W końcu bracia odkupili płaszcz, płacąc za niego odpowiednią cenę.
Rozdział

XXXII

Jak pewien biedak dzięki wsparciu błogosławionego Franciszka
zaprzestał złorzeczyć i nienawidzić swego pana
W Colle, w gminie Perugia, błogosławiony Franciszek spotkał pewnego nędzarza, którego jeszcze znał na świecie. Powiedział doń: „Bracie,
jak się masz?" Ten zaś zagniewany zaczął złorzeczyć swemu panu, ¡mówiąc: „Dzięki mojemu panu — oby Bóg go przeklął! — może mi się tylko źle powodzić, dlatego, że zabrał mi wszystko, co do mnie należy."
Błogosławiony Franciszek widząc go, że trwa w śmiertelnej ¡nienawiści, ulitowawszy się nad stanem jego duszy powiedział mu: „Bracie,
z miłości Bożej odpuść swemu panu, aby wyzwolić swą duszę, a być może odda tobie to, co ci zabrał. Jeśli zaś nie wybaczysz, to tak, jak straciłeś majątek, zatracisz swą duszę!" On jednak odpowiedział: „Wcale nie
mogę mu darować, dopóki nie odda mi tego, co zabrał." Wówczas odparł
błogosławiony Franciszek: „Oto dam ci ten płaszcz, lecz proszę cię, abyś
z miłości do Pana Boga odpuścił swemu panu."
I natychmiast serce jego doznało słodyczy i pod wpływem wyświadczonego dobrodziejstwa zaprzestał złorzeczyć swemu panu.
11

Podczas jego ostatniej choroby, gdy brat Eliasz sprowadzał go do Asyżu.
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Rozdział

XXXIII

Jak oddał płaszcz ubogiej kobiecie,
która podobnie jak on cierpiała na oczy
Pewna uboga niewiasta przyszła z Machilone do Rieti z powodu choroby oczu. Gdy lekarz przyszedł do błogosławionego Franciszka powiedział mu: „Bracie, przyszła do mnie jakaś niewiasta chora na oczy, jest
zaś tak uboga, że przyszło mi pokryć wszystkie jej wydatki."
Słysząc to, natychmiast miłosierdziem wzruszony nad nią (cfr Łk 7,
13), przywoławszy jednego z braci, który był jego gwardianem, 12 powiedział mu: „Bracie gwardianie, trzeba nam oddać cudzą własność." Ów
odparł: „A co jest tą cudzą własnością, bracie?" Odpowiedział: „Ten
płaszcz, który otrzymaliśmy jako pożyczkę od owej biednej i chorej niewiasty, trzeba jej oddać." I powiedział mu jego gwardian: „Bracie, uczyń
to, co uważasz za lepsze."
Wówczas uradowany błogosławiony Franciszek zawołał pewnego bliskiego sobie, uduchowionego człowieka i powiedział mu: „Weź ten płaszcz
i dwanaście chlebów razem z nim i udaj się do owej biednej, chorej na
oczy kobiety, którą wskaże ci lekarz i powiedz jej: Ten biedak, któremu
pożyczyłaś płaszcz, dziękuję ci za pożyczenie, zabierz co twoje" (cfr Mt
20, 14).
Człowiek ów poszedł i przekazał kobiecie wszystko, co powiedział mu
błogosławiony Franciszek. Ona jednak sądząc, że z niej żartują, z bojaźnią i wstydem odparła: „Zostaw mnie w spokoju, nie wiem bowiem
o czym mówisz." On natomiast wcisnął jej w rękę płaszcz i dwanaście
chlebów. Ona zaś widząc, że mówił prawdę, przyjęła je z obawą i szacunkiem ciesząc się i chwaląc-Pana. A bojąc się, by jej tego nie odebrano, potajemnie wstała w nocy i z radością wróciła do swego domu. Błogosławiony Franciszek zaś załatwił już z gwardianem, że codziennie, dopóki tu pozostanie, zapewni się jej utrzymanie.
Stąd też my, którzy bjdiśmy z nim, dajemy świadectwo, że taką miłością i troskliwością darzył ubogich, nie tylko spośród braci, lecz również
innych zdrowych czy chorych, że rzeczy konieczne dla swego ciała, które
bracia z wielkim trudem i zapobiegliwością dostarczali, z wielką radością
tak wewnętrzną jak i promieniującą na zewnątrz dawał tym ubogim,
przymilając się do nas, by nas to nie gniewało. Pozbawiał się nawet tego,
czego koniecznie potrzebował.
Z tego też powodu minister generalny i jego gwardian polecili mu,
by bez ich pozwolenia nie dawał żadnemu bratu swego habitu. Albowiem
bracia z szacunku dla niego prosili go czasami o habit, a on zaraz im oddawał, niekiedy zaś dzielił go na pół i połowę sobie zostawiał, bo miał
tylko jeden.
Rozdział

XXXIV

Jak oddał habit braciom proszącym o niego w imię miłości Bożej
Zdarzyło się swego czasu, gdy szedł przez jakąś prowincję głosząc
kazania, że spotkało go dwóch braci z Francji. Doznawszy wielkiej pociechy z jego obecności, poprosili go na koniec w imię miłości Bożej o je12

Przełożonego klasztoru w zakonie św. Franciszka nazywa się gwardianem.
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go habit. Gdy tylko usłyszał on prośbę „w imię miłości Bożej," zdjął z siebie habit i dał im go pozostając sam nagi prawie godzinę. 13
Gdy bowiem ktokolwiek prosił go „w imię miłości Bożej" czy to o pasek, czy o habit, czy coś innego nigdy mu nie odmawiał. Co więcej, bardzo
mu się nie podobało i często ganił braci, gdy słyszał, jak proszą „w imię
miłości Bożej" bez dostatecznej przyczyny. Mawiał bowiem: „Miłość Boża jest tak wzniosła i tak cenna, że nigdy nie powinno się jej wzywać, jak
tylko rzadko w wielkiej konieczności i z wielką czcią."
Jeden zaś z owych braci zdjął swój habit i oddał mu. Podobnie, ;gdy
dawał habit lub część komuś innemu, cierpiał wielki niedostatek i brak,
ponieważ nie mógł tak szybko mieć lub postarać się o drugi zwłaszcza, że
zawsze chciał mieć habit bardzo ubogi, połatany od wewnątrz i zewnątrz.
Prawie nigdy lub rzadko zgadzał się na noszenie habitu z nowego sukna,
lecz prosił jakiegokolwiek brata o jego habit, który tenże nosił już jakiś
czas. Zdarzało się czasem, że od jakiego brata otrzymywał tylko część
habitu, od innego zaś drugą część. Pod spodem jednak, ze względu na liczne dolegliwości i przeziębienia żołądka i śledziony, nosił czasami tunikę
z nowego sukna.
W ten sposób zachowywał ubóstwo w ubiorze aż do tego roku, w którym przeszedł do Pana. Jednak na kilka dni przed jego zgonem, bracia
przygotowali mu kilka tunik, by w dzień i w nocy zmieniać je w miarę
potrzeby, bo chorował na wodną puchlinę i z powodu licznych dolegliwości organizm jego prawie zupełnie się odwodnił.
Rozdział

XXXV

Jak chciał dać kawałek sukna ubogiemu po kryjomu
Innym znów razem do klasztorku, gdzie przebywał błogosławiony
Franciszek przyszedł jakiś biedak i w „imię miłości Bożej" prosił braci
o kawałek sukna. Błogosławiony Franciszek słysząc to powiedział jednemu z braci: „Przeszukaj dom, a jak znajdziesz sukno lub inny materiał,
d a j temu ubogiemu." Brat zaś przeszukawszy cały dom, powiedział, żenić nie znalazł.
Żeby zaś biedak ten nie odszedł z próżnymi rękoma, błogosławiony
Franciszek potajemnie przed gwardianem, by ten mu nie zabronił, poszedł,
wziął nóż i w skrytości zaczął obcinać kawałek, którym od wewnątrz była podszyta tunika, chcąc po kryjomu dać go owemu biednemu. Gwardian
jednak, przeczuwając to, natychmiast udał się do niego i zabronił mu dawać, bo było wówczas bardzo zimno, a on chorował i był silnie przeziębiony. Błogosławiony Franciszek powiedział mu więc: „Jeżeli chcesz, żebym nie dał tego sukna, powinieneś postarać się o to, by ubogiemu bratu
dano jakiś kawałek." W ten sposób owi bracia, ze względu na błogosławionego Franciszka dali biedakowi inny kawałek sukna ze swoich ubrań.
Gdy zaś przemierzał świat głosząc kazania, czy to pieszo, czy na osiołku, gdy zaczął chorować, czy też konno w największej i najskrajniejszej
potrzebie, a i tylko na krótko przed śmiercią, gdyż w innym wypadku
nie chciał jeździć konno; jeżeli jakiś brat dostarczał mu płaszcz, zgadzał
się go przyjąć tylko pod takim warunkiem, że mógłby go oddać napotkanemu czy przychodzącemu doń ubogiemu, gdyby duch powiedział mu,
że tamtemu byłby on bardziej potrzebny.
13
Jednym z nich był brat Wawrzyniec z Beauvais, którego św. Franciszek
wysłał później do Anglii.
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XXXVI

Jak powiedział bratu Idziemu, zanim jeszcze został przyjęty
(do zakonu), by oddał swój płaszcz jakiemuś ubogiemu
W początkach zakonu, gdy przebywał w Rivo Torto z dwoma braćmi,
.gdyż wówczas tylko tych miał, pewien człowiek imieniem Idzi, który został trzecim bratem, przyszedł do nich ze świata, aby przyjąć jego sposób
życia.14
.
Gdy pozostawał tam kilka dni, odziany w szaty przyniesione jeszcze
ze świata, zdarzyło się, że przybył na to miejsce jakiś biedak prosząc
błogosławionego Franciszka o jałmużnę. Błogosławiony Franciszek, zwracając się do owego Idziego, powiedział mu: „Daj swój płaszcz biednemu
bratu." Ten zaś natychmiast z wielką radością zdjął go z siebie i dał ubogiemu. Ujrzał też wówczas, że Bóg wlał w jego serce nową łaskę, bo z radością oddał płaszcz ubogiemu. Tak to przyjęty przez błogosławionego
Franciszka zawsze mężnie dążył do najwyższej doskonałości.
Rozdział

XXXVII

Pokuta, jaką nałożył na pewnego brata, który źle osądził
pewnego ubogiego
Gdy błogosławiony Franciszek przybył dla głoszenia kazań do klasztorku braci w pobliżu Rocca di Brizzo, zdarzyło się, że w dniu, w którym
właśnie miał mieć kazanie, przyszedł do niego jakiś biedny i schorowany
człowiek. Bardzo mu współczując zaczął rozmowę ze swym towarzyszem
o jego ubóstwie i chorobie. Towarzysz jednak powiedział mu: „Bracie,
to prawda, że wygląda on na dość biednego, ale z pewnością w całej okolicy nikt pożądliwością nie jest od niego bogatszy."
Natychmiast jednak surowo skarcony przez błogosławionego Franciszka wyznał swoją winę. A błogosławiony Franciszek zapytał go: „Czy
chcesz wypełnić za to pokutę, jaką ci nałożę?" — „Chętnie wypełnię" —
— odparł. Powiedział mu więc: „Idź, zdejmij z siebie swój habit i nagi
padnij do nóg ubogiemu wyznając mu, w jaki sposób zgrzeszyłeś uwłaczając mu. Proś go, by modlił się za ciebie."
Brat ów poszedł i uczynił wszystko, co polecił mu błogosławiony
Franciszek. Po wykonaniu tego powstał, włożył swój habit i wrócił do
błogosławionego Franciszka.
Błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Chcesz wiedzieć, jak
zgrzeszyłeś wobec niego, co więcej — wobec Chrystusa? Gdy widzisz
ubogiego, powinieneś traktować go tak, jak Tego, w czyim imieniu przychodzi, to jest Chrystusa (cfr Mt 10, 40—42; 25, 34—40), który przyjął
nasze słabości i ubóstwo. Choroba bowiem i ubóstwo biednego jest dla nas
jakby zwierciadłem, w którym możemy oglądać i z nabożną czcią rozważać słabość i ubóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wycierpiał
w swoim ciele dla naszego zbawienia."
Rozdział

XXXVIII

O Nowym Testamencie, który polecił dać ubogiej matce dwóch braci
W innym czasie, gdy przebywał u Matki Bożej z Porcjunkuli, przyszła na to miejsce pewna stara i uboga kobieta, mająca dwóch synów
w zakonie, prosząc błogosławionego Franciszka o wsparcie.
14
Dwaj pierwsi bracia to Bernard z Quintavalle i Piotr z Cattanio. Brât Idzi
został przyjęty do zakonu 23 kwietnia 1209 r.
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Błogosławiony Franciszek od razu zapytał brata Piotra z Cattanio,
który był wówczas ministrem generalnym: „Czy mamy cokolwiek, co
moglibyśmy dać tej naszej matce?" Matkę bowiem jakiegokolwiek brata
nazywał matką swoją i wszystkich braci. Brat Piotr odpowiedział mu:
„Nie mamy w domu nic takiego, co moglibyśmy jej dać, bo potrzebuje
ona czegoś dla wsparcia swego ciała, my zaś mamy w kościele jedynie
jeden Nowy Testament, z którego czytamy lekcje na Jutrznię." W owym
bowiem czasie bracia nie posiadali brewiarzy ani wielu psałterzy.
Powiedział mu więc błogosławiony Franciszek: „Daj naszej matce
Nowy Testament, by sprzedała go dla zaradzenia swym potrzebom. J e stem bowiem przekonany, że bardziej będzie się to podobało Panu i błogosławionej Dziewicy, niż gdybyśmy czytali z niego." Tak więc dał go jej.
O nim bowiem można powiedzieć i napisać to, co czytamy o błogosławionym Jobie: »bo od dzieciństwa mego rosło ze mną użalenie i z żywota
matki mojej wyszło ze mną« (Job 31, 18).
Tak więc dla nas, którzy byliśmy z nim nie tylko to, co o jego miłości ii litości okazywanej braciom i innym ubogim usłyszeliśmy od innych lecz i to, co własnymi oczyma opisać lub powiedzieć byłoby zbyt
długim i trudnym zadaniem.

Częśćtrzecia
DOSKONAŁOŚĆ ŚWIĘTEJ POKORY I POSŁUSZEŃSTWA U NIEGO
I U JEGO BRACI
Rozdział

XXXIX

Jak zrezygnował z obowiązku przełożeństwa
i ministrem generalnym ustanowił brata Piotra z Cattanio 15
Po upływie kilku lat od swego nawrócenia, na pewnej kapitule zrezygnował wobec wszystkich braci ze spełniania obowiązku przełożeństwa
dla zachowania cnoty świętej pokory, mówiąc: „Odtąd umarłem dla was.
Oto jest brat Piotr z Cattanio, któremu ja i wy wszyscy bądźmy posłuszni." Padając przed nim na ziemię przyrzekł mu posłuszeństwo i szacunek.
Płakali więc wszyscy bracia, a zbyt wielki ból powodował ogromne
jęki, gdyż ujrzeli się jakby osieroceni przez tak wielkiego ojca. Natomiast
błogosławiony Ojciec wstając, podniósłszy oczy ku niebu i złożywszy ręce powiedział: „Panie, polecam Ci tę rodzinę, którą do tej pory Ty mi powierzyłeś. Teraz zaś z powodu chorób, o których Ty wiesz, o najsłodszy
Panie, nie mogę dalej troszczyć się o nią. Powierzam ją ministrom, którzy będą zobowiązani w dzień sądu zdać sprawę przed Tobą, Panie, jeśliby któryś brat zginął z powodu ich zaniedbania, albo złego przykładu,
względnie zbyt surowego karcenia."
Od tej chwili był już poddany aż do śmierci, okazując we wszystkim
większą pokorę niż ktokolwiek inny.
15

We wrześniu 1220 r. Zmarł 10 marca 1221 r.
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XL

Jak zrezygnował również ze swoich towarzyszy
nie chcąc mieć żadnego wyłącznie dla siebie
W innym czasie, oddał wszystkich swoich towarzyszy swojemu wikariuszowi, mówiąc: „Nie chcę być uważany za tego, który jako jedyny cieszy się tym przywilejem wolności, że może mieć towarzysza wyłącznie
dla siebie, lecz bracia niech towarzyszą mi z miejsca na miejsce tak, jak
ich Pan natchnie." I dodał: „Widziałem kiedyś pewnego niewidomego,
który za przewodnika na swej drodze miał tylko jednego pieska. I ja nie
chcę być uważany za lepszego niż on."
Chwałą jego było zawsze to, by po odrzuceniu wszelkich pozorów
wyjątkowości i chełpliwości, mogła w nim mieszkać moc Chrystusa (cfr
2 Kor 12, 9).
Rozdział

XLI

Jak zrezygnował z obowiązku przełożeństwa
z powodu złych przełożonych
Zapytany pewnego razu przez jednego z braci, dlaczego tak odrzucił
troskę o swych braci i powierzył ich rękom innych, jakby do niego wcale
nie należeli (cfr Iz 43, 18—21), odpowiedział: „Synu mój, kocham braci
jak tylko mogę, lecz gdyby kroczyli moimi śladami, kochałbym ich jeszcze więcej i nie oddawałbym innemu. Są bowiem i tacy przełożeni, którzy
ku innym rzeczom ich prowadzą, przedkładając im przykłady starożytne,
za nic mają moje upomnienia, lecz wyjaśni się na końcu co i jak robią
teraz."
Krótko potem, gdy był złożony ciężką chorobą, w uniesieniu ducha
zerwał się z łóżka i głośno krzyknął: „Kimże są ci, co wydarli mój zakon
i moich braci z mych rąk? (cfr J 10, 27—28) Jeżeli przybędę na kapitułę
generalną, oznajmię im swoją wolę."
Rozdział

XLII

Jak pokornie starał się o mięso dła chorych i napominał ich,
by byli pokorni i cierpliwi
Błogosławiony Franciszek nie wstydził się na publicznych placach
w miastach prosić o mięso dla chorego brata. Chorych jednak napominał,
by cierpliwie znosili braki i nie byli powodem zgorszenia, jeżeli nie można
byłoby wszystkiemu zaradzić w wystarczający sposób. Dlatego w pierwszej Regule tak napisał: „Moich chorych braci proszę, by nie gniewali się
w swoich dolegliwościach i nie burzyli się przeciw Panu lub braciom oraz
nie troszczyli się zbytnio o lekarstwa, ani nie usiłowali za wszelką cenę
ratować ciała, które rychło umrze, a jest nieprzyjacielem duszy (cfr Ga
5, 16). Lecz we wszystkim niech czynią dzięki (cfr 1 Tes 5, 18), by pragnęli być takimi, jakimi chce ich mieć Bóg. Tych bowiem, których Pan przeznaczył do życia wiecznego (cfr Dz 13, 48), kształtuje doświadczając cierpieniami i chorobami jak sam mówi: »Ja tych, których miłuję, strofuję
i karcę« (Ap 3, 19; cfr Iz 28, 19; Jr 13, 18).
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XLIII

Pokorna odpowiedź błogosławionych Franciszka i Dominika,
kiedy pytano ich obu, czy chcieliby, aby ich bracia
piastowali godności w Kościele 16
Gdy owe dwa jasne światła (cfr Rdz 1, 14), to jest błogosławiony
Franciszek i błogosławiony Dominik byli razem w Rzymie u biskupa
Ostii, późniejszego papieża i wzajemnie przesłodko rozprawiali o Bogu
(cfr Ps 144, 7), powiedział im biskup Ostii: „W pierwotnym Kościele pasterze i przełożeni byli ludźmi ubogimi, płonącymi miłością, a nie chciwością. Dlaczego zatem nie mielibyśmy wybierać biskupów i przełożonych spośród waszych braci, którzy świadectwem i przykładem przewyższaliby wszystkich innych?"
Powstała pobożna i pokorna sprzeczka między świętymi wprawdzie
nie nakazującymi sobie, lecz zachęcającymi i skłaniającymi się nawzajem
do dania odpowiedzi. Zwyciężyła jednak pokora Franciszka, by nie odpowiadał pierwszy; zwyciężył również Dominik, by odpowiadając pierwszy, pokornie posłuchał.
Błogosławiony Dominik powiedział zatem odpowiadając: „Panie, bracia moi, jeżeli zechcą to uznać, już zostali wyniesieni na wysoki poziom,
a ja, według moich możliwości nigdy nie pozwolę, aby osiągali pozory innych godności."
Wówczas błogosławiony Franciszek kłaniając się wspomnianemu panu, powiedział: „Panie, bracia moi zostali nazwani Mniejszymi dlatego,
by zuchwale nie odważyli się zostać większymi; powołanie uczy ich pozostawać na równinie i wstępować w ślady pokory Chrystusa, aby przez
to w czasie nawiedzenia Świętych (cfr Mdr 3, 13; Mt 19, 28) bardziej niż
inni zostali wywyższeni.
Jeżeli więc pragniecie, by przynosili owoc w Kościele Bożym, utrzymajcie ich i zachowajcie w stanie ich powołania (cfr 1 Kor 7, 20—24),
a tych spośród nich, którzy dążyliby do wyższych godności jak najszybciej sprowadźcie na dół i nigdy nie zezwalajcie na wynoszenie ich do godności jakiegokolwiek przełożeństwa."
Tak brzmiały odpowiedzi Świętych. Po usłyszeniu ich, bardzo zbudowany każdą z owych odpowiedzi, biskup ostieński niezmiernie dziękował Bogu.
Gdy zaś obaj odchodzili razem, błogosławiony Dominik prosił świętego Franciszka, by raczył mu dać sznur, którym się przepasywał. Błogosławiony Franciszek odmówił z pokory, tak, jak ten z miłości prosił. Zwyciężyła w końcu szczęśliwa pobożność proszącego i otrzymawszy, dzięki
mocy swej miłości, sznur błogosławionego Franciszka, błogosławiony Dominik sam przepasał się pod spodnią tuniką i odtąd nosił go pobożnie.
Następnie jeden drugiemu uścisnął ręce i jeden drugiemu słodko polecali się wzajemnej pamięci. Święty Dominik powiedział do Świętego
Franciszka: „Chciałbym, bracie Franciszku, by mój i Twój zakon stanowił jedno i byśmy w jednakowy sposób żyli w Kościele."
Gdy w końcu rozstawali się, błogosławiony Dominik powiedział wielu obecnym: „Zaprawdę mówię wam, że wszyscy zakonnicy powinni naśladować tego świętego męża Franciszka, tak wielką jest bowiem doskonałość jego świętości."
16
Zdarzenie miało miejsce w pierwszej połowie 1221 r. W lipcu tego roku
św. Dominik opuścił Rzym, udając się do Bolonii. Zmarł szóstego sierpnia.
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Rozdział

XLIV

Jak pragnął, by wszyscy bracia usługiwali trędowatym
dla położenia fundamentu pokory
Błogosławiony Franciszek od początku swego nawrócenia przy
wsparciu ze strony Pana, niczym roztropny budowniczy siebie samego
osadził na mocnej skale (cfr Mt 7, 24—25; 1 Kor 3, 10) to jest na najwyższej pokorze i ubóstwie Syna Bożego; zakon swój nazywając Zakonem
Braci Mniejszych ze względu na największą pokorę.
Dlatego też w początkach zakonu chciał, by bracia pozostawali w szpitalach dla trędowatych w celu usługiwania im i tam kładli fundament
świętej pokory. Kiedy bowiem przychodzili do zakonu tak Szlachetnie
urodzeni, jak i ludzie prości, mówiono im między innymi, że trzeba by
pokornie służyli trędowatym i pozostawali w ich domach tak, jak to jest
napisane w pierwszej Regule. „Niech nie chcą nic posiadać pod niebem
jak tylko święte ubóstwo, dzięki któremu Pan karmi ich na tym świecie
pokarmem cielesnym i duchowym, a w przyszłości posiądą dziedzictwo
niebieskie." W ten sposób siebie samego dla pożytku osobistego i innych
osadził na najwyższej pokorze i ubóstwie, choć bowiem był wielkim dostojnikiem w Kościele Bożym, wybrał i chciał być wzgardzony nie tylko
w Kościele, lecz również pomiędzy swymi braćmi, chociaż jego zdaniem
i pragnieniem to wzgardzenie było największym wywyższeniem w oczach
Boga i ludzi (cfr Mt 23, 11—12).
Rozdział

XLV

Jak chciał, by tylko Bogu była przypisana chwała i cześć
ze wszystkich jego dobrych słów i czynów
Gdy głosił kazanie dla ludu na placu miejskim w Terni, natychmiast
po zakończeniu kazania powstał biskup tego miasta, 17 człowiek prawdziwie mądry i uduchowiony, i powiedział do ludu: „Pan od samego początku, odkąd zaszczepił i zbudował swój Kościół zawsze zdobił go świętymi
mężami, którzy uszlachetniali go słowem i przykładem. Teraz zaś, w t e j
ostatecznej godzinie (cfr 1 J 2, 18) oświecił go przez tego biednego, niepozornego i niewykształconego człowieka Franciszka. Uczcie się stąd kochać i czcić Pana i strzeżcie się grzechu, bowiem nie uczynił tak żadnemu narodowi" (Ps 147, 20).
Powiedziawszy to, biskup zstąpił z miejsca, z którego przemawiał
i udał się do katedry. Błogosławiony Franciszek przystąpił do niego, pochylił się przed nim, a upadając do jego stóp, powiedział: „Zaprawdę, powiadam ci, panie, żaden człowiek na ziemi nie uczcił mnie nigdy tak, jak
ty to uczyniłeś dzisiaj. Inni ludzie mówią bowiem: on jest świętym człowiekiem, przypisując chwałę i świętość mnie, a nie Stworzycielowi. Ty
jednak w mądrości swojej oddzieliłeś to, co próżne od tego, co cenne."
(cfr J r 15, 19).
Ilekroć bowiem błogosławiony Franciszek był chwalony i nazywany
świętym tak odpowiadał na to, mówiąc: „Nie jestem jeszcze pewien czy
nie będę miał jeszcze synów i córki, w jakimkolwiek bowiem czasie Pan
cofnąłby mi mój skarb, który mi powierzył, cóż pozostałoby mi innego
poza ciałem z duszą, które posiadają również niewierni? Powinienem być
17
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głęboko przekonany, że gdyby Pan takich dóbr, jakie mnie powierzył,
udzielił rozbójnikowi lub człowiekowi niewiernemu, wierniejszymi ode
mnie okazaliby się dla Pana. Jak bowiem w obrazie Pana i Matki Bożej
malowanym na desce odbiera sam Pan i Matka Boga, deska bowiem
i malowidło nic dla siebie nie zatrzymują, tak i sługa Boży jest jakby
obrazem Boga, w którym Bóg doznaje uwielbienia z powodu swego dobrodziejstwa, on sam jednak nie powinien niczego zatrzymywać dla siebie, bo w oczach Bożych znaczy mniej niż drzewo i malowidło, co więcej
jest czystą nicością. Dlatego cześć i chwałę należy oddawać samemu Bogu (cfr 1 Kor 4, 7), a sobie zatrzymywać zawstydzenie i udręczenie dopóki żyjemy pośród nędzy tego świata."
Rozdział

XLVI

Jak aż do śmierci chciał mieć gwardiana spośród swoich towarzyszy
i żyć pod jego władzą
Chcąc zaś aż do śmierci wytrwać w doskonałej pokorze i poddaniu,
na długo przed swoją śmiercią powiedział ministrowi generalnemu: „Chcę,
abyś w swoim zastępstwie ustanowił nade mną jednego z tych towarzyszy moich jako przełożonego, któremu będę posłuszny, jako twemu zastępcy. Dla dobra posłuszeństwa chcę bowiem abyś tak w życiu, jak
i w śmierci pozostawał ze mną."
Od tej chwili aż do śmierci miał jednego ze swych towarzyszy gwardianem, któremu w zastępstwie ministra generalnego był posłuszny. Przy
innej okazji wyznał swym towarzyszom: „Pan udzielił mi między innymi
t e j łaski, że tak chętnie byłbym posłuszny nowicjuszowi, który dzisiaj
wstąpił do zakonu, jeżeli zostałby wyznaczony na mojego gwardiana, jak
temu, który jest pierwszy i najstarszy wiekiem i życiem zakonnym. Podwładny bowiem powinien patrzeć na swego przełożonego nie jak na człowieka, lecz jak na Boga, z miłości do którego jest tamtemu posłuszny."
(cfr Łk 10, 16). Później powiedział: „Gdybym chciał, Pan sprawiłby, że
moi bracia tak by się o mnie troszczyli, że nie ma na całym świecie takiego przełożonego, o którego tak troszczyliby się jego podwładni. Lecz Pan
dał mi tę łaskę, że chcę być zadowolony ze wszystkiego, jak jest zadowolony nawet najmniejszy brat w zakonie."
My zaś, którzy byliśmy razem z nim, widzieliśmy na własne oczy,,
co zresztą i on poświadczał, że gdy jacyś bracia odmówili mu tego, có
było mu potrzebne lub powiedzieli mu jakieś słowo, które zazwyczaj
obraża człowieka, on od razu szedł pomodlić się, a wracając nie chciał
niczego pamiętać i nigdy nie mówił: „Ten nie dał mi tego, co było mi
potrzebne, lub ten tak mi powiedział."
Postępując w ten sposób, im bardziej zbliżał się do śmierci, tym bardziej starał się rozważać, jak we wszelkiej pokorze i ubóstwie oraz doskonałości wszystkich cnót mógłby żyć i umrzeć.
Rozdział

XLVII

Doskonały sposób posłuszeństwa, którego sam nauczał
Najświętszy Ojciec mawiał swoim braciom: „Bracia najdrożsi! Polecenie wypełniajcie od razu na pierwsze słowo, nie czekajcie, by wam go
powtórnie wydawano. Nie wymawiajcie się również niemożnością i nie
roztrząsajcie, czy to jest rozkaz, bo gdybym polecił coś nawet ponad siły, świętemu posłuszeństwu mocy nie zabraknie."
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Rozdział

XLVIII

Jak przyrównywał doskonale posłusznego do martwego ciała
Pewnego razu siedząc z towarzyszami tak westchnął: „O, jak niewielu jest zakonników na tym świecie, którzy doskonale słuchaliby swego
przełożonego."
Towarzysze od razu zwrócili się do niego: „Powiedz nam, Ojcze, jak
wygląda doskonałe i najwyższe posłuszeństwo?" On zaś odpowiadając tak
opisał prawdziwie i doskonale posłusznego na przykładzie martwego ciała: 18 „Weź ciało bez ducha i postaw je tam, gdzie ci się spodoba. Zobaczysz, że nie sprzeciwi się, gdy się je poruszy, nie będzie szemrać, gdy
się posadzi, nie zareaguje, gdy się je położy. Jeśli wyniesiesz je na tron,
nie ku górze lecz na dół będzie spoglądać, gdy zaś odziejesz je w purpurę, wyglądać będzie dwakroć bledsze. Ten więc jest prawdziwie posłuszny, który nie sądzi, dlaczego go przenoszą, nie troszczy się o to, gdzie
umieszczą, nie oponuje przeciw zmianom. Wyniesiony do godności zachowuje zwykłą pokorę, im bardziej jest zaszczycony, tym bardziej uważa
się za niegodnego."
Świętym posłuszeństwem nazywał wypełnienie poleceń wydanych po
prostu i autentycznie, a nie na życzenie. Za najwyższe zaś posłuszeństwo
i za takie, w którym ciało i krew nie mają udziału (cfr Mt 16, 17) uważał
udanie się za Bożym natchnieniem do niewiernych bądź to dla pożytku
bliźnich, bądź z pragnienia męczeństwa. Uważał, że prośba o nie jest rzeczą bardzo miłą Bogu.
Rozdział

XLIX

O tym, że jest bardzo niebezpiecznie pochopnie rozkazywać
w imię posłuszeństwa i polecenia wydanego na mocy
posłuszeństwa nie posłuchać
Błogosławiony Ojciec uważał jednak, że rzadko należy nakazywać na
mocy posłuszeństwa i nie należy na początku rzucać pocisku, który powinien być rzucony na końcu. „Po miecz — mawiał — nie prędko należy
sięgać ręką." Takiego zaś, który od razu nie posłuchał nakazu na mocy
posłuszeństwa, uważał za tego. który ani Boga się nie boi, ani ludzi nie
szanuje, jeżeli ma się rozumieć, nie miał wystarczających powodów do
zwłoki.
Nic nadto prawdziwszego! Czymże bowiem innym jest władza rozkazywania w ręku lekkomyślnego przełożonego, jak nie mieczem w dłoni
szaleńca? Cóż jest bardziej beznadziejnego, jak zakonnik lekceważący lub
wręcz gardzący posłuszeństwem?
Rozdział

L

Jak odpowiedział braciom radzącym mu,
aby poprosił o przywilej swobodnego głoszenia kazań
Pewni bracia powiedzieli błogosławionemu Franciszkowi: „Ojcze, czy
nie widzisz, że biskupi nie zezwalają nam czasami głosić kazań i przez
wiele dni pozostawać musimy bezczynnie na jednym miejscu, gdy przecież moglibyśmy głosić słowo Pańskie. Byłoby lepiej, gdybyś poprosił Ojca Świętego o przywilej w tej sprawie, a byłoby to zbawienne dla dusz."
18
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On jednak odpowiedział im z ostrym wyrzutem: „Wy, bracia Mniejsi! Nie rozpoznajecie woli Bożej i nie pozwalacie mi nawracać całego świata tak, jak Bóg chce; ja bowiem chcę najpierw nawrócić prałatów przez
świętą pokorę i okazywanie im szacunku. Gdy ujrzą oni nasze święte życie i pokorny szacunek względem nich, sami prosić was będą, byście głosili kazania i nawracali lud. Sami wezwą was do głoszenia kazań lepiej
niż wasze przywileje, które będą was prowadziły do pychy. A jeśli odsuniecie się od wszelkiej chciwości (cfr Łk 12, 9) i będziecie zachęcać lud,
by oddał kościołom swoje prawa, oni sami prosić was będą o słuchanie
spowiedzi swych wiernych, choć oto nawet nie powinniście się starać, bo
gdy się nawrócą, chętnie znajdą spowiedników. Dla siebie natomiast chcę
od Pana tego przywileju, bym mógł nie mieć żadnego przywileju od ludzi prócz tego, żeby wszystkim okazywać cześć i wszystkich nawracać
bardziej przykładem niż słowem przez posłuszeństwo świętej Regule."
R o z d z i a ł LI

Sposób, który zachowywali wówczas bracia
przy wzajemnym pojednaniu się, gdy jeden zawinił wobec drugiego
Utrzymywał, że Bracia Mniejsi zostali posłani przez Pana w tym
ostatnim czasie, by po usunięciu mroków grzechu ukazywali świetlane
przykłady. Gdy słyszał o wielkich czynach świętych braci, rozsianych po
świecie mawiał, że jest napełniony najsłodszymi wonnościami i namaszczony mocą cennego olejku.
Zdarzyło się pewnego razu, że jakiś brat w obecności szlachcica
z wyspy Cypr rzucił krzywdzące słowo na drugiego brata. Gdy jednak
spostrzegł, że tym sprawił swemu bratu przykrość, natychmiast rozpalony chęcią ukarania siebie podniósł ośle łajno i włożył w usta dla przeżucia go zębami mówiąc: „Niech zakosztuje łajna język, co jadem złośliwości plunął na mojego brata!" Widząc to, szlachcic do najwyższego stopnia
zaskoczony odszedł bardzo zbudowany i od tej chwili siebie samego
i wszystko, co posiadał dał braciom do dyspozycji.
Wszyscy bracia mieli również i to w zwyczaju, że jeśli któryś z nich
obraził lub skrzywdził słowem drugiego natychmiast padał przed nim
na ziemię i całując nogi, pokornie prosił o wybaczenie. Święty Ojciec cieszył się, gdy słyszał, że w takich sprawach jego synowie biorą z siebie
przykład świętości, a tym braciom, którzy słowem lub czynem doprowadzali grzeszników do miłości Chrystusa udzielał zaszczytnego błogosławieństwa ze wszech miar godnego przyjęcia. Chciał, by tak jak on sam
doskonale był napełniony gorliwością o duszę tak i jego synowie doskonale się do niego upodabniali.
Rozdział

LII

Jak Chrystus skarżył się bratu Leonowi,
towarzyszowi błogosławionego Franciszka
na niewdzięczność i pychę braci
Pewnego razu Pan Jezus Chrystus powiedział do brata Leona, towarzysza błogosławionego Franciszka: „Bracie Leonie, uskarżam się na
braci!" Odparł mu brat Leon: „Dlaczego, o Panie?" — A Pan powiedział:
„Z trzech powodów: ponieważ nie uznają moich dobrodziejstw, którymi
ich hojnie i obficie obsypuję, chociaż jak wiesz, że nie sieją ani żną (cfr
U — Wczesne źródła f r a n c i s z k a ń s k i e II
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Łk 12, 24); ponieważ całymi dniami szemrzą i nic nie robią (cfr Mt 20, 6)
oraz dlatego, że często pobudzają się wzajemnie do gniewu, a nie dążą do
miłości i nie wybaczają doznanej krzywdy."
Rozdział

LIII

Jak pokornie i trafnie odpowiedział pewnemu doktorowi
z Zakonu Kaznodziejskiego pytającemu go o tekst
Pisma Świętego
Kiedy przebywał w Sienie, przyszedł do niego pewien doktor świętej
teologii z Zakonu Kaznodziejskiego, 19 mąż równocześnie bardzo pokorny
i uduchowiony. Podczas długiej rozmowy z błogosławionym Franciszkiem
na temat słów Pańskich, wspomniany mistrz zapytał go o słowa Ezechiela: »jeśli nie oznajmisz bezbożnemu jego bezbożności, duszy jego z twej
ręki domagać się będę« (Ez 3, 18). Powiedział bowiem: „Ojcze dobry,
znam wielu, o których wiem, że znajdują się w grzechu śmiertelnym,
a którym nie wytykam ich bezbożności; czy dusz ich zażądają z ręki
mojej?"
Błogosławiony Franciszek pokornie powiedział, że jest niewykształcony, dlatego bardziej przystoi mu być pouczonym przez niego, niż wypowiedzieć się na temat tego zdania z Pisma. Wówczas ów pokorny mistrz
dodał: „Bracie, chociaż od wielu mądrych słyszałem wyjaśnienie tych
słów, to jednak chętnie poznam również twój sąd w tym względzie." Odpowiedział więc błogosławiony Franciszek: „Jeżeli słowa te mają być
rozumiane w sposób ogólny, ja tak je rozumiem, że sługa Boży tak powinien jaśnieć i płonąć życiem i świętością, by światłem przykładu (cfr Mt
5, 16) i mową świętego postępowania ganił wszystkich bezbożnych. W taki sposób, sądzę, blask życia i woń sławy (cfr 2 Kor 2, 15) oznajmi wszystkim ich nieprawości."
Doktor ów, bardzo zbudowany, wracając powiedział towarzyszom
błogosławionego Franciszka: „Bracia moi, teologia tego męża oparta na
czystości i kontemplacji jest szybującym orłem, nasza zaś wiedza na brzuchu pełza po ziemi" (cfr Rdz 3, 14).
R o z d z i a ł LI V

Pokora i pokój, które należy zachować z duchowieństwem diecezjalnym
Chociaż błogosławiony Franciszek chciał, żeby synowie jego zachowywali pokój (cfr Rz 12, 18; Hbr 12, 14) ze wszystkimi ludźmi (cfr Mt 18,
3—4) i uważali się za mniejszych od wszystkich, to jednak w szczególny
sposób uczył słowem i pokazywał przykładem, że powinni być pokorni
wobec duchownych.
Mawiał bowiem: „Zostaliśmy posłani do pomocy klerowi dla zbawienia dusz, abyśmy uzupełniali to, czego im nie dostaje. Każdy bowiem
otrzyma nagrodę nie według piastowanej godności lecz według pracy
(cfr Ps 61, 13; Mt 16, 27; 1 Kor 3, 8). Wiedzcie, bracia, że zdobywanie
dusz jest najmilsze Bogu, a lepiej możemy to osiągnąć w pokoju z duchownymi, niż w niezgodzie. Jeżeli zaś oni przeszkadzają zbawieniu ludzi, do Boga należy pomsta i On im odda w swoim czasie (cfr Pwt 32, 35;
Rz 12, 19). Dlatego bądźcie poddani prałatom, aby z waszego powodu
19
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(cfr Rz 12, 18) nie powstała zła gorliwość. Jeśli będziecie synami pokoju
(cfr Łk 10, 5—6), pozyskacie i duchowieństwo i lud, a Bogu bardziej jest
to przyjemne, niż pozyskanie samego ludu przy zgorszeniu duchownych.
Ukrywajcie, mawiał, ich upadki i uzupełniajcie ich liczne braki, a gdy to
uczynicie, bądźcie jeszcze pokorniejsi" (cfr Łk 17, 10).
R o z d z i a ł LV

Jak pokornie otrzymał kościółek Matki Bożej Anielskiej
od opata św. Benedykta z Asyżu i jak chciał,
by bracia zawsze tu mieszkali i pokornie postępowali
Błogosławiony Franciszek widząc, że pan zechciał pomnożyć liczbę
braci, powiedział do nich: „Najdrożsi bracia i synowie moi widzą, że Pan
chce nam pomnożyć. Wydaje mi się więc rzeczą dobrą i świętą, byśmy
otrzymali od biskupa 2 0 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 21 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.
Udał się więc do biskupa Asyżu i przedłożył mu powyższe słowa,
a biskup mu odpowiedział: „Bracie, nie mam żadnego kościoła, który
mógłbym wam dać." Tak samo odpowiedzieli kanonicy.
Wówczas poszedł do opata św. Benedykta z góry Subasio i przedstawił mu te same słowa. Opat zaś poruszony współczuciem po odbyciu narady ze swymi mnichami, działając pod wpływem łaski i woli Bożej, odstąpił błogosławionemu Franciszkowi i jego braciom kościółek Matki Bożej w Porcjunkuli, ze względu na to, że był to najmniejszy i najbiedniejszy kościółek, jaki posiadali. Odpowiedział więc opat błogosławionemu
Franciszkowi: „Oto wysłuchaliśmy, bracie, prośby twojej. Jeśli jednak
Pan pomnoży liczbę waszego zgromadzenia, pragniemy, by miejsce to
było głową wąs wszystkich."
Błogosławionemu Franciszkowi i jego braciom spodobały się te słowa
i błogosławiony Franciszek ucieszył się bardzo z darowanego braciom
miejsca, szczególnie dlatego, że kościółek był pod wezwaniem Matki Chrystusaj a także dlatego, że był mały i biedny i że nazywano go „Porcjunkula," co było zapowiedzią, że powinien być matką i głową ubogich Braci
Mniejszych; nazywano go zaś „Porcjunkula," bo w starożytności cała ta
kraina zwana była Porcjunkulą.
Dlatego też mawiał błogosławiony Franciszek: „Sam Pan zechciał,
by nie przyznawano braciom innego kościółka i żeby bracia nie budowali
i nie mieli t u t a j innego kościoła niż ten. Tak więc przez przybycie Braci
Mniejszych wypełniła się pewna przepowiednia."
Choć kościółek był biedny i prawie całkiem zrujnowany, przez długi
czas ludność Asyżu i okolicy otaczała go głęboką czcią i taką żywi aż do
20
Biskup Gwidon, który bardzo wiele pomagał ŚW. Franciszkowi na nowej
drodze życia.
21
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dziś i ciągle ją powiększa. Odkąd bowiem bracia przybyli tu na mieszkanie, Pan natychmiast prawie codziennie pomnażał ich liczbę, a woń sławy
cudownie rozszerzała się po całej Dolinie Spoletańskiej i w wielu częściach świata. Już w dawnych czasach ¡kościółek nosił nazwę Matki Bożej
Anielskiej, gdyż, jak opowiadają, często słychać tu było głosy anielskie.
A chociaż opat i mnisi oddali go błogosławionemu Franciszkowi i jego braciom za darmo, błogosławiony Franciszek jednak, jako dobry i doświadczony mistrz, chcąc dom swój, to znaczy zakon, zbudować na mocnej
skale, to jest na największym ubóstwie, rokrocznie posyłał wspomnianemu
opatowi i mnichom jedną miarkę, to jest kosz pełen ryb, zwanych ślizami,
na znak większej pokory i ubóstwa, aby bracia nie mieli żadnego własnego klasztoru, ani nie pozostawali w jakimś miejscu, które nie byłoby
własnością innych tak, by nie mieli możliwości sprzedawać lub zmieniać
w jakikolwiek sposób. Kiedy zaś bracia nosili mnichom ryby, ci, ze względu na pokorę błogosławionego Franciszka, który czynił to ze swej własnej woli, dawali im dzban pełen oliwy.
My zaś, którzy byliśmy z błogosławionym Franciszkiem, dajemy świadectwo, że on z wielką mocą mówił o tym kościele, co zostało mu objawione, a mianowicie, że ze względu na liczne przywileje, które temu miejscu
przyznał Pan, Matka Boża spośród wszystkich kościołów świata, które
miłuje, ten umiłowała szczególniejszym uczuciem. Dlatego też sam otaczał
go najwyższą czcią i szacunkiem, a dla braci, by zawsze pamiętali o tym
w swych sercach, przed śmiercią napisał w swym Testamencie, że wszyscy bracia mają postępować podobnie. W obliczu śmierci powiedział wobec ministra generalnego i innych braci: „Pragnę polecić i zostawić braciom w Testamencie miejsce Matki Bożej z Porcjunkuli, by bracia zawsze czcili je i szanowali. Czynili tak również nasi pierwsi bracia, chociaż
bowiem miejsce to jest święte i wybrane i umiłowane przez Chrystusa
i chwalebną Dziewicę, świętość jego podtrzymywali modlitwą i milczeniem w dzień i w nocy. Jeśli zaś czasem mówili poza ustaloną porą milczenia, mówili z największą czcią i gorliwością tylko to, co dotyczyło
chwały Bożej i zbawienia dusz. Jeśli zaś zdarzyło się komuś powiedzieć
bezużyteczne lub próżne słowo, choć zdarzało się to rzadko, natychmiast
drugi brat go upominał.
Umartwiali przy tym swe ciała postami i licznymi czuwaniami, chłodem i nagością i pracą rąk własnych. Częstokroć także, aby nie trwać
w bezczynności pomagali ludziom ubogim na polu, oni zaś dawali im
chleb z miłości do Boga. Tymi i innymi cnotami uświęcali miejsce i samych siebie zachowywali w świętości. Później zaś z powodu tak braci,
jak i ludzi świeckich, przychodzących częściej niż zazwyczaj na to miejsce, a również dlatego, że bracia są bardziej oziębli w modlitwie i spełnianiu dobrych czynów, a także bardziej swobodni w 7 wypowiadaniu
próżnych słów i zajmowaniu nowinkami tego świata niż zazwyczaj, miejsce to nie jest już otaczane taką czcią i pobożnością jak było dotąd i jak
chciałbym."
Błogosławiony Franciszek powiedziawszy to, natychmiast zakończył
z wielkim żarem, mówiąc: „Chcę przeto, by miejsce to było zawsze bezpośrednio pod władzą ministra generalnego i sługi wszystkich, by ten
zawsze troskliwie starał się o dobranie t u t a j dobrej i. świętej rodziny.
Kapłani niech będą wybierani spośród lepszych, świętszych i cnotliwszych braci z całego zakonu, którzy umieliby lepiej odmawiać oficjum,
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żeby nie tylko ludzie świeccy, ale również i inni bracia odwiedzali i słuchali ich chętnie i z wielką pobożnością.
Natomiast spośród braci nie-kapłanów wybierani niech będą ludzie
święci, dyskretni, pokorni i pełni godności, by im usługiwali. Chcę także,
żeby żadna osoba, ani żaden inny brat nie wchodził na to miejsce oprócz
ministra generalnego i braci, którzy im usługują. Oni zaś niech nie rozmawiają oprócz braci im usługujących i ministra generalnego, kiedy ich
odwiedza. Chcę również, aby bracia nie-kapłani, którzy im usługują nie
ważyli się nigdy opowiadać im ciekawostek lub plotek tego świata, ani
też czegokolwiek innego, co nie byłoby pożyteczne ich duszom. Dlatego
właśnie szczególnie chcę, aby nikt nie wchodził na to miejsce, żeby oni
mogli lepiej zachować swą czystość i świętość i żeby w tym miejscu nie
mówiono i nie czyniono bezużytecznych rzeczy, lecz by całe to miejsce
pozostawało czyste i święte wśród hymnów i uwielbień Pana.
Jeżeli zaś któryś z tych braci odszedłby do Pana, chcę, aby minister
generalny przysłał tu skądkołwiek innego świętego brata na jego miejsce. Gdyby bowiem pozostali bracia kiedykolwiek odstąpili od czystości
i uczciwości, chcę, by to miejsce było błogosławione i pozostało na zawsze zwierciadłem i przykładem dla całego zakonu, niby świecznik zawsze płonący i świecący przed tronem Boga i Najświętszej Dziewicy, dzięki któremu Pan wybaczy błędy i przewinienia wszystkich braci oraz zachowa zawsze i ustrzeże ten zakon i swoją roślinkę."
Rozdział

LVI

Pokorna cześć, którą otaczał kościoły zamiatając je i czyszcząc
Pewnego czasu, gdy przebywał u Matki Bożej z Porcjunkuli, a braci nie było jeszcze zbyt wielu, błogosławiony Franciszek obchodził (cfr
Mk 6, 6) wioski i kościółki w pobliżu Asyżu głosząc kazania i zachęcając
ludzi, by czynili pokutę. Nosił ze sobą miotłę do zamiatania brudnych
kościołów, bo błogosławiony Franciszek cierpiał bardzo widząc jakiś kościół nie tak czysty, jakby sobie życzył.
Z tego też powodu zawsze po skończonym nauczaniu gromadził
wszystkich obecnych kapłanów w jakimś oddalonym miejscu, by nie był
słyszany przez świeckich i głosił im naukę o zbawieniu dusz, a zwłaszcza, by troszczyli się o utrzymanie w czystości kościołów, ołtarzy i wszystkiego, co należy do sprawowania Boskich tajemnic.
Rozdział

LVII

O wieśniaku, który spotkał błogosławionego Franciszka
pokornie zamiatającego kościół i nawróciwszy się wstąpił do zakonu
i został świętym bratem
Gdy zaś przyszedł do kościółka w jednej wiosce gminy asyskiej, zaczął pokornie zamiatać i sprzątać. Wieść o nim rozniosła się natychmiast
po całej wsi (cfr Łk 4, 14), bowiem owi ludzie chętnie go tu widzieli,
a jeszcze chętniej słuchali. Gdy zaś usłyszał to jeden wieśniak o zdumiewającej prostocie, imieniem Jan, który orał na swoim polu, zaraz udał
się do niego i zastał go zamiatającego kościół pokornie i pobożnie. Powiedział do niego: „Bracie, d a j mi miotłę, bo chcę ci pomóc" i odbierając miotłę z jego rąk, zamiótł resztę.
Gdy usiedli razem, powiedział do błogosławionego Franciszka: „Bra-
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cie, już od dawna miałem zamiar służyć Bogu, zwłaszcza, gdy usłyszałem wieść o tobie i twoich braciach, nie wiedziałem jednak, jak przyjść
do ciebie. Teraz więc, gdy spodobało się Bogu bym cię spotkał, chcę zrobić wszystko, co spodoba się tobie."
Błogosławiony Franciszek, biorąc pod uwagę jego żarliwość, uradował się w Panu, zwłaszcza dlatego, że miał wówczas niewielu braci, a .sądził, że człowiek ten, dzięki swej prostocie i czystości powinien być dobrym zakonnikiem. Powiedział więc do niego: „Bracie, jeżeli chcesz
uczestniczyć w naszym życiu i należeć do naszej wspólnoty trzeba byś
pozbył się tego wszystkiego, co możesz godziwie posiadać i rozdał to ubogim według rady świętej Ewangelii (cfr Mt 19, 21), gdyż to samo uczynili wszyscy moi bracia, którzy tylko mogli."
Usłyszawszy to, od razu poszedł w pole, gdzie zostawił woły i wyprzągł je. Przyprowadził jednego przed błogosławionego Franciszka mówiąc mu: „Bracie, już tyle lat służyłem swemu ojcu i wszystkim z mojej rodziny, a choć część dziedzictwa przypadająca na mnie jest mała,
chcę zabrać tego wołu jako moją część, jego zaś oddać ubogim jeżeli uznasz to za lepsze."
Rodzice jego i mali jeszcze bracia widząc, że chciał ich opuścić, zaczęli w domu swoim wszyscy tak głośno płakać i tak boleśnie zawodzić,
że błogosławiony Franciszek wzruszył się tym głęboko, bo rodzina była
wielka i bezradna. Powiedział więc błogosławiony Franciszek: „Przygotujcie dla nas wszystkich posiłek, który wszyscy wspólnie spożyjemy
i nie płaczcie, bo ja sprawię, że będziecie się bardzo cieszyli." Od razu
zatem przygotowali posiłek, jedli wszyscy z wielką radością.
Po spożyciu posiłku powiedział im błogosławiony Franciszek: „Ten
wasz syn chce służyć Bogu i z tego powodu nie powinniście się smucić,
lecz bardzo radować. Jest to wam bowiem poczytane za wielki zaszczyt
i za pożytek duszy i ciała, nie tylko wobec Boga, lecz i wobec tego świata, bo iprzez krewnego waszego Bóg odbiera cześć (cfr Syr 23, 38),
a wszyscy nasi bracia będą dla was synami i braćmi. Ponieważ zaś jest
stworzeniem Bożym i służyć chce Stworzycielowi, któremu służyć to
królować, nie mogę i nie powinienem go wam oddawać; żebyście jednak
z tego powodu doznali jakiejś pociechy chcę, aby wyzbył się wołu na waszą korzyść, jako na rzecz ubogich, choć według Ewangelii powinien dać
go innym ubogim." Ucieszyli się wszyscy słowami błogosławionego Franciszka, zwłaszcza zaś ucieszyli się z oddanego wołu; byli bowiem bardzo
biedni.
A ponieważ błogosławionemu Franciszkowi bardzo podobała się czysta i święta prostota zarówno u siebie jak i u innych, dlatego też zaraz
po ubraniu go w habit zakonny brał go ze sobą pokornie jako swego towarzysza. Był on bowiem człowiekiem tak wielkiej prostoty, iż sądził,
że powinien naśladować we wszystkim błogosławionego Franciszka. Z tego powodu, gdy błogosławiony Franciszek zatrzymał się w jakimś kościele lub innym miejscu na modlitwę, on pragnął go widzieć, by zupełnie
upodobnić się do niego naśladując jego czynności i gesty. Tak więc, jeśli
błogosławiony Franciszek klękał, wzniósł ręce do nieba, spluwał, kaszlał
czy wzdychał, on również robił wszystko podobnie. Błogosławiony Franciszek, gdy to zauważył, z wielką radością zaczął strofować taką prostotę. On jednak odpowiedział: „Bracie, przyrzekłem czynić wszystko to, co
ty czynisz, 'dlatego trzeba mi upodobnić się do ciebie we wszystkim."
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Błogosławiony Franciszek podziwiał to i ogromnie cieszył się widząc, że
tak czysty jest i prosty.
On zaś zaczął czynić tak wielkie postępy we wszystkich cnotach, dobrych obyczajach, że błogosławiony Franciszek i inni bracia częstokroć
zdumiewali się jego doskonałością. Po niedługim czasie zmarł w owym
świętym postępowaniu w cnotach. Dlatego później błogosławiony Franciszek wiele razy z wielką radością ducha i ciała opowiadał braciom
0 jego postępowaniu nazywając go nie bratem Janem, lecz świętym
Janem.
Rozdział

LVIII

J a k ukarał siebie samego jedząc z jednej miski z trędowatym,
któremu wyrządził przykrość
Błogosławiony Franciszek po powrocie do kościoła Matki Bożej
w Porcjunkuli, spotkał tam brata Jakuba Prostaczka 2 2 z trędowatym
bardzo owrzodzonym. Błogosławiony Franciszek jemu właśnie powierzył
tego trędowatego i wszystkich innych. Był on bowiem jakby ich lekarzem. Chętnie przewiązywał ich rany, zmieniał opatrunki i opiekował
się nimi. Wówczas bowiem bracia mieszkali w szpitalach dla trędowatych. 23
Powiedział zatem błogosławiony Franciszek bratu Jakubowi jakby
go karcąc: „Nie powinieneś przyprowadzać t u t a j braci chrześcijan, bo to
nie godzi się ani tobie, ani im." Choć bowiem chciał, by im usługiwali,
nie pozwalał wyprowadzać poza szpital najciężej chorych, bo ludzie zazwyczaj brzydzili się nimi bardzo, a brat Jakub był tak prostoduszny, że
chodził z nimi ze szpitala aż do kościoła Matki Bożej tak, jak chodził
z braćmi. Samych zaś trędowatych błogosławiony Franciszek nazywał
braćmi chrześcijanami. Powiedziawszy to, błogosławiony Franciszek od
razu zganił się sądząc, że naganą uczynioną bratu Jakubowi wyrządził
krzywdę trędowatemu. Chcąc zatem zadośćuczynić Bogu i trędowatemu
wyznał swoją winę bratu Piotrowi z Cattanio, który wówczas był ministrem generalnym. Powiedział: „Chcę, byś mi zatwierdził pokutę, którą
wybrałem za to uchybienie i w ogóle mi się nie sprzeciwiaj." Ten odpowiedział: „Bracie, czyń, co ci się podoba," bo brat Piotr tak go szanował
1 obawiał się go, że nie śmiał mu się sprzeciwiać, choć często cierpiał z tego powodu.
Wówczas błogosławiony Franciszek powiedział: „To mianowicie będzie moją pokutą, że będę jadł razem z jednej misiki z bratem chrześcijaninem." Gdy więc błogosławiony Franciszek zasiadł do stołu z trędowatym i innymi braćmi, postawiono jedną miskę między błogosławionym Franciszkiem a trędowatym. Trędowaty ten był cały okryty wrzo-*
darni i budzący odrazę, zwłaszcza zaś palce miał poskręcane i krwawiące. Gdy brał nimi kęs pożywienia wkładając je do miski, spływała do
niej z nich krew i ropa. Brat Piotr i inni bracia widząc to, zasmucili się
bardzo, nic jednak nie ośmielali się mówić, ze względu na bojazń i cześć
względem świętego Ojca.
Napisał to ten, który to widział i daje o tym świadectwo.
22
23

Inne źródła nic nie mówią o tym bracie.
Posługa trędowatym była jakby nowicjatem zakonnym, a więc okresem
próby i wzajemnym poznaniem kandydata i rodziny zakonnej.
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Rozdział

LIX

Jak wypędził złe duchy pokornymi słowami
Błogosławiony Franciszek szedł kiedyś do kościoła św. Piotra w Bovara, 24 blisko zamku Trevi na Dolinie Spoletańskiej. Razem z nim wędrował brat Pacyfik, zwany w świecie królem wierszy, szlachetny, dworny znawca pieśni. Kościół ten był opuszczony. Powiedział zatem błogosławiony Franciszek bratu Pacyfikowi: „Wróć do szpitala dla trędowatych, bo tej nocy chcę zostać sam, a jutro wczesnym rankiem powrócisz
do mnie."
Kiedy zaś pozostał sam i odmówił Kompletorium i inne modlitwy
chciał spocząć i zasnąć, lecz nie mógł. Duch jego bowiem zaczął się lękać, a ciało drżeć i odczuwać podszepty diabelskie. Natychmiast wyszedł
z kościoła i przeżegnał się mówiąc: „W imię Boga Wszechmogącego mówię Wam, złe duchy, abyście czyniły z mym ciałem, co pozwolił wam
czynić Pan, Jezus Chrystus, bo gotów jestem znieść wszystko. Ponieważ
zaś ciało moje jest największym nieprzyjacielem, zamiast mnie, wywrzecie zemstę na mym przeciwniku i najgorszym nieprzyjacielu". 25
Pokusy owe ustały zupełnie i powróciwszy na miejsce, gdzie się położył, zasnął w pokoju.
Rozdział

LX

Wizja brata Pacyfika, z której dowiedział się,
że tron Lucyfera jest zachowany dla pokornego Franciszka
Brat Pacyfik wrócił do niego skoro świt. Franciszek trwał wówczas
na modlitwie przed ołtarzem. Brat Pacyfik czekał na niego poza chórem, także modląc się przed Ukrzyżowanym. Gdy zaczął się modlić,
uniósł się i został porwany do nieba — czy to w ciele czy poza ciałem,
tylko jeden Bóg wie (cfr 2 Kor 12, 2—4) — i ujrzał w niebie wiele tronów (cfr Ps 92, 2). Między nimi zobaczył jeden okazalszy niż pozostałe,
piękniejszy i błyszczący, i zdobny wszelkimi cennymi kamieniami (cfr
Ap 21, 19). Podziwiając jego piękno (cfr Dn 4, 16) zaczął się zastanawiać
w duchu do kogo ów tron należał. Natychmiast usłyszał głos mówiący
mu (cfr Dz 9, 4): „Tron ten był stolicą Lucyfera. Zamiast niego zasiądzie na nim pokorny Franciszek."
Gdy przyszedł do siebie, zaraz wyszedł doń na zewnątrz błogosławiony Franciszek. Ów brat natychmiast upadł do stóp (cfr Dz 10, 25 nn)
rozkrzyżowawszy ręce. Odnosząc się do niego tak, jakby już zasiadał na
owym tronie w niebie, powiedział mu: „Ojcze, miej litość nade mną
i proś Pana, aby zmiłował się nade mną i odpuścił mi moje grzechy."
Błogosławiony Franciszek wyciągając rękę, podniósł go i spostrzegł od
razu, że podczas modlitwy miał jakieś widzenie (cfr Łk 1, 22). Widać bowiem było, że zmienił się całkowicie i mówił do błogosławionego Franciszka nie jak do żyjącego w ciele, lecz jak do królującego już w niebie.
Później zaś, ponieważ nie chciał opowiedzieć błogosławionemu Franciszkowi swojego widzenia, zaczął rzucać niby obojętne słowa, a między
innymi spytał: „Co sądzisz o sobie, bracie?" Odpowiedział mu błogosławiony Franciszek: „Wydaje mi się, że jestem większym grzesznikiem,
24
!5

Kościół ten istnieje do dnia dzisiejszego.
Zob. „Słowa upomnień św. Ojca naszego Franciszka" nr 10.
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niż ktokolwiek na tym świecie." Wówczas odezwał się głos w duszy brata Pacyfika: „Po tym możesz poznać, że widzenie, które miałeś było
prawdziwie (cfr Dn 8, 26), bo jak Lucyfer ze względu na swą pychę
został strącony z owego tronu, tak Franciszek ze względu na swą pokorą zasłuży na wyniesienie i zasiadanie na nim" (cfr 1 Kri 2, 8;
Łk 1, 52).
Rozdział

LXI

Jak rozkazał, by go obnażonego z powrozem przywiązanym do szyi
przeprowadzono przed ludem
Kiedyś, gdy w najcięższej chorobie trochę mu się polepszyło, w y dawało mu się, że podczas tej choroby otrzymał lepsze pożywienie,
chociaż spożył go bardzo mało. Wstawszy pewnego dnia, choć jeszcze
nie opuściła go wysoka gorączka, polecił zwołać lud miasta Asyżu pa
plac, by wygłosić kazanie.
Po skończeniu kazania, polecił ludowi, by nikt stąd nie odchodził, dopóki do nich nie wróci. Wszedł do katedry św. Rufina wraz
z wieloma braćmi i bratem Piotrem z Cattanio, który był kanonikiem
tego kościoła i pierwszym ministrem generalnym wybranym przez
niego. Błogosławiony Franciszek zwrócił się więc do brata Piotra rozkazując mu, na mocy posłuszeństwa, by wykonał wszystko, co mu powie, bez żadnego sprzeciwu. Brat Piotr odpowiedział mu: „Bracie, ani
nie mogę, ani nie powinienem chcieć i czynić czego innego tak względem
siebie, jak i ciebie, co nie podobałoby się tobie."
Błogosławiony Franciszek zdjąwszy swój habit rozkazał mu, by
ciągnął go wobec ludu obnażonego na powrozie obwiązanym wokół szyi,
aż na miejsce, gdzie głosił kazanie. Przykazał też innemu bratu, by
wziął misę pełną popiołu i poszedł na miejsce, skąd wygłaszał kazanie,
a gdy jego zaciągnął na owo miejsce, by rzucił mu popiół w twarz. Ten
jednak nie posłuchał go w tym, bo litował się nad nim, współczując mu.
Natomiast brat Piotr ująwszy powróz obwiązany wokół jego szyi, ciągnął go za sobą, jak mu rozkazał. Sam zaś płakał bardzo mocno i inni
bracia wraz z nim obficie wylewali łzy współczucia i bólu.
Kiedy zaś zaprowadzili go obnażonego na miejsce, skąd głosił k a zanie, powiedział: „Wy i wszyscy, którzy za moim przykładem opuszczają świat, wstępują do zakonu i przyjmują sposób życia braci, sądzicie, że jestem świętym człowiekiem, lecz wyznaję Bogu i wam, że w czasie tej choroby jadłem mięso i rosół gotowany na mięsie."
Prawie wszyscy zaczęli szlochać z wielkiej litości i współczucia dla
niego, zwłaszcza dlatego, że była to zima i było bardzo zimno, a wysoka
gorączka nie opuściła go jeszcze.
Bijąc się w piersi, oskarżali samych siebie, mówiąc: „Jeżeli ten
święty ze słusznej i oczywistej potrzeby z tak wielkim zawstydzeniem
swego ciała, oskarża się, a wiemy, że życie jego, jest życiem świętym
i uważamy, że ze względu na surowość i powściągliwość, które praktyk u j e od początku swego nawrócenia do Chrystusa, już t u t a j żyje w ciele jakby umarłym (cfr 2 Kor 4, 10—11), co uczynimy my, nędznicy,
którzy całe życie żyliśmy a jeszcze i teraz żyjemy według ¡zachcianek
ciała?" (cfr Ef 2, 3).
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Rozdział

LXII

Jak chciał, by wszyscy wiedzieli z jakich ulg korzysta jego ciało
Podobnie w innym czasie, gdy przebywał w pewnej pustelni 2 0 podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Marcina, jadł
pożywienie przyrządzane na słoninie, bo oliwa szkodziła mu ze względu
na jego schorzenia. Po ukończeniu postu, gdy głosił ludowi kazanie,
w pierwszych słowach powiedział: „Wy przyszliście do mnie z wielkiej
pobożności wierząc, że jestem świętym człowiekiem, lecz wyznaję Bogu i wam, że podczas tego czterdziestodniowego postu jadłem pokarm
przyrządzany na słoninie."
Podobnie prawie zawsze, gdy jadł u jakichś ludzi świeckich, lub
gdy bracia dali mu coś lepszego do zjedzenia, by ulżyć schorzeniom jego
ciała, od razu czy to w domu, czy poza nim, otwarcie mówił braciom
i świeckim, którzy o tym nie wiedzieli: „Taki a taki posiłek jadłem." Nie
chciał bowiem niczego ukrywać przed ludźmi, co jawne było przed Panem. Również wówczas, gdy gdziekolwiek i wobec jakichkolwiek zakonników czy świeckich duch jego był poruszony pychą lub próżną chwałą
czy też inną wadą natychmiast wyznawał to przed nimi otwarcie i bez
jakichś osłonek. Powiedział też raz do swoich towarzyszy: „W taki sposób chcę żyć w pustelniach i w innych klasztorach, gdzie przebywam,
jak gdyby wszyscy ludzie mnie widzieli. Jeżeli bowiem sądzą, że jestem
świętym człowiekiem, a nie prowadziłbym życia, które przystoi świętemu człowiekowi, byłbym obłudnikiem."
Kiedy jeden z towarzyszy, który był gwardianem, ze względu na
jego chorobę wątroby i katar żołądka, chciał przyszyć pod jego tuniką
kawałek lisiej skóry w okolicy wątroby i żołądka, bo było bardzo zimno, błogosławiony Franciszek odpowiedział mu: „Jeżeli chcesz, żebym
pod tuniką nosił lisią skórę, każ mi przyszyć na zewnątrz habitu kawałek takiej skóry, by wszyscy ludzie dzięki temu wiedzieli, że również i pod spodem noszę lisią skórę." Tak też kazał sobie zrobić, lecz
habit ten nosił rzadko, choć był mu bardzo potrzebny.
Rozdział

LXIII

Jak natychmiast oskarżył się z próżnej chwały,
której doznał udzielając jałmużny
Gdy przechodził przez miasto Asyż, pewna uboga wdowa prosiła
go w imię miłości Bożej o jałmużnę, a on zaraz dał jej płaszcz, który
miał na sobie. Natychmiast też, bez zwłoki, wyznał wobec tych, którzy
szli za nim, że doznał stąd próżnej chwały.
'My zaś, którzy przebywaliśmy wraz z nim, widzieliśmy tak wiele
innych faktów podobnych do tych i słyszeliśmy o jego największej pokorze, że nie możemy tego wyrazić ani piórem, ani słowem.
Błogosławiony Franciszek szczególnie i usilnie zabiegał o to, aby
nie być obłudnikiem przed Bogiem. A chociaż częstokroć potrzebne mu
było lepsze jedzenie z powodu jego chorób, to jednak dlatego, że uważał, iż zawsze powinien dawać braciom i innym dobry przykład, cierpliwie znosił wszelkie niewygody, by nikomu nie dać powodu do utyskiwań.
26
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LXIV

Jak opisał stan doskonałej pokory na własnym przykładzie
Gdy zbliżał się czas kapituły, błogosławiony Franciszek powiedział
swemu towarzyszowi: „Wydaje mi się, że Bratem Mniejszym byłbym
tylko w takim wypadku, jak ci opowiem: oto bracia z wielką czcią i pobożnością zapraszają mnie na kapitułę, a ja poruszony ich pobożnością,
idę na kapitułę wraz z nimi. Oni zaś zgromadzeni proszą mnie, żebym
głosił słowo Boże i powiedział im kazanie. Powstając nauczam ich tak,
jak mnie pouczy Duch Święty (cfr Łk 12, 11—12). Natychmiast po skończeniu kazania wszyscy krzyczą na mnie: nie chcemy, żebyś nam przewodził (cfr Łk 19, 12—14), bo nie jesteś wymowny tak, jak należy
i jesteś zbyt prosty i niewykształcony! Bardzo się wstydzimy mieć tak
prostego i godnego wzgardy przełożonego, dlatego też nie ośmielaj się już
zwać się naszym przełożonym. W ten sposób wyrzucają mnie ganiąc
i lżąc. Wydaje mi się, że nie byłbym Bratem Mniejszym, gdybym nie
cieszył się tak samo wówczas, kiedy mną gardzą i ze wstydem mnie wyrzucają nie chcąc, bym był ich przełożonym, jak i wówczas, kiedy szanują mnie i czczą pod warunkiem, że w obydwu wypadkach jest to dla
nich jednakowo pożyteczne i korzystne. Jeśli bowiem cieszę się, gdy
mnie wywyższają i obdarzają godnością z powodu ich korzyści i pobożności, stąd jednak dla duszy mojej płynąć może niebezpieczeństwo,
o wiele bardziej powinienem się cieszyć i radować z pożytku i zbawienia mojej duszy, gdy mną gardzą, w czym jest na pewno korzyść mojej
duszy."
Rozdział

LXV

Jak chciał udać się pokornie do odległych krajów tak, jak wysłał braci
i jak uczył ich iść przez świat pokornie i pobożnie
Po zakończeniu owej kapituły, 2 7 na której wysłano wielu braci do
zamorskich prowincji, błogosławiony Franciszek, pozostając z niektórymi braćmi, powiedział do nich: „Bracia najdrożsi, trzeba, żebym był wzoi e m i przykładem dla wszystkich braci, jeżeli więc posłałem braci do
odległych krajów na trudy i upokorzenie, głód i pragnienie i jeszcze
inne udręki, które będą musieli znieść, jest rzeczą słuszną i domaga się
tego święta pokora, żebym sam podobnie poszedł do jakiejś dalekiej prowincji, by bracia cierpliwiej znosili przeciwności słysząc, że i ja je znoszę.
Idźcie więc i proście Pana, by dał im wybrać tę prowincję, która
byłaby odpowiedniejsza dla Jego chwały, pożytku dusz i dobrego przykładu dla naszego zakonu."
Najświętszy ojciec, miał bowiem zwyczaj, gdy chciał iść do jakiejś
prowincji, najpierw prosić Pana i wysyłać na modlitwę, by Pan ¡skierował jego serce do pójścia tam, gdzie Mu się bardziej podobało. Poszli
'Więc bracia na modlitwę i po jej ukończeniu (wrócili do niego, a on
z radością od razu powiedział im: „W imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa i chwalebnej Dziewicy, Matki Jego i wszystkich Świętych, wybieram Francję, w której mieszka ludność katolicka zwłaszcza dlatego, że
bardziej od innych katolików żywi wielką cześć wobec Ciała Chrystuso27
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wego, co jest mi bardzo miłe i z tego powodu najchętniej udam się do
nich."
Błogosławiony Franciszek żywił bowiem taką cześć i pobożność
względem Ciała Chrystusowego, że chciał napisać w Regule, aby bracia
w prowincjach, w których przebywaliby otaczali Je wielką troską i staraniem, by napominali duchownych i kapłanów, aby Ciało Chrystusa
przechowywali w odpowiednim, godnym miejscu, a gdyby ci to zaniedbali, by sami bracia to czynili.
Chciał również i to umieścić w Regule, aby bracia jeśli znaleźliby
gdziekolwiek w miejscach niewłaściwych i niegodnych imiona Pańskie
i te słowa, przez które konsekruje się Jego Ciało, sami zbierali je i składali w godnych miejscach, czcząc Pana w Jego słowach. A chociaż nie
napisał tego w Regule, gdyż ministrom nie wydawało się rzeczą dobrą,
aby bracia mieli takie polecenie, to jednak co do 'tego chciał braciom
pozostawić swą wolę w swoim Testamencie i innych swoich pismach.
Co więcej, swego czasu chciał do wszystkich prowincji wysłać niektórych braci, którzy mieliby wiele pięknych i czystych puszek i gdziekolwiek znaleźliby Ciało Pańskie przechowywane niegodnie, zbieraliby
je z czcią do tych puszek. Chciał także wysłać innych braci do różnych
prowincji z dobrymi i pięknymi żelazkami 2 8 do wypieku dobrych i czystych hostii.
Gdy zaś błogosławiony Franciszek wybrał tych braci, których chciał
wziąć z sobą, powiedział do nich: „W imię Pańskie idźcie po dwóch pokornie i uczciwie, a zwłaszcza w głębokim milczeniu od rana aż do Tercji, modląc się do Boga w swoich sercach, a słów próżnych i nieużytecznych nie wymawiajcie. Chociaż bowiem idziecie, to jednak wasze zachowanie niech będzie tak godne i pokorne, jak byście byli w pustelni,
lub celi. Gdziekolwiek bowiem jesteśmy i chodzimy, swą celę mamy
zawsze ze dobą; brat ciało bowiem jest naszą celą, a dusza jest pustelnikiem, który mieszka wewnątrz w celi, by modlić się do Pana i o Nim
rozmyślać. Jeżeli zatem dusza nie pozostaje w swej celi w spokoju, mało pomoże zakonnikowi cela uczyniona ludzką ręką."
Gdy przybył do Florencji, 2 9 spotkał tam Hugolina, biskupa Ostii,
późniejszego papieża Grzegorza. Ten, gdy usłyszał od błogosławionego
Franciszka, że chciał iść do Francji, zabronił mu tam iść mówiąc: „Bracie, nie chcę, żebyś szedł poza góry, ponieważ wielu jest prałatów, którzy skwapliwie zaszkodziliby dobru twojego zakonu w Kurii Rzymskiej.
Ja zaś i inni kardynałowie, którzy kochamy ten zakon, chętniej wesprzemy go i wspomożemy, jeżeli pozostaniesz w granicach twego kraju."
Błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Panie, to wielki wstyd
dla mnie, skoro wysyłam innych braci do odległych prowincji, a sam
pozostanę w tym k r a j u i nie będę uczestnikiem tych udręk (cfr Ap 1, 9),
które oni mają przecierpieć ze względu na Pana." Biskup zapytał wówczas, jakby go karcąc: „Dlaczego więc wysłałeś braci swych tak daleko,
by musieli przymierać głodem i znosić inne udręki?" Błogosławiony
Franciszek odpowiedział mu z wielką żarliwością i proroczo mówiąc:
„Panie, czy sądzisz, że P a n posłał mych braci tylko dla tego kraju? Za28
29
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prawdę mówię wam, że Pan wybrał i posłał braci dla pożytku i zbawienia dusz wszystkich ludzi tego świata. Będą przyjęci nie tylko w ziemi
wiernych, ale i niewiernych i wiele dusz zyskają" (cfr Ps 95, 3; 18, 5;
Iz 42, 6—7).
Zdumiał się biskup ostieński na jego słowa przyznając, że powiedział prawdę. Tak to nie pozwolił mu iść do Francji, lecz błogosławiony
Franciszek wysłał tam brata Pacyfika z wieloma innymi braćmi, sam
zaś wrócił na Dolinę Spoletańską.
Rozdział

LXVI

Jak uczył pewnych braci pozyskiwania dusz rozbójników
pokorą i miłością
Do pewnej pustelni braci 3 0 nad Borgo San Sepolcro przychodzili
czasami po chleb zbójcy, którzy ukrywali się w lasach i rabowali przechodniów. Jedni bracia mówili, że nie jest rzeczą dobrą dawanie im
jałmużny, inni zaś z litości dawali upominając ich do czynienia pokuty.
W międzyczasie do tego klasztoru przyszedł błogosławiony Franciszek. Zapytali go bracia, czy udzielanie im jałmużny byłoby czymś dobrym. Błogosławiony Franciszek odpowiedział: „Jeżeli zrobicie tak, jak
wam powiem, ufam w Panu, że zdobędziecie ich dusze. Idźcie więc, weźcie dobrego chleba i dobrego wina, zanieście im do lasu, gdzie przebywają i wołając mówcie: Bracia zbójcy, przyjdźcie do nas, bo braćmi jesteśmy i niesiemy wam dobry chleb i dobre wino. Ci przyjdą natychmiast, wy zaś rozłóżcie obrus na ziemi, połóżcie na nim chleb i wino i usługujcie im pokornie i radośnie aż zjedzą. Po posiłku zaś powiedzcie im słowo Pańskie, a na końcu w imię miłości Bożej skierujcie do
nich tę pierwszą prośbę, a mianowicie, by przyrzekli wam, że nie zabiją nikogo i nikomu nie wyrządzą osobistej krzywdy. Jeżeli bowiem zarżądalibyście wszystkiego od razu, nie usłuchają was; tak natomiast od
razu wam obiecają ze względu na waszą pokorę i miłość. Następnego
znów dnia ze względu na tę dobrą obietnicę zanieście im z chlebem
i winem również jaja i ser oraz usługujcie im aż zjedzą. Po posiłku powiedzcie im (cfr Mt 20, 6 nn): Dlaczego pozostajecie t u t a j całymi dniami przymierając głodem i cierpiąc tyle przeciwności, a przy tym czynicie tyle zła pragnieniem i działaniem, z powodu którego zgubicie dusze wasze, jeśli nie nawrócicie się do Pana. Lepiej byście służyli Panu,
a On udzieli wam na tym świecie wszystkiego, co jest potrzebne waszym ciałom, a w końcu zbawi wasze dusze.
Wówczas Pan natchnie ich, żeby się nawrócili ze względu na waszą
pokorę i miłość, którą im okażecie."
Bracia uczynili wszystko tak, jak im powiedział błogosławiony Franciszek, a sami zbójcy dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu wysłuchali i wypełnili co do litery, punkt po punkcie wszystko, czego bracia od nich pokornie wymagali. Co więcej, zaczęli oni sami, ze względu na pokorę
i życzliwość braci względem nich, pokornie usługiwać braciom nosząc
na barkach drzewo aż do pustelni. Niektórzy z nich Wstąpili nawet do
zakonu, inni zaś, wyrzucając swe grzechy (cfr Mt 3, 6), pokutowali za
popełnione i składali na ręce braci przyrzeczenie, że chcą żyć z pracy
rąk własnych (cfr Ef 4, 28) i nigdy już podobnie nie będą postępować.
30

Monte Casale.

222

Zwierciadło doskonałości' 222
Rozdział

LXVII

Jak dzięki wychłostaniu go przez demony poznał,
że Bogu bardziej podoba się, by przebywał w klasztorach biednych
i skromnych niż by mieszkał z kardynałami
Pewnego razu błogosławiony Franciszek poszedł do Rzymu, by odwiedzić biskupa Ostii. 31 Gdy spędził z nim kilka dni, odwiedził również
kardynała Leona, który był bardzo oddany błogosławionemu Franciszkowi. Ponieważ zaś była zima i czas był zupełnie nieodpowiedni do podróżowania z powodu zimna, wiatru i deszczu, prosił go, by mógł zatrzymać się u niego przez kilka dni i zamiast jednego ubogiego otrzymywać posiłek razem z innymi ubogimi, których codziennie żywił w swoim
domu. To zaś powiedział, ponieważ wiedział, że błogosławiony Franciszek zawsze chce być przyjmowany jak biedak gdziekolwiek by się zatrzymał, choć papież i kardynałowie przyjmowali go z największą pobożnością i szacunkiem i czcili go jak świętego. I dodał: „Dam ci wygodne mieszkanie na osobności, gdzie będziesz mógł modlić się i jeść,
jeżeli zechcesz."
Wówczas brat Anioł Tancredi, który był jednym z pierwszych dwunastu braci, a przebywał razem ze wspomnianym kardynałem, powiedział
błogosławionemu Franciszkowi: „Bracie, tu obok jest jedna bardzo obszerna i oddalona wieża, gdzie mógłbyś przebywać niczym w pustelni." Gdy
błogosławiony Franciszek obejrzał ją, spodobała mu się i powróciwszy
do kardynała powiedział mu: „Panie, być może, zostanę u ciebie przez
kilka dni." .
Kardynał bardzo ucieszył się. Brat Anioł poszedł więc i przygotował w wieży mieszkanie błogosławionemu Franciszkowi i jego towarzyszowi. Ponieważ zaś błogosławiony Franciszek nie chciał z niej schodzić
dopóki mieszkał u kardynała i nie chciał, by ktokolwiek wchodził do niego, brat Anioł przyszedł i zobowiązał się codziennie nosić mu pożywienie i jego towarzyszowi.
Gdy tylko błogosławiony Franciszek ze swym towarzyszem przyszli tutaj, w pierwszą noc, kiedy chciał tu spać, zjawiły się demony
i strasznie go zbiły. Wzywając swego towarzysza powiedział mu: „Bracie, strasznie zbiły mnie demony, dlatego chcę, byś pozostał przy mnie,
bo boję się tu pozostać sam." Tej nocy towarzysz został przy nim, bo
błogosławiony Franciszek drżał jak człowiek cierpiący na febrę. Przez
całą więc noc czuwali razem.
W międzyczasie błogosławiony Franciszek mówił swemu towarzyszowi: „Dlaczego wychłostały mnie demony i czemu Pan dał im rrioć
szkodzenia mi?" (cfr 2 Kor 12, 7; Ef 6, 11 nn). I powiedział: „Demony
są żandarmami Pana naszego, jak bowiem władca wysyła swoich żandarmów dla ukarania tego, który zawinił, tak Pan przez swoich żandarmów, to jest przez demony, które są w tym Jego sługami, kogo kocha,
tego upomina i karci (cfr Hbr 12, 5 nn; Prz 3, 12). Wielekroć bowiem
nawet doskonały zakonnik nieświadomie grzeszy stąd, gdy nie zna swojej winy, karany jest przez diabła, by pilnie patrzył i rozważał w sWoim wnętrzu i w postępowaniu zewnętrznym, w czym mógł zawinić; bp
tych, których Pan miłuje tkliwszą miłością w tym życiu, żądna winą
31
Była to ostatnia podróż św. Franciszka do Rzymu, aby otrzymać zatwierdzenie Reguły, która rzeczywiście została zatwierdzona 29 XI 1223 r. przez papieża Honoriusza III bullą Solet annuere.
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nie pozostaje bez kary. Ja zaś dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu nie
wiem, czym mogłem zawinić, czego bym nie naprawił przez spowiedź
i zadośćuczynienie. 32 Ponadto Pan w swoim miłosierdziu udzielił mi
tej łaski, że w modlitwie otrzymuję jeszcze rozeznanie wszystkiego, co
Mu się podoba, lub nie podoba. Być może jednak, że teraz przez swoich
żandarmów skarcił mnie, bo chociaż kardynał chętnie okazał mi miłosierdzie i dla mojego ciała takie wytchnienie, byłoby rzeczą konieczną,,
bracia moi, którzy idąc przez świat cierpią głód i wiele udręk, a także
inni bracia, którzy przebywają w pustelniach i ubogich pomieszczeniach,
gdyby usłyszeli, że mieszkam u kardynała, będą mieć okazję do szemrania przeciw mnie, mówiąc: My znosimy tyle przeciwności, a on ma
swoje wygody. Ja zaś jestem zobowiązany zawsze być dla nich dobrym
wzorem, bo po to zostałem im dany. Bracia bardziej będą zbudowani,
gdy będę przebywał w ubożuchnych klasztorach między nimi, niż gdzie
indziej i cierpliwiej zniosą swoje niewygody słysząc, że i ja je znoszę."
Najwyższym i ustawicznym wysiłkiem naszego Ojca było staranie
się o to, by zawsze dawać wszystkim dobry przykład i by innym braciom nie dawać okazji do szemrania z jego powodu. Z tego względu zdrowy czy chory tyle i tak bardzo cierpiał, że gdyby jacykolwiek bracia
wiedzieli tak, jak my, którzy byliśmy z nim, aż do dnia jego śmierci, ilekroć czytaliby mu o tym lub sobie przypominali, nie mogliby powstrzymać się od łez i z większą cierpliwością i radością znosiliby wszystkie
udręki i braki.
Błogosławiony Franciszek zszedł więc wczesnym rankiem z wieży
i poszedł do kardynała opowiadając mu wszystko, co mu się przydarzyło
i co zniósł wraz ze swym towarzyszem. Ponadto powiedział mu: „ L u dzie uważają, że jestem świętym człowiekiem, a tymczasem złe duchy
wyrzuciły mnie z więzienia." Na jego widok kardynał bardzo się ucieszył. Ponieważ zaś szanował go i uznawał za świętego, nie chciał mu
się sprzeciwiać, skoro nie chciał tam pozostać. Tak to błogosławiony
Franciszek pożegnawszy go wrócił do pustelni Fonte Colombo w pobliżu Rieti.
R o z d z i a ł LXVIII

Jak zganił braci chcących kroczyć drogą własnej mądrości i wiedzy,
a nie drogą pokory i jak przepowiedział im odnowę i powrót
do stanu pierwotnego
Gdy błogosławiony Franciszek był na kapitule generalnej u Matki
Bożej z Porcjunkuli, zwanej kapitułą rogozianą, 33 ponieważ były tam tylko mieszkania z mat, a było pięć tysięcy braci, wielu braci uczonych i mądrych udało się do biskupa Ostii, który tam przebywał i powiedziało mu:
„Panie, pragniemy, byś przekonał brata Franciszka, żeby poszedł za radą
mądrych braci i pozwolił im kierować sobą." Przytaczali też reguły świętych: Benedykta, Augustyna, Bernarda, które uczą, że życie zakonne ma
być tak a tak uporządkowane.
Gdy kardynał przekazał to wszystko błogosławionemu Franciszków
w formie napomnienia, błogosławiony Franciszek nic mu nie odpowiada32

Zob. „Słowa upomnień"... nr 24.
Data. t e j (kapituły nie została jeszcze ustalona. Może to być rok 1219
i wówczas uczestniczy w niej kardynał Hugolin lub rok 1221 i uczestniczy k a r d y nał R: Capooci.
33
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jąc wziął go za rękę i zaprowadził do braci zebranych na kapitule. W żarliwości i mocy Ducha Świętego tak zwrócił się do braci: „Bracia moi! Bracia moi! Bóg powołał mnie na drogę prostoty i pokory i naprawdę tę drogę ukazał mi dla mnie i dla wszystkich, którzy zechcą mi uwierzyć i mnie
naśladować. Dlatego nie chcę byście wspominali mi o jakiejś Regule, ani
świętego Benedykta, ani świętego Augustyna, ani świętego Bernarda, ani
też o jakiejś drodze i sposobie życia poza tym, który został mi łaskawie
ukazany przez Pana. Powiedział mi Pan, że chciał, abym był nowym szaleńcem na tym świecie i nie chciał nas prowadzić drogą innej wiedzy niż
ta. Lecz Bóg zawstydzi was przez waszą wiedzę i mądrość. Ja zaś ufam
żandarmom Pańskim, że przez nich Bóg was ukarze i jeszcze wrócicie ze
wstydem do waszego stanu."
Kardynał zdumiał się wielce i nic nie odpowiedział, a wszyscy bracia
zatrwożyli się wielce.
Rozdział

LXIX

Jak przewidział i przepowiedział, że zajmowanie się nauką może
stać się przyczyną upadku zakonu i jak zabronił jednemu
z towarzyszy zbytniego oddawania się studiom kaznodziejskim
Błogosławiony Franciszek cierpiał bardzo, gdy zaniedbując cnotę szukano później wiedzy (cfr 1 Kor 8, 1), szczególnie wówczas, gdy ktoś nie
trwał już w tym powołaniu do jakiego od początku został wezwany (cfr
1 Kor 7, 20—24).
Mawiał bowiem: „Bracia moi, którzy kierują się żądzą wiedzy, w dniu
utrapienia przekonają się, że mają puste ręce. Dlatego wolałbym, aby
umacniali się bardziej cnotami, aby, gdy nadejdzie czas utrapienia, w ucisku mieli Pana ze sobą. Nadejdzie bowiem utrapienie, w którym książki
do niczego nieużyteczne wyrzucane będą do zakamarków i piwnic" (cfr
Ps 21, 12). Nie mówił tak dlatego, że nie doceniał lektury Pisma Świętego, lecz aby wszystkich odciągnąć ocl próżnej żądzy zdobywania wiedzy
(cfr 1 Kor 13, 1—2). Chciał bowiem, by byli raczej dobrymi w miłości niż
uczonymi w zbytecznej wiedzy.
Przeczuwał również czasy niezbyt odległe, w których próżna wiedza
powinna stać się przyczyną upadku, dlatego też ukazał się po śmierci jednemu ze swych towarzyszy zbyt oddanemu studium kaznodziejstwa, ganiąc go i zabraniając mu, a równocześnie polecił, by usiłował wstąpić na
drogę pokory i prostoty.
Rozdział

LXX

Ci, którzy wstąpią do zakonu w czasach przyszłego ucisku będą
błogosławieni, a którzy okażą się wypróbowani będą lepsi od
swych poprzedników
Błogosławiony Franciszek mawiał: „Nadejdzie czas, w którym ten
umiłowany przez Boga zakon będzie tak zniesławiony przez złe postępowanie złych braci, że wstyd będzie pokazać się publicznie. Ci zaś, którzy
w tym czasie przyjdą, by przyjąć habit zakonny, będą prowadzeni działaniem samego Ducha Świętego i nie znajdzie się w nich żadnej zmazy
ciała i krwi i będą prawdziwie błogosławieni przez Pana. Choć nie będą
mieli czynów zasługujących, to jednak gdy oziębnie miłość pobudzająca
świętych do żarliwego działania spotkają ich niezmierne trudności. Ci,
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którzy w tym czasie okażą się wypróbowani będą lepsi od swoich poprzedników (cfr Mt 24, 12. 21. 44—46). Biada natomiast tym, którzy schlebiają sobie tylko pozorem i zewnętrznym przejawem postępowania zakonnego (cfr Mt 23, 27—28), a ufając swojej mądrości i wiedzy wewnątrz będą
bezczynni, to znaczy nie wykonując cnotliwych dzieł na drodze krzyża
i pokuty w rzetelnym zachowywaniu Ewangelii, którą są zobowiązani zachowywać rzetelnie i po prostu na mocy zakonnej profesji. Ci bowiem nie
będą opierać się wytrwale pokusom, na które Pan zezwoli dla wypróbowania wybranych. Ci jednak, którzy zostaną wypróbowani i uznani za
godnych pochwały otrzymają koronę życia (cfr Jk 1, 12) do zdobycia której przyczyni się w międzyczasie złość odrzuconych."
Rozdział

LXXI

Jak odpowiedział swojemu towarzyszowi pytającemu, dlaczego
w swoim czasie nie karcił uchybień, które były w zakonie
Pewien towarzysz błogosławionego Franciszka powiedział raz do niego: „Ojcze, wybacz mi, lecz to, co chcę ci powiedzieć rozważało już wielu."
I mówił: „Ty wiesz, jak niegdyś, dzięki łasce Bożej, cały zakon wzrastał
w doskonałej czystości, jak wszyscy bracia z ogromnym żarem i troskliwością we wszystkim przestrzegali świętego ubóstwa, a mianowicie w małych i ubogich budynkach i narzędziach pracy, w nielicznych i tanich
książkach i w ubiorze oraz jak w tym, tak i we wszystkich innych rzeczach zewnętrznych mieli jedną wolę i zapał troskliwego przestrzegania
wszystkiego, co dotyczy naszego stanu, powołania i dawania wszystkim
dobrego przykładu. Byli również jednomyślni w miłowaniu Boga i bliźniego, jako ludzie prawdziwie apostolscy i ewangeliczni. Teraz zaś począwszy od pewnego czasu zaczęła się ta czystość i doskonałość silnie różnicować, choć wielu tłumaczy to wzrostem liczby braci mówiąc, że ze
względu na to bracia nie mogą wszystkiego tak ściśle przestrzegać. Co
więcej, wielu braci doszło już do takiego zaślepienia w tych sprawach, że
sądzą, iż raczej swoim postępowaniem niż trzymaniem się pierwotnej tradycji bardziej zbudują i pobudzą lud do pobożności. Wydaje im się, że
dzięki temu będą mogli żyć uczciwiej, gardząc i za nic mając drogę świętej prostoty i ubóstwa, która była początkiem i fundamentem naszego zakonu. Biorąc to pod uwagę wierzymy mocno, że to bardzo ci się nie podoba, lecz bardziej się dziwimy, dlaczego, skoro ci się nie podoba, znosisz to
i nie karcisz tego?"
W odpowiedzi błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Niech Pan
ci wybaczy, bracie, to, że tak bardzo mi się sprzeciwiasz i chcesz mi przypisać to, co nie należy do moich obowiązków. Dopóki bowiem pełniłem
obowiązek przełożonego braci, a oni pozostawali wierni swemu powołaniu
i stanowi, chociaż od początku mego nawrócenia byłem zawsze chory to
jednak mało troszcząc się o siebie, zaspokajałem ich potrzeby przykładem
w postępowaniu i nauczaniu. Skoro jednak wziąłem pod uwagę, że Pan
pomnożył liczbę braci, a oni przez słabość i oziębłość ducha zaczęli się odchylać od prostej (cfr Pwt 31, 29) i bezpiecznej drogi, po której zwykli
postępować, a krocząc szeroką drogą wiodącą ku śmierci (cfr Mt 7, 13—14),
nie zważali na swe powołanie i stan, ani na dobry przykład i nie chcieli
porzucić niebezpiecznej drogi, wiodącej ku śmierci, na którą wkroczyli
mimo mojej nauki i napomnień oraz przykładu, który dawałem im nieustannie, dlatego powierzyłem kierownictwo i zarząd zakonu Panu i mi15 — Wczesne źródła franciszkańskie II
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nistrom. A zatem, chociaż wówczas, kiedy zrezygnowałem z obowiązku
przełożonego braci, usprawiedliwiając się przed nimi na kapitule generalnej, że ze względu na stan zdrowia nie mogłem sprawować pieczy nad nimi, to jednak gdyby bracia chcieli postępować według mojej woli, wówczas dla ich pożytku i pociechy nie chciałbym, żeby mieli innego ministra
prócz mnie aż do dnia mojej śmierci. Jeżeli bowiem wierny i dobry poddany zna i zachowuje wolę swojego przełożonego, ten nie musi się troszczyć zbytnio o niego. Co więcej, tak bardzo radowałbym się z dobroci
braci ze względu na ich i mój pożytek, że choćbym leżał chory w łóżku,
nie wahałbym się zrobić wszystkiego dla nich. Teraz jednak mój obowiązek przełożonego ma charakter wyłącznie duchowy, który polega na poskramianiu wad, na karceniu i poprawianiu ich w sposób duchowy. Jeżeli zaś nie mogę karcić i poprawiać ich głoszeniem nauki, upominaniem
i przykładem, to nie chcę stać się katem zdolnym do karania i chłostania
jak władcy tego świata.
Ufam bowiem Panu, że niewidzialni nieprzyjaciele, którzy są żandarmami Pana do karania na tym i w przyszłym świecie, jeszcze zemszczą
się na tych, którzy przekraczają przykazania Boże i obietnice swojej profesji. Sprawią, że zostaną skarceni przez ludzi tego świata ku swej hańbie
i zawstydzeniu i tak powrócą do swego powołania i swojego stanu.
Zaprawdę, aż do dnia mojej śmierci riie przestanę przynajmniej przykładem i dobrymi czynami nauczać braci kroczenia drogą, którą Pan mi
ukazał. Pouczyłem ich już przecież o niej i ukazałem im słowem i przykładem, by nie byli uniewinnieni przed Panem i abym sam nie musiał
dłużej ponosić odpowiedzialności za nich przed Bogiem."
Rozdział

LXXIa

Interpolacja
Brat Leon, towarzysz i spowiednik św. Franciszka napisał do brata
Corrado z Offida poniższe słowa, twierdząc, że usłyszał je z ust błogosławionego Franciszka, a tenże brat Corrado zebrał je u św. Damiana w pobliżu Asyżu. 34
Święty Franciszek stał w prezbiterium kościoła Matki Bożej Anielskiej, modląc się z rękoma wzniesionymi do góry i wołał do Chrystusa, by
miał miłosierdzie nad ludem w czasie wielkiego ucisku, który powinien
nadejść (cfr Lm 2, 19). A Pan powiedział: „Franciszku, jeżeli chcesz, bym
miał miłosierdzie nad ludem chrześcijańskim spraw, by twój zakon pozostał w takim stanie, w jakim został założony, bo nic więcej nie pozostaje
mi na tym świecie. A ja obiecuję ci, że z miłości do ciebie i twego zakonu
nie dopuszczę, by na świat przyszło jakiekolwiek utrapienie. Lecz mówię
ci, że oni muszą zboczyć z tej drogi, którą im wyznaczyłem (cfr Pwt 31,
29). Pobudzą mnie do takiego gniewu, że powstanę przeciw nim (cfr Pwt
32, 16. 19), zawezwę złe duchy i dam im taką władzę, jaką zechcą, a te
doprowadzą do tak gorszącego sporu między światem a nimi, że nikt nie
będzie mógł nosić twojego habitu gdzie indziej, jak tylko w lasach. Gdy
34
Tekst jest oczywiście późniejszą interpolacją. Brat Corrado z Offida wstępuje do zakonu w 1225 r. lub w 1255 r. m a j ą c czternaście lat. Znany jest jako
człowiek odznaczający się wieloma cnotami i kontemplacją. Zapoznawszy się
z pierwszymi towarzyszami św. Franciszka, troskliwie zbiera fakty i wiadomości
o świętym Ojcu i pierwszych latach zakonu, a następnie przesyła je tzw. Braciom Spirytualnym. Umiera w 1306 r.
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świat straci zaufanie do twego zakonu, nie będzie więcej światłości, bo ich
postawiłem jako światłość dla świata" (cfr Mt 5, 14).
A święty Franciszek powiedział: „Z czego będą żyli moi bracia, którzy będą mieszkać w lasach?" Chrystus odpowiedział: „Ja sam będę ich
żywił, jak żywiłem synów Izraela manną na pustyni (cfr Ne 9, 21), bo
będą oni tak dobrzy. I wówczas wrócą do pierwotnego stanu, w jakim zakon został założony i rozpoczął swoje istnienie."
Rozdział

LXXII

O tym, że dusze nawracają się dzięki modlitwom i łzom pokornych
i prostych braci, choć wydaje się, że ich nawrócenie jest dziełem
wiedzy i przepowiadania innych
Najświętszy Ojciec nie chciał, by bracia pragnęli wiedzy i książek,
lecz nauczał i pragnął, by usiłowali opierać się na świętej pokorze, naśladować czystą prostotę, świętą modlitwę i Panią Ubóstwo, na których święci i pierwsi bracia budowali swoje życie. Mówił, że jedynie ta droga jest
bezpieczna dla zbawienia własnego i zbudowania innych, ponieważ Chrystus do naśladowania którego zostaliśmy powołani, tę jedną nam pokazał
i jej nauczał zarówno słowem jak i przykładem.
Sam bowiem błogosławiony Ojciec przewidując przyszłość poznał
przez Ducha Świętego i częstokroć mówił braciom, że wielu braci pod pozorem zbudowania innych opuści własne powołanie, to znaczy świętą pokorę, czystą prostotę, modlitwę i pobożność oraz naszą Panią Ubóstwo
i zdarzy się, że będą sądzili, iż bardziej są przepojeni czyli napełnieni pobożnością, rozpaleni miłością i oświeceni poznaniem Boga dzięki rozumieniu Pisma, a skądinąd wewnątrz pozostaną oziębli i próżni. W ten sposób nie będą mogli powrócić do pierwotnego powołania, bo czas życia według swego powołania zmarnowali na próżne i fałszywe studium. Boję
się, że to, co wydawało się im, że posiadają, zostanie od nich odjęte (cfr
Mt 25, 29), bo to, co zostało im dane, to jest zachowanie i wypełnienie
swojego powołania zupełnie zlekceważyli. Mawiał też: „Jest wielu braci
wkładających tyle wysiłku i tyle troski w zdobywanie wiedzy opuszczających swoje święte powołanie, błąkających się ciałem i umysłem poza
drogą pokory i świętej modlitwy. Ci, gdy głoszą kazania ludowi i widzą,
że niektórzy budują się ich słowami i nawracają do pokuty nadymają się
i wynoszą z dzieła innych, jak gdyby z własnego. Bardziej jednak ku
własnemu potępieniu i sądowi głoszą naukę i naprawdę nic nie zrobili,
lecz byli tylko jakby narzędziami tych, przez których Pan rzeczywiście
zebrał taki owoc. Tych bowiem, o których sądzą, że budują się i nawracają na Skutek ich wiedzy i głoszonych kazań, Pan buduje i nawraca dzięki modlitwom i łzom świętych ubogich, pokornych i prostych braci, choć
ci najczęściej o tym nic nie wiedzą, bo jest wolą Bożą, by tego nie znali
i z tego powodu nie mogli się pysznić.
Ci bracia są moimi rycerzami okrągłego stołu, którzy ukrywają się
na pustyniach i w odległych miejscach, by pilniej oddać się modlitwie
i rozmyślaniom, opłakując grzechy swoje i innych, żyjąc w prostocie
i pokorze postępując, a Bóg zna ich świętość, choć czasem braciom i ludziom pozostają nieznane. Gdy dusze ich zostaną przedstawione Panu
przez aniołów, wówczas Pan pokaże im owoc i zapłatę za ich pracę (cfr
Mdr 10, 17), to znaczy wiele dusz, które zostały zbawione dzięki ich modlitwom i łzom. Powie do nich: — Synowie moi umiłowani, oto tyle i ta15»
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kie dusze zostały zbawione waszymi modlitwami, łzami i czynami, a ponieważ byliście w małych wierni, nad wieloma was postawię (cfr Mt 25,
21). Inni bowiem głosili kazania i trudzili się słowami swojej mądrości
i wiedzy, a ja dzięki waszym zasługom sprawiłem owoc zbawienia.
Weźcie więc zapłatę ich trudów i owoc waszych zasług, którym jest
królestwo wieczne, które zdobyliście dzięki natarczywości waszej pokory
i prostoty, a także modlitw i łez waszych.
W ten sposób ci, dźwigając swe snopy, to jest owoce i zasługi swojej
świętej pokory i prostoty wejdą do radości Pana ciesząc się i weseląc (cfr
Ps 125, 5—6).
Ci zaś, którzy nie troszczyli się o nic innego, jak tylko o wiedzę i ukazywanie innym drogi zbawienia, nic nie pracując dla siebie staną przed
trybunałem Chrystusa nadzy i próżni, niosący jedynie snopy zawstydzenia, hańby i bólu (cfr 2 Kor 5, 1—10).
Tak więc prawda świętej pokory i prostoty, świętej modlitwy i ubóstwa, która jest naszym powołaniem, dozna wywyższenia, chwały i uwielbienia, od której to prawdy ci ostatni nadęci próżno wiedzą (cfr 1 Kor 8,
1) odstąpili tak życiem jak i próżnymi słowami swojej mądrości mówiąc,
że prawda ta jest kłamstwem i niczym ślepcy prześladują okrutnie tych,
którzy kroczyli w prawdzie. Wówczas błąd i fałsz ich przekonań, którymi
się kierowali, które nazywali prawdą, przez które w zaślepieniu wielu
strącili do przepaści (cfr Mt 15, 14) zakończy się w boleści, zawstydzeniu
i hańbie, a oni sami, wraz ze swymi ciemnymi przekonaniami będą pogrążeni w ciemnościach zewnętrznych (cfr Mt 25, 30) z duchami ciemności."
Dlatego błogosławiony Franciszek mawiał często na temat tych słów:
»Aż niepłodna porodziła wielu, a która miała wielu synów, omdlała« (1
Kri 2, 5): „Niepłodny jest dobry zakonnik, prosty, pokorny, ubogi i wzgardzony, lekceważony i odrzucony, który świętymi modlitwami i cnotami
bezustannie innych buduje i rodzi w bólach rodzenia" (cfr Ga 4, 19; Rz
8, 22—26).

Słowa te powtarzał bardzo często wobec ministrów i innych braci,
zwłaszcza na kapitule generalnej.
Rozdział

LXXIII

Jak chciał i uczył, że przełożeni, kaznodzieje
powinni zaprawiać się w modlitwie i praktykować dzieła pokory
Franciszek, wierny sługa i doskonały naśladowca Chrystusa, czując
się całkowicie upodobniony do Chrystusa przede wszystkim dzięki cnocie
pokory, pragnął tę właśnie pokorę przed wszystkimi innymi cnotami widzieć w swoich braciach i do ukochania jej, pragnienia, zdobywania i zachowywania nieustannie słowem i przykładem serdecznie ich zachęcał,
a szczególnie ministrów i kaznodziejów napominał do wykonywania dzieł
pokory.
Mawiał bowiem, że ze względu na obowiązki przełożeństwa i łaskę
kaznodziejską nie powinno się opuszczać świętej i nabożnej modlitwy, chodzenia za jałmużną, pracowania czasem własnymi rękami i spełniania innych czynów pokory tak, jak robią to inni bracia dla dawania dobrego
przykładu i pożytku duchowego tak własnego jak i innych. I dodawał:
„Bardziej zbudowani są bracia podwładni, gdy ich ministrowie i kaznodzieje oddają się chętnie modlitwie i zniżają się do pełnienia pokornych
uczynków i spełniania niższych posług. W przeciwnym bowiem razie nie
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mogą bez własnego zawstydzenia, potępienia i wyroku na siebie zachęcać
do tego innych braci (cfr Mt 23, 4; 1 P 5, 1—3). Trzeba bowiem za wzorem Chrystusa wcześniej wypełniać niż nauczać, a także równocześnie
wypełniać i nauczać" (cfr Mt 5, 19; Dz 1, 1).
Rozdział

LXXIV

Jak dla własnego zawstydzenia nauczał braci rozpoznawania,
kiedy on sam jest sługą Bożym, a kiedy nim nie jest
Błogosławiony Franciszek zwołał raz wielu braci i powiedział im:
„Prosiłem Pana, by raczył mi objawić, kiedy jestem Jego sługą, a kiedy
nie. Niczego bowiem innego nie pragnę, jak tylko tego, by być Jego sługą. Najłaskawszy zaś Pan w swojej dobroci, sam mi wówczas tak odpowiedział: Wiedz, że prawdziwie jesteś moim sługą wtedy, gdy święcie
myślisz, mówisz i robisz. Dlatego wezwałem was, bracia, i wyjawiłem
wam to, bym mógł zawstydzić się wobec was, kiedy zobaczycie, że uchybiam w tym wszystkim, albo w czymś z tego."
Rozdział

LXXV

Jak stanowczo chciał, by wszyscy bracia pracowali
czasem własnymi rękami
Mawiał, że letni, nie oddający się pokornie i gorliwie żadnemu zajęciu, rychło zostaną wyrzuceni z ust Pana (cfr Ap 3, 16); nikt nie może
wobec Niego okazać się bezczynny, żeby go natychmiast nie zniszczył
ostrym zębem. Stąd sam, wzór wszelkiej doskonałości, pokornie pracował
własnymi rękami, nie pozwalając uchodzić 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."
Mówił, że zysku z pracy albo zapłaty nie należy pozostawiać woli
pracującego, ale gwardiana lub wspólnoty.
Część

czwarta

JEGO GORLIWA TROSKA O PRZESTRZEGANIE REGUŁY I O CAŁY ZAKON
Rozdział

LXXVI

Jak chwalił postępowanie według Reguły i chciał,
aby bracia ją znali, o niej mówili i z nią umierali
Błogosławiony Franciszek doskonale gorliwy w zachowywaniu świętej Ewangelii najżarliwiej troszczył się o wspólne zachowywanie naszej
Reguły, która nic jest niczym innym, jak doskonałym zachowywaniem
Ewangelii, a tym, którzy są i będą gorliwi w jej zachowywaniu udzielił
szczególnego błogosławieństwa.
Swoim naśladowcom mówił, że Reguła, którą przyrzekliśmy zachowywać jest księgą życia, nadzieją zbawienia, zadatkiem chwały, rdzeniem
Ewangelii, drogą krzyża, stanem doskonałości, kluczem do r a j u i zawarciem wiecznego przymierza (cfr Prz 13, 14; Syr 24. 32: Rdz 1.7, 6—7).
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Chciał, aby wszyscy ją mieli i znali. Pragnął, aby bracia podczas swoich rozmów często odwoływali się do niej, by zapobiec zniechęceniu, a jeszcze częściej rozmawiali o niej z wewnętrznym człowiekiem, by pamiętać
o złożonej przysiędze (cfr Syr 11, 21; Mdr 8, 9; Ef 3, 16; Wj 13, 9).
Uczył również, że powinni zawsze stawiać ją sobie przed oczy jako
napomnienie i przypomnienie ideału życia, które należy prowadzić i obowiązującej obserwancji zakonnej. Co więcej, chciał i uczył braci, że powinni również z nią umierać.
Rozdział

LXXVII

O świętym bracie zakonnym, który został umęczony
trzymając Regułę w rękach
Pewien brat zakonny, 35 o którym jesteśmy przekonani, że niewątpliwie został przyjęty do chóru męczenników, pomny na naukę i polecenie
najbłogosławieńszego Ojca, gdy ze względu na gorące pragnienie męczeństwa przebywał wśród niewiernych i był wiedziony na męki przez Saracenów, z wielką żarliwością dzierżąc oburącz Regułę i pokornie klęcząc
powiedział swemu towarzyszowi: „Bracie najdroższy, przed oczyma majestatu Bożego i przed tobą wyznaję, że jestem winny tego wszystkiego,
co uczyniłem wbrew tej Regule."
To krótkie wyznanie przerwał miecz, który kończąc życie, przyniósł
mu koronę męczeństwa. Brat ten wstąpił do zakonu jako chłopiec tak, że
zaledwie mógł znieść post przepisany przez Regułę, a jednak jako chłopiec nosił na gołym ciele włosiennicę! Szczęśliwy chłopiec, który szczęśliwie zaczął, a jeszcze szczęśliwiej zakończył!
Rozdział

LXXVIII

Jak pragnął, by zakon zawsze pozostawał pod opieką
i kierownictwem Kościoła
Błogosławiony Franciszek powiedział: „Pójdę i polecę Zakon Braci
Mniejszych świętemu Kościołowi rzymskiemu, który rózgą swej mocy
przestraszy i ukarze ludzi złej woli (cfr Ps 44, 7), a synowie Boży (cfr Rz
8, 14—16) 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."
35
Brat Eletto. Dostąpił łaski śmierci męczeńskiej podczas generalatu brata
Eliasza. W „Martyrologium franciszkańskim" jest wymieniony pod datą 1 VII.
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LXXIX

O czterech przywilejach, których Pan udzielił zakonowi
i oznajmił je błogosławionemu Franciszkowi
Błogosławiony Franciszek mawiał, że otrzymał od Pana za pośrednictwem anioła te cztery przywileje, a mianowicie: zakon i ideał życia Braci Mniejszych będzie istniał aż do dnia sądu, że nikt umyślnie prześladujący zaikon 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.
Rozdział

LXXX

O warunkach, które według niego musi spełniać minister generalny
i jego towarzysze
Tak wielką była jego gorliwość o zachowanie doskonałości w zakonie
i tak ważną wydawała mu się doskonałość życia według Reguły, że często rozmyślał, kto byłby zdolny po jego śmierci objąć kierownictwo nad
całym zakonem i dbać z pomocą Bożą o zachowanie całej doskonałości,
lecz nie mógł znaleźć nikogo odpowiedniego.
Pod koniec jego życia powiedział do niego pewien brat: „Ojcze, ty
odejdziesz do Pana, a ta rodzina idąca za tobą pozostanie na tym łez padole (cfr Ps 83, 6—7); wskaż nam więc kogoś, jeżeli znajdziesz w zakonie,
na ¡kim mógłby spocząć twój duch i któremu godnie można byłoby powierzyć ciężar obowiązków ministra generalnego."
Sw. Franciszek odparł, wymawiając każde słowo z westchnieniem:
„Synu mój, nie widzę nikogo, kto byłby zdolny być wodzem tej armii tak
wielkiej i tak różnej, pasterzem tej owczarni tak ogromnej i wielkiej.
Ukażę ci jednak, jaki powinien być wódz i pasterz tej rodziny. Człowiek
ów — powiedział — powinien prowadzić życie bardzo stateczne, odznaczać się głęboką dyskrecją i cieszyć nienaganną opinią; nie powinien nikogo obdarzać szczególniejszym przywiązaniem, by wynosząc część tych,
których miłuje, nie wywołał zgorszenia u wszystkich. Powinien być miłośnikiem gorliwej modlitwy, dzielić swój czas między troskę o własną
duszę i dusze swej owczarni. Wczesnym rankiem powinien składać n a j świętszą ofiarę mszy i w długiej modlitwie serdecznie polecać Bożej opiece siebie samego i swoją trzódkę. Po modlitwie zaś powinien znaleźć się
wśród braci, aby być do ich usług, odpowiadając i zaradzając potrzebom
wszystkich z miłością, cierpliwością i łagodnością.
Nie powinien mieć względu na osoby (cfr Pwt 1, 17; Iz 42, 2) tak, by
mniej troszczyć się o braci prostych i niewykształconych, niż uczonych
i mądrych. Skoro został mu udzielony dar wiedzy, powinien w postępowaniu być bardziej obrazem pobożności, prostoty, cierpliwości i pokory.
Niech rozwija cnoty w sobie i w innych, niech ćwiczy się w ustawicznym
ich praktykowaniu, a drugich niech do tego pobudza raczej przykładem
niż słowami (cfr Mt 5, 19).
Niech gardzi pieniędzmi, które są główną przyczyną zepsucia naszego stanu i doskonałości. Jako głowa i przykład, który wszyscy mają naśladować, niech nie używa nigdy pieniędzy. Niechże wystarczy mu habit
i Reguła, niech innym zostawi kałamarz, pióro, tabliczki i pieczęć. Niech
nie gromadzi książek, niech nie oddaje się zbytnio nauce, aby nie zaniedbywać swego posługiwania w czasie na to przeznaczonym. Pobożnie niech
pociesza utrapionych, gdyż jest ostatnim lekarstwem dla udręczonych,
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aby słabych nie przemogła choroba rozpaczy, gdyby nie mogli otrzymać
odeń lekarstw. Aby najgwałtowniejszych skłonić ku łagodności, niech zaprze się samego siebie, niech zrezygnuje nawet ze swych praw, aby pozyskać duszę.
Niech świadczy ogromne miłosierdzie tym, którzy wystąpili z zakonu,
jak owcom, które zginęły i niech nigdy nie odmówi im miłosierdzia (cfr
Ps 118, 176; Mt 10, 6; Kol 3, 12) wiedząc, że bardzo silne są owe pokusy,
które mogą doprowadzić do takiego upadku oraz, że sam spadłby być może w przepaść głębszą, gdyby Pan do tego dopuścił (cfr Ga 6, 1—2).
Chcę, by jako następca Chrystusa przez wszystkich był czczony z całą pobożnością i szacunkiem; niech wszyscy bardzo życzliwie dają mu
wszystko według jego potrzeb i tego, co odpowiada naszemu stanowi.
Zaprawdę, nie przystoi mu bardziej cieszyć się zaszczytami i pochwałami, niż obelgami, gdyż zaszczyty nie zmienią na lepsze jego życia. J e żeli przypadkiem potrzebowałby jedzenia bardziej wyszukanego i lepszego, niech nie spożywa go w ukryciu, lecz wobec wszystkich, by chorzy
i słabi nie wstydzili się, że sami muszą być w to zaopatrywani.
Przede wszystkim do niego należy obowiązek odkrywania tajników
sumienia, wyjawianie prawdy ukrytej w sercach. Niech uważa za podejrzane wszelkie oskarżenia aż dotąd, gdy prawda zacznie ukazywać się
w trakcie sumiennego badania. Niech nie daje posłuchu gadułom, a ich
oskarżenia niech uważa za szczególnie podejrzane i niech im łatwo nie
wierzy (cfr Job 29, 16; Prz 10, 19). W końcu niech będzie takim, który
z powodu pożądliwości utrzymania zaszczytu w żaden sposób nie wyprze
się i nie naruszy mężnego sposobu zachowywania sprawiedliwości i słuszności. Niech robi to jednak tak, by nigdy nie zgubić żadnej duszy zbytnią surowością, aby z powodu nadmiernej łagodności nie zrodziła się oziębłość, a karność nie była burzona zbytnią pobłażliwością. Niech obawiają
się go wszyscy i niech miłują go ci, którzy się go obawiają. Niech zawsze
uważa i odczuwa, że obowiązek przełożonego jest dla niego raczej ciężarem, niż zaszczytem.
Chciałbym również, by miał towarzyszy o wypróbowanej uczciwości,
surowych wobec wszelkich rozkoszy, mężnych w przeciwnościach, miłosiernych i współczujących wobec winnych, mających jednakową miłość
do wszystkich. Niech nie otrzymują w zamian za swą pracę niczego, co
nie jest konieczne dla ciała. Niech nie pragną niczego, tylko chwały Bożej, rozwoju zakonu, dobra własnej duszy i zbawienia wszystkich braci.
Niech będą również uprzejmi dla wszystkich, niech ze świętą radością
przyjmują tych, którzy do nich przychodzą, niech wobec wszystkich z prostotą i czystością będą ; wzorami i przykładem zachowywania Ewangelii
według Reguły, którą ślubowali. Oto — powiedział — taki powinien być
minister generalny tego zakonu i takich mieć towarzyszy."
Rozdział

LXXXI

Jak Pan przemówił do niego, gdy bardzo się dręczył
oddalaniem się braci od doskonałości (cfr Ps 118, 21)
Ponieważ, w miarę swej gorliwości, którą ustawicznie starał się o doskonałość zakonu, zrozumiały jest smutek, jaki ogarniał go, gdy słyszał
lub dostrzegł w nim jakąś niedoskonałość. Gdy zaczął pojmować, że jacyś
bracia w zakonie dawali zły przykład i że bracia zaczęli się już oddalać
od najwyższych szczytów swego powołania, poruszony wewnątrz wielkim
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bólem serca (cfr Rdz 6, 6), pewnego razu wołał do Pana w modlitwie:
„Panie, polecam ci rodzinę, którą mi dałeś."
Pan natychmiast mu odpowiedział: „powiedz mi, o człowieku, prosty
i nieuczony, czemu tak się smucisz, gdy jakiś brat występuje z zakonu
i gdy bracia nie kroczą drogą, którą ci pokazałem? Powiedz mi również,
któż założył ten zakon braci? (cfr Jr 2, 213; Mt 15, 13). Kto sprawił, że
człowiek nawraca się ku pokucie? Kto daje moc wytrwania w niej? Czyż
to nie ja? Nie wybrałem cię jako człowieka uczonego i wymownego na
głowę mojej rodziny, bo nie chcę, abyś ty i ci, którzy będą prawdziwymi
braćmi i prawdziwie zachowującymi Regułę, którą ci dałem kroczyli drogą wiedzy i wymowy (cfr Iz 41, 9—10; Mt 24, 45). Wybrałem cię jako prostego i niewykształconego, byś mógł poznać tak ty, jak i inni, że sam będę
czuwał nad moją owczarnią i postawiłem cię na znak dla nich, by dzieła,
które ja wykonuję w tobie, za twoim przykładem oni także powinni w tobie wykonywać. Ci bowiem, którzy kroczą drogą, którą ci ukazałem, posiadają mnie, i będą pełniej posiadać. Tym zaś, którzy będą chcieli kroczyć inną drogą, również i to, co wydaje się im, że posiadają, zostanie
im odebrane (cfr J 10, 10). Dlatego mówię ci, byś tak bardzo nie martwił
się o resztę, lecz czyń, co czynisz i działaj, jak działasz, bo zakon braci
ustanowiłem w wiecznej miłości (cfr Jr 31, 1—3). Stąd możesz poznać, że
tak bardzo go kocham, iż jeśli jakiś brat, wróciwszy do wymiotów, umrze
poza zakonem, do zakonu poślę innego, który zamiast niego posiądzie jego
koronę, a jeśli się jeszcze nie narodził, sprawię, że się narodzi (cfr Prz 26,
11; 2 P 2, 21—22; Ap 3, 11). A żebyś wiedział, że życie i zakon braci kocham dobrowolnie, to choćby zdarzyło się, że w całym zakonie pozornie
tylko trzech braci jeszcze będzie, to mój zakon i na wieki go nie opuszczę"
(cfr Oz 14, 5).
Usłyszawszy to, duch jego został cudownie pocieszony. A chociaż
z ogromnej gorliwości o doskonałość zakonu, którą zawsze się odznaczał,
nie mógł w ogóle powstrzymać się od gwałtownego smutku, gdy słyszał
o jakimś wykroczeniu braci, z którego rodził się zły przykład czy zgorszenie, to jednak gdy Pan umocnił go w ten sposób, przypominał sobie te
słowa psalmu: »Przysiągłem i postanowiłem przestrzegać sprawiedliwości Pana« (Ps 118, 106) i zachowywać Regułę, którą dał mi sam Pan i tym,
co będą chcieli mnie naśladować. Ci wszyscy bracia tak, jak ja zobowiązali się również do tego samego. Dlatego, od kiedy zrezygnowałem z obowiązku przełożonego braci ze względu na moje choroby i inne rozumne
powody, nie jestem już zobowiązany do czego innego, jak do modlitwy
za zakon i do dawania braciom dobrego przykładu. Otrzymałem to bowiem
od Pana i wiem naprawdę, że gdyby nawet nie usprawiedliwiała mnie
choroba więcej pożytku przyniósłbym zakonowi codziennie modląc się zań
do Pana, który nim kieruje, zachowuje go i wspiera (cfr Kol 1, 9). Do tego bowiem zobowiązałem się przed Bogiem i braćmi, aby jeśli jakiś brat
zginąłby z powodu mego złego przykładu chcę być zobowiązany zdać
z niego sprawę przed Panem."
Słowa te mówił sobie dla uspokojenia własnego serca, a jeszcze częściej wyjaśniał je braciom w czasie rozmów i na kapitułach. Dlatego też,
gdy jakiś brat kiedykolwiek mówił mu, że powinien włączać się w kierownictwo zakonu, odpowiadał mówiąc: „Bracia mają swoją Regułę i ślubowali ją zachowywać, i aby nie mieli wymówki z mego powodu, skoro
spodobało się Panu postanowić, abym był ich przełożonym, przysiągłem
wobec nich również ją zachowywać. Przeto, żeby bracia wiedzieli, co po-
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winni czynić, a czego unikać, nie pozostaje mi nic innego, jak pouczać
ich swoimi czynami, bo na to zostałem im dany i to w tym życiu i po
śmierci."
Rozdział

LXXXII

O szczególnej trosce, którą otaczał klasztor Matki Bożej z Porcjunkuli
i o zarządzeniach, które tam wydał przeciw próżnemu gadulstwu
J a k długo żył odznaczał się szczególną troską i staraniem o to, by bardziej niż w innych klasztorach zakonnych była zachowywana wszelka doskonałość życia i postępowania w tym świętym miejscu Matki Bożej
Anielskiej, jako głowie i Matce całego zakonu. Starał się i chciał, by
miejsce to było wzorem i przykładem pokory, ubóstwa i wszelkiej doskonałości ewangelicznej dla wszystkich klasztorów, a także, by mieszkający tam bracia byli zawsze gorliwsi i troskliwsi od innych braci w wypełnianiu i przestrzeganiu wszystkiego, co odnosi się do doskonałości zakonnej obserwancji. Dlatego swego czasu dla uniknięcia bezczynności, która
jest korzeniem wszelkiego zła (cfr 1 Tm 6, 10), a szczególnie życiu zakonnika, polecił, aby bracia codziennie po spożyciu posiłku natychmiast razem z nim oddawali się jakiejś pracy, by dóbr, które zdobyli w czasie modlitwy nie zatracili całkowicie lub częściowo przez próżne i bezużyteczne
rozmowy, do których człowiek jest najbardziej skłonny po posiłku. Również polecił i nakazał, by pilnie przestrzegano tego, że jeśli jakiś brat
przechadzając się lub pracując z innymi braćmi, wypowiedziałby jakieś
próżne słowo, był zobowiązany odmówić raz »Ojcze nasz« chwaląc Boga
na początku i na końcu modlitwy. Gdyby jednak, uświadomiwszy sobie
swój błąd, najpierw sam się oskarżył, niecb odmówi tylko «Ojcze nasz»
z »Pochwałami Pana« za swoją duszę, jak powiedziano wyżej. Gdyby zaś
z tego powodu najpierw został skarcony przez jakiegoś brata, powinien
odmówić «Ojcze nasz» z »Pochwałami Pana« we wskazany sposób za duszę brata karcącego. Jeśliby natomiast zganiony wymawiał się i nie chciał
odmówić »Ojcze nasz« jest zobowiązany w ten sam sposób odmówić »Ojcze nasz« dwukrotnie za duszę brata upominającego go. Jeżeli ten, lub
kto inny potwierdzi, że słowo było rzeczywiście niepotrzebne, niech
wspomniane »Pochwały Pana« na początku i na końcu modlitwy odmówi
tak głośno, by wszyscy obecni bracia słyszeli i rozumieli. Bracia zaś podczas jego modlitwy niech milczą i słuchają. Jeżeli zaś ktoś słysząc brata
wypowiadającego niepotrzebne słowo milczałby i nie upomniałby go, sam
zobowiązany jest do odmówienia «Ojcze nasz» z »Pochwałami Pana« za
duszę owego mówiącego brata.
A każdy brat, który wchodząc do celi, do domu, lub jakiegokolwiek
miejsca spotka tam brata łub braci, powinien natychmiast pobożnie chwalić i błogosławić Pana.
Najświętszy Ojciec zawsze troszczył się o odmawianie tych »Pochwał
Pana«, a innych braci najżarliwiej i najgorliwiej uczył i zachęcał odmawiać je starannie i pobożnie.
Rozdział

LXXXIII

Jak upominał braci, by nigdy nie opuścili tego miejsca
Chociaż błogosławiony Franciszek wiedział, że królestwo Boże założone zostało na całym okręgu ziemskim i wierzył, że łaska Boża może być
udzielana wybranym na każdym miejscu (cfr Prz 15, 3), to jednak był
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przekonany, że miejsce Matki Bożej z Porcjunkuli napełnione było obfitszymi łaskami i zaszczycone częstszymi nawiedzinami wyższych duchów
z nieba.
Mawiał więc często braciom: „O, synowie, uważajcie, abyście nigdy
nie opuścili tego miejsca. Jeżeli wyrzucą was z jednej strony, drugą
wchodźcie, bo miejsce to jest prawdziwie święte i jest mieszkaniem Chrystusa i Jego dziewiczej Matki. Tutaj to, gdy byliśmy nieliczni, Najwyższy powiększył naszą liczbę, t u t a j światłem swojej mądrości oświecił
dusze swoich ubogich, t u t a j rozpalił wolę naszą ogniem swojej miłości.
Tutaj ten, kto będzie modlił się sercem pobożnym, otrzyma to, o co
będzie prosił, a występny surowiej zostanie ukarany. Dlatego, o synowie,
okazujcie temu miejscu szczególną cześć i honor, jako że jest to prawdziwie przybytek Boga (cfr Ap 21,3) szczególnie umiłowany przez Niego
i Jego Matkę. Tutaj także z całego serca głosem radości i wyznania
uwielbiajcie Boga Ojca i Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa w jedności
Ducha Świętego."
Rozdział

LXXXI V

Przywileje, którymi Pan obdarzył miejsce Matki Bożej Anielskiej
Zaprawdę święte jest to miejsce
wśród miejsc najświętszych
i słuszną czcią otoczone,
najbardziej honorów godne.
Szczęśliwe nosi imię,
szczęśliwszą jeszcze nazwę
a przydomek proroczą
k r y j e też przepowiednię.
Tu w blaskach światła
spływa zastęp anielski
i zwykle noc rozbrzmiewa
głosami ich pieśni.
Skoro runął cały,
Franciszek go naprawił.
Jednym z tych trzech stał się,
które sam Ojciec odbudował.
Ojciec wybrał to miejsce,
gdy ciało przyoblekł worem.
T u t a j złamał swe ciało
i siłą poddał duchowi.
To w tej świątyni, tutaj,
zrodził się Zakon Mniejszych,
gdy przykład Ojca przyjmuje
rzesza mężczyzn.
Tu Boga poślubia Klara,
w ofierze składa swe włosy,
wyzuta ze zbytków świata
kroczy śladami Chrystusa.
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Tu święcie rodząc
Braci i Ubogie Panie,
święta Matka przez nich
Chrystusa światu daje.
Tutaj zwężona została
starego świata szeroka droga
a w powołanym ludzie
wzmocniona cnota.
Tutaj powstaje Reguła,
odradza się ubóstwo święte.
Skąd rozpościera się chwała
i Krzyż powraca na miejsce.
Jeśli niespokojny Franciszek
gdziekolwiek doznaje ucisku,
t u t a j znajduje spokój
i tu odradza swe myśli.
Tu ukazuje się prawdą
to, w co zwykle się wątpi.
Tu można otrzymać wszystko,
o co samego Ojca się prosi.
Część

piąta

JEGO TROSKA O DOSKONAŁOŚĆ BRACI
Rozdział

LXXXV

Jak im opisał doskonałego brata
Najświętszy Ojciec przemienił jakimś sposobem braci w świętych
zajmując ich niejako ogniem miłości i żarem gorliwości, z jaką starał się
0 ich doskonałość, często zastanawiał się, jakimi cechami i zaletami powinien odznaczać się Brat Mniejszy. Mawiał więc, że ten byłby dobrym
Bratem Mniejszym, który prowadziłby takie życie i miałby takie zalety,
jak ci święci bracia, a mianowicie: wiarę brata Bernarda, którą posiadał w stopniu najdoskonalszym wraz z umiłowaniem ubóstwa; prostotę
1 czystość brata Leona odznaczającego się rzeczywiście najświętszą czystością; wytworność brata Anioła, który był pierwszym rycerzem przyjętym do zakonu i odznaczał się wszelką wytwornością i łagodnością;
miły wygląd i zdrowy rozsądek wraz z pięknem i pobożnym sposobem
wysławiania się brata Masseo; umysł wzniesiony ku kontemplacji tak,
jak miał go doprowadzony do szczytu doskonałości brat Idzi; pełną cnót
i ustawiczną modlitwę brata Rufina, który zawsze modlił się bez ustanku, bo nawet śpiąc czy pracując umysł jego był z Panem; cierpliwość
brata Jałowca, który doszedł do doskonałego stanu cierpliwości, którą
zawsze miał przed oczyma i dzięki gorącemu pragnieniu naśladowania
Chrystusa na drodze krzyżowej; siłę duchową i cielesną brata Jana
z Lodi, który w owym czasie był fizycznie silniejszy od wszystkich innych ludzi; miłość brata Roggero, którego całe życie przepełnione było
gorącą miłością oraz gorliwą skwapliwość brata Lucido, który najbardziej odznaczał się nią i nie chciał przebywać w żadnym miejscu dłużej
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niż miesiąc; gdy tylko bowiem spodobało mu się jakieś miejsce, by mógł
tam zamieszkać, natychmiast opuszczał je, mówiąc: „nie mamy mieszkania t u t a j lecz w niebie" (cfr Hbr 13,14).
Rozdział

LXXXVI

Jak opisywał bezwstydne oczy, aby pobudzić braci do czystości
Pośród innych cnót, które kochał i pragnął, by bracia je posiadali,
zaraz po podstawowej cnocie pokory szczególną miłością darzył piękność
i nieskalaność czystości. Chcąc więc pouczyć braci, by zawsze mieli skromne spojrzenie takim porównaniem zwykł był określać spojrzenia nieskromne: pobożny i potężny król wysłał do królowej kolejno dwóch posłańców. Powraca pierwszy i słownie tylko przekazuje wieści nic nie
mówiąc o królowej, bo oczy swoje trzymał mądrze na ich miejscu (cfr
Koh 2,14) i nie błąkały się w jakiś sposób po królowej. Wrócił także drugi i po kilku słowach odpowiedzi rozwodził się w długiej historii nad
pięknością królowej: „Zaprawdę, panie — zakończył —• widziałem najpiękniejszą kobietę, szczęśliwy, kto się nią rozkoszuje." A król do niego:
„Ty sługo niegodziwy (cfr Mt 18,32), rzuciłeś na moją małżonkę nieskromne spojrzenia. Widać, że chciałbyś przebiegle zdobyć to, co ujrzałeś."
Rozkazuje więc zawołać pierwszego i pyta go: „Co sądzisz o królowej?"
—1 „Jestem o niej najlepszego zdania — odpowiedział mądrze — bo chętnie i cierpliwie wysłuchała wszystkiego." Mówi mu król: „Czyżby brakowało jej piękności?" A on odpowiada: „Panie mój, twoją rzeczą jest
patrzeć na nią i to ocenić, moją zaś było przekazanie wiadomości." Król
wydaje wyrok: „Ty masz oczy czyste — mówi •— pozostań więc w mych
komnatach czystszy ciałem i miej udział w moich rozkazach. Zaś ten bezwstydny niech ODUŚci mój dom, aby nie skalał małżeńskiego łoża" (cfr
Mt 25,21—30).
Mawiał bowiem: „Któż nie powinien z pełnią szacunku spoglądać
na oblubienicę Chrystusa?"
Rozdział

LXXXVII

O trzech poleceniach, które zostawił braciom
celem zachowania ich doskonałości
Gdy pewnego razu zbierało mu się na wymioty z powodu choroby
żołądka, nadmierne umartwienie, na które się zdobył, przyczyniło się
do tego, że rzeczywiście wymiotował krwią przez całą noc aż do samego
rana. Gdy towarzysze zobaczyli, że ze względu na ogromne osłabienie
i boleści już jakby umierał, w wielkim bólu i płaczu powiedzieli do
niego: „Ojcze, co my zrobimy bez ciebie? Komu zostawisz nas osieroconych? (cfr 1 Kor 4,15). Ty zawsze byłeś dla nas ojcem i matką, poczynając i rodząc nas w Chrystusie (cfr Ga 4,10). Ty byłeś nam wodzem
i pasterzem, nauczycielem i wychowawcą bardziej przykładem niż słowem ucząc i wychowując nas. Dokąd więc pójdziemy, owce bez pasterza (cfr Jdt 11,15; Lm 5,3), osieroceni synowie bez ojca, ludzie niewykształceni i prości bez wodza? Dokąd udamy się, by cię szukać o chwało
ubóstwa, sławo prostoty i zaszczycie naszego poniżenia? Któż nam, jeszcze ociemniałym pokaże drogę prawdy? Gdzie będą usta mówiące i język
nam radzący? Gdzie będzie duch płomienny, kierujący nas na drogę
krzyża i umacniający nas w dążeniu do doskonałości ewangelicznej?
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Gdzież będziesz, byśmy pobiegli do ciebie, światło oczu naszych, byśmy
cię szukali, przyjacielu naszych dusz? Oto, ojcze, oto ty umierasz? Oto
zostawiasz nas tak opuszczonych, opuszczasz nas tak smutnych i pogrążonych w goryczy!
Oto nadchodzi ów dzień, dzień płaczu i goryczy, dzień opuszczenia
i smutku! Oto gorzki dzień! Zawsze, odkąd byliśmy z tobą baliśmy się
go ujrzeć! Co więcej, nie mogliśmy nawet myśleć o nim! Doprawdy, nic
w tym dziwnego! Wszak życie twoje było dla nas bezustannym światłem, a słowa twoje były pochodniami płonącymi i zapalającymi nas
bezustannie do kroczenia drogą krzyża, do ewangelicznej doskonałości,
do miłości i naśladowania najsłodszego Ukrzyżowanego! A więc Ojcze,
przynajmniej pobłogosław nam i pozostałym braciom, synom twoim,
których zrodziłeś w Chrystusie i zostaw nam jakąś pamiątkę swojej
woli, by bracia twoi zawsze mieli to w pamięci i mogli mówić: Te słowa
zostawił nasz Ojciec braciom i synom swoim w chwili swej śmierci."
Wówczas najpobożniejszy Ojciec, zwracając swoje ojcowskie oczy
na synów, powiedział im: „Zawołajcie do mnie brata Benedykta z Piratro." Brat ów był świętym i rozsądnym kapłanem, który odprawiał
mszę świętą błogosławionemu Franciszkowi, ilekroć ten leżał chory. Zawsze bowiem, gdy tylko mógł, chciał wysłuchać mszy świętej, nawet
gdy był bardzo chory. Gdy przyszedł doń, powiedział mu: „Napisz że
błogosławię wszystkim moim braciom, którzy są w zakonie i którzy
mają doń wstępować aż do skończenia świata. A ponieważ nie mogę
mówić z powodu słabości i cierpień choroby, w tych trzech słowach
krótko wyjawię moją wolę i intencję wszystkim braciom, tak obecnym
jak i przyszłym. Mianowicie: aby na znak mojej pamięci, błogosławieństwa i testamentu zawsze miłowali się wzajemnie tak, jak ja ich umiłowałem i miłuję; niech zawsze kochają i czczą naszą Panią Ubóstwo i niech
zawsze pozostają wierni i poddani przełożonym i duchownym świętej
matki Kościoła."
Tak bowiem nasz Ojciec zwykł był zawsze przy końcu kapituły
błogosławić i udzielać wszystkim braciom obecnym i mającym przyjść
do zakonu, a także poza kapitułą rozpalony miłością częstokroć tak robił.
Upominał zaś braci, by lękali się i wystrzegali się złego przykładu.
Przeklinał natomiast tych wszystkich, którzy złymi przykładami
pobudzaliby ludzi do bluźnienia przeciw zakonowi i sposobowi życia
braci, ponieważ dobrzy i święci bracia bardzo się tego wstydzą i bardzo
ich to boli.
Rozdział

LXXXVIII

Miłość, którą na krótko przed śmiercią okazał braciom,
dając każdemu po kawałku chleba, jak to uczynił Chrystus
Którejś nocy błogosławiony Franciszek był tak bardzo udręczony
bólami choroby, że właściwie nie mógł tej nocy ani odpocząć ani zasnąć.
Gdy zaś nastąpił ranek i bóle już nieco ustały, polecił zwołać wszystkich
braci obecnych w klasztorze i gdy siedzieli przed nim, patrzył na nich
i w nich widział wszystkich braci.
Kładąc prawą rękę na głowie każdego z nich, błogosławił wszystkich obecnych i nieobecnych, a także tych którzy będą wstępować
do zakonu aż do skończenia świata. Wydawało się im, że cierpiał, nie
mogąc przed swoją śmiercią zobaczyć wszystkich braci i swoich synów.
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Pragnąc zaś i w; śmierci naśladować swego Pana i Nauczyciela,
którego doskonale naśladował w ciągu życia, polecił przynieść sobie
chleby, które pobłogosławił oraz polecił je połamać na wiele kawałków,
ponieważ sam nie mógł tego zrobić z powodu wielkiego osłabienia. Biorąc je, wręczył każdemu bratu polecając, by każdy spożył całą cząstkę.
Tak, jak Pan chciał przed swoją śmiercią spożyć w Wielki Czwartek wieczerzę z apostołami na znak miłości, również i doskonały Jego
naśladowca błogosławiony Franciszek chciał ten sam znak miłości okazać
swoim braciom. A że chciał to uczynić na wzór Chrystusa jasno widać
z tego, iż pytał później, czy nie był to czwartek. Chociaż był to jednak
inny dzień, on utrzymywał, iż sądził, że to był właśnie czwartek. Jeden
zaś z owych braci zachował cząstkę tego chleba, a po śmierci błogosławionego Franciszka wielu chorych, którzy go skosztowali, zostało uzdrowionych ze swoich chorób.
Rozdział

LXXXIX

Jak obawiał się, by bracia n(ie ulegli jakiemuś zakłóceniu
z powodu jego chorób
Kiedy z powodu bólów swoich chorób nie mógł nie sprawiać kłopotu i widział, że dlatego bracia są bardzo rozproszeni i utrudzeni pracą
przy nim, zaczął się obawiać, by z nadmiernej pracy, której on był .powodem nawet najlżej nie obrażali Boga jakąkolwiek niecierpliwością,
gdyż bardziej niż własne ciało miłował ich dusze.
Pewnego razu powiedział więc ze wzruszeniem i współczuciem do
swoich towarzyszy: „Najdrożsi bracia i synowie moi! Niech was nia
zniechęca praca z powodu mojej choroby, ponieważ Pan za mnie, swojego sługę odda wam na tym świecie i w przyszłym wszelki owoc waszych prac, których teraz nie możecie wykonać (cfr Ps 137,8). Co więcej,
większą korzyść odniesiecie, niż gdybyście pracowali dla siebie, bo kto
mnie pomaga, wspomaga cały zakon i życie braci. Możecie nawet tak mi
mówić: Na ciebie robimy nasze wydatki, a Pan za ciebie będzie naszym
dłużnikiem."
Święty Ojciec mówił to chcąc przyjść z pomocą i wzmocnić ich ducha,
gdyż kierował się wielką gorliwością, którą odznaczał się w doskonaleniu ich dusz. Obawiał się bowiem, by czasem z powodu pracy wobec
niego nie mówili: „Nie możemy się modlić ani podołać takiej pracy,"
okazując się tym samym zniechęconymi i niecierpliwymi i w ten sposób
za małą pracę straciliby wielką nagrodę.
R o z d z i a ł XC

Jak upominał siostry św. Klary
Skoro błogosławiony Franciszek ułożył „Pochwały Pana z powodu
stworzeń," ułożył również kilka słów do śpiewu dla pocieszenia i zbudowania Ubogich Pań wiedząc, że bardzo martwiły się jego chorobą.
Ponieważ zaś nie mógł odwiedzić ich osobiście, posłał im te słowa przez
swych towarzyszy; chciał bowiem przekazać im swoją wolę w tych słowach, to znaczy, jak powinny żyć, pokornie postępować i jednomyślnie
trwać w miłości. Wiedział bowiem, że nawrócenie ich i święte postępowanie było nie tylko chlubą Zakonu Braci, lecz także największym
zbudowaniem Kościoła.
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Wiedząc zaś, że od początku swego nawrócenia prowadziły zbyt)
surowe i ubogie życie, zawsze odnosił się do nich z czcią i współczuciem. Również i w tych słowach prosił je, by jak Pan z wielu stron
zgromadził je w jedno w świętej miłości, świętym ubóstwie i świętym
posłuszeństwie, tak zawsze powinny w nich żyć i umierać. Napominał
je szczególnie, by z jałmużn, które daje im Pan z radością i dziękczynieniem troszczyły się roztropnie o swoje ciała, a zwłaszcza, by siostry
zdrowe w swej pracy wokół chorych, a chore w swych cierpieniach
•były cierpliwe.
Część

szósta

USTAWICZNY ŻAR MIŁOŚCI I WSPÓŁCZUCIA WOBEC MĘKI CHRYSTUSA
Rozdział

XCI

Jak ze względu na miłość do Męki Chrystusa
nie leczył własnych chorób
Żar miłości i współczucia błogosławionego Franciszka wobec cierpień i Męki Chrystusa był tak wielki, a on tak bardzo codziennie umartwiał się zewnętrznie i wewnętrznie ze względu na tę Mękę (cfr Flp
3,10; Kol 1,24), że nie leczył swoich chorób. Dlatego, choć przez długi
czas aż do dnia swojej śmierci cierpiał z powodu dotkliwych bólów
żołądka, wątroby i śledziony, a od chwili powrotu zza morza miał ustawicznie największe bóle oczu, nie zabiegał w ogóle o to, by leczyć się
z nich.
Dlatego biskup Ostii 3 6 widząc, że zawsze był i jest talk surowy
dla swojego ciała, a zwłaszcza, że zaczął już tracić wzrok, a nie chciał
;leczyć się, z wielkim współczuciem i litością upomniał go mówiąc:
„Bracie, źle robisz, że nie pozwalasz się leczyć, skoro życie i twoje zdrowie jest bardzo pożyteczne braciom, ludziom świeckim i całemu Kościołowi. Jeżeli bowiem współczujesz swoim chorym braciom i zawsze
byłeś dla nich litościwy i miłosierny, nie powinieneś być okrutny dla
siebie w tak wielkiej twojej potrzebie. Dlatego rozkazuję ci, abyś pozwolił leczyć się i przyjść sobie z pomocą."
Sam bowiem Najświętszy Ojciec to, co było gorzkie dla ciała przyjmował zawsze jako słodycz, ponieważ ustawicznie czerpał niezmierzoną
słodycz z pokory i postępowania Syna Bożego.
Rozdział

XCII

Jak spotkano go idącego drogą i głośno opłakującego
Mękę Chrystusa
Swego czasu, niedługo po nawróceniu, gdy sam szedł drogą, niezbyt
daleko od kościółka Matki Bożej z Porcjunkuli, głośno płakał i wzdychał. Spotkał go pewien uduchowiony człowiek, a w obawie, by nie
dolegał mu jakiś ból, zapytał: „Co ci jest bracie?" — On zaś odpowiedział: „Tak właśnie powinienem iść przez cały świat (cfr 2 Kor 4,10)
S6

K a r d y n a ł Hugolin, późniejszy papież Grzegorz IX.
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bez żadnego zawstydzenia, opłakując Mękę mojego Pana." Wówczas
i on zaczął wraz z nim płakać i obficie wylewać łzy.
Znamy tego człowieka i dowiedzieliśmy się tego od niego. On to okazywał dużo miłosierdzia i pociechy błogosławionemu Franciszkowi i nam,
jego towarzyszom.
Rozdział

XCIII

Jak zewnętrzne pociechy, których czasem doznawał,
zamienjiały się w łzy i współczucie wobec Chrystusa
Skoro najsłodsza melodia ducha kipiąc w jego wnętrzu wypływała
często na zewnątrz we francuskiej pieśni, a nurt Bożego szeptu, który
słyszał w ciszy, wybuchał pieśnią w tym właśnie języku, upojony miłością i współczuciem dla Chrystusa, błogosławiony Franciszek niekiedy tak
robił: brał z ziemi patyk i trzymając go na lewym ramieniu, prawą ręką
przesuwał po nim innym patykiem, niczym smyczkiem, grając jakby na
skrzypcach czy innym instrumencie i wykonując odpowiednie ruchy wyśpiewywał po francusku o Panu Jezusie Chrystusie.
Wszystkie te nadmierne radości ¡kończyły się łzami, a wesoły śpiew
przemieniał się we współczucie dla Męki Chrystusa.
Wśród łez ustawicznie wzdychał, a podwoiwszy jęki zapominał o tym,
co trzymał w rękach i unosił się ku niebu.
Część

siódma

JEGO GORLIWOŚĆ W MODLITWIE I ODMAWIANIU BOSKIEGO OFICJUM
ORAZ W TROSCE O ZACHOWANIE DUCHOWEJ RADOŚCI W SOBIE
I W INNYCH
Rozdział

XCIV

Modlitwa i Boskie Oficjum
Chociaż przez wiele lat cierpiał na różne, wyżej wspomniane choroby,
to jednak był tak pobożny i z takim szacunkiem odnosił się do modlitwy
i Boskiego Oficjum, że w czasie, kiedy modlił się lub odmawiał Godziny
kanoniczne, nigdy nie opierał się o mur albo o ścianę. Stał bowiem zawsze wyprostowany, z odkrytą głową, czasami zaś klęczał zwłaszcza, że
większą część dnia i nocy spędzał na modlitwie. Co więcej, kiedy wędrował przez świat, zawsze zatrzymywał się, gdy chciał odmawiać Godziny
kanoniczne, a jeżeli z powodu choroby podróżował konno zawsze zsiadał
z konia dla odmówienia Oficjum.
Pewnego dnia padał bardzo duży deszcz, a on z tego powodu musiał
jechać na koniu. Gdy już był zupełnie przemoczony zsiadł z konia, kiedy
chciał odmówić Godziny kanoniczne i z takim żarem pobożności i czci odmówił Oficjum, stojąc tak nieustannie podczas deszczu na drodze, jakby
był w celi lub w kościele. Towarzyszowi swemu zaś powiedział: „Jeżeli
ciało chce przyjmować swój posiłąk w spokoju, choć samo stanie się pożywieniem dla robaków, z jakimże pokojem i spokojem, z jaką czcią i pobożnością powinna dusza przyjmować swój pokarm (cfr Pwt 8, 3), którym
jest sam Bóg."
15 — Wczesne źródła franciszkańskie II
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Rozdział

XCV

Jak zawsze miłował duchową radość wewnętrzną i zewnętrzną w sobie
i w innych
Błogosławiony Franciszek szczególnie i najbardziej dbał zawsze o to,
by poza czasem modlitwy i odmawiania brewiarza mieć bezustanną radość duchową tak wewnętrzną jak i zewnętrzną. Podobnie miłował ją
szczególnie u swoich braci, a nawet karcił ich często za zewnętrzny smutek i przygnębienie.
Mawiał bowiem, że: „jeżeli sługa Boży usiłuje zachować wewnątrz
i na zewnątrz radość ducha, która wypływa z czystego serca i którą osiąga się dzięki pobożnej modlitwie, to złe duchy nie mogą mu nic zaszkodzić, mówiąc: ponieważ zarówno w utrapieniu jak i w pomyślności sługa
Boży trwa w radości, nie możemy znaleźć przystępu do niego i zaszkodzić
mu. Lecz złe duchy radują się wówczas, gdy mogą w jakikolwiek sposób
pomniejszyć lub zagasić (cfr 1 Tes 5, 19) pobożność czy radość płynącą
z czystej modlitwy i innych cnotliwych dzieł. Jeżeli bowiem diabeł może
znaleźć w słudze Bożym cokolwiek ze swego, o ile brat nie będzie na tyle
mądry i gorliwy, by osłabić go i zniszczyć możliwie jak najprędzej mocą
świętej modlitwy, skruchy, spowiedzi i zadośćuczynienia, to w krótkim
czasie z jednego źdźbła zrobi belkę zawsze coś dokładając. Ponieważ więc,
bracia moi, ta duchowa radość wypływa z czystości serca i z czystości
ustawicznej modlitwy, o ich zdobycie i zachowanie powinniście się ze
szczególną troską starać, abyście tę właśnie radość ducha, którą z tak serdecznym uczuciem pragnę stale widzieć i odczuwać w sobie i w was, mogli mieć tak wewnętrznie, jak i zewnętrznie dla zbudowania bliźnich i zawstydzenia nieprzyjaciela (cfr Mt 13, 39). Jemu bowiem i jego członkom
przystoi smutek, nam zaś zawsze radość (cfr Flp 4, 4) w Panu i wesele."
Rozdział

XCVI

Jak zganił towarzysza, który miał smutną twarz
Błogosławiony Franciszek mawiał: „Ponieważ wiem, że złe duchy
zazdroszczą mi dobrodziejstw, które Pan mi wyświadczył, a równocześnie
wiem i widzę, że gdy nie mogą zaszkodzić mi osobiście, czają się i usiłują
mi zaszkodzić poprzez moich towarzyszy. Jeśli zaś ani przeze mnie. ani
przez mych towarzyszy nie mogą mi zaszkodzić, cofają się z wielkim zawstydzeniem. Co więcej, jeśli kiedyś bywam udręczony lub przygnębiony, gdy rozważam radość swego towarzysza natychmiast ze względu na
jego radość, sam powracam z udręczenia i przygnębienia do wewnętrznej
i zewnętrznej radości."
Z tego powodu Ojciec mocno gani tych, którzy okazują na zewnątrz
smutek. Pewnego razu upomniał jednego z towarzyszy, który okazywał
smutek na twarzy. Powiedział mu: „Dlaczego z powodu swoich grzechów
okazujesz na zewnątrz smutek i ból? Smutek ten zachowaj między Bogiem a sobą, módl się do Niego, by przez swoje miłosierdzie przebaczył
ci i przywrócił twojej duszy radość swojego zbawienia (cfr Ps 50, 14),
której jest pozbawiona przez popełnienie grzechu. Natomiast wobec mnie
i wobec innych usiłuj zawsze zachować radość, bo słudze Bożemu nie
przystoi okazywać smutku lub wzburzonej twarzy ani wobec swego
brata, ani wobec innych ludzi" (cfr Iz 42, 4).
Wprawdzie nie należy myśleć i wierzyć, że nasz Ojciec miłujący
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wszelką powagę i godność chciałby, aby owa radość była okazywana śmiechem ani tym bardziej pustym słowem, gdyż przez nie przejawia się nie
radość ducha, lecz raczej próżność i głupota. Co więcej, wzdrygał się
szczególnie przed śmiechem i próżnym słowem u sługi Bożego, gdyż nie
tylko chciał, by on tak nie śmiał się, lecz również, by innym nie dawał
najmniejszej okazji do śmiechu. W jednym ze swoich »Upomnień« jeszcze jaśniej wyraził się mówiąc o tym, jak powinna wyglądać radość sługi Bożego. Powiedział bowiem: „Błogosławiony ten zakonnik, który znajduje zadowolenie i radość tylko w najświętszych słowach i dziełach Pana
i pociąga przez nie ludzi do miłowania Boga w radości i weselu. Biada
zaś temu zakonnikowi, który ma upodobanie w słowach próżnych i płochych i przez nie skłania ludzi do śmiechu". 37
Przez radość oblicza rozumiał gorliwość i troskliwość, a także nastawienie i gotowość umysłu i ciała do chętnego pełnienia wszelkiego dobra
(cfr Tt 3, 1), ponieważ przez tę gorliwość i gotowość czasami bardziej pobudza innych do dobrego postępowania niż przez sam dobry przykład. Co
więcej, jeśli czyn choćby dobry, spełniany jednak niechętnie i opieszale,
bardziej budzi wstręt niż pobudza do dobrego.
Dlatego to nie chciał widzieć smutku na twarzy, który zazwyczaj
oznacza przygnębienie, brak gotowości umysłu i słabość ciała do pełnienia wszelkiego dobra. Powagę zaś i dojrzałość na twarzy i we wszystkich
członkach, a także zmysłach ciała zawsze szczególnie kochał w sobie
i w innych, a także jak tylko mógł wdrażał do tego innych słowem
i przykładem. Doświadczył bowiem, że tego rodzaju powaga i skromność
obyczajów jest jak mur i najmocniejsza tarcza przeciw strzałom szatana
(cfr Ps 90» 5—6), a duszę pozbawioną tego muru i osłnoy tej tarczy porównywał do nagiego żołnierza wśród bardzo potężnych i zbrojnych nieprzyjaciół bezustannie zacietrzewionych i usiłujących go zabić.
Rozdział

XCVII

Jak uczył braci zaspokajać potrzeby ciała,
by modlitwa nie była zaniedbywana
Najświętszy Ojciec biorąc pod uwagę i rozważając fakt, że ciało zostało stworzone dla duszy i czynności cielesne mają umożliwić działalność duchową, mawiał: „Sługa Boży, czy to jedząc, czy śpiąc, czy też zaspokajając inne konieczne potrzeby swego ciała, powinien czynić to z należytym rozsądkiem, by brat ciało nie mógł szemrać mówiąc: nie mogę
ani stać prosto, ani czuwać na modlitwie, ani cieszyć się wśród przeciwności, ani spełniać innych dobrych uczynków, bo nie zaspokajasz moich
potrzeb."
„Jeżeli zaś sługa Boży z rozsądkiem, dobrze i godnie zaspokaja potrzeby swojego ciała, a brat ciało chciałby być niedbałym, leniwym lub ospałym na modlitwie, czuwaniach i wykonywaniu innych dobrych czynów,
wówczas powinien go chłostać jak złe i leniwe zwierzę, co chciałoby tylko żreć, a nie chciałoby być użyteczne i nosić ciężarów. Jeżeli zaś jakiś
brat, czy to w zdrowiu, czy to w chorobie, z powodu ubóstwa i niedostatku nie mógłby wystarczająco zadbać o swe ciało, gdy pokornie, uczciwie,
w imię miłości Bożej, poprosi swego brata lub przełożonego, a ten mu nie
da, niech zniesie to cierpliwie z miłości do Boga, bo i on szukał, żeby Go
37
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Zob. „Słowa upomnień"... nr 21.
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ktoś pocieszył, a nie znalazł. Brak ten znoszony z cierpliwością zostanie
mu przez Boga poczytany za męczeństwo, bo uczynił wszystko, co do
niego należało, to znaczy pokornie prosił o zaspokojenie swego braku
i w ten sposób będzie usprawiedliwiony od grzechu, choćby ciało jego
bardziej jeszcze osłabło."
Część

ósma

PEWNE POKUSY, KTÓRE PAN ZESŁAŁ NA NIEGO
Rozdział

XCVIII

Jak zły duch wszedł w poduszkę, którą miał pod głową
Gdy błogosławiony Franciszek w pustelni w Greccio 38 pozostawał
na modlitwie w ostatniej celce za większą celą, pewnej nocy, w porze
pierwszego snu, zawołał swego towarzysza, który leżał w pobliżu. Towarzysz wstając podszedł do drzwi celki, gdzie był błogosławiony Franciszek, a Święty powiedział do niego: „Bracie, nie mogłem spać tej nocy,
ani stać prosto podczas modlitwy, ponieważ głowa i nogi drżą mi bardzo
silnie i zdaje mi się, że zjadłem chleba z kąkolu." Gdy towarzysz wyrażał mu słowa współczucia, błogosławiony Franciszek powiedział: „Ja naprawdę wierzę, że w tej poduszce, którą mam pod głową siedzi zły duch."
Nigdy bowiem nie chciał spać pod pierzyną ani mieć poduszki z pierza odkąd tylko opuścił świat. Wówczas jednak bracia zmusili go, wbrew
jego woli, aby z powodu choroby oczu miał ową poduszkę.
Rzucił ją więc do swego towarzysza, a ten biorąc prawą ręką położył ją na lewe ramię. Gdy zaś wyszedł z owej celi natychmiast stracił
mowę i nie mógł zrzucić poduszki ani ruszyć ramieniem. Stał więc wyprostowany, nie mogąc ruszyć się z tamtego miejsca i nic nie wiedząc,
co się z nim dzieje. Gdy stał tak przez jakiś czas, błogosławiony Franciszek kierowany łaską Bożą zawołał go, a on od razu przyszedł do siebie
i odrzucił poduszkę za plecy.
Wrócił do błogosławionego Franciszka i opowiedział mu wszystko, co
mu się przytrafiło, a Święty powiedział: „Wieczorem, gdy odmawiałem
kompletę poczułem, że diabeł przychodzi do celi. Widzę, że jest to bardzo chytry diabeł, ponieważ nie mogąc zaszkodzić mojej duszy chce przeszkodzić zaspokojeniu potrzeb ciała, abym nie mógł ani spać, ani stać
prosto podczas modlitwy i tak przeszkadza mej pobożności i radości mojego serca, bym przez to zaczął szemrać przeciw mojej chorobie."
Rozdział

XCIX

O bardzo ciężkiej pokusie, która dręczyła go ponad dwa lata
Gdy przebywał w klasztorze Matki Bożej została nań zesłana n a j cięższa pokusa duchowa mająca na celu pożytek jego duszy. 39 Tak bardzo
dręczyła ona jego ducha i ciało, że często unikał towarzystwa, bo nie
38
Greccio leży w odległości 15 km od Rieti. Tam w noc Bożego Narodzenia
w 1223 r. św. Franciszek po raz pierwszy w historii chrześcijaństwa urządził szopkę i urządził pasterkę.
39
Dokładna data nie została jeszcze ustalona. Działo się to między rokiem
1223 a 1226, kiedy św. Franciszkowi wydawało się, że Bóg go opuścił, a bracia
odstępowali od ukazanego im ideału. Zob. wyżej rozdz. 41 i 81.
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mógł pokazać się im radosny, jak zwykle. Tym niemniej umartwiał się
powstrzymywaniem się od jedzenia i picia oraz rozmów. Modlił się natarczywiej i obficiej wylewał łzy, by Pan raczył mu dać skuteczne lekarstwo w tak ciężkim doświadczeniu.
Gdy już ponad dwa lata był tak dręczony, zdarzyło się pewnego
dnia, podczas modlitwy w kościele Matki Bożej, że zostały mu powiedziane w duchu owe słowa z Ewangelii: »Jeślibyś miał wiarę jak ziarnko
gorczycy i powiedziałbyś tej górze, by przeniosła się na inne miejsce,
stałoby się tak« (Mt 17, 19).
Sw. Franciszek odpowiedział natychmiast: „Panie, cóż jest tą górą?
— Powiedziano mu: „Górą tą jest twoja pokusa." Błogosławiony Franciszek powiedział: »Panie, niech mi się więc stanie tak, jak powiedziałeś« (cfr Łk 1, 38). Natychmiast tak zupełnie został uwolniony, że wydawało mu się, iż nigdy nie miał jakiejś pokusy.
Podobnie i na świętej górze Alwerni 40 w czasie, gdy na swoim ciele
otrzymał stygmaty Pańskie, cierpiał tak liczne pokusy i udręki ze strony
demonów, że nie mógł, jak zwykle okazać się radosnym. Mówił więc
swemu towarzyszowi: „Gdyby bracia wiedzieli ile i jakie pokusy i doświadczenia ze strony złych duchów muszę znosić, z pewnością nie znalazłby się między nimi żaden, który nie miałby dla mnie współczucia
i litości."
Rozdział

C

Jak Pan doświadczył go przez myszy i jak go w tym pocieszył
oraz zapewnił wówczas o swoim królestwie
Dwa lata przed swoją śmiercią, gdy przebywał u św. Damiana w jakiejś cełce zrobionej z mat trzcinowych i bardzo cierpiał z powodu choroby oczu tak, że ponad pięćdziesiąt dni nie mógł widzieć światła dziennego ani blasku ognia, stało się za dopuszczeniem Bożym, że dla powiększenia jego cierpień i zasługi naszło mu do owej celi tyle myszy, iż
dzień i noc biegając po nim i wokół niego nie pozwalały mu modlić się,
ani odpoczywać. Nawet, gdy jadł, wchodziły na stół i tak bardzo dokuczały mu, że zarówno on, jak i jego towarzysze jasno poznali, że była to
diabelska pokusa.
Błogosławiony Franciszek, widząc, że jest męczony tyloma udrękami,
którejś nocy zdjęty litością wobec siebie samego powiedział w duchu:
„Panie, wejrzyj ku mojej pomocy (cfr Ps 70, 12) w moich cierpieniach,
abym zdołał je znieść cierpliwie." Od razu też w duchu powiedziano mu:
„Powiedz mi, bracie, jeśli za twe cierpienia i utrapienia, ktoś dałby ci
skarb tak wielki i cenny, przy którym choćby cała ziemia była czystym
złotem, wszystkie kamienie — drogimi kamieniami, a wszystka woda —
balsamem za nic miałbyś to wszystko w porównaniu z owym skarbem,
czyż nie cieszyłbyś się bardzo?" (cfr Rz 8, 18; Mdr 7, 8—9). Błogosławiony Franciszek odpowiedział: „Panie, wielki byłby ten skarb, cenny, umiłowany i bardzo pożądany" (cfr Ps 18, 10).
I powtórnie usłyszał mówiącego mu (cfr Ap 10, 8): „Bracie, ciesz
się więc i r a d u j w twych cierpieniach i utrapieniach, a o resztę bądź tak
spokojny, jakbyś już był w moim królestwie."
40
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Wstając rano powiedział swoim towarzyszom: „Jeżeli cesarz dałby
swemu słudze całe królestwo, czyż nie powinien weselić się ów sługa?
Jeżeli zaś dałby mu całe swoje cesarstwo czy nie powinien cieszyć się
dużo bardziej?" I powiedział im: „Trzeba więc, abym od tej pory bardzo
radował się w moich chorobach i udręczeniach (cfr 2 Kor 12, 7—10),
a także wzmacniał się w Panu i dzięki czynił Bogu Ojcu i jedynemu Jego Synowi, Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu z powodu
tak wielkiej łaski wyświadczonej mi przez Pana, a mianowicie, że raczył mnie niegodnego sługę swego żyjącego jeszcze w tym ciele upewnić
0 swoim królestwie. Pragnę więc dla Jego chwały, dla naszej pociechy
1 dla zbudowania bliźnich ułożyć nową pieśń pochwalną z powodu stworzeń Pańskich, których codziennie używamy, bez których żyć nie możemy, a w których rodzaj ludzki tak bardzo obraża Stwórcę. Ciągle jesteśmy niewdzięczni za tak wielką łaskę i tak wielkie dobrodziejstwo,
gdyż nie wielbimy Stwórcy i Dawcy wszystkich dóbr tak, jak powinniśmy."
Siedząc jakiś czas rozmyślał, potem zaś powiedział: „Najwyższy,
Wszechmogący, Dobry Panie" 4 1 itd., ułożył do tego melodię i uczył
swych towarzyszy, by to mówili i śpiewali (cfr Pwt 31, 32).
Wówczas duch jego znajdował się w tak wielkim pocieszeniu i słodyczy, że chciał posłać po brata Pacyfika, który w świecie nazwany
był królem wierszy, a był wielkim znawcą dworskich pieśni. Chciał
dodać mu kilku dobrych i uduchowionych braci, by szli wraz z nim
przez świat głosząc i wyśpiewując »Pochwały Pana.« Mawiał również,
że chciał by ten, kto spośród nich najlepiej umie głosić kazania, wygłosił je najpierw ludowi, a po kazaniu wszyscy razem śpiewali »Pochwały Pana« niczym radośni trubadurzy Pańscy. Po zakończeniu pieśni chciał, by kaznodzieja powiedział ludowi: „Jesteśmy radosnymi trubadurami Pana, a za nasze prace chcemy być wynagrodzeni przez was
tym, abyście trwali w prawdziwej pokucie" i powiedział: „Kimże są
słudzy Boga, jak nie Jego radosnymi trubadurami, którzy powinni podnosić serca ludzi i prowadzić je ku duchowej radości?"
Mówił zaś to szczególnie o Braciach Mniejszych, którzy zostali
dani ludowi Bożemu dla jego zbawienia.
Część

dziewiąta

DUCH PROROCZY
Rozdział

CI

Jak przepowiedział nastanie pokoju między biskupem
a burmistrzem Asyżu dzięki napisanym przez niego
»Pochwałom Pana z powodu stworzeń«, które polecił zaśpiewać
braciom w ich obecności
Zdarzyło się, że gdy błogosławiony Franciszek ułożył już wspomniane »Pochwały pana z powodu stworzeń,« które nazwał »Pieśnią brata słońca« wybuchła wielka niezgoda między biskupem a burmistrzem
Asyżu. Biskup rzucił ekskomunikę na burmistrza, a ten zabronił komu41
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kolwiek sprzedawać mu albo kupować cokolwiek od niego czy też zawierać umowy z nim.
Błogosławiony Franciszek choć tak schorowany, gdy tylko usłyszał
o tym, ulitował się nad nimi, zwłaszcza dlatego, że nikt nie starał się
0 przywrócenie pokoju. Powiedział swoim towarzyszom: „To, że biskup
1 burmistrz tak się wzajemnie nienawidzą i nikt z nich nie stara pię
0 przywrócenie pokoju, jest wielką hańbą dla nas, sług Bożych." Ułożył też natychmiast z tej okazji nową zwrotkę do wspaniałych »Pochwał« i powiedział:
„Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają z miłości do Ciebie
i znoszą słabości i udręczenia.
Błogosławieni ci, którzy je znoszą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą ukoronowani."
Zawołał potem jednego ze swoich towarzyszy i powiedział doń:
„Idź do burmistrza i powiedz mu ode mnie, by razem z przedstawicielami władzy miejskiej i innymi, których może wziąć ze sobą, udał
się do pałacu biskupa."
Gdy ten brat poszedł, powiedział dwom innym swoim towarzyszom:
„Idźcie i wobec biskupa, burmistrza i osób im towarzyszących zaśpiewajcie »Pieśń brata słońca,« a ja mam nadzieję w Panu, że On nam
natychmiast upokorzy ich serca i powrócą do pierwotnej miłości i przyjaźni."
Gdy zgromadzili się wszyscy na dziedzińcu pałacu biskupiego, powstali owi dwaj bracia, a jeden z nich powiedział: „Błogosławiony Franciszek podczas swej choroby napisał »Pochwały Pana« z powodu stworzeń
ku chwale samego Pana i ku zbudowaniu bliźniego. Sam was więc prosi,
byście z wielką pobożnością ich wysłuchali." I tak zaczęli je śpiewać
1 mówić.
Burmistrz wstał od razu i złożywszy ręce i dłonie uważnie słuchał »Pieśni« niczym Ewangelii Pańskiej z największą pobożnością i ze
łzami w oczach; miał bowiem wielkie zaufanie i pobożność wobec błogosławionego Franciszka.
Po zakończeniu »Pochwał Pana« burmistrz powiedział wobec wszystkich: „Zaprawdę mówię wam, że nie tylko biskupowi, którego powinienem i chcę uważać za swego pana, lecz jeśli ktoś zabiłby mojego
rodzonego brata lub syna, przebaczyłbym mu." Mówiąc to, rzucił się do
nóg biskupowi i powiedział mu: „Oto gotów jestem we wszystkim zadośćuczynić tobie, jak tylko będziesz sobie życzył, a to z miłości do Pana
naszego Jezusa Chrystusa i Jego sługi, błogosławionego Franciszka." Biskup zaś, biorąc go w ramiona, powstał i powiedział mu: „Ze względu
na moje stanowisko przystoi, abym był pokorny; ponieważ jednak z natury jestem skłonny do gniewu, wypada, abyś mi przebaczył." I tak
z wielką życzliwością i miłością uścisnęli się i ucałowali wzajemnie.
Bracia, widząc, że przepowiednia błogosławionego Franciszka o ich
pojednaniu spełniła się w ten sposób co do litery, zdumieli się i prawdziwie ucieszyli. Wszyscy inni, którzy byli przy tym obecni, uważali
to za największy cud; całkowicie przypisując zasługom błogosławionego
Franciszka to, że Pan tak nagle ich nawiedził, oraz że z takiej niezgody
i zgorszenia powrócili do tak wielkiej zgody bez robienia sobie wymówek.
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My zaś, którzy byliśmy z błogosławionym Franciszkiem, świadczymy, że gdy o czymś mówił „jest tak" lub „tak a tak będzie," zawsze
spełniało się co do litery. Widzieliśmy tak wielkie rzeczy i tak wiele razy,
że zbyt długo trzeba byłoby o tym pisać lub opowiadać.
Rozdział

CII

Jak przewidział upadek brata, który nie chciał spowiadać się
pod pozorem zachowania milczenia
Był pewien brat, który na zewnątrz prowadził się godnie i święcie
i wydawało się, że dniem i nocą oddaje się gorliwie modlitwie. Zachowywał tak ustawiczne milczenie, że niekiedy, gdy spowiadał się przed
kapłanem, spowiadał się tylko za pomocą pewnych znaków, nie używając słów. Uważano więc że był tak pobożny i żarliwie oddany miłości
Bożej, że czasami siedząc wraz z braćmi, choć nic nie mówił, słysząc
jednak dobre słowa radował się wewnętrznie i zewnętrznie tak przedziwnie, że często pociągał tym innych braci do pobożności.
Gdy zdarzyło się, że wiele już lat trwał w takim sposobie postępowania, do klasztoru, gdzie przebywał, przyszedł błogosławiony Franciszek. Gdy tylko usłyszał od braci o jego zachowaniu się, powiedział im:
„Zaprawdę wiedzcie, że to, iż nie chce się spowiadać, jest pokusą diabelską."
W międzyczasie przybył tam minister generalny odwiedzić błogosławionego Franciszka i zaczął go wychwalać wobec błogosławionego Franciszka. Błogosławiony Franciszek powiedział mu na to: „Uwierz mi, b r a cie, że ten wiedziony jest i zwodzony przez złego ducha."
Minister generalny powiedział: „Wydaje mi się to dziwne i p r a wie niewiarygodne, by tak miała przedstawiać się sprawa z człowiekiem,
który ma tak wiele oznak i dzieł świętości." Błogosławiony Franciszek
powiedział mu: „Wypróbuj go, mówiąc mu, by przynajmniej raz lub dwa
razy w tygodniu spowiadał się. Jeżeli cię nie posłucha, wiedz, że jest
prawdą to, co ci powiedziałem."
Minister generalny powiedział więc owemu bratu: „Bracie, chcę
bezwzględnie, abyś spowiadał się dwa razy lub przynajmniej jeden raz
w tygodniu." Ten zaś położył palec na ustach, kręcąc głową i pokazując
znakami, że w żadnym wypadku tego nie zrobi ze względu na umiłowanie milczenia. Minister więc, nie chcąc go drażnić, odesłał go.
Brat ten po niewielu dniach z własnej woli wystąpił z zakonu i powrócił do świata, przywdziewając świeckie szaty. A pewnego dnia zdarzyło się, że dwaj towarzysze błogosławionego Franciszka spotkali go,
idącego samotnie drogą, jakby najnędzniejszego włóczęgę. Litując się nad
nim powiedzieli: „O nieszczęsny! Gdzie jest twój święty i szlachetny sposób postępowania? Nie chciałeś bowiem rozmawiać ani pokazywać się
twym braciom, a teraz chodzisz, przemierzając świat, niczym człowiek
nieświadom Boga!" (cfr 1 Tes 4,5).
On zaś zaczął mówić do nich, zaklinając się często na swą wiarę,
zwyczajem ludzi świeckich. Powiedzieli mu więc: „Biedny człowieku!
Zaklinasz się na swą wiarę, jak ludzie tego świata, ty, który unikałeś
nie tylko próżnych, ale i dobrych słów!"
I tak go opuścili, a on niedługo potem zmarł. Byliśmy bardzo zdu-
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mieni widząc, jak co do litery było prawdziwe to, co przepowiedział
0 nim błogosławiony Franciszek w tym czasie, kiedy bracia uważali tego
biedaka za świętego.
Rozdział

CIII

O tym, który płakał przed błogosławionym Franciszkiem
prosząc, aby ten go przyjął do zakonu
W czasie, gdy nikt jeszcze nie był przyjmowany do zakonu bez pozwolenia błogosławionego Franciszka, pewien syn szlachcica z Lucca przyszedł do błogosławionego Franciszka wraz z wieloma innymi, chcącymi
wstąpić do zakonu. Błogosławiony Franciszek leżał wówczas chory w p a łacu biskupa Asyżu.
Gdy przedstawiano ich wszystkich błogosławionemu Franciszkowi,
syn szlachcica skłonił się przed nim i zaczął bardzo płakać, prosząc, by
przyjął go do zakonu. Błogosławiony Franciszek, wejrzawszy nań (cfr
Dz 13,9), powiedział mu: „O nędzny i cielesny człowieku! Dlaczego okłamujesz Ducha Świętego (cfr Dz 5,3) i mnie? Ty płaczesz tylko ciałem,
a nie duchem!"
Gdy tylko to powiedział, natychmiast na dziedziniec pałacu przyjechali konno jego krewni, chcąc go zabrać i odprowadzić. Ten, słysząc
tętent koński, wyjrzał (cfr Łk 9,62) przez okno i zobaczył swoich bliskich.
Natychmiast zszedł do nich i tak, jak przewidział błogosławiony Franciszek, wraz z nimi powrócił do świata.
Rozdział

CIV

Winnica pewnego kapłana, która z powodu błogosławionego
Franciszka została ogołocona z winogron
Błogosławiony Franciszek przebywał z powodu choroby oczu z p e w nym biednym kapłanem przy kościele św. Fabiana w pobliżu Rieti i 2 .
Również w tym mieście przebywał wówczas papież Honoriusz i cały
jego dwór. Wielu kardynałów i dostojników kościelnych odwiedzało
prawie codziennie błogosławionego Franciszka, kierując się nabożną czcią,
którą go otaczali 43 .
Ów kościółek miał małą winnicę przy domu, w którym był błogosławiony Franciszek. W ogrodzeniu była brama, przez którą przechodzili
prawie wszyscy, którzy go odwiedzali. Cała winnica została splądrowana
1 jakby ogołocona z winogron, ponieważ były one wówczas dojrzałe, a
miejsce było bardzo przyjemne.
Kapłan ów zaczął z tego powodu gniewać się, mówiąc: „Chociaż winnica jest mała, to jednak zbierałem z niej tyle wina, że wystarczyło na
moje potrzeby. W tym roku zaś straciłem ją." Błogosławiony Franciszek
słysząc to, polecił przywołać go i powiedział mu: „Panie! Racz się nie
gniewać więcej, ponieważ nic innego nie możemy teraz zrobić. Miej
jednak ufność w Panu, że za mnie, Jego maluczkiego sługę, może ci wy42
W miejscowości zwanej La Foresta. Grzegorz IX poświęcił ten kościół
św. Franciszkowi i kanonizował w nim św. Dominika.
43
Bulla Etsi singuli została wydana w Rieti 26 IX 1225 r. Jest podpisana
przez trzynastu kardynałów. Ona właśnie pozwala bliżej określić czas opisanego,
wydarzenia.
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równać całą stratę. Powiedz mi, ile miar wina miałeś z twojej winnicy
w latach największego urodzaju?" Kapłan odpowiedział: „Ojcze, trzynaście miar." Błogosławiony Franciszek powiedział mu: „Nie martw się już
odtąd i nie mów gniewnych słów z tego powodu, lecz pokładaj w Panu
ufność i w moich słowach, a jeśli będziesz miał mniej niż dwadzieścia
miar wina, ja dodam ci do pełna."
Wówczas kapłan zamilkł i uspokoił się, a w czasie winobrania za Bożym zrządzeniem zebrał z winnicy dwadzieścia miar wina, a nie mniej.
Zdumiał się bardzo kapłan i wszyscy, którzy o tym słyszeli mówiąc, że
choćby ta winnica była pełna gron, to było rzeczą niemożliwą, by tam
było dwadzieścia miar wina.
My zaś, którzy byliśmy z nim, świadczymy o tym i o wszystkim,
co przepowiedział, że słowa jego wypełniały się zawsze co do litery.
R o z d z i a ł CV

0 rycerzach w Perugii, którzy przeszkadzali w głoszeniu kazania
Gdy na placu w Perugii błogosławiony Franciszek głosił kazanie do
licznie zebranego tam ludu, rycerze tego miasta zaczęli jeździć konno
przez plac, szczękając bronią i przeszkadzali mu w głoszeniu kazania.
A chociaż ganili ich ci, którzy tam byli, to oni jednak nie przestawali.
Błogosławiony Franciszek zwrócił się więc do nich, mówiąc im z wewnętrznym żarem ducha: „Słuchajcie i zrozumcie (cfr Mt 13, 13—14), co
Pan chce wam powiedzieć przeze mnie, swego sługę, a nie mówcie, że ten
to asyżak!" (powiedział zaś to, bo między mieszkańcami Perugii, a Asyżu
była i jest zadawniona nienawiść).
1 mówił do nich: „Pan wywyższył was (cfr Ps 26, 6) nad wszystkich
waszych sąsiadów, dlatego powinniście okazywać większą cześć waszemu
Stwórcy uniżając się nie tylko wobec Boga, lecz również waszych sąsiadów. Lecz serca wasze uniosły się pychą (Pwt 17, 20) i napadliście na
waszych sąsiadów i zabiliście wielu. Powiadam wam więc, że jeśli rychło
nie nawrócicie się do Boga zadość czyniąc tym, których skrzywdziliście,
Pan, który niczego nie pozostawia bez kary (cfr Job 26, 12) dla większej
pomsty nad wami, większego ukarania i waszego zawstydzenia sprawi,
że powstaniecie jeden przeciw drugiemu i w wyniku powstania i wojny
domowej będziecie cierpieć tak wielkie udręczenie, jakiego nie moglibyście doznać od sąsiadów."
Błogosławiony Franciszek podczas swoich kazań nigdy nie milczał
0 wadach ludu, lecz wszystkich publicznie i mężnie ganił. Pan zaś, udzielił mu tak wielkiej łaski, że wszyscy, którzy go widzieli i słuchali bez
względu na ich stan i sytuację tak się go obawiali i czcili ze względu na
obfitość łaski Bożej, którą posiadał, że chociaż ganił, zawsze budowali się
jego słowami i albo nawracali się do Pana, albo przeżywali wewnętrznie skruchę.
Stało się za dopuszczeniem Bożym, że po kilku dniach powstał wielki spór między rycerzami, a ludem tak, że lud wyrzucił rycerzy z miasta. Rycerze zaś przy poparciu Kościoła spustoszyli ich pola, winnice
1 sady i wyrządzili ludowi wszelkie szkody, jakie tylko mogli. Podobnie
i lud pustoszył dobra rycerzy i w ten sposób i lud i rycerze ukarani zostali według słów św. Franciszka.
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CVI

Jak przewidział ukrytą pokusę i udrękę pewnego brata
Pewien bardzo uduchowiony i bliski błogosławionemu Franciszkowi
przez wiele dni dręczony był najcięższymi pokusami szatańskimi tak, że
popadał już jakby w skrajną rozpacz. Każdego dnia kuszony był tak często, że wstydził się spowiadać się tyle razy. Z tego również powodu
umartwiał się ogromnie postem, czuwaniami, łzami i biczowaniem.
Za zrządzeniem Bożym stało się, że do tego klasztoru przyszedł błogosławiony Franciszek i gdy pewnego dnia brat ów przechadzał się z błogosławionym Franciszkiem, ten poznał w Duchu Świętym jego udręczenie i pokusę. Oddalając się nieco od innego brata, który także szedł
z nim, przyłączył się do udręczonego i powiedział mu: „Bracie najdroższy, chcę, byś od t e j pory nie był zobowiązany w żadnym wypadku do
wyznania owych szatańskich podszeptów i nie bał się, ponieważ nic twojej duszy nie zaszkodziły. Gdy tylko będziesz nimi dręczony, odmów za
moim pozwoleniem siedem razy Ojcze nasz.
Ów brat bardzo ucieszył się z tego, co mu powiedział, że mianowicie nie jest zobowiązany do ich wyznania, bo to stanowiło dlań największe udręczenie. Niemniej jednak zdumiał się ogromnie widząc, że błogosławiony Franciszek tak poznał to, co wiedzieli tylko kapłani, którym
się spowiadał.
Natychmiast też, dzięki łasce Bożej i zasługom św. Franciszka został
uwolniony od tego doświadczenia i odtąd trwał w największym pokoju
i spokoju, a ponieważ Święty tego właśnie się spodziewał, spokojnie
uwolnił go od obowiązku spowiadania się.
Rozdział

CVII

O tym, co przepowiedział bratu Bernardowi
i jak wypełniło się wszystko
Nieco przed swoją śmiercią, gdy przygotowywano mu jakieś delikatne jedzenie, przypomniał sobie brata Bernarda, który był pierwszym
bratem, jakiego posiadał. Powiedział do swych towarzyszy: „Potrawa ta
jest dobra dla brata Bernarda." Natychmiast też kazał przywołać go do
siebie. Gdy ten przyszedł, usiadł obok łóżka, gdzie leżał Święty. Brat
Bernard powiedział: „Ojcze, proszę cię, byś mi pobłogosławił i okazał
mi miłość, bo sądzę, że gdy okażesz swe ojcowskie uczucie względem
mnie, sam Bóg i wszyscy bracia bardziej kochać mnie będą."
Błogosławiony Franciszek nie mógł go widzieć, gdyż na wiele dni
przedtem stracił światło oczu. Wyciągając jednak prawą rękę, położył
ją na głowie brata Idziego, który był trzecim bratem sądząc, że kładzie
ją na głowie brata Bernarda, który siedział obok niego. Natychmiast jednak, poznając przez Ducha Świętego, zawołał: „To nie jest głowa mojego
brata Bernarda!"
Wówczas brat Bernard przybliżył się bardziej, a błogosławiony Franciszek kładąc swą rękę na jego głowie pobłogosławił mu mówiąc jednemu ze swych towarzyszy: „Pisz tak, jak ci mówię: Pierwszym bratem
którego dał mi Pan był brat Bernard, który najpierw zaczął i całkowicie
wypełnił doskonałość świętej Ewangelii, rozdając ubogim wszystkie swoje dobra (cfr Mt 19, 21). Z tego też i wielu innych powodów mam obowiązek bardziej go miłować niż któregokolwiek innego brata z całego
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Zakonu. Chcę więc i nakazuję, jak tylko mogę, by każdy minister generalny miłował go i czcił jak mnie samego. Również ministrowie i wszyscy bracia całego Zakonu niech odnoszą się do niego tak, jak do mnie."
Brat Bernard i inni bracia doznali z tych słów głębokiej pociechy.
Błogosławiony Franciszek rozważając bowiem najwyższą doskonałość brata Bernarda prorokował o nim mówiąc w obecności kilku
braci: „Mówię wam, że bratu Bernardowi, dla wypróbowania go w cnocie, zostały przydane niektóre z potężnych i najprzebieglejszych demonów. Wiele razy będą go dręczyć i kusić. Jednak miłosierny Pan przy
końcu jego życia odejmie od niego wszelkie udręczenie i pokusę, a duch
i ciało jego spoczną w tak wielkim pokoju i pocieszeniu, że wszyscy
bracia, którzy będą to widzieli będą się bardzo dziwili, i będą to uważać
za wielki cud. On zaś w owym pokoju i pocieszeniu ciała i ducha odejdzie do Pana."
Wszystko to wypełniło się na bracie Bernardzie, co do joty z n a j większym zdumieniem wszystkich braci, którzy słyszeli to od błogosławionego Franciszka. Brat Bernard bowiem w swej śmiertelnej chorobie
przepełniony był takim pokojem i pociechą ducha, że nie chciał się położyć. Gdy zaś to robił, utrzymywał się w pozycji prawie siedzącej, by
nawet najmniejsza próżna myśl przychodząc mu do głowy wraz ze snem
czy jakimś wyobrażeniem, nie mogła mu przeszkodzić w rozmyślaniu
0 Bogu. Gdy zdarzało się to czasem, natychmiast wstawał i uderzał się
(cfr Łk 18,13) mówiąc: „Co się stało? Dlaczego tak pomyślałem?" Nie
chciał też przyjmować żadnego lekarstwa lecz podającemu je mówił:
„Racz mi nie przeszkadzać!"
Do tego, by móc spokojniej i w sposób bardziej wolny umrzeć, zrzekł
się troski o potrzeby swego ciała na ręce pewnego brata, który był
lekarzem, mówiąc mu: „Zupełnie nie chcę troszczyć się o jedzenie albo
picie, lecz to powierzam tobie; jeżeli dasz — przyjmę, jeżeli nie — nie
będę prosił."
Odkąd zaś zaczął chorować, chciał zawsze mieć przy sobie kapłana,
aż do chwili śmierci, a kiedy cokolwiek przyszło mu na myśl, co obciążałoby jego sumienie, natychmiast spowiadał się.
Po śmierci stał się całkiem biały, a jego ciało delikatne i wyglądał
tak, jakby się uśmiechał. Dlatego piękniejszy był martwy niż żywy
1 większą rozkosz sprawiał patrzącym nań martwy niż żywy, wyglądał
bowiem rzeczywiście jak uśmiechający się święty.
Rozdział

CVIII

Jak będąc bliski swojej śmierci posłał do błogosławionej Klary
wiadomość, że zobaczy go i jak spełniło się to po jego śmierci
W owym tygodniu, w którym błogosławiony Franciszek odszedł
do Pana, pani Klara, pierwsza roślinka Ubogich Sióstr św. Damiana
w Asyżu, wyjątkowa współzawodniczka błogosławionego Franciszka w
zachowywaniu doskonałości ewangelicznej obawiając się, że umrze wcześniej niż on, bo oboje w tym czasie ciężko chorowali, płakała bardzo gorzko i nie można było jej pocieszyć, bo sądziła, że przed swoją śmiercią
nie może zobaczyć swojego jedynego po Bogu Ojca, błogosławionego
Franciszka, jej pocieszyciela i nauczyciela oraz jej pierwszego budowniczego w Łasce Bożej.
Dlatego przez jakiegoś brata powiadomiła o tym błogosławionego
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Franciszka. Święty słysząc to, ulitował się nad nią, bo ją szczególnie
miłował ojcowskim uczuciem. Biorąc jednak pod uwagę, że to, co chciała, to jest ujrzeć go, nie mogło się stać, dla pocieszenia jej i wszystkich
sióstr napisał jej w liście swoje błogosławieństwo i rozgrzeszył ją z wszelkiego uchybienia, jeżeli by takie popełniła, postępując wbrew jego upomnieniu, wbrew przykazaniom i radom Syna Bożego. 44 Aby zaś oddalić
wszelki smutek, z natchnienia Ducha Świętego, powiedział owemu bratu, którego sama przysłała, mówiąc: „Idź i powiedz Pani Klarze, niech
odrzuci wszelki smutek i ból, że teraz nie może mnie zobaczyć, bo zaprawdę niech wie, że przed swą śmiercią tak ona jak i jej siostry ujrzą
mnie i z mego powodu będą bardzo pocieszone."
Stało się, że wkrótce potem błogosławiony Franciszek zmarł w nocy,
a rano zebrał się cały lud i duchowieństwo Asyżu. Wzięli jego święte
ciało z miejsca, gdzie zmarł, a wśród hymnów i pieśni pochwalnych, trzymając w rękach gałązki drzew (cfr Mt 21,8) zanieśli je zgodnie z wolą
Pana do świętego Damiana, by wypełniło się słowo, które Pan powiedział przez błogosławionego Franciszka, dla pociechy swych córek i służebnic.
Po odsunięciu żelaznej kraty, przez którą zwykły przyjmować Komunię św. i słuchać słowa Bożego, bracia wzięli święte ciało z noszy
i przez długi czas trzymali je na rękach przy oknie, aż Pani Klara i jej
siostry doznały z tego pociechy, choć były przepełnione i udręczone bólami i obfitymi łzami, widząc, że pozbawione były pocieszeń i nauk tak
wielkiego Ojca.
Rozdział

CIX

Jak przepowiedział, że jego ciało będzie czczone po śmierci
Pewnego dnia, gdy leżał chory w pałacu biskupa w Asyżu, pewien
uduchowiony brat, jakby żartując i śmiejąc się zapytał go: „Za ile sprzedasz Panu te wszystkie twoje worki? (cfr Ps 20, 11—12) Liczne baldachimy i jedwabie będą pokrywać to twoje małe ciało, które teraz odziane
jest workiem." Miał bowiem wówczas czapkę pokrytą workiem, a także
odzienie z worka.
Błogosławiony Franciszek odpowiedział, a raczej nie on, lecz Duch
Święty przez niego i powiedział z wielkim żarem i radością ducha: „Prawdę mówisz, bo będzie tak na cześć i chwałę mojego Pana."
Część

dziesiąta

OPIEKA BOŻA NAD NIM W RZECZACH MATERIALNYCH
Rozdział

CX

Jak Pan zaradził potrzebom braci siedzących z lekarzem
przy bardzo ubogim stole
Gdy błogosławiony Franciszek przebywał w pustelni Fonte Cołombo, w pobliżu Rieti, ze względu na chorobę oczu, odwiedził go pewnego
dnia lekarz chorób oczu. Ponieważ spędził tam jakiś czas i chciał już
44
Nie chodzi oczywiście o rozgrzeszenie sakramentalne, którego może udzielić
tylko kapłan. „Rozgrzeszenie," którego udzielił św. Franciszek ma charakter modlitwy i przebaczenia udzielanego przez przełożonego na zakończenie wyznania
uchybień w zakresie dyscypliny za.konnej.
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odejść, błogosławiony Franciszek powiedział jednemu ze swych towarzyszy: „Idźcie i dajcie lekarzowi najlepszy posiłek." Jego towarzysz;
odparł mu mówiąc: „Ojcze, ze wstydem mówimy, że jesteśmy obecnie
tak biedni, iż wstydzimy się zaprosić go teraz na posiłek."
Błogosławiony Franciszek powiedział do swoich towarzyszy: „Małej
wiary! Nie zmuszajcie mnie, abym więcej mówił!" Lekarz zwrócił się
do błogosławionego Franciszka: „Bracie, skoro bracia są tak ubodzy, chętnie chcę jeść z nimi." Lekarz ów był bowiem bardzo bogaty i gdy błogosławiony Franciszek oraz towarzysze zapraszali go często, nigdy sie
chciał tam jeść.
Bracia poszli więc i przygotowali stół, ze wstydem położyli nieco
chleba i wina, nieco jarzyn, które przyrządzali dla siebie. Gdy oni siedzieli przy ubogim stole i zaczęli jeść, oto zapukano do drzwi, a jeden
z braci wstając poszedł i otworzył je. Stała tam pewna kobieta, która
przyniosła wielki kosz pełen smacznego chleba, ryb, przyrządzonych raków, miodu i świeżo dojrzałych winogron, które przysłała błogosławionemu Franciszkowi pewna pani z zamku odległego o około siedem mil.
Widząc to, lekarz i bracia zdumieli się i bardzo ucieszyli, podziwiając
świętość błogosławionego Franciszka i wszystko to przypisując jego zasługom; a lekarz powiedział do braci: „Bracia moi, ani wy, ani my nie
znamy świętości tego człowieka tak, jak powinniśmy."
Rozdział

CXI

O rybie, którą chciał zjeść w czasie swej choroby
Innym razem, gdy ciężko chory przebywał w pałacu biskupa w Asyżu, bracia prosili go, aby coś zjadł. On odpowiedział: „Nie mam ochoty
jeść, lecz gdybym miał może kawałek ryby, która nazywa się psem morskim, być może zjadłbym."
Zaledwie to powiedział, oto przyszedł ktoś niosąc kosz, a w nim takie trzy ryby wielkie i dobrze przyrządzone oraz potrawę z raków, którą święty Ojciec chętnie jadł. Przysłał mu to brat Gerard, przełożony
z Rieti.
Bracia podziwiali Opatrzność Bożą i chwalili Pana, który dostarczył
swemu słudze to, czego wówczas nie można było dostać w Asyżu, ponieważ była zima.
Rozdział

CXII

O cieście i suknie, które chciał otrzymać przed swą śmiercią
Gdy przebywał w klasztorze Matki Bożej Anielskiej podczas ostatniej już choroby, na którą zresztą umarł, zawołał pewnego dnia swoich
towarzyszy mówiąc: „Wiecie, jak bardzo pani Jakobina z Sette Soli była
i jest wierna i oddana mnie i naszemu Zakonowi. Dlatego myślę, że będzie uważała za wielką łaskę i pociechę, gdy powiadomicie ją o moim
stanie. Powiedzcie jej zwłaszcza, by przysłała mi sukna zakonnego w kolorze podobnym do popiołu, a wraz z tym suknem, aby mi przysłała
tego ciasta, które często przyrządzała mi w Rzymie."
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Ciasto to mieszkańcy Rzymu nazywają mostaccioli, a robią je z migdałów, cukru i innych produktów.
Pani ta była wdową bardzo uduchowioną, jedną spośród szlachetniejszych w całym Rzymie, która dzięki zasługom i kazaniu błogosławionego
Franciszka, tak wielką łaskę otrzymała od Pana, że zawsze pełna łez
i pobożności dla miłości i słodyczy Chrystusa wydawała się być jakby
drugą Magdaleną.
Napisali więc list tak, jak prosił święty, a jeden z braci poszedł szukać jakiegoś brata, który zaniósłby go wspomnianej pani. W tym momencie zapukano do f u r t y klasztornej. Jakiś brat otworzył drzwi. Była
to pani Jakobina, która z wielkim pośpiechem przybyła odwiedzić błogosławionego Franciszka. Gdy ją rozpoznano, któryś z braci poszedł śpiesznie do błogosławionego Franciszka i z wielką radością oznajmił mu, że
pani Jakobina przyszła z Rzymu wraz ze swym synem i wieloma innymi,
aby go odwiedzić. I dodał: „Ojcze, co zrobimy? Czy pozwolimy jej wejść
i przyjść do ciebie?"
Mówił to zaś, ponieważ z woli św. Franciszka w klasztorze tym było
ustanowione, że ze względu na cześć i szacunek wobec tego miejsca, żadna kobieta nie powinna wchodzić do tego klasztoru. A błogosławiony
Franciszek powiedział: „Prawa tego nie należy zachowywać odnośnie do
tej pani, którą tak wielka wiara i pobożność skłoniły do przyjścia t u t a j
z tak daleka". 45
Owa pani weszła więc do błogosławionego Franciszka roniąc przed
nim obficie łzy. I naprawdę zdumiewające! Przyniosła bowiem na habit
żałobne sukno w kolorze popiołu i wszystko, co zawierało się w liście
wzięła ze sobą, jakby otrzymała list.
Wspomniana dama zwróciła się do braci: „Bracia moi, gdy się modliłam powiedziano mi w duchu: Idź i odwiedź twego Ojca, błogosławionego Franciszka. Pospiesz się i nie zwlekaj, bo gdy dużo się spóźnisz,
nie zastaniesz go przy życiu. Weź ze sobą takie sukno na habit i takie
rzeczy, abyś przygotowała mu takie ciasto. Weź ze sobą również dużo
wosku na świece, a także kadzidło." Wszystko to, oprócz kadzidła znajdowało się w liście, który miał być wysłany.
Stało się tak, aby Ów, który natchnął królów, by przyszli z darami
dla uczczenia Jego Syna w czasie Jego narodzenia, natchnął również tą
szlachetną i świętą panią, by przyszła z darami dla uczczenia Jego najukochańszego sługi w czasie jego śmierci, a raczej prawdziwych jego narodzin (cfr Ps 71, 10; Mt 2,11).
Owa pani przygotowała więc ciasto, które chciał zjeść święty Ojciec,
lecz on ledwie spróbował, bo słabł coraz bardziej i zbliżał się do śmierci.
Poleciła również zrobić wiele świec, które po jego śmierci paliłyby
się przed jego najświętszym ciałem; z sukna zaś bracia uszyli mu habit,
w którym został pochowany. On zaś sam polecił braciom, by przyszyli
z wierzchu worek na znak i przykład najświętszej pokory i Pani Ubóstwo (cfr Job 16,16). W tym też tygodniu, w którym przyszła pani Jokabina najświętszy Ojciec przeszedł do Pana.
45

160 km od Porcjunkuli.
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Część

jedenasta

JEGO MIŁOŚĆ DO STWORZEŃ I STWORZEŃ DO NIEGO
Rozdział

CXIII

Miłość, którą szczególnie darzył ptaki zwane skowronkami kapturkowymi, ponieważ na ich przykładzie przedstawiał dobrego zakonnika
Błogosławiony Franciszek cały pogrążony w miłości Boga doskonale
rozpoznawał dobroć Bożą nie tylko w swojej duszy, ozdobionej już doskonałością wszystkich cnót, lecz również w jakimkolwiek stworzeniu.
Dlatego też żywił szczególną i głęboką miłość do stworzeń zwłaszcza
do tych, w których dostrzegał coś z Boga lub coś odnoszącego się do Zakonu.
Spośród wszystkich ptaków miłował szczególnie małego skowronka
zwanego popularnie »skowronkiem kapturkowym.« Mawiał o nim: Brat
skowronek ma kaptur jak zakonnicy, jest ptakiem pokornym, bo chętnie
chodzi drogą, by zdobyć dla siebie ziarno, a jeśli nawet znalazłby je
w nawozie, wydobywa je i zjada. Fruwając chwali Pana bardzo słodko,
j a k dobrzy zakonnicy gardzący rzeczami ziemskimi, których obcowanie
jest zawsze w niebie (cfr Flp 3,20—21), a intencja jest zawsze skierowana ku chwale Bożej (cfr 1 Kor 10,31). Odzienie jego, to jest piórka, podobne jest do ziemi i daje zakonnikom przykład, by nie mieli szat barwnych i miękkich, lecz marne w cenie i kolorze, jak ziemia, która jest
marniejsza od innych elementów."
Ponieważ tak o nich sądził, bardzo chętnie je oglądał. Spodobało się
więc Panu, aby te ptaszki okazały jakiś znak miłości wobec niego w godzinie jego śmierci. Bowiem w sobotę wieczorem po Nieszporach, przed
nastaniem nocy, w którą przeszedł do Pana, wielkie mnóstwo tych ptaków, które nazywają się skowronkami nadleciało nad dach domu, gdzie
leżał i latając zataczały równe koła wokół dachu, a słodko śpiewając wyglądały tak, jakby wspólnie wielbiły Pana.
Rozdział

CXIV

Jak chciał przekonać cesarza, by ustanowił specjalne prawo, aby
wszyscy ludzie w Boże Narodzenie troskliwie dbali o ptaki, woły,
osły i ubogich
My, którzy byliśmy z błogosławionym Franciszkiem i napisaliśmy
to, dajemy świadectwo, że często słyszeliśmy go, jak mówił: „Jeśli będę
rozmawiał z cesarzem, będę prosił go i przekonywał go, aby z miłości do
Boga i do mnie ustanowił specjalne prawo, by żaden człowiek nie łapał,
albo nie zabijał braci skowronków i nie czynił nic złego. Podobnie, aby
wszyscy burmistrze miast, panowie zamków i wiosek byli zobowiązani
każdego roku w dzień Bożego Narodzenia zachęcać ludzi do rozrzucania
zboża i innych ziaren na drogach poza miastami i zamkami, aby bracia
skowronki, a także inne ptaki miały co jeść w tak uroczystym dniu. Również przez cześć dla Syna Bożego, którego w taką noc Najświętsza Maryja
Panna złożyła w żłobie między wołem a osłem (cfr Łk 2,7), ktokolwiek
miałby osła albo wołu, byłby zobowiązany t e j nocy dać im chętnie dobrego ziarna. Również wszyscy ubodzy w takim dniu powinni być nakarmieni przez bogatych dobrym pożywieniem."
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Błogosławiony Franciszek większą bowiem czcią otaczał Boże Narodzenie niż inne uroczystości mówiąc: „Skoro Pan narodził się dla nas,
trzeba, abyśmy się zbawili" (cfr Iz 9,6; Łk 2,11). Dlatego chciał, by w takim dniu każdy chrześcijanin radował się w Panu, a dla miłości Tego,
który dał nam siebie samego (cfr Tt 2,14), hojnie zadbał o potrzeby nie
tylko ubogich lecz również zwierząt i ptaków.
Rozdział

CXV

O przychylności i posłuszeństwie ognia względem niego,
gdy zgodził się na leczenie oczu przez przypalanie
Kiedy przyszedł do pustelni Fonte Colombo w pobliżu Rieti w celu
leczenia swych oczu, co wymógł na nim pod posłuszeństwem biskup
ostieński, oraz brat Eliasz, minister generalny, pewnego dnia odwiedził
go lekarz.
Ten zastanawiając się nad chorobą powiedział błogosławionemu
Franciszkowi, że chciał wykonać przypalenie od szczęki aż do brwi przy
tym oku, które od dłuższego czasu było słabsze. Błogosławiony Franciszek nie chciał jednak zaczynać leczenia dopóki nie przyjdzie brat Eliasz,
który powiedział, że chce być obecny przy leczeniu, gdy lekarz rozpocząłby je. A ponieważ bał się, a także uważał za rzecz wielce poważną tak
bardzo troszczyć się o siebie, dlatego chciał, by minister generalny polecił wykonać to wszystko.
Kiedy jednak czekał na niego, a on nie przychodził z powodu wielu
przeszkód, wówczas pozwolił lekarzowi robić co chciał. Po włożeniu żelaza do ognia, aby wykonać przypalenie, błogosławiony Franciszek chcąc
wzmocnić swego ducha, aby się nie lękał w ten sposób przemówił do ognia: „Bracie mój, ogniu, szlachetny i użyteczny wśród innych stworzeń,
bądź dla mnie uprzejmy w t e j godzinie, bo kochałem cię dawniej i będę
cię kochał z miłości do Tego, który cię stworzył. Błagam więc naszego
Stworzyciela, który nas stworzył, by tak złagodził twój żar, żebym go
zdołał wytrzymać." Po zakończeniu prośby przeżegnał ogień znakiem
Krzyża.
My zaś, którzy byliśmy z nim, uciekliśmy wówczas wszyscy (cfr Mk
14, 50) z litości i współczucia dla niego, a z nim pozostał tylko lekarz.
Po wykonaniu przypalania wróciliśmy doń, a on nam powiedział: „Bojaźliwi i małej wiary! (cfr 8, 26) Dlaczego uciekliście? Zaprawdę mówię
wam, nie czułem żadnego bólu ani żaru ognia. Co więcej, jeżeli nie zostało dobrze przypalone, niech przypali jeszcze lepiej."
Z tego powodu lekarz zdumiał się bardzo mówiąc: „Bracia moi, mówię wam, że nie tylko o niego, który jest tak wątły i słaby, lecz i o jakiegoś najsilniejszego męża bałbym się, że tak ciężkiego przypalenia
mógłby nie znieść; ten zaś ani się nie poruszył, ani okazał najmniejszego
znaku bólu." Trzeba było przypalić wszystkie żyły od ucha do brwi,
a jednak nic mu to nie pomogło. Podobnie i inny lekarz rozpalonym żelazem przebił jego uszy, ale nic to nie pomogło.
Nic dziwnego, że ogień i inne stworzenia czasami były mu posłuszne
i szanowały go, bowiem my, którzy byliśmy z nim, widzieliśmy bardzo
często, jak okazywał im miłość i jak bardzo rozkoszował się nimi oraz
jak duch jego przejmował się taką litością i współczuciem względem nich,
17 — Wczesne źródła franciszkańskie II
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że nie mógł znieść by ktoś niegodnie traktował je. Rozmawiał z nimi
z taką radością wewnętrzną i zewnętrzną jakby były obdarzone rozumem, a przy tym często wznosił się ku Bogu.
Rozdział

CXVI

Jak nie chciał ani nie pozwalał gasić ognia, który palił mu spodnie
Spośród wszystkich niższych i nie mających czucia stworzeń szczególnym uczuciem obdarzał ogień z powodu jego piękna i użyteczności.
Dlatego nigdy nie chciał przeszkadzać jego działaniu.
Pewnego razu bowiem, gdy siedział przy ogniu, ogień zajął mu lniane spodnie na kolanach, a on o tym nie wiedział. Gdy zaś poczuł żar ognia, nie chciał go ugasić. Natomiast jego towarzysz widząc, że płonie na
nim odzienie, przybiegł do niego chcąc zgasić ogień, on jednak zabronił
mu mówiąc: „Nie chciej, bracie najdroższy, nie chciej wyrządzać zła bratu ogniowi!" Tak więc w żaden sposób nie chciał, aby go zgasił.
Ów więc pobiegł szybko do brata, który był jego gwardianem
i przyprowadził go do błogosławionego Franciszka. Ten natychmiast
wbrew woli błogosławionego Franciszka ugasił ogień. Tak to, nawet
w palącej potrzebie nigdy nie chciał gasić ognia, pochodni czy świecy,
tak bardzo bowiem litował się nad nim.
Nie chciał również, by brat przerzucał ogień lub palące się drewno
z miejsca na miejsce, jak robi się to zazwyczaj — lecz chciał, by ostrożnie kładł je na ziemi przez szacunek dla Tego, który je stworzył.
Rozdział

CXVII

Jak już nigdy nie chciał mieć skóry, bo nie pozwolił,
żeby spalił ją ogień
Gdy na górze Alwerni odprawiał czterdziestodniowy post, pewnego
dnia jego towarzysz w porze posiłku rozpalił ogień w celi, w której jadał. Po rozpaleniu ognia poszedł po błogosławionego Franciszka do innej
celi, gdzie się modlił, niosąc ze sobą mszał, aby mu przeczytać Ewangelię przeznaczoną na ów dzień. Zawsze bowiem, kiedy nie mógł wysłuchać
Mszy Św., chciał przed posiłkiem wysłuchać Ewangelii czytanej na Mszy
w owym dniu.
Kiedy przyszedł na posiłek do owej celi, gdzie rozpalony był ogień,
oto płomień sięgał już aż dachu celi, a ją całą spalał. Towarzysz zaś, jak
mógł, zaczął gasić ogień, sam jednak nie dał rady. Natomiast błogosławiony Franciszek nie chciał mu pomóc, lecz wziąwszy skórę, którą okrywał się w nocy poszedł z nią do lasu.
Bracia zaś z tego klasztoru, którzy przebywali z daleka od tej celi,
gdy spostrzegli, że owa cela paliła się, natychmiast przyszli i ugasili
ogień. Błogosławiony Franciszek wrócił później na posiłek, a po jedzeniu
powiedział do swego towarzysza: „Nie chcę już przykrywać się tą skórą, ponieważ z powodu mojej chciwości nie chciałem, aby strawił ją brat
ogień."
40
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CXVIII

O szczególnej miłości, którą żywił wobec wody, skał,
drzew i kwiatów
Po ogniu szczególnie miłował wodę, która jest wyobrażeniem świętej pokuty i skruchy, a one zmywają brudy z duszy, a to dlatego, że
pierwsze obmycie duszy dokonuje się przez wodę chrztu. Z tego powodu
kiedy mył sobie ręce, wybierał takie miejsca, aby woda, która spadała na
ziemię nie była deptana nogami.
Z miłości do Tego, który nazywany jest Skałą, gdy wypadło mu iść
po skałach szedł z wielką bojaźnią i szacunkiem. Dlatego też, kiedy odmawiał te słowa Psalmu: »Na skałę podniosłeś mnie« (Ps 60, 3) mówił
z wielką pobożnością i szacunkiem: „Pod stopy skały podniosłeś mnie"
(cfr 1 Kor 10, 4; Mt 21, 42; 44; Dz 4, 11 nn; Rz 9, 33; Iz 8, 14; 28, 16; 1 P
9
., 4—7). Z miłości do Tego, który zechciał dokonać dzieła zbawienia naszego na drzewie krzyża również mawiał bratu, który wycinał i przygotowywał drzewo na ogień, żeby nigdy nie ścinał całego drzewa, lecz tak
przycinał drzewa, by zawsze jakaś część pozostała nienaruszona.
Z miłości do Tego, który jest nazywany »kwiatem polnym i lilią padołną« (Pnp 2, 1) podobnie mówił także bratu, by nie przeznaczał całej
ziemi tylko pod uprawę warzyw, lecz by zostawił pewną część ogrodu,
gdzie mogłyby rosnąć rośliny, w swoim czasie będą mieć braci kwiaty.
Co więcej, mówił, że brat ogrodnik powinien zawsze z jakiejś części
ogrodu zrobić piękny kwietnik sadząc tam i pielęgnując wszelkie wonne
zioła i rośliny mające piękne kwiaty, by w swoim czasie wzywały do
chwalenia Boga tych wszystkich, którzy przypatrywaliby się owym
kwiatom i ziołom. Wszelkie bowiem stworzenie mówi i woła: „Bóg stworzył mnie dla ciebie, człowieku!"
My, którzy byliśmy z nim, widzieliśmy, że tak bardzo cieszył się
wewnętrznie i zewnętrznie prawie wszystkimi stworzeniami, iż wydawało się, że dotykając łub widząc je, duch jego był nie na ziemi lecz w niebie. A z powodu wielu pociech, których doznał i doznawał w stworzeniach, na krótko przed swą śmiercią ułożył i napisał »Pochwały Pana«
z powodu Jego stworzeń, dla pobudzenia serc słuchających ich do chwalenia Boga, by sam Pan doznawał od ludzi czci w swoich stworzeniach.
Rozdział

CXIX

Jak zachwalał słońce i ogień ponad inne stworzenia
Ponad wszystkie stworzenia pozbawione rozumu serdeczniej miłował
słońce i ogień. Mawiał bowiem: „Rankiem, gdy słońce wschodzi każdy
człowiek winien chwalić Boga, który je stworzył dla naszego pożytku,
gdyż ono w dzień oświeca nasze oczy. Wieczorem, gdy zapada noc każdy
człowiek winien chwalić Boga z powodu brata ognia, który w nocy oświeca nasze oczy, bo wszyscy jesteśmy jakby ślepi, a Pan oświeca nasze
oczy przez tych dwóch naszych braci. Dlatego szczególnie z ich powodu
jak również z powodu wszystkich innych stworzeń, z których codziennie
korzystamy, powinniśmy chwalić samego Stwórcę."
Sam czynił to zawsze, aż do dnia śmierci. Co więcej, kiedy bardziej
cierpiał, wtedy sam rozpoczynał śpiewać ułożone prze siebie »Pochwały Pana« z powodu stworzeń. Potem polecał śpiewać swoim towarzyszom,
13*
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aby w rozważaniu chwały Pańskiej mógł zapomnieć o ostrych dolegliwościach swoich bólów i chorób.
A ponieważ uważał i mówił, że słońce jest piękniejsze od innych
stworzeń i słusznie może być porównywane z Bogiem, bo nawet w Piśmie św. sam Pan jest nazwany »Słońcem sprawiedliwości« (Ml 4, 2),
dlatego, gdy Pan upewnił go o udziale w swym Królestwie, on dając tytuł ułożonym »Pochwałom Pana« z powodu stworzeń nazwał je »Pieśnią brata Słońca.«
Rozdział

CXX

Oto jest ta pochwała z powodu stworzeń, którą ułożył,
kiedy Pan upewnił go o udziale w swoim Królestwie
Najwyższy, Wszechmogący, Dobry Panie
Twoja jest sława,
chwała i cześć
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jedynemu, Najwyższy, one przystoją
I żaden człowiek nie jest godny
wymienić Twego Imienia.
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z wielmożnym bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas oświeca.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem,
i Ciebie, Najwyższy, oznacza.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata księżyc i siostry gwiazdy
Ukształtowałeś je na niebie jasne
i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr
i przez powietrze, i obłoki,
pogodny i wszelki czas,
przez które Twoim stworzeniom
dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna,
i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc
i jest on piękny, i wesoły,
i potężny, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas podtrzymuje i chowa,
i rodzi różne owoce,
i barwne kwiaty, i zioła.
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Pochwalony bądź Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają,
z miłości do Ciebie,
i znoszą słabości
i udręczenia.
Błogosławieni ci, którzy je znoszą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, o Najwyższy,
będą ukoronowani.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą, śmierć cielesną,
której żaden żyjący człowiek
uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają
w grzechach śmiertelnych!
Błogosławieni ci, którzy znajdują się
w Twej najświętszej woli,
ponieważ śmierć druga
nie będzie mogła wyrządzić im zła. (cfr Ap 2, 10—11; 20, 6).
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana
i dziękujcie Mu, i służcie
z wielką pokorą.
Część

dwunasta

JEGO ŚMIERĆ I RADOŚĆ, JAKĄ OKAZAŁ, KIEDY DOWIEDZIAŁ SIĘ,
ŻE NA PEWNO JEST JUŻ BLISKI ŚMIERCI
Rozdział

CXXI

Jak odpowiedział bratu Eliaszowi garnącemu go
z powodu bardzo wielkiej radości, którą okazywał
Gdy leżał chory w pałacu biskupa Asyżu i wydawało się, że ręka
Pańska zaciążyła nad nim bardziej niż zwykle (cfr 1 Sm 5, 6), lud Asyżu bojąc się, by bracia nie zabrali jego świętego ciała i nie przenieśli do
innego miejsca, jeśli umarłby w nocy, postanowił, aby każdej nocy wokół, poza murami pałacu był pilnie strzeżony przez ludzi.
Sam zaś najświętszy Ojciec dla pocieszenia swego ducha, by czasem
nie osłabł z powodu gwałtowności bólów, które bezustannie go nękały,
często w ciągu dnia prosił braci, by mu śpiewali »Pochwały Pana.« Czynił to również w nocy dla pocieszenia i zbudowania tych ludzi świeckich,
którzy ze względu na niego czuwali wokół pałacu.
Brat Eliasz natomiast widząc, że błogosławiony Franciszek w tak
wielkiej chorobie w ten sposób wzmacnia się w Panu i raduje powiedział
do niego: „Bracie najdroższy, bardzo jestem zbudowany i pocieszony
wszelką radością, którą okazujesz dla siebie i swych towarzyszy w twej
chorobie, lecz chociaż ludzie tego miasta czczą cię jako świętego, to jednak, ponieważ są mocno przekonam, że z powodu twej nieuleczalnej choroby musisz wkrótce umrzeć słysząc dniem i nocą śpiewanie tego rodzaju »Pochwał« mogą mówić w sobie: jakżeż ten, który zbliża się do
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śmierci okazuje tak wielką radość? Powinien przecież myśleć o śmierci."
Błogosławiony Franciszek odpowiedział: „Czy przypominasz sobie,
gdy w Foligno miałeś widzenie i powiedziałeś mi, że ktoś ci powiedział,
iż nie powinienem żyć dłużej niż dwa lata? Zanim miałeś owo widzenie,
dzięki łasce Boga, który poddaje sercu i kładzie w usta swych wiernych
wszelkie dobro, często w dzień i w nocy rozważałem koniec swego życia;
jednak od owego czasu, kiedy miałeś widzenie, byłem staranniejszy w codziennym rozważaniu dnia śmierci."
I natychmiast z wielkim żarem powiedział: „Pozwól mi, bracie, cieszyć się w Panu i w Jego »Pochwałach« podczas moich cierpień, bo za
współdziałaniem łaski Ducha Świętego jestem tak zjednoczony i złączony
z moim Panem, że dzięki Jego miłosierdziu mogę spokojnie radować się
w Najwyższym" (cfr Ef 5, 18—20).
Rozdział

CXXII

Jak skłonił lekarza, by mu powiedział, jak długo może jeszcze żyć
W owych dniach odwiedził go w tymże pałacu pewien lekarz z Arezzo, nazwiskiem Bongiovanni, który był bardzo zaprzyjaźniony z błogosławionym Franciszkiem. Błogosławiony Franciszek zapytał go mówiąc:
„Co sądzisz, Benvegnate o tej mojej wodnej puchlinie?" Nie chciał go
nazywać jego własnym nazwiskiem, ponieważ nigdy nie chciał wymieniać słowa „dobry" w czyimś nazwisku z szacunku wobec Pana, który
powiedział: »Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg« (Łk 18, 19).
Podobnie nie chciał nikogo nazywać ojcem ani nauczycielem, czy to
zwracając się do kogoś słowem czy listownie przez szacunek dla Pana,
który mówi: »1 ojcem nie nazywajcie sobie nikogo na ziemi, ani nie nazywajcie się nauczycielami« (Mt 23, 9n).
Lekarz powiedział mu: „Bracie, za łaską Bożą wyzdrowiejesz." Błogosławiony Franciszek znowu powiedział do niego: „Powiedz mi prawdę,
co sądzisz? Nie bój się, ponieważ za łaską Bożą nie jestem tchórzem, żebym bał się śmierci. Dzięki bowiem współdziałającej łasce Ducha Świętego tak jestem zjednoczony z moim Panem, że jednakowo jestem zadowolony ze śmierci i z życia."
Lekarz powiedział mu więc otwarcie: „Ojcze, według naszej wiedzy,
twoja choroba jest nieuleczalna i sądzę, że umrzesz pod koniec września
lub czwartego października."
Wówczas błogosławiony Franciszek, leżąc w łóżku, z największą czcią
i pobożnością wyciągnął ręce do Pana i z wielką radością ducha i ciała
powiedział: „Dobrze, niech przyjdzie siostra moja śmierć."
Rozdział

CXXIII

Jak na wieść o tym, że wkrótce umrze,
natychmiast polecił śpiewać sobie »Pochwały Pana,« które ułożył
Po tym wszystkim powiedział mu jakiś brat: „Ojcze, twe życie i sposób postępowania był i jest światłem i zwierciadłem nie tylko dla twych
braci, lecz również dla tego Kościoła. Będzie nim również twoja śmierć.
A chociaż dla twoich braci i wielu innych ludzi twoja śmierć jest przedmiotem smutku i bólu, to jednak dla ciebie będzie pociechą i radością
nieskończoną. Przejdziesz bowiem z wielkiego trudu do największego
spoczynku, z licznych cierpień i doświadczeń, do wiecznego pokoju,
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z poniżającego ubóstwa, które zawsze miłowałeś i doskonałe zachowywałeś do prawdziwych bogactw nieskończonych, ze śmierci doczesnej do
wiecznego życia, gdzie będziesz oglądał twarzą w twarz Pana, Boga Twego (cfr Rdz 32, 30), którego na tym świecie umiłowałeś tak wielkim żarem miłości i pragnienia."
Po tym wszystkim powiedział mu otwarcie: „Ojcze, wiedz naprawdę,
że jeśli Bóg nie ześle z niebios twojego lekarstwa, choroba twoja jest nieuleczalna i od tego czasu powinieneś krótko żyć, jak orzekli to już lekarze. Powiedziałem zaś to dla umocnienia twego ducha, byś zawsze wewnętrznie i -zewnętrznie radował się w Panu tak, by twoi bracia i inni,
którzy cię odwiedzają, widzieli cię zawsze radującego się w Panu (cfr Flp
4, 4) i aby tak dla nich, jak i dla innych, którzy będą słyszeć o tym po
twojej śmierci, śmierć twoja była wieczną pamiątką tak, jak było i zawsze będzie twoje życie i postępowanie."
Wówczas błogosławiony Franciszek, choć był bardziej niż zwykle
udręczony cierpieniami, to jednak wydawało się, że z tych słów zaczerpnął nową radość ducha i słysząc, że siostra śmierć jest już bardzo blisko, z wielką żarliwością ducha chwalił Pana mówiąc: „Jeżeli więc podoba się memu Panu, abym wkrótce zmarł, zawołaj mi brata Anioła i brata Leona, by śpiewali mi o siostrze śmierci."
Gdy obaj owi bracia przyszli doń, pełni smutku i bólu, zaśpiewali
ze łzami »Pieśń brata słońca« i innych stworzeń Pańskich ułożoną przez
samego Świętego. A wówczas przed ostatnią zwrotką tej »Pieśni« dodał
jeszcze kilka wierszy o siostrze śmierci, mówiąc:
„Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą, śmierć cielesną,
której żaden żyjący człowiek nie może uniknąć.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych!
Błogosławieni ci, którzy znajdują się w Twej najświętszej woli,
ponieważ druga śmierć nie będzie mogła wyrządzić im zła".
Rozdział

CXXIV

Jak pobłogosławił miasto Asyż,
kiedy niesiono go do Matki Bożej z Porcjunkuli, by tam zmarł
Najświętszy Ojciec upewniony już o nadchodzącej śmierci zarówno
przez Ducha Świętego, jak i przez stwierdzenia lekarzy, gdy przebywał
jeszcze we wspomnianym pałacu, a ustawicznie czuł się teraz gorzej i coraz bardziej opuszczały go siły ciała, polecił, by przeniesiono go na noszach do Matki Bożej z Porcjunkuli, aby zakończyć życie cielesne tam,
gdzie doznał światła i rozpoczął życie duszy.
Kiedy zaś niosący go dotarli do szpitala, który leży w połowie drogi
między Porcjunkulą a Asyżem, powiedział do niosących, by położyli nosze na ziemi, a ponieważ od długotrwałej i ciężkiej choroby oczu nie
mógł już prawie widzieć, polecił tak ustawić nosze, by był zwrócony twarzą w kierunku miasta Asyżu. Unosząc się nieco na noszach pobłogosławił temu miastu mówiąc: „Panie, sądzę, że tak, jak dawniej to miasto
było miejscem i siedzibą ludzi niegodziwych, tak widzę, że według wielkiego miłosierdzia Twego w czasie, w którym się Tobie spodobało, okazałeś mu w szczególny sposób mnóstwo litości Twoich (cfr Ps 50, 3),
i tylko z łaskawości Twojej wybrałeś je, by było miejscem i mieszkaniem
tych, którzy Ciebie poznali w prawdzie i oddali chwałę Twemu świętemu
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Imieniu (cfr Ps 28, 2), a ludowi chrześcijańskiemu przyspożyli woni dobrej sławy, świętego życia, prawdziwej nauki i doskonałości ewangelicznej. Proszę więc Ciebie, Panie Jezu Chryste, Ojcze miłosierdzia, abyś nie
zważał na niewdzięczność naszą, lecz pamiętał zawsze o przeogromnej
swej łaskawości, którą okazałeś mu, aby zawsze było miejscem i mieszkaniem tych, którzy prawdziwie Cię uznają i uwielbią Twe imię błogosławione i najchwalebniejsze na wieki wieków. Amen."
A gdy to powiedział, zaniesiono go do Matki Bożej, gdzie mając
ukończone czterdzieści pięć lat swego życia i dwadzieścia lat doskonałej
pokuty, roku Pańskiego 1226, czwartego października odszedł do Pana,
Jezusa Chrystusa, którego całym sercem, całym umysłem, całą duszą
(cfr Mt 22, 3?) i ze wszystkich sił umiłował najgorętszym pragnieniem
i najgłębszym uczuciem, naśladując Go najdoskonalej, najszybciej biegnąc za Nim i najchwalebniej dochodząc do Niego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Kończy się »Zwierciadło doskonałości stanu Brata Mniejszego«
w którym mianowicie wystarczająco można zobaczyć doskonałość jego
powołania i sposobu życia. Wszelka cześć i chwała niech będzie Bogu
Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Cześć
i dziękczynienie najchwalebniejszej Maryi Pannie. Alleluja! Alleluja!
Wspaniałość i wywyższenie błogosławionemu Jego słudze, Franciszkowi.
Alleluja! Amen.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
R. I

177
Jak błogosławiony Franciszek odpowiedział ministrom,
którzy nie chcieli być zobowiązani do zachowania Reguły układanej przez niego
.
.
Część

180
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DOSKONAŁOŚĆ UBÓSTWA
R. II

R. III

R. IV
R. V
R. VI
R. VII
R. VIII
R. IX
R. X
R. XI
R. XII
R. XIII
R. XIV
R. XV
R. XVI

Jak błogosławiony Franciszek wyraził swą wolę i zamiar, które miał od początku aż do końca odnośnie zachowywania ubóstwa
Jak odpowiedział ministrowi chcącemu za jego pozwoleniem posiadać książki i jak ministrowie bez jego wiedzy postarali się o. usunięcie z Reguły rozdziału o zakazach Ewangelii
Nowicjusz, który chciał posiadać za jego pozwoleniem
psałterz
Ubóstwo, które należy zachowywać w używaniu książek i posłań, domów i sprzętów
Jak polecił wszystkim braciom wyjść z pewnego domu,
o którym mówiono, że jest domem braci
.
.
.
.
Jak chciał zburzyć pewien dom, który lud asyski zbudował u Matki Bożej z Porcjunkuli
Jak zganił swojego zastępcę dlatego, że zbudował małe
pomieszczenie dla odmawiania
oficjum
. . . .
Jak nie chciał zamieszkać w celi wygodnej lub w takiej,
0 której mówiono, że jest jego celą
Sposób przyjmowania placów pod budowę w miastach
1 budowania na nich zgodnie z zamiarem błogosławionego Franciszka
Jak bracia, zwłaszcza przełożeni i uczeni, sprzeciwiali
się mu w budowaniu biednych i małych klasztorków .
.
Jak uważał za kradzież zbieranie albo korzystanie z jałmużn więcej niż to było konieczne
Jak Chrystus powiedział mu, że nie chciał, by bracia
mieli coś na własność wspólnie czy też prywatnie.
.
.
Przeklęcie pieniędzy i sposób, w jaki ukarał brata, który dotknął pieniądza
O tym, że należy unikać zbyt miękkich i licznych szat
oraz, że należy mieć cierpliwość w niedostatkach.
.
.
Jak nie chciał dać swemu ciału tego, co jak uważał,
potrzebują inni bracia
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R. XVII
R. XVIII
R. XIX
R. XX
R. XXI
R. XXII
R. XXIII
R. XXIV
R. XXV
R. XXVI

Jak czuł się zawstydzony widząc kogoś uboższego od siebie
Jak zaprawiał pierwszych braci do zbierania jałmużny
i jak ich pouczał w tym względzie, bo się wstydzili
.
Jak nie chciał, by bracia byli zbyt troskliwi i zapobiegliwi o dzień jutrzejszy
Jak słowem i przykładem zganił braci, którzy przygotowali wystawnie nakryty stół w dzień Narodzenia Pańskiego z okazji obecności pewnego ministra
.
.
.
Jak biskup Ostii podczas kapituły płakał i był zbudowany ubóstwem braci
W jaki sposób żołnierze za radą błogosławionego F r a n ciska znaleźli potrzebne środki do życia, chodząc za
jałmużną od drzwi do drzwi
Jak poszedł za jałmużną, zanim zasiadł do kardynalskiego stołu
O bracie, który ani nie modlił się, ani nie pracował,
ale za to dużo jadł
Jak szedł z wielką radością do pewnego biedaka, który
szedł z jałmużną wielbiąc Boga
Jak Pan objawił mu, by nazywał swoich braci Mniejszymi, i by głosił pokój i zbawienie .
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MIŁOŚĆ, WSPÓŁCZUCIE I ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC BLIŹNIEGO
R. XXVII

Jak okazał swą życzliwość bratu umierającemu z głodu,
. jedząc z nim razem i upominając braci, by rozstropnie
pokutowali
R. XXVIII
Życzliwość, jaką okazał choremu bratu spożywając wraz
z nim winogrona
R. XXIX
Jak pozbawił okrycia siebie i towarzysza, aby odziać
ubogą staruszkę
R. XXX
Jak uważał za kradzież odmowę oddania płaszcza bardziej potrzebującemu
R. XXXI
Jak zawarł umowę z ubogim dając mu płaszcz .
.
.
R. XXXII
Jak pewien biedak, dzięki wsparciu błogosławionego
Franciszka zaprzestał złorzeczyć i nienawidzieć swego
pana
R. XXXIII
Jak oddał płaszcz ubokiej kobiecie, która podobnie jak
on cierpiała na oczy
R. XXXIV
Jak oddał habit braciom proszącym o niego w imię miłości Bożej
R. XXXV
Jak chciał dać kawałek sukna ubogiemu po kryjomu ,
R. XXXVI
Jak powiedział bratu Idziemu, zanim jeszcze został przyjęty (do zakonu), by oddal swój płaszcz jakiemuś ubogiemu
R. XXXVII
Pokuta, jaką nałożył na pewnego brata, który źle osądził pewnego ubogiego
R. XXXVIII
O Nowym Testamencie, który polecił dać ubogiej matce
dwóch braci
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trzecia

DOSKONAŁOŚĆ ŚWIĘTEJ POKORY I POSŁUSZEŃSTWA U NIEGO
I U JEGO BRACI
R. XXXIX
Jak zrezygnował z obowiązku przełożeństwa i ministrem
generalnym ustanowił brata Piotra z Cattanio .
.
.
R. XL,
Jak zrezygnował również ze swoich towarzyszy nie chcąc
mieć żadnego wyłącznie dla siebie
R. XLI
Jak zrezygnował z obowiązku przełożeństwa z powodu
złych przełożonych
R. XLII
Jak pokornie starał się o mięso dla chorych i napominał
ich, by byli pokorni i cierpliwi
R. XLIII
Pokorna odpowiedź błogosławionych Franciszka i Dominika, kiedy pytano ich obu, czy chcieliby, aby ich bracia
piastowali godności w Kościele
R. XLIV
Jak pragnął, by wszyscy bracia usługiwali trędowatym
dla położenia fundamentu pokory
R, XLV
Jak chciał, by tylko Bogu była przypisana chwała
i cześć ze wszystkich jego dobrych słów i czynów . . .
R. XLVI
Jak aż do śmierci chciał mieć gwardiana spośród swoich
towarzyszy i żyć pod jego władzą
R. XLVII
Doskonały sposób posłuszeństwa, którego sam nauczał .
R, XLVIII
J a k przyrównał doskonale posłusznego do martwego
ciała
R. XLIX
O tym, że jest bardzo niebezpiecznie pochopnie rozkazywać w imię posłuszeństwa i polecenia wydanego na
mocy posłuszeństwa nie posłuchać
R. L
Jak odpowiedział braciom radzącym mu, aby poprosił
0 przywilej swobodnego głoszenia kazań
R, LI
Sposób, który zachowywali wówczas bracia przy wzajemnym pojednaniu się, gdy jeden zawinił wobec drugiego
R. LII
Jak Chrystus skarżył się bratu Leonowi, towarzyszowi
błogosławionego Franciszka, na niewdzięczność i pychę
braci
R. LIII
Jak pokornie i trafnie odpowiedział pewnemu doktorowi
z Zakonu Kaznodziejskiego pytającemu go o tekst Pisma
Świętego
. . ,
R. LIV
Pokora i pokój, które należy zachować z duchowieństwem
diecezjalnym
R. LV
Jak pokornie otrzymał kościółek Matki Bożej Anielskiej
od opata św. Benedykta z Asyżu i jak chciał, by bracia
zawsze tu mieszkali i pokornie postępowali .
.
.
.
R. LVI
Pokorna cześć, którą otaczał kościoły zamiatając je
1 czyszcząc
R. LVII
O wieśniaku, który spotkał błogosławionego Franciszka
pokornie zamiatającego kościół i nawróciwszy się wstąpił do zakonu i został świętym bratem
R. LVIII
Jak ukarał siebie samego jedząc z jednej miski z trędowatym, któremu wyrządził przykrość
.
.
.
.
R . LIX
Jak wypędził złe duchy pokornymi słowami
. . . .
R. LX
Wizja brata Pacyfika, z której dowiedział się, że tron
Lucyfera jest zachowany dla pokornego Franciszka
.
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R. LXI
R. LXII
R. LXIII
R. LXIV
R. LXV
R. LXVI
R. LXVII

R. LXVIII

R. LXIX

R. LXX

R. LXXI

R. LXXIa
R. LXXII

R. LXXIII
R. LXXIV

R. LXXV

Jak rozkazał, by go obnażonego z powrozem przywiązanym d o szyi przeprowadzono przed ludem
. . . .
217
Jak chciał, by wszyscy wiedzieli z jakich ulg korzysta
jego ciało
218
Jak natychmiast oskarżył się z próżnej chwały, której
doznał udzielając jałmużny
218
Jak opisał stan doskonałej pokory na własnym przykładzie
219
Jak chciał udać się pokornie do odległych krajów tak,
jak wysłał braci i jak uczył ich iść przez świat pokornie i pobożnie
219
Jak uczył pewnych braci pozyskiwania dusz rozbójników pokorą i miłością
221
Jak dzięki wychłostaniu go przez demony poznał, że
Bogu bardziej podoba się, by przebywał w klasztorach
biednych i skromnych, niż by mieszkał z kardynała^
mi
222
Jak zganił braci chcących kroczyć drogą własnej mądrości i wiedzy, a nie drogą pokory i jak przepowiedział
im odnowę i powrót do stanu pierwotnego
223
Jak przewidział i przepowiedział, że zajmowanie się n a uką może stać się przyczyną upadku zakonu i jak zabronił jednemu z towarzyszy zbytniego oddawania się
studiom kaznodziejskim
224
Ci, którzy wstąpią do zakonu w czasach przyszłego ucisku będą błogosławieni, a którzy okażą się wypróbowani
będą lepsi od swych poprzedników
224
J a k odpowiedział swojemu towarzyszowi pytającemu,
dlaczego w swoim czasie nie karcił uchybień, które były
w zakonie
225
Interpolacja
226
O tym, że dusze nawracają się dzięki modlitwom i łzom
pokornych i prostych braci, choć wydaje się, że ich
nawrócenie jest dziełem wiedzy i przepowiadania innych
.227
Jak chciał i uczył, że przełożeni, kaznodzieje powinni zaprawiać się w modlitwie i praktykować dzieła pokory .
228
Jak dla własnego zawstydzenia nauczał braci rozpoznawania, kiedy on sam jest sługą Bożym, a kiedy nim nie
jest
229
Jak stanowczo chciał, by wszyscy bracia pracowali czasem własnymi rękami
229
Część
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JEGO GORLIWA TROSKA O PRZESTRZEGANIE REGUŁY I O CAŁY ZAKON
R. LXXVI
R. LXXVII
R. LXXVIII

Jak chwalił postępowanie według Reguły i chciał, aby
bracia znali ją, mówili o niej i umierali z nią .
.
.
O świętym bracie zakonnym, który został umęczony
trzymając Regułę w rękach
Jak pragnął, by zakon zawsze pozostawał pod opieką
i kierownictwem Kościoła
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R. LXXIX
R. LXXX
R. LXXXI
R. LXXXII
R. LXXXIII
R. LXXXIV

O czterech przywilejach, których Pan udzielił Zakonowi
i oznajmił j e błogosławionemu Franciszkowi . . . .
O warunkach, które według niego musi spełniać minister
generalny i jego towarzysze
J a k P a n przemówił do niego, gdy bardzo dręczył się
oddalaniem się braci od doskonałości
O szczególnej trosce, którą otaczał klasztor Matki Bożej z Porcjunkuli i o zarządzeniach, które tam wydał
przeciw próżnemu gadulstwu
Jak upomniał braci, by nigdy nie opuścili tego miejsca
Przywileje, którymi Pan obdarzył miejsce Matki Bożej
Anielskiej
Część
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231
231
232
234
234
235

piąta

JEGO TROSKA O DOSKONAŁOŚĆ BRACI
R. LXXXV
R. LXXXVI

Jak im opisał doskonałego brata
Jak opisywał ibezwstydne oczy, aby pobudzić braci do
czystości
R. LXXXVII O trzech poleceniach, które zostawił braciom celem zachowania ich doskonałości
R. LXXXVIII Miłość, którą na krótko przed śmiercią okazał braciom,
dając każdemu po kawałku chleba, jak to uczynił Chrystus
R. LXXXIX
Jak obawiał się, by bracia nie ulegli jakiemuś zakłóceniu z powodu jego chorób
R. XC
Jak upominał siostry św. Klary
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USTAWICZNY ZAR MIŁOŚCI I WSPÓŁCZUCIA WOBEC MĘKI CHRYSTUSA
R. XCI
R. XCII
R. XCIII

Jak ze względu na miłość do Męki Chrystusa nie leczył własnych chorób
J a k spotkano go idącego drogą i głośno opłakującego
Mękę Chrystusa
J a k zewnętrzne pociechy, których czasem doznawał zamieniały się w łzy i współczucie wobec Chrystusa .
.
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JEGO GORLIWOŚĆ W MODLITWIE I ODMAWIANIU BOSKIEGO OFICJUM
ORAZ W TROSCE O ZACHOWANIE DUCHOWEJ RADOŚCI W SOBIE
I W INNYCH
R. XCIV
R. XCV
R. XCVI
R. XCVII

Modlitwa i Boskie Oficjum
Jak zawsze miłował duchową radość wewnętrzną i zewnętrzną w sobie i w innych
Jak zganił towarzysza, który miał smutną twarz .
.
.
Jak uczył braci zaspokajać potrzeby ciała, by modlitwa
nie była zaniedbywana
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PEWNE POKUSY, KTÓRE PAN ZESŁAŁ NA NIEGO
R. XCVIII
R. XCIX
R. C

Jak zły duch wszedł w poduszkę, którą miał pod głową
O bardzo ciężkiej pokusie, która dręczyła go ponad
dwa lata
Jak Pan doświadczył go przez myszy i jak go w tym
pocieszył oraz zapewnił wówczas o swoim królestwie .
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DUCH PROROCZY
R. CI

R. CII
R. CIII
R. CIV
R. CV
R. CVI
R. CVII
R. CVIII
R. CIX

Jak przepowiedział nastanie pokoju między biskupem a
burmistrzem Asyżu dzięki napisanym przez niego »Pochwałom Pana« z powodu stworzeń, które polecił zaśpiewać braciom w ich obecności
246
Jak przepowiedział upadek brata, który nie chciał spowiadać się pod pozorem zachowywania milczenia .
.
248
O tym, który płakał przed błogosławionym Franciszkiem prosząc, aby ten przyjął g o d o zakonu . . . .
249
Winnica pewnego kapłana, która z powodu błogosławionego Franciszka została ogołocona z winogron .
. .
249
O rycerzach w Perugii, którzy przeszkadzali w głoszeniu kazania
250
Jak przewidział ukrytą pokusę i udrękę pewnego brata
251
O tym, co przepowiedział bratu Bernardowi i jak wypełniło się wszystko
251
J a k będąc bliski swojej śmierci posłał do błogosławionej Klary wiadomość, że zobaczy go i jak spełniło się
to po jego śmierci
252
J a k przepowiedział, że jego ciało będzie czczone po ... .
śmierci
253
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OPIEKA BOŻA NAD NIM W RZECZACH MATERIALNYCH
R. CX
R. CXI
R. CXII

Jak P a n zaradził potrzebom braci siedzących z lekarzem przy bardzo ubogim stole
O rybie, którą chciał zjeść w czasie swojej choroby .
.
O cieście i suknie, które chciał otrzymać przed swą
śmiercią

253
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JEGO MIŁOŚĆ DO STWORZEŃ I STWORZEŃ DO NIEGO
R. CXIII
Miłość, którą szczególnie darzył ptaki zwane skowronkami kapturkowymi, ponieważ na ich pzykładzie przedstawił dobrego zakonnika
R. CXIV
Jak chciał przekonać cesarza, by ustanowił specjalne prawo, aby wszyscy ludzie w Boże Narodzenie troskliwie
dbali o ptaki, woły, osły i ubogich
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R. CXV
R. CXVI
R. CXVII
R. CXVIII
R. CXIX
R. CXX

O przychylności i posłuszeństwie ognia względem niego, gdy zgodził się na leczenie oczu przez przypalanie
Jak nie chciał ani nie pozwalał gasić ognia, który palił mu spodnie
Jak już nigdy nie chciał mieć skóry, bo nie pozwolił, żeby spalił ją ogień
O szczególnej miłości, którą żywił wobec wody, skał,
drzew i kwiatów . . .
Jak zachwalał słońce i ogień ponad inne stworzenia .
.
Oto jest ta pochwała z powodu stworzeń, którą ułożył,
kiedy P a n upewnił go o udziale w swoim Królestwie .
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JEGO ŚMIERĆ I RADOSC, JAKĄ OKAZAŁ, KIEDY DOWIEDZIAŁ SIĘ,
ZE NAPEWNO JEST JUŻ BLISKI ŚMIERCI
R. CXXI
R. CXXII
R. CXXIII
R. CXXIV

Jak przepowiedział bratu Eliaszowi ganiącemu go z powodu bardzo wielkiej radości, którą okazywał .
.
.
Jak skłonił lekarza, by mu powiedział, jak długo może
jeszcze żyć . . . .
Jak na wieść o tym, że wkrótce umrze, natychmiast polecił śpiewać sobie »Pochwały Pana,« które ułożył .
.
Jak pobłogosławił miasto Asyż, kiedy niesiono go do
Matki Bożej z Porcjunkuli, by tam zmarł
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